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ԱԲԴՌԱՀԻՄ – Եւ յետ Ը ամի եկն Աբդռահիմ, քեռորդին Մահմեդի, 

բազում աղխիւ-265. Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի Բասեան … 

առեալ հարկս դառնայ ի Տաճկաստան:- 286. 

ԱԳԱՆԹԱՆԳԵՂՈՍ - և կամ թէ Ագաթանգեղոս զայդ ոչ յիշէ- 65. Զի սա 

էր, որ եկն ի պատերազմ ի վերայ Դիոկղետիանոսի արքային յունաց, 

որպես Ագաթանգեղոս պատմէ զայսոսիկ -71. 

ԱԳԱՀ- Անգեղք, զի ագահ էին նստան -247. 

ԱԳԱՆԵԼ – տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս 

զխոտն և զհացն կերան… զսապոնին գինն ԿՌ դահեկան, որ զքո 

զաւրացն զգիշահոտ և զարիւնաթաթաւ հանդերձն լուանալ տուաք և 

ագաք:- 228. 

ԱԳԱՐԱԿ – Եւ թողեալ զհինգ հազարն ի բլերն, որ կոչի Մահու ագարակ 

և ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: -218 

ԱԳԴԷՆԱՑԻՔ, ԱԿԴԷՆԱՑԻՔ - մանաւանդ և զՏիմոթէոս Ագդէնացւոց /ծն. 

Ագդինացւոց/ եպիսկոպոս յղեսցես - 38. Քանզի գրեալ է առ մեզ, եթէ 

զքաղաքս ետուն ակդենացիք / ծն. Ադդէնացիք, Ագդէնացիքն/ յիմ ձեռս - 

60. Եւ գրեաց ինքն թագաւորն և գահերէց իշխանքն չորեսին յԵղիազար 

Նիւստրացւոց եպիսկոպոս և Տիմոթէոս Ակդէնացւոց եպիսկոպոս 

աւրինակ զայս: - 47. Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն  զի 

Ակդէնացւոց եպիսկոպոս գնացեալ էր Եգիպտոս -60. 

ԱԳԻ- Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ քո ակինդ 

հայել ի տամ:- 274. 

ԱԶԱՏԵԼ – զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով 

ի մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ յանկոխն ի 

գազանաց -40. և երկոտասան գեղ ազատեաց եկեղեցոյն՝ ջնջելով 

զանուանս նոցա յարքունական դիւանէն: - 203. 

ԱԶԳ – Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ ողորմութեամբ 

իւրով գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ միածնի - 34. Որ 

թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, 

սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. 

որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում անգամ զզրկեալս ի 

ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս համարելով: - 40. 

Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես զիրաւունս և պարգևես 
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զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան զմոռացեալսն ի գթութեանց 

քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես արարեր յաւիտեան - 54. Իսկ 

այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ 

ընդ արքային պարսից գալ սպանեալ զԽոսրով - 67. Բայց թագաւորն 

պարսից զաւր մահուն Խոսրովու տաւն կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ 

ազգին Անակայ ետ: - 68. այր մի, որ կոչէր Բուրտար, ի նշանաւոր ազգէ 

Պարսից, ելեալ զկնի Անակայ և եկեալ մինչ՝ յԱրտազ և անտի ելեալ 

գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 69. և մինգամայն եղիցի 

տունս այս շինուած յաւիտենական յազգաց յազգս: - 97. և ետուն նոցա ի 

սպասաւորութիւն զազգն իւրեանց: - 109. Զի և ազգն այն, յորժամ ի 

Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և զհարցն աւրէնն 

չիշխէին յայտնի ունել -110. զի լիցի յիշատակ յազգս անցելոց: - 124. Արդ 

հաս յաւգնականութիւն և արա զաւրս զայս  նշանաւոր յազգս: -130. զի 

նա էր տեղեակ տոմարի ամենայն ազգաց:-147.  Արդ՝ արա զնշան քո 

զաւրութեանդ առ նա, զի վկայ լիցի ազգաց և աւրէն բազմաց: - 154. որ 

դաւանեն խոստովանութեամբ զանուն քո առաջի ազգաց աւտարաց: - 

168. և գիտեմք, որ գնդի խաղայք. առէք զգլուխ քեռորդոյդ ձերոյ և եղիցի 

ձեզ գունդ ազգաց յազգս /ծն. յազգաց յազգս, ազգէ յազգ, յազգէ յազգ/ - 202. 

և զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ տայր հանել, որպէս զնենգաւոր և զխաբող 

ազգ:- 284. 

ԱԶԳԱԿԱՆ – Աղաչեաց իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ հնարեա և գողացիր 

զխաչն, զի եկեղեցպանն քո ազգականն է -280. 

ԱԶԳԱՏՈՀՄ – հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր 

սուսերի մաշել: -70. Իսկ Ծիծառնիկն զկինն և զորդիսն և զազգատոհմն 

իւր յղեաց առ իշխանն Արջուց -280. 

ԱԶԴ - և ինքեանք ազդ արարին յԱշտիշատ ի քուրմսն -79. և ինքն 

առաքեաց զկնի երիս արս զաւրացն ազդ առնել: - 82. Զոր տեսեալ 

ծառայիցն՝ ընթացեալ ազդ առնէին սպասաւորաց եկեղեցոյն: -155. Իբրև 

ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն Պարսից, խնդաց յոյժ: -160. և քոյրն 

Խոսրովու իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն եղբաւրն: -161. Իբրև 

ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ ինքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի 

դարանսն էին -199. Եւ ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ գայ Ռահան ի 

վերայ քո վեց հազարով: -210. Իսկ մի ոմն իմացեալ՝ ազդ արար 

թագաւորին -279. 

ԱԶԴ ԱՌՆԵԼ - և ինքեանք ազդ արարին յԱշտիշատ ի քուրմսն -79. և 

ինքն առաքեաց զկնի երիս արս զաւրացն ազդ առնել: - 82.  Զոր տեսեալ 
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ծառայիցն՝ ընթացեալ ազդ առնէին սպասաւորաց եկեղեցոյն: - 155. և 

քոյրն Խոսրովու իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն եղբաւրն: -161. 

Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ իրքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի 

դարանսն էին -199. Եւ ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ գայ Ռահան ի 

վերայ քո վեց հազարով: 210. Իսկ մի ոմն իմացեալ՝ ազդ արար 

թագաւորին -279. 

ԱԶԴԱՐԱՐ - և հարեալ զազդարար փողսն՝ մնաց մինչև ամենայն զաւրքն 

ժողովեցան ի մի վայր: -133. 

ԱԶԴ ԼԻՆԵԼ – Իբրև ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն Պարսից, խնդաց 

յոյժ: - 160. 

ԱԶՆ – որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն ի ձեռն 

առաքելական քարոզութեան – 34. 

ԱԹԱՆԱԳԻՆԷ, ԱԹԱՆԱԳԻՆԷՍ - և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի 

զնշխարս Կարապետին և զԱթանագինեայ /ծն. Աթանագինէ/ վկայի – 38. 

և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ 

արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին Յովաննու և 

զԱթանագինեայ վկային: - 75. Եւ փոխանակ ԲՌ դահեկանին ետ նոցա 

զնշխարս Աթանագինէի վկայի – 77. Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն և զաջ 

ձեռն մինչև ցգաւտին հատեալ եդաք -102. Իսկ Աթանագինէս հուպ առ 

սեմսն ընդ ձախակողմանն, և այսպէս անյայտ կան ի պահեստի – 103. 

Բայց զորս եդաքն, այս են. զԱթանագինէին /ծն. զԱթանագէնին/՝ 

զհասարակն, և զԿարապետին՝ զերկու բարձս ձախակողմանն, և զերկու 

սրունսն և մասն ինչ յոսկերաց ողինն: -  115. 

ԱԹԱՆԱԳԻՆԷՍ – տե՛ս ԱԹԱՆԱԳԻՆԷ /էջ 103/ 

ԱԹՈՌ – Եւ յետ սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ և ինքն նստաւ 

յաթոռ նորա: - 162. Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ 

Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ նորա – 164. Եւ նստաւ 

յաթոռ նորա մանուկն Ստոփաննոս որդի կնոջն Մարիամու – 204. և նստի 

յաթոռ նորա Դաւիթ Գ ամ: -267. 

ԱԽՏ – Եւ որք գայցեն ի սա վասն կարեաց անձանց իւրեանց, ողորմեսցիս 

և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր ախտից – 170. 

ԱԾԵԼ – զոր ընդ իս ածեալ / ծն. օծեալ/ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս 

Մամիկոնէից տանն – 38. յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի 

ծանաւթից, ոչ ինչ զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47. որ 

թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, 

սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր 
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պատասխանիս – 65. և ասէ՝ պարտ է քահանայս ածել, որ հովուեն զձեզ – 

74. Դու, տէր, որ պահեցեր զսա և ածեր մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա զաջ քո 

ի վերայ տապանաց սոցա – 103. Եւ առեալ ածէր զնոսա ի տէրունական 

տաճարին տեղիսն: - 106. Եւ Գ իշխանս ըբռնեցին  և ածին – 118. Եւ իբրև 

ածաք զնոսա  առ  թագաւորն, և բազում ժամս արտասուէր թագաւորն և 

հայցէր աւրհնիլ ի նոցանէ: - 123. և ածին ընդ յինքեանս Գ իշխանս և Ն 

այր ընտիր – 124. Եւ մի ոմն ի զաւրացն Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի մի 

ի զաւրացն հիւսիսականաց և ած առ թագաւորն: - 129. Զոր իբրև տեսեալ 

իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ ածեալ զահեակ թևն և ձայն տուեալ 

ասէր. Սիւնեաց իշխան, ի մէջ ած զգունդ այծուցդ, զի անկաւ հոնն: - 137. 

Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն և էանց յաջ թևապետն հիւսիսոյ և 

ասէ – 137. Իսկ նա վտանգեալ փութապէս էած զսուրն և կտրեաց զոտն 

երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 137. առեալ զկին իւր՝ էած առ հայր նորա 

և թողեալ զկին իւր՝ ինքն գնաց: - 149. և կազմեցան զաւրէն պատերազմի 

և սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին  առ թագաւորն: - 161. և ի լոյս 

ածեալ զդարան մահուն, և թքակոծեաց զանմտութիւն նորա: - 161. Եւ 

պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք յուղարկեմ, ի Միհրան գնացէք 

և այլ զաւր ածէք: - 182. Եւ զիշխանն Մուշեղ ետ ածել ի քաղաքն: - 195. և 

ածեալ ի հաւան կտրել ի կնոջէն. և արար զնա կրաւնաւոր, և ետ շինել 

նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 205. Ած և ի Պարսից զկին իւր զՊորպէս և եդ 

զանուն քաղաքին Պորպ, ըստ կնոջ անուանն: - 207. թէ սէր եկիր 

արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ – 209. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի 

վերայ քո և զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 228. և ած զնա 

ի Մուշ: - 229. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն Սուրէնայ, ետ 

զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 230. և ածէր զՎահան Կամսարական, 

զորդին Սմբատայ, և վեց հազար այր նմա: - 244. Եւ բարկացեալ  

Վաշդեան՝ ետ ածել զՀամամ  և ծայրատել զոտս և զձեռս նորա: -284. 

ԱԾԵԼ ԶՄՏԱՒ – որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել 

պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ 

աննախանձ  զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. 

ԱԾԵԼ Ի ՀԱՒԱՆ - և  ածեալ ի հաւան կտրել ի  կնոջէն – 205. 

ԱԿԱՄԱՅ – Անկիր, պարսիկ, կամաւ, ապա թէ ոչ՝ անկանիս ակամայ: - 

276. Անկանի՞ս կամաւ, եթէ անկանիս ակամայ: - 276. 

ԱԿԱՆԱՏ – Այ արծուաձագ, որ թևաւքդ ես հպարտացեալ, եթէ ի լար 

ականատացս անկանիս – 91. 
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ԱԿԱՆՋ – Եւ ասացեալ մեր զամէնն, ձայն դղորդի եհաս յականջս մեր:  - 

97. 

ԱԿԴԷՆԱՑԻՔ – տե՛ս    ԱԳԴԷՆԱՑԻՔ էջ 47, 60, 60. 

ԱԿԴԻՆՈՍ – Եւ ապա ի ժամանակս նորա նստի յԵփեսոս աշակերտն 

Ակդինոսի 

/ ծն. Ագդինոսի/ Փարմեղոս – 76. 

ԱԿՆ1  - Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմքև  

և կենաց վճար: - 45. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և 

զլերինն և զարանցն, որ ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային 

կործանել – 63. Տայր և սրբոյն Գրիգորի երկու լուսաւոր ակունս, զոր 

տուեալ էր նմա Հռովմայ հայրապետն: - 78. և եդ անդ զմին ակն լուսոյ, 

զոր եբեր ի Կեսարիայ, և անուն Ղիգոն: - 100. և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի 

նոյն տապանին – 115. և ձեզ ընդ յակամբ էաք – 201. Իբրև խմբեցաւ 

պատերազմ, ակն կալաւ Սմբատ որդին Վահանայ ի  վերայ Ասուրայ և 

պատահեաց նմա: - 215. Թէ կախարդ  եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո 

ձիոյդ ագիդ քո ակինդ հայել ի տամ: - 274. 

ԱԿՆ2 –Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն է, ուր 

իջեալն էին: - 210. 

ԱԿՆ3 - և ժողովեալ զկարասին, և զպատուական ակունսն, և զընտիր 

սուսերսն, ել ու գնաց:- 255. 

ԱԿՆԱՐԿԵԼ – որ մտանէն և որ ակնարկէն ընդ նա իսկ – 102. 

ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ - որ և առաջին հիմնարկութիւն շնորհեցաւ ինձ 

յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. 

ԱԿՆ ԼՈՒՍՈՅ - և եդ անդ զմին ակն լուսոյ, զոր եբեր ի Կեսարիայ, և 

անուն Ղիգոն: - 101. և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի նոյն տապանին – 115. 

ԱԿՆ ՈՒՆԵԼ – Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս զորպիսութենէ, մահու ակն 

ունիմք և կենաց վճար: - 45. Իբրև խմբեցաւ պատերազմն, ակն կալաւ 

Սմբատ որդին Վահանայ ի վերայ Ասուրայ և պատահեաց նմա: - 215. 

ԱՀ - և տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս, լինել 

զրուցատար սքանչելեացն և յահէն, որ հանդիպեցաւ ի կրաւնաւորաց 

գնդէն նոցա: - 275. 

ԱՀԱ – Ահա ժամ, ով Մկրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր են իմ սուրբ 

կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. Ահա տէրն արարածոց Քրիստոս երևի ի 

մէջ ծառայից իւրոց – 272. 

ԱՀԱԳԻՆ – Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ 

թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ – 272. 
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ԱՀԱՒԱԴԻԿ  - Ահաւադիկ / ծն. աւադիկ / կան առ հայրերոյդ: -  276. 

ԱՀԱՒԱՍԻԿ - և ես փախստական ահաւասիկ / ծն. աւասիկ / գամ: - 185. 

ԱՀԱՒՈՐ – Զի արքայն հիւսիսոյ զաւրաւոր էր իբրև զՏրդատ և ահաւոր: - 

135. և այնպէս արարեալ ի մէնջ ահաւոր պատերազմին՝ փոխէին 

զերիվարս իւրեանց – 243.  և սկսան ի վայր հոսել ընդ բարձրութեան 

ահաւոր վիմացն: - 258. 

ԱՀԵԱԿ  - Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս, ապա խնդրեալ ի նշխարաց 

սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, զահեակ ձեռն Անդրէի առաքելոյն, և 

զՂուկասու աւետարանչին. զոր առեալ մեծաւ խնդրութեամբ դարձան 

յաշխարհն Հայոց: - 53. Իսկ զայլն ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն՝ 

զերկու ոտսն և զահեակ բոյթն և զաջ ձեռն մինչև ցարմունկն: - 115. Իսկ 

զաջ զաւրուն թևն տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն 

իշխանին Անգեղ տանն: - 134. Զոր իբրև տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն ի 

վերայ ածեալ զահեակ թևն և  ձայն տուեալ ասէր – 137. և սուրբ 

Կարապետն եղիցի քեզ աւգնական և պարիսպ. և աղոթք սուրբ 

կրաւնաւորացն՝ յաջմէ և յահեկէ: - 176. Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն 

Սմբատ յաջ թևն և Վարազ յահեակ, և սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք 

և երիվարք իւրանց: - 239. Իսկ նորա թողեալ զահեակ թեւն յորդին իւր ի 

Վահան – 241. իսկ զահեակ կողմն տայ իշխանին Հաշտենից: - 260. 

ԱՀԵՂ – յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս 

ի վերայ մեր – 127. Եւ երևեցաւ նոցա ի պատերազմին այր մի ահեղ և 

լուսաւոր, և հեր նորա լոյս փայլատակէր: - 264. 

ԱՂ – Պարսից խորտկարարդ, առ զաղս: - 188. 

ԱՂԱԳԱԻ – Եւ զայս գիտութեան աղագաւ ձեզ ծանուցանեմք – 35. այլ 

յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ 

փախստեան աղագաւ գայ առ Խոսրով: - 67. 

ԱՂԱՂԱԿ - և ամենայն զաւրքն զաղաղակ բարձին առաջի իշխանին 

Սիւնեաց: - 90. Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար – 97. Իսկ 

նոցա զաղաղակս բարձեալ ասէին – 213. Եւ ոչ կարացին գիտել զիրսն, 

մինչև պակասեցաւ ճչիւն աղաղակին: - 258. 

ԱՂԱՂԱԿ ԲԱՌՆԱԼ - և ամենայն զաւրքն զաղաղակ բարձին առաջի 

իշխանին Սիւնեաց: - 90. Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին 

չարաչար – 97. Իսկ նոցա զաղաղակ բարձեալ ասէին – 213. 

ԱՂԱՂԱԿԵԼ – Եւ ի նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ  ասէր – 139. Իսկ 

զաւրքն Պարսից  տեսեալ զիրսն, աղաղակեցին միաբան – 200. 
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ԱՂԱՆԴ – Միւս պատճառ՝ վասն և միւս՝ քննութեան աղանդոյն 

Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. 

Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի պղծութեան աղանդոյն հալածական 

լինէր յերկիրն յունաց: - 249. 

ԱՂԱՆԴ ՄԵՆԱՆԴՐԻ – Միւս պատճառ՝ վասն նորա և միւս՝ քննութեան 

աղանդոյն Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա 

պղծութիւնն: - 52. 

ԱՂԱՉԱՆՔ – Այլ վասն Տիմոթէի և Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի 

յինէն աղաչանաւք խնդրեալ, նոքա յայնժամ գնացին – 44. անդ և զքո 

եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի աղաչանաց 

զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. ոչ 

անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն ի քէն: - 103. 

Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և Մկրտչի քո և աղաչանաւք 

սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց անդրդուելի և անսասանելի – 

169. Ընկալ, տէր, զաղաչանս մեր և տուր շնորհս բնակչաց սորա – 172. և 

մեր նահատակութեամբս հաշտեա ընդ նոսա և մի՛  անտես առնէր 

զաղաչանս մեր – 173. զոր յաղաչանս / ծն. աղաչանս / դարձան և հարկս 

խոստանային տալ նոցա: - 212. 

ԱՂԱՉԵԼ – Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ 

զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. Բայց զքեզ աղաչեմ, զի հանցես 

մշակս ի հունձս տեառն: - 38. Եւ արդ եթէ ի ձերում երկիրդ այլ չունիք 

դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ վերջանայք – 49. Բայց արդ աղաչեմք 

զքեզ, երջանիկ մշակդ աստուծոյ – 61. Զայս ամենայն ստուգիւ գրեսջիր 

առ մեզ, աղաչեմք: - 62. Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն 

նախ ի մահուն Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 63. Իբրև տեսին 

արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, աղաչեցին զիշխանս իւրեանց ի 

խաղաղութիւն – 94. և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 106. 

զոր և ես աղաչեմ՝ զգուշ կացէք – 110. Իսկ ես աղաչեցի զսուրբն Գրիգոր 

գնալ ի վանս իմ – 118. բազում անգամ աղաչեալ զսպասաւորացն, զի 

թողցեն մտանել յեկեղեցին – 150. Աղաչեմք, զի և մեղաւորաց 

ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես – 173. և սկսաւ աղաչել 

զաստուած՝ վասն խաղաղութեան աշխարհի – 174. և աղաչեա 

զկրաւնաւորսն աղաւթս առնել – 251. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան 

մեր – 252. յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած 

լի արտասուաւք և ասեն – 271. և դիմեցին առ նոսա գունդ մի պարսիկ 

փախստական, և աղաչէին զկրաւնաւորսն ապրիլ: - 277. Աղաչեաց 
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իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ հնարեա և գողացիր զխաչն – 280. Դարձեալ ես, 

տէր Յոհաննէս Մամիկոնեան եպիսկոպոս, աղաչեմ զմանկունս 

եկեղեցեաց աստուծոյ – 289. 

ԱՂԱՐՏԵԼ – Եւ դուք մի՛ ինչ աղարտէք զսակաւ պատմութիւնս – 65. 

ԱՂԱՒԹԵԼ – Իսկ սուրբն Գրիգոր հրամայեաց պաշտաւնէիցն աղաւթել 

յերեկորեա – 54. Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ պատրաստել զնիւթն 

շինուածոյ սուրբ վկայարանին: - 57. Եւ աղաւթեալ / ծն. աղօթել / անդ, 

ասէ Անտոն ցԱղբիանոս – 121. նոքա ընդ յառաջ  եղէն մեզ  և միաբանեալ 

ելաք ի բլուրն և աղաւթեցաք: - 122. և թագաւորն եկեալ առ մեզ աղաւթէր 

իշխանաւքն հանդերձ – 127. Բայց թագաւորն և Գրիգորիոս մեւք հանդերձ 

ի փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք / ծն. աղօթէին / - 129. և 

կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ աղաւթէին – 273. Իսկ եպիսկոպոսն 

աղաւթեալ առ աստուած լռութեամբ, միայն զայս հանեալ ի լոյս, թէ 

Եղիցի քաղաքս այս խոպան և աւեր – 284. 

ԱՂԱՒԹՍ ԱՌԵՆԼ - և աղաչեա զկրոնաւորսն աղաւթս առնել – 251. 

ԱՂԱՒԹՔ, ԱՂՈԹՔ – որով աւգնականութիւն գտեալ ի քէն աղաւթից / ծն. 

աղաւթիւք, աղօթիւք / - 38. որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն 

վճարեսցին և ինքեանք միայն աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին: - 

43. որով և աղաւթիւք քո և ի մեր հաւտս խնայեսցէ Քրիստոս – 46. և 

խնդրեաց յաստուծոյ աղաւթիւք այսպէս – 54. Եւ իբրև կատարեաց 

զաղաւթսն / ծն. զաղօթս/ յայտնեցաւ առ նմա հրեշտակ տեառն և ասէ – 

57. Թէպէտ և ի սրբոց ոք ջանասցէ աղաւթիւք, մի՛ յայտներ – 104. զնոյն 

աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. Այլ աղաւթիւք ձերովք 

պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն 

– 144. Լո՛ւր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն քո ի մաղթանս 

ծառայից քոց: - 169. զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր աշտարակ եղեն 

աշխարհի, բարեխաւսք և աւգնականք առ աստուած: - 177. և սուրբ 

Կարապետն եղիցի քեզ աւգնական և պարիսպ. և աղոթք սուրբ 

կրաւնաւորացն՝ յաջմէ և յահեկէ: - 178. և աղաչեա զկրաւնաւորսն 

աղաւթս առնել – 251. Ահա ժամ, ո՜վ Մկըրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, ուր± 

են իմ սուրբ կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. Եւ ի գլուխ ել աղաւթք 

Մանգնոսի – 285. զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ Կարապետէն, և ի մեր 

նուաստ հովուական աղաւթիցս / ծն. աղօթից/, և բովանդակ իսկ ի 

Քրիստոսէ – 289. Եւ որ ոք զմեր անուն ի յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի և 

ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 
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ԱՂԲ – Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի խոչքորոց դասուց, որ զաղբս 

ճաշակեն, ողջոյն: - 208. 

ԱՂԲԻԱՆՈՍ – առեալ բրիչ՝ ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք Բ 

առնաչափոյ և արկեալ ի ներքս խիճս քարանց, և եդաք անդ զնշխարս 

Կարապետին: - 101. Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս 

զԱղբիանոս եպիսկոպոս հանդերձ Բ սարկաւագաւք – 119. Իսկ 

Աղբիանոս ասէ – 121. Եւ աղաւթեալ անդ, ասէ Անտոն ցԱղբիանոս – 121. 

Եւ առաքեաց Աղբիանոս զերկու սարկաւագսն աւետաւորս – 121. 

ԱՂԲԻՒՐ – զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, 

իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: -  83. և 

ինքեանք մնացին անդէն, ոմանք ի դիտանոցն մնալով, և այլ զաւրք ի 

մարգճակին առ աղբիւրս  /ծն. աղբերն, աղբերս / անտառին: - 95. զի 

գային յանտառէն յարևմտից կողմանէ ի քաղցրահամ յաղբիւրէն – 121. 

ուր Գիսիանէսն էր, առաջի աղբերն, ուր զբժշկութիւնսն առնէր – 124. Սա 

շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց՝ յայնկոյս 

Կուառաց, առ յորդաբուխ աղբերն – 146. Իսկ զաւրքն հետևակամուտ 

եղեալ հասին յայն տեղի, որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. 

ԱՂԵՂՆ - և դարձան ի վերայ ձիագողքն և հարին պարսաքարով և 

աղեղամբ /ծն. աղեղամբք /  հինգ հարիւր և քսան այր: - 236. 

ԱՂԵՂՆԱՒՈՐ – Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ և Խ և 

հետևակս աղեղնաւորս ԸՃ և Խ – 112. 

ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԱՑԻՔ – Եւ աղէքսանդրացւոցն դրոշմեսջիր արձան 

յաւիտենից, զի մի՛ ոք ի դաստակերտս կամ ի գեղաքաղաքս զաւրէն 

աղէքսանդրացւոցն գործիցէ – 42. 

ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԻԱՅ – զոմանս վարդապետս կոչեր յԱղէքսանդրիայէ / ծն. 

յԱղէքսադրիոյ, Աղէքսանդրեայ /  - 78. 

ԱՂԻ – Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն Սուրէնայ, ետ զկինն և 

զորդին ածել առաջի իւր: - 229. Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ 

Վահանայ և պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն եղև - 283. 

ԱՂԻ ԾՈՎ – Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և 

պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն եղև - 283. 

ԱՂԽ – Եւ յետ Ը ամի եկն Աբդռահիմ, քեռորդին Մահմեդի, բազում աղխիւ 

– 285. 

ԱՂՁՆԻՔ – Արդ յորժամ գնացին իշխանքն ի Վիրք և դարձուցին զգերիսն 

կողմապահ թողին զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն նորա: -126. Այս 

ամենայն գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ, բայց եղև ի ձեռն նենգաւոր 
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իշխանին Աղձնեաց: - 142. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր 

յուղարկեալ, հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ 

առնել -143. 

ԱՂՄԿԵԼ – զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ 

ձայնս ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն 

խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. 

ԱՂՈԹՔ – տե՛ս ԱՂԱՒԹՔ էջ 178. 

ԱՂՈՒԷՍ – Եւ աղուէս հպարտ եղև քան զառեւծ – 247. 

ԱՂՔԱՏ – Եւ պատարագս ողջակիզաց / գրքում՝ ողջակիղաց / սպիտակ 

զուարակաց և նոխազաց և բազում գառանց և աղքատաց բազում 

ողորմութիւն առնէին: - 141. և սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն 

խաղաղութեան աշխարհի և զեկեալ թշնամիսն խորտակելոյ, և 

աղքատաց մնալ ի տեղիս իւրեանց: - 174. 

ԱՂՔԱՏԱՆՈՑ – որոշեսցես ի նմա դաստակերտս և շինեսցես ի նմա 

աղքատանոցս – 43. 

ԱՂՔԱՏԱՍԷՐ – Խրատել և զիշխանսդ զայդոսիկ՝ լինել եկեղեցոյ զարդս, 

աղքատասէրս, կրաւնաւորասէրս, երկիւղածս: - 43. Եւ զի ձեր երկիրդ 

խորշակահար է և հացապակաս, իսկ այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, 

առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և 

որբոց խնամածուք: - 144. 

ԱՃԱՊԱՐԵԼ - և աճապարեաց Արձանն և եհար տիգաւ ի վերայ բարձից 

նորա և մերձ տարաւ ընկենուլ զնա: - 86. Իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին 

իւրոյ՝ աճապարեալ կտրեաց զգլուխ նորա – 92. Եւ զի ճոպանաւոր էր, 

աճապարեաց և ձգեաց զճոպանն – 135. Եւ աճապարեալ հիւսիսայինն՝ 

կտրեաց զգլուխ երիվարին Սիւնեաց իշխանին: - 137. Եւ աճապարեալ 

անկաւ զերիվարաւն – 138. և մինչդեռ մտանել կամէր ի սենեկն, 

աճապարեալ ունէին զփողիցն – 193. զի աճապարեալ կտրեաց զգլուխն 

Ըռահանայ – 212. Եւ Վահանայ յանկարծակի առեալ բարձ մի ՝ 

աճապարեաց և ձգեաց ի վերայ բերանի նորա – 255. Իսկ Վահան 

աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ մնաց և 

ոչ մի: - 265. Եւ աճապարեալ ի բաց ձգեաց զաջոյ զոտն սռնապանաւքն 

հանդերձ – 274. 

ԱՃԵԼ - և աճեալ՝ պատմութիւն Ասորոց կոչի – 287. 

ԱՄ - և զաւրացաւ արքայն Հայոց և սկսաւ ապականել զերկիրն պարսից  

ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել  սպանմամբ և գերութեամբ: - 67. Եւ ի 

կատարել երկրորդ ամին … ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով 
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Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր  վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ 

կացուցանէին: - 68. Եւ եկեալ ի Կեսարիայ … և կացեալ ամ մի ի 

Կեսարիայ: - 69. և կացեալ անդ ամս Ժ, թագաւորեաց անդ ի վերայ 

երկրին  ճենաց ամս ԺԹ: - 70. և նորա արկեալ զնա ի Վիրապն ներքին 

ամս հնգետասան: - 73. Եւ յետ հնգետասան ամի  դիւագնեալ ամենայն 

երկիրն Հայոց, և ինքն թագաւորն ի մէջ վարազացն երթեալ դադարէր: - 

73. այս քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի աստուածոցն և գիտեմք 

զզաւրութիւն նոցա – 85. Եւ յետ հնգետասան ամի  եսպան թագաւորն 

զերկոսեանն և զտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և 

Մեղտեսա և Հոռա: - 108. զոր և իշխանքն դարձեալ հաստատեցին ի 

վերայ եկեղեցոյն ամս Լ: - 112. Այս ամ մի է, զի ոչ եմք տեսեալ զնոսա: - 

119. Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: Յետ նորա՝ /Եպիփան / 

աշակերտն Անտոնի՝ ամս Լ: - 145. և անտի գնացեալ ի Մանեայ այրն և 

կացեալ անդ ամս Է՝ վախճանի ի կենացս ի փառս Աստուծոյ: - 145. Ի 

սորա ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի Գլակայ վանս, և եկաց յԱւետեաց 

բլուրն առ Անտոն և Կրաւնիդէս Դ ամիս … Ստեփաննոս աշակերտ 

նորա՝ ամս հնգետասան: - 145. և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: Եփրեմ՝ 

ամս ԻԸ: Յոհաննէս՝ ամս Ժ: Մակար՝ ամս ԺԸ: Կիւրեղ՝ ամս ԻԲ: Գրիգոր՝ 

ամս Զ: Անդրէաս՝ ամս ԺԱ: Ներսէս՝ ամս Է: Յովհաննէս՝ ամս  Բ: 

Բարդողիմէոս՝ ամս Գ: Սահակ՝ ամս Է … Կումիդաս՝ ամս Ժ: 

Բարդողիմէոս՝ ամս Ը: - 146-147. Ի սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի 

յունաց՝ սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝ 

ամս Բ: - 148. Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան 

վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն, որ ի հարաւակողմն է յարևելից ի թագուցած 

Խաչին կողմանն՝ ամս Լ: - 148. Յառաջին ամի թագաւորութեանն 

Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ 

նորա – 164. այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ – 178. Եւ ի 

միւսում ամին խրոխտացեալ և  այլ զաւրս առաքեաց: - 202. Ի սոյն ամի 

Կարապետն, որ յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ խիստ եղև: - 202. Ի նոյն 

ամի շինեաց զԿարապետն – 202. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ երանելին 

Թոդիկ հայր Գլակա վանիցն – 203. Զի էր Վահան ամաց ութսնից: - 216. 

Եւ նորա լուռ եղեալ մինչև ցմիւս ամն: - 217. Եւ ի նոյն ամին վաղջանեցաւ 

քաջն Վհան, վրէժխնդիրն ի վերայ եկեղեցեաց: - 217. Ի նոյն ամի զաւր 

գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ – 217. Սա գնաց ի 

ժողովն, զոր արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ թագաւորութեանն – 249. Ի 

սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ – 267. Յայնմ ամի փոխի և հայրն 
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Եպիփան առ աստուած՝ յետ Ի ամի – 267. և նստի յաթոռ նորա Դաւիթ Գ 

ամ: - 267. Եւ եղև յետ ութուտասան ամի դարձեալ դժրութիւն ընդ 

պարսիկս և ընդ Վահան – 268. Եւ ի նոյն ամի գնաց Վահան 

Կամսարական ի Կեսարիա – 279. և եկաց անդ ամս Զ: - 279. և առեալ 

գնաց ի Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն 

մինչև յեւթն և ի տասն ամի թագաւորութեանն իւրում: - 279. և նա իսկ 

կացոյց եւթն քահանայ ի վերայ եկեղեցոյն, զի ամենայն ամի մինն ունեցի: 

- 281. Սա եկաց իշխան ի Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ – 282, զի 

Վահան յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին՝ կացեալ իշխան Տարաւնոյ և Ապահունեաց ամս Լ: - 283. 

Ապա ի սոյն ամի ելանէ Հերակղ և սպանանէ զԽոսրով: - 285. Եւ յետ Ը 

ամի եկն Աբդռահիմ, քեռորդին Մահմեդի, բազում աղխիւ – 285. Ի սոյն 

ամի քակի եկեղեցին – 286. 

ԱՄԱՉԵԼ – մեք ամաչեմք ի թագաւորէն:  - 82. արդ վասն իմ մեղացն 

թողութեան և վասն իմ հարանցն ջեռարուք այսաւր և մի՛ ամաչեք – 195. 

Իբրև գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն Միհրանայ առաջի թագաւորին, 

խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն յաւիտենից: - 202. 

ԱՄԱՒԹ – Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես, մշակ առանց ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն քան 

զերկինս: - 123. Իսկ զաւրքն Յունաց տրտմեցան սաստիկ ամաւթով / ծն. 

յամօթով /: - 160. Իբրև գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն Միհրանայ 

առաջի թագաւորին, խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն յաւիտենից: - 202. 

Ո՛վ տէր զաւրութեանց, զաւրացո զմեր պատերազմողսն և արա յամաւթ 

զթշնամիսն: - 271. Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ ի Վաշդեան՝ 

յամաւթ առնելով վասն ծածուկ իրացն: - 284. 

ԱՄԲԱՌՆԱԼ – Եւ ի վեր ամբարձեալ զձեռս իւր՝ իջուցանէր զսուրն ի 

վերայ աջոյ թիկանն և ի բաց ձգէր զպարանոցն: - 87. Եւ ի վեր ամբարձեալ 

զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ գագաթանն և ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն 

իջանէր: - 159. 

ԱՄԲՈՂՋ – Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, նախանձեալ 

զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ նոցա և սկսան կոտորել: - 

213. 

ԱՄԵՀԻ – Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի 

ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք, և երկաթ մի յայսկոյս 

ասպարին և  երկաթ մի յայն, և գնաց մերձ ի բանակն Հոնին – 256. Արդ 
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առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր 

բանակին – 256. 

ԱՄԵՆԱՅՆ – որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն ի ձեռն 

առաքելական քարոզութեան – 34. Որոց և  եդեալ իսկ կէտ զամենայն 

աւուրս խաչեալ ընդ Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 

37. Զայն ամենայն ըստ այսմ աւրինակի տուր գործել: - 43. Տեառն և 

սիրելի եղբարց և հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց ի տէր 

ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատաւ և  ամենայն իշխանաւքս: - 47. Ամենայն 

ոք, որ զաստուածային մշակութիւն յանձն առնու, հալածական պարտ է 

լինել – 47. Մանաւանդ զի գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս եպիսկոպոս 

պիտոյ է և քահանայս – 48. այլ ամենայն վստահութեամբ փութացարուք 

գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք առ ձեզ: - 49. Եւ եթէ զայցէք, զամենայն 

երկիրդ Եկեղեաց և Հարքայ ձեզ  առաջի առնեմք – 49. Եւ այնչափ 

ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ Կարապետին, մինչ զի զամենայն 

շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 50. Ապա թէ զայն ոչ, սակայն 

ամենայն երկիրն առաջի ձեր է  - 50 . և ոչ գտին տեղի ըստ պատշաճի 

յամենայն գաւառսն և դարձան ունայն: - 54. Առաւել զոր այսմ աշխարհի 

արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն սուրբ Կարապետիս, որ 

բաժանեաց իւր մարմնովն զամենայն աշխարհս: - 56. որք բաժանեցին 

զամենայն աշխարհս շրջագայութեամբ աւետարանին: - 55-56. Զայս 

ամենայն իբրև լուան Բեկտոր և Անաստաս և Թէովնաս և Աքիւղաս և 

Մարկիւղաս, զարմացան – 59. Զայս ամենայն ստուգիւ գրեսջիր առ մեզ, 

աղաչեմք: - 62. Այս ամենայն մեզ պիտանի է և ձեզ ոչ դանդաղելի: - 62. 

զայս ամենայն պատմութիւն գրեսցես  և առաքեսցես: - 63. Իսկ Զենոբ 

աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի մահուն Խոսրովու և անտի 

ոճով գրել զամենայն – 63. Եւ յետ հնգետասան ամի դիւագնեալ ամենայն 

երկիրն Հայոց, և ինքն թագաւորն ի մէջ վարազացն երթեալ դադարէր: - 

73. և պահեաց ինքն Կոստանդիանոս և ամենայն քաղաքն Եգիպտոսի, 

զոր և առաջաւորք կոչեմք: - 74. և անդ թողաք զՍուրտինոս Եփեսացի 

վարդապետն ամենայն գաւառացն: - 78. ժողովեցէք զամենայն արս 

պատերազմողս և փութապէս առ վաղիւն հասիք առ մեզ - 80. և այլք 

յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին, ընդ ամենայն, որպէս յետոյ ինքեանք 

ասէին, հինգ հազար և չորս Ճ և Ծ այր: - 87.  մինչ զի ամենայն իշխանքն  

Հայոց դողային ի նմանէ: - 90. և ամենայն զաւրքն զաղաղակ բարձին 

առաջի իշխանին Սիւնեաց: - 90. Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն 

բնակիչք գեղջն ի դուրս ընթացեալ արք և կանայք, ծերք և տղայք ի 
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տեսիլն – 96. զի մի՛ ոք կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր 

կատարածի և նորոգման սոցա և ամենայն սրբոց: - 104.  Իբրև եղև այս 

ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն և  

զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա /106/ դառնալ առ տէր 

աստուած: - 107. Եւ իբրև կատարեաց զամենայն պաշտամունս աւուրն, 

եկին հասին զաւրքն, որ ի Վիրք էին առ թագաւորն – 124. և այս ամենայն 

ջան նենգութեան վասն թագաւորին ունելոյ էր – 126. և այլն ամենայն 

անցեալ գնացեալ էին ի Մուշն աւան: - 126. և հարեալ զազդարար փողսն՝ 

մնաց մինչև ամենայն զաւրքն  ժողովեցան ի մի վայր: -132. Եւ իբրև 

ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ արքայն 

հիւսիսոյ ասէր – 134. Եւ իբրև եկին ժողովեցան զաւրքն ամենայն, և 

համարեալ գտաւ սպանեալ ի մերոցս հազար և ութսուն: - 141. Այս 

ամենայն գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ – 142. Եւ զի ձեր երկիրդ 

խորշակահար է և հացապակաս, իսկ այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, 

առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և 

որբոց խնամածուք: - 144.  զի նա էր տեղեակ տոմարի ամենայն ազգաց: - 

147.  Ողբացեք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք արտասուաց իմոց 

ամենայն ձայնարկուք: - 150. Եւ եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն 

խորանին, և ամենայն խստութեամբ տուեալ պատասխանի – 161. կոչեաց 

թագաւորն զՄուշեղ և պատրաստեաց տալ պարգևս ամենայն զաւրացն – 

160. Զայս ամենայն արարեալ՝ զմարմինն ետ  ամենայն հաւատացելոց ի 

կերակուր և զարիւնն՝ ըմպելի: - 167. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն 

հաւատացեալք – 167. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ 

վիմիս այսորիկ, որպէս յառաջ հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն 

եկեղեցիս … սոյնպէս մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 

173. վասն զի մարդասէր եմ առ ամենայն դարձեալս: - 174. Ապա երթեալ 

գնացին առ Միհրան, և ծանուցին    զամենայն ձև ամրոցին: - 180. յերկրէս 

ել, արի և գնա խաղաղութեամբ, ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ 

անցուցանելոց եմ, զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 209. Իշխանն 

Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: Իշխանն 

Պալունեաց՝ երկու հազար ու երկու հարիւր այր … Ընդ ամենայն 

միահամար՝ ԻԸՌ: - 211. Այս ամենայն զաւրք կային ընդ ձեռամբ 

Վահանայ: - 211. Բայց բաժանեալ և կողմապահս թողեալ ամենայն 

տեղեաց – 212. Եւ յամենայն կողմանց ի վերայ յարձակեցան և ի մեջ առին 

զզաւրսն պարսից: - 222. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և 

զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 220. Եւ ասէ իշխանն, մի՛ 
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տրտմիր, ընդ քո կամացդ առնեմ զամենայն – 233. Զայս ամենայն 

ասացին – 247. զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ 

ձայնս ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն 

խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257.  Իսկ Սմբատ 

զամենայն յոյս յաստուած եդեալ, և սկսաւ ասել այսպէս – 263. և նա իսկ 

կացոյց եւթն քահանայ ի վերայ եկեղեցոյն, զի ամենայն / ծն. յամենայն / 

ամի մինն ունեցի: - 281. Եւ յիշեաց զերդումնն, զոր ընդ Տիրան և ընդ ինքն, 

և կացուցեալ մարզպան ամենայն Հայոց, և ինքն գնաց ի 

Կոստանդինուպաւլիս: - 285. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի 

վերջ հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց - 

285. ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է 

վարեալ, մինչև Թոդիկ փոխեաց զամենայն կարգս և զասորոց ցեղսն բնաւ 

հալածական արար ի վանացն: - 287. 

ԱՄԵՆԱՅՆ ԻՆՉ – Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ 

հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց – 285. 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՈՔ – Ամենայն ոք, որ զաստուածային մշակութիւն յանձն 

առնու, հալածական պարտ է լինել - 47. 

ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ - և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց 

առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ 

ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 

57. 

ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ – զի ոչ առ ամենեսեան ընդունելի է նորա քարոզութիւնն – 

47. և ըմբռնեալ մահու կապեաց զամենեսեան / ծն. զամենեսին / ընդ 

անիծիւք, արժանացուցանել զնոսա դժոխոց կայանին – 55. Եւ ինքեանք 

ջրասույզ եղեալ կործանեցան իւրաովքն ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի 

Պարթևն: - 68. ամենեքեան անդ հասանէին ի բլուրն: - 84. և արք 

Պարախու և արք Մեղտոյ և ամենեքեան առհասարակ անդ հասանէին 

ընդ նոսա – 87. զի ամենեքեան չէին ժողովեալ – 89. բայց Պաւղիկարպոս 

զամենեսեան յուղարկեաց յամուրն Ողկան – 165. Իբրև գիտացին արքն 

եաւթ, որ խոտաճարակքն էին ի վանսն, և զամենեսեան փախուցին 

զկրաւնաւորսն:  - 165. Եւ նշխարք սրբոցն անկեալ կային անթաղ 

զաւուրս երիս, զի ամենեքեան փախեան: - 176. Արդ՝ հրամայեալ է ձեզ 

զամենեսեան մերկացուցանել, մինչև ցուցանէք: - 194. Իջէք ամենեքեան և 

թողէք զերիվարս արածել մինչև յերեկոյ – 200. Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ 

վարուցն ամենեքեան իբրև զՅովաննէս Կարապետն համարէին զնա: - 

204. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս 
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և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն 

ասորի գրով և պաշտամամբ է վարեալ – 287. 

ԱՄԵՆԵՔԻՆ - և իշխան գոլով ի վերայ մահու՝ զմահ գերեաց, 

ճանապարհս յերկինս ուղղեաց՝ առաջնորդելով ամենեցուն յառաջին 

յանմահական վիճակն: - 167. աննախանձ ամենեցուն մատակարարդ ես 

ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից: - 171. Եւ հրամայեաց զամենեցուն զքիթսն 

կտրել: - 184. Եւ հանեալ զամենեցուն / ծն. զամենեցունց / զհանդերձս, 

արգել զնոսա ի տաճարի անդ: - 194. Եւ ապա ի մէջ առեալ զզաւրսն 

Հայոց, ամենեցուն զկատարած կենաց հասուցանէին: - 286. 

ԱՄԷՆ1 – ողջ լինիք վասն բազմաց աւգնականութեան ի տէր և մերոյ 

բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39. Եւ ասացեալ մեր զամէնն, ձայն դղորդի 

եհաս յականջս մեր: - 97. Եւ ասացեալ զամէնն՝  եկն ձայն յերկնից, որ 

ասէր – 105. Այլ աղաւթիւք ձերովք պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի 

խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն, ողջ լերուք ի տէր, Ամէն: - 144.  Եւ 

ասացեալ զամէնն, եկն ձայն յերկնից, որ ասէր – 173. Սա եկաց իշխան ի 

Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ. Ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, 

որում փառք յաւիտեանս, ամէն: - 282. Եւ մարզպանն կայ թաղեալ ի 

դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի, ի փառս 

Քրիստոսի աստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս, ամէն: - 287. և աստուած 

վարձահատոյց լիցի գրողացդ և ընթերցողացդ, ամէն: - 289. Իսկ եթէ ոք 

երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և 

զվարձս ի Քրիստոսէ, որպէս զնախանձաւոր և զթաքուցանող և զզլացող 

/ծն.զլացող/ շնորհացն Քրիստոսի, ամէն:   - 289. Եւ կատարիչք 

հրամանացս եղիցին աւրհնեալ յաստուծոյ և ի սրբոյ աստուածածնէս, 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: - 289. 

ԱՄԷՆ2 – Արար անդ աւուրս երկոտասան և զնշխարս Կարապետին 

զամէնն անդ կամէր դնել – 100. 

ԱՄԻՍ – Սոքա եւթանեքեան կատարեցան ի զաւրացն Միհրանայ  

յամսեանն քաղոց – 175. 

ԱՄՈԼՔ – զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի սահման 

ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ -34. 

ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼ – Իսկ անդրանիկն մնաց առ դայեկացն, և յետոյ 

ամուսնացաւ: - 72. 
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ԱՄՈՒՍՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն 

աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր 

իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. 

ԱՄՈՒՐ1 – փութացո յամուրն Ողկան մինչև տեսցուք՝ եթէ զի՞նչ լինիցի – 

82. մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր երիվարս փախստական գնացաք յամուրն / 

ծն. ամուրն/ Ողկան – 83.  և առեալ արձակեաց զնոսա յամուրն Ողկան: - 

125. Բայց Պաւղիկարպոս զամենեսեան յուղարկեաց յամուրն Ողկան – 

165.  և ինքն իջեալ էր ի Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ յամուրն Ողկան: - 179. 

Եւ ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝  ետ տանել յամուրն Ողկան: 

- 195. 

ԱՄՈՒՐ2 – զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր աշտարակ եղեն աշխարհի, 

բարեխաւսք և աւգնականք առ աստուած: - 177. Ասէ Վահան, ոչ այդպէս, 

տէր, այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ գնամք ի վերայ ամուր 

բերդիցն – 180. Դրամն քեզ, զխաչն առնում և գամ յերկիրն քո, և ընտրեմ 

ամուր տեղի – 280. Զիս կողոպտեցին և զԱրջք շինեցին. արդ թոյլ տուր, զի 

երկիրն  այն ամուր է, ոչ կարեն անտի գողանալ:- 281. 

ԱՄՈՒՐ ՈՂԿԱՆ – փութացո յամուրն Ողկան / ծն. Ուղկան / մինչև 

տեսցուք՝ եթէ զի՞նչ լինիցի – 82.  մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր երիվարս 

փախստական գնացաք յամուրն Ողկան  / ծն. Ուղկան / - 83. և առեալ 

արձակեաց զնոսա յամուրն Ողկան / ծն. Ուղկան /  - 125. Բայց 

Պաւղիկարպոս զամենեսեան յուղարկեաց յամուրն Ողկան – 165. և ինքն 

իջեալ էր ի Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ յամուրն Ողկան: - 179. Եւ ինքն 

ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝ ետ տանել՝ յամուրն Ողկան: - 195. 

ԱՄՊ – յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս 

ի վերայ մեր – 127. Տեսանեմ այր մի գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ և 

ելեալ յեկեղեցոյն գայ առ իս – 154. Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց 

երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին 

Տամբուրայ: - 285. 

ԱՄՍԱՒՐԵԱ – Որք երթեալ ամսաւրեա / ծն. յամսօրեայ / ժամանակս 

յամեցին – 118. 

ԱՄՐԱԾԱԾՈՒԿ  - Ձգեա, տէր, զամրածածուկ աջ քո ի վերայ բանաւոր 

փարախիս այսորիկ – 168. 

ԱՄՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – Իսկ նա ոչ ինչ յղեաց պատասխանի, այլ ակսաւ 

զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. Անրացո, տէր, զժողովուրդս քո, 

հովուեա և բարձրացո մինչև յաւիտեան: - 158. 
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ԱՄՐՈՑ – Իսկ արք գեղջն եկեալ անցին յայնկոյս և զամրոցն պաշարեցին: 

- 83. Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն՝ եկաք ընդ նոյն ճանապարհ, որ 

փախստական գնացաք: - 95. Իսկ մեք դէմ եդեալ կամեցաք անցանել 

յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113.  Բայց թագաւորն և 

Գրիգորիոս մեւք հանդերձ ի փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք: - 129. և 

դեռ հանէին զմեզ յամրոցէն – 131.  Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս 

յայս, երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում, և երկիր դաշտ և 

շուրջանակի լերամբ պարսպեալ և բազում  ամրոցս – 143.  Եւ իբրև  

յուղարկեցին զկինն և ինքեանք դարձան, և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ 

սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն, ետես 

ի հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն զարմանալի – 154. Եւ ինքեանք ութ 

հազար այր գնացին ի Մեղտի և Աստեղաւնս ամրոցն: - 165. Եւ այն զաւրք, 

որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ  յԱստղաւն ամրոցն / ծն. ամուրն 

/, կացին աւուրս երկու, ոչ ինչ կարացին առնել: - 180. Ապա երթեալ 

գնացին առ Միհրան, և ծանուցին զամենայն ձև ամրոցին : - 180. Իբրև եկն 

Վահան առ Միհրան, և նա խնդրեաց ի նմանէ զԱստեղաւնս ամրոցն: - 

180. ել ի վերայ լերինն Տորոսի և շինեաց անդ ամրոց և կոչեաց Գոհար – 

206. 

Այ – Այ գայլակորիւն, յիշեցեր զբարս հաւր քո և ի նոյն 

շաղախակերութիւն դարձար: - 91.  Այ արծուաձագ, որ թևաւքդ ես 

հպարտացեալ, եթէ ի լար ականատացս անկանիս – 91. Այ չարաբարոյ 

գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ ծառայելոց ես Արեաց արքայի, ընդէ՞ր 

այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214. Այ տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ 

քո ընդէ՞ր ոչ ետուր փոխանակ տեառն քո: - 225. 

ԱՅԳ – Եւ ինրև այգն զառաւաւտն մերկացաւ, պատրաստեցան մնացեալ 

զաւրքն հիւսիսականացն, և յարձակեցան ի վերայ հայոց զաւրացն – 139. 

ԱՅԳԵՍՏԱՆ – և ԴՌ ընդ Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ ընդ մէջ իւրեանց 

անցեալ առ այգեստանաւքն, գնացին ընդ վերի գահսն և մեզ ուշ կալցեն- - 

128. 

ԱՅԳԵՍՏԱՆԻ – բայց դեռ գայաք առ ափամբ այգեստանեացն – 95.  Այս 

գիշէր է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն, այլ թէ իմաստութեամբ 

կամիք առնել, ելէք ԶՌ ընդ մեջ այգեստանեացդ և ի գլուխ Արձանին 

թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. 

ԱՅԳԷՄԷՋ – Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւք  

պրծան , և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. 
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ԱՅԳԻ – Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան գործել ի ցանգ  

այգեացն – 80. շինել սկսաւ քաղաք և տնկել այգիս և բուրաստանս – 206. 

ԱՅԳՈՐԴ – զոր ոմանք յայգորդացն գլաջարդ արարին զգլուխ 

երիվարացն  - 132. 

ԱՅԴ – Խրատել և զիշխանսդ զայդոսիկ՝ լինել եկեղեցոյ զարդս, 

աղքատասէրս, կրաւնաւորասէրս, երկիւղածս: - 43. Արդ մեք վասն այդր 

դանղաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի է և մեք անկար ի նուաղ կենացս և ի 

պանդխտութենէս – 60. զի դադարեաց հալածանքդ ի կողմանցդ 

յայդցանէ: - 64. և կամ թէ Ագաթանգեղոս զայդ ոչ յիշէ – 65. գիտե՞ս դու 

զայդ, որ արքայիդ մահուան սպառնայ Մուշեղ: - 161. Այլ ինչ ոչ ունիմք 

պարտուցդ այդմիկ վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն 

կրել: - 169. Զինչ է այդ, զրուց տուր ինձ: - 190. և տունդ  այդ գերեզման ձեզ 

եղիցի, շնորհելով պարսից արքայի: - 195. ապա կտրեցաք զգլուխդ զայդ և 

խաղացաք: - 201. Յիրաւի է այդ անուն իմ, քանզի գամ կոտորեմ, գնամ և 

այլ գամ – 214. Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս Ուռհայի է 

կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի զգիրսդ զայդ: - 287. 

ԱՅԴՉԱՓ – Իսկ դուք այդչափ բազում քահանայք առեալ տարադէմ և 

հեռի ուղեգնացութեան ետոյք ձեզ: - 49. Արդ՝ եթե վասն հաւատոյ ես, 

ընդունելի է քեզ այդչափ աշխատանք քո: - 151. 

ԱՅԴՊԷՍ – Ոչ այդպէս / գրքում՝ այդպես /, այլ եթէ վասն իշխանութեան է, 

ես չերկնչիմ ի ձէնջ – 152. Ասէ Վահան. ոչ այդպէս, տէր, այլ տուր ի ձեռս 

իմ չորս հազար այր, որ գնամք ի վերայ ամուր բերդիցն – 180. ընդէ՞ր 

այդպէս  յանդգնեալ անամաւթիս – 214. ապա գիտասջիք՝ թէ ձեզ այդպէս 

պարտ է լինել: - 225. Արդ՝ որովհետև այդպէս տիրատեացք էք, ես 

բառնամ զգլուխ քո ի քէն: - 225. 

ԱՅԺՄ- և այժմ աստուած պատուեալ երկրպագի ի նոյն Իննակնեան 

տեղւոջ: - 37. Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել ի 

ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. որպէս և այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի 

ելեալ էք ի ձերմէ բնակութենէդ – 47. և յայտնեա տեղի բնակութեան 

նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի 

տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և 

յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և աւգնական իմ 

աստուած է և դու և ոչ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ: - 178. 

այժմ երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝ և ապա այլ ուրեք: - 180. զոր այժմ 

Կուրա կոչեն: - 265. Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս 

նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին և ասէ. Այժմ անկանիս: - 276. 
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ԱՅԼ /դեր. / Որոց և եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ 

Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 37. զոր առեալ 

կացուցես զԵպիփան դոցա և այլոց եղբարց վերակացու: - 42. այլ և մեզ ոչ 

է արժան առնուլ ի նմանէ, զի աշխատեալ է, առանց այլոց սատարութեան 

– 50. Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն յայլ նամակի և յուղարկեցին առ 

Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51. արդ մնացէք դուք ի Բիւզանդիայ, մինչև ես 

յայլ քաղաքսն երթամ: - 60. Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, 

վասն զի սուրբն Գրիգորիոս ոչ հրամայեաց  այլ ինչ աւելի գրել քան 

զհարցուածս ձեր – 66.  հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց … Նոյնպէս և 

զայլս բազումս յասորոց: - 78. և ելեալ ի վերայ լերինն, որ հանդէպ 

Կուառաց, մնացին մինչև  այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա 

յաւգնականութիւն: - 80. Իսկ այլ զաւրքն Հայոց, իբրև լուան զձայն գուժին, 

ամենեքեան անդ հասանէին  ի բլուրն: - 84. զի այս իշխանն է Անկեղ 

տանն և Սիւնեաց տանն. և այլք ի պատուաւոր արանց, զոր դուք իսկ 

ճանաչէք: - 85.  և այլք յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին – 87. Իսկ Դեմետր 

իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, 

ուշ նմա արարեալ, նոյնպէս և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր 

հասանել: - 88. իսկ այլքն դեռ ի դաշտի անդ սփռեալ ասպատակէին: - 89. 

Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և այլք ոմանք ի 

Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել քրմանց: -89. և ինքեանք 

մնացին անդէն, ոմանք ի դիտանոցն մնալով, և այլ զաւրք ի մարգճակին 

առ աղբիւրս  անտառին: - 95. Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս անհուն 

բազմութեամբ, կամ որպէս թանձրատարած տաղատարափս, այնպէս 

յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն – 98. Եւ այս էին, զոր եդաք. թեկն 

մինչև ցարմունքն. և ձախ ձեռն թիկամբն և զոսկր բարձիցն աջակողմանն 

և այլ մանր ոսկերս ի մարմնոյն: - 101. Իսկ  զայլն ի Կեսարիա առին 

իւրեանց մասն – 115.  և զայն թողաք այլ պատմագրի – 116. զի որպէս զայլ 

տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի թագաւորաց ժամանակագիրք են: - 116. Բայց 

առ թագաւորն Տրդատ ԼՌ  միայն մնացեալ էին զաւրք և այլն ամենայն 

անցեալ գնացեալ էին ի Մուշն աւան: - 126. Եւ այլք ոմանք հետամուտ 

եղեալ մինչև ի Կարնոյ քաղաք: - 141. Եւ զկնի այսորիկ եթէ իմանալ ոք 

կամեսցի զայլն, ի պատմագիրս հարցցէ: - 143. Եկին և այլ Բ սուրբք և 

բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն – 148.  Ով 

տէր, դու ներե՞ս կնոջն, որ զայն գործեաց և այլ կանանց համարձակեաց 

մուտ: - 154. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր  միայն Խ իշխան առանց այլ 

ուրուք. և կազմեցան զաւրէն պատերազմի  և սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ 
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այնպէս եկին առ թագաւորն: - 161. այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և աւգնական 

իմ աստուած է և դու և ոչ այլ  ոք, զի որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ: - 178.  

ես այլ ժառանգ ոչ ունիմ – 178. այժմ երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝ և ապա 

այլ ուրեք: - 180. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք յուղարկեմ, 

ի Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182. Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն 

և այլքն դեռ մտանէին, սկսան  կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս 

դառնալ: - 183. և զայլսն ի քաղաքն արգելեալ՝ կտրեալ տային, և զգլուխսն 

ի  պարիսպն հանել: - 184. և զիւրն  և զայլ աւտար գաւառի մարդիկն ետ 

արտաքս հանել: - 193. և յորժամ զտաճարսն այրեաց, զնոսա ի պատճառս 

իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի մի՛ գիտասցեն զիրսն: - 196. Եւ իբրև 

մերձեցան ի տեղին, եթող Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ վասն այլ թշնամեաց: 

- 197. Եւ ի միւսում ամին խրոխտացեալ՝ այլ զաւրս առաքեաց: - 202. և 

զայլն փախստական արար ի հաւրէն իբրև զքաջ արծիւ: - 216. Իբրև 

վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, երկու հարիւր այր 

թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և 

թշնամիքն ևս տեսին: - 220. Եւ յերկուս կողմանէ այլ ռազմն գաղտ 

կազմեաց: - 221. Եւ միւս այլ ծառայ առեալ զգլուխն փախեաւ: - 224. Զի թէ 

սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ոչ իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ 

ոք: - 234.  Եւ զերիվարսն իջեալ առին և խառնեցին յայլսն, և եղեն ԳՌ ձի: - 

236.  և այլք փախստական գնացեալ եկին ժողովեցան ի մի այր, և իջեալ 

ճաշէին: - 237.  Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ սուրն և 

կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց ասեն – 240.  

Եւ նորա փոխեալ այլ սուր և հեծեալ յայլ երիվար: - 242. Ի սոյն աւուրս 

վաղջանեցաւ երանելին Ստեփաննոս, և կայ  ընդ յայլ հայրսն 

Հայրաբլուրն:- - 248.  Դարձեալ  այլ զաւր առաքեաց Խոսրով ի վերայ 

Սմբատայ  տանն Մամիկոնէից՝ զՏիգրան զաւրապետն մեծ Ի հազարաւ – 

250. էր սա զատակաց յայլոց բանակացն: - 256.  Արդ քանզի յայլ / ծն. այլ / 

զաւրքն անցանել ոչ կարացին, զի մթին գիշեր էր … ապա թողեալ 

զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն առնէին – 256. և ինքն զայլ 

զաւրսն ըռազմն կարգեաց – 260.  Եւ նա այլ զաւր առաքեաց ի Տարաւն: - 

266. Մի՛ մոռանար զծառայութիւն սուրբ Կարապետին և զայլոց սրբոց – 

269.  զի ի պատերազմունս նա էր, որ աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 269.  և 

այլ երկուս երիտասարդական հասակաւ տեսանէր, որ առաջի կային 

թևաւորք – 272. և անդ ժողովեցան և այլ զաւրք Վահանայ – 273.  Իսկ 

Վահանայ ձայն  տուեալ յորդին Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272. Եւ 

սակաւ ինչ գնացեալ՝ եհաս միւս այլ իշխանին և ասէ – 276. Իսկ իբրև 
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եկին այլ գունդք իշխանին Հաշտենից, որք գային զհետ փախստէիցն, և ոչ 

ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. երեք հազար ի մին 

գիշեր սատակեցան, և այլքն փախեան, և քաղաքն աւեր մնաց: - 285. 

Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ – 287. Գնացի և գտի առ 

նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած, և ի զաւրաց ուստեք 

ունէր, պարսից կամ յայլոց ուրուք ապականեալ զերկիրս – 288.  Արդ, որ 

զկնի դոցա այլ / ծն. այլք / նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն 

նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն մատենիս – 288. 

ԱՅԼ /շաղ. / -  Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, 

աղաչեմ զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. Այլ ի դէպ եկեալ նոցա 

մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս 

մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես 

բնակութիւն կրաւնաւորաց, այլ կացուցանես ի նմա քահանայս և 

քորեպիսկոպոսս – 43. Այլ վասն Տիմոթէի և Եղիազարու եպիսկոպոսացն 

– 44. Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս զորպիսութենէ,  մահու ակն ունիմք և 

կենաց վճար: - 45. Եւ իբրև դարձան պատգամաւորքն առ սուրբն 

Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա ի Տարաւն, այլ անցեալ գնացին ընդ կողմանս 

Հաշտենից – 46.  այլ դէմ եդեալ գնացէք և ոչ գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 47. այլ 

ամենայն վստահութեամբ փութացարուք գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք 

առ ձեզ: - 49. այլ կարգեցեր զիս ի պաշտաման քահանայութեանս այսմիկ 

– 54. այլ պատճառ արգելմանս մերոյ Եղիազար եղև - 89. զոր ոչ 

հաւանեցաւ սուրբն Գրիգոր, այլ բաւական համարեաց զայն միայն գրել: - 

63. Զի ոչ է աւրէն զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և 

յիշատակ Հայոց ոչ թողուլ, այլ միայն զայն, զոր ինքեանք խնդրեցին, զայն 

յուղարկեսցես գրով: - 63. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել 

պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ 

աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. այլ  յարուցեալ 

առնու  զեղբայր  իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ փախստեան 

աղագաւ գայ առ Խոսրով: - 67. Եւ եդեալ զնոսա ի սուրբ  Սերեդոնն, ոչ ի 

ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև ցթագաւորութիւնն 

Դիոկղիտիանոսի: - 76.  սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին, այլ չարիւք 

սատակեսցին – 97.  այլ զհասարակն առեալ դնէր տապան բրտեայ, զի 

հողեղէն է և ոչ ոսկեղէն – 100.  Եւ ոչ եթէ յայտնպէս ումեք դնէր զիրսն, այլ 

ի ծածուկ – 101. Այլ որ յուսով հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի 

դուռն եկեղեցոյն, խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես զնոսա – 104. 

Իսկ նոքա աչ առնուին յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107. Այլ մեք 
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դարձցուք անդրէն յառաջին կարգն: - 110. քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի 

տեղոյն, այլ սակաւ մի ի  բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. Այս գիշեր 

է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն, այլ թէ իմաստութեամբ կամիք 

առնել, ելէք ԶՌ ընդ մեջ այգեստանեացդ և ի  գլուխ Արձանին թաքիք 

մինչև ցառաւաւտն – 126. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա 

պատասխանի, այլ յարուցեալ գնաց երեսուն հազար արամբք ի 

պատերազմ – 133. Այլ աղաւթիւք ձերովք պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և 

զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն – 144. Արդ՝ մի՛ վասն 

պատասխանոյ ձանձրանալ ի մինջ/ճիշտը՝ մէնջ/, այլ երթ 

խաղաղութեամբ: - 151. Ոչ այդպես, այլ եթէ վասն իշխանութեան է , ես 

չերկնչիմ ի ձէնջ – 152. Իսկ նա ոչ ինչ յղեաց պատասխանի, այլ սկսաւ 

զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. Այլ դու, տէր, գթացար ի ստեղծուածս 

ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի փրկութիւն աշխարհի – 166. 

մի՛ տար ի ժառանգութիւն անհաւատից, այլ եղիցի ձեռն քո ի 

զաւրացուցանել զհաւատացեալս – 168. Այլ ինչ ոչ ունիմք պարտուցդ 

այդմիկ, վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: - 169. 

Մի՛ վասն մեղաց նոցա դատապարտեր զնոսա, այլ գթութեամբ քով 

խնամեա և մարդասիրութեամբ քով ողորմեա և  բժշկեա – 171. Ոչ այլ 

մինչև զիշխանն Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: - 179. Ասէ 

Վահան, ոչ այդպէս, տէր, այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ գնամք 

ի վերայ ամուր բերդիցն, ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ 

չտան ի ձեռս իմ՝ ապստամբ զիս կարծելով, այլ այժմ երթիցուք նախ յԱւձ 

քաղաք՝ և ապա այլ ուրեք: - 180.  Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն ի 

գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն  Մեղտեայ, այլ իջաւանս առնել և վաղիւն 

ապա գնալ: - 185. Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ 

կարաց հանել անտի, այլ հեղձան –  188. Բայց նուիրակն և դպիրն ոչ ինչ 

գիտէին յիրացն, զի Վահան ոչ ետ մաւտել ի զաւրսն, այլ առանձին յետոյ – 

196. Այլ գիտեմ, զի սուտ ես, իբրև զշուն կծկիս – 209. իբրև տեսին զզաւրսն 

Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք յերիվար 

ելանել, այլ ի շուրջ եկեալ ի նոյն սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. Այլ 

արդ կամք տեառն լինիցին: - 252. Այլ յուսամք եթէ որպէս արարերդ և 

առնես: - 253. այլ յիշեա զհարսն մեր, թէ  ո՞րչափ սրբութեամբ ծառայեցին 

աստուծոյ: - 269. Այլ եթէ շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ 

պատրիր, որպէս չես իսկ: - 269. Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի պատերազմ, 

այլ տեսից, ասէ, թէ նոքա զի՞նչ գործեն: - 271. 



29 
 

ԱՅԼ / մկբ. / - Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, 

աղաչեմ զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37.  Եւ արդ եթէ ի ձերում 

երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ վերջանայք – 49. 

Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ կարաց հանել 

անտի – 188. Եւ հանեալ զամենեցուն զհանդերձս,  արգել զնոսա ի 

տաճարի անդ: Եւ ի միւս տաճարին այլ՝ արս ՌՋԳ: - 194. Եւ արդ՝ ես 

եկեալ եմ վասն սիրոյ. արի՛, եկ դու յիս, և երդուիր, որ այլ զմտանես ի 

չարութիւն և ապրեաց: - 208. Յիրաւի է այդ անուն իմ, քանզի գամ 

կոտորեմ, գնամ և այլ գամ: - 214. վայ ձեզ որ այլ վաղ ոչ սպանիք: - 225.  և 

այլ ոչ ժամանեաց հանել, և անդէն մեռաւ: - 242. Քաջ որդի Վահան, ու՞ր 

էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244. Եւ այլ ոչ կարացին վերանալ – 247. և 

ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի այնչափ էր հզաւր, որ 

մարդոյ  քան զմինն այլ ոչ կրկնէր: - 260. 

ԱՅԼ ԵԹԷ – Այլ եթէ շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛պատրիր, 

որպէս չես իսկ: - 269. 

ԱՅԼ ԵՒ – Այլ և խրատ բարեաց տամ քեզ – 41. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի 

մահ ոչ ումեք կամի տալ, այլ և մեզ ոչ է արժան առնուլ ի նմանէ, զի 

աշխատեալ է, առանց այլոց սատարութեան – 50. Այլ և յոյժ իսկ 

զարմանալի էր տեսիլ նոցա – 107. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր և 

Տրդատ ի բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. Այլ և 

զմեր մահս ընկալ ի հաճոյս քո տէրութեանդ,  զի դու կարող ես 

յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. զի ոչ ի քաղաքն թողին և ոչ 

աւարամասն ետուն մեզ. այլ և զիմ զաւրսն ի քաղաքն արգելեցին – 185. 

Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից 

համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս 

ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ և զիմ պատճեանս 

անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 289. 

ԱՅԼ ԵՒՍ- սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ եւս յաւելում ի 

դաստակերտսն: - 50. 

ԱՅԼ ԹԷ – Այս գիշեր է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն, այլ թէ 

իմաստութեամբ կամիք առնել, ելէք ԶՌ ընդ մեջ այգեստանեացդ և ի 

գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւան- 128. 

ԱՅԼ ԻՆՉ – Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն 

Գրիգորիոս ոչ հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր   - 

66. 
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ԱՅԼ ՈՔ – այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և աւգնական իմ աստուած է և դու և 

ոչ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ – 178. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և 

Տրդատ ոչ իշխեցին գալ անտի երիվարաւ,  ապա ո՞վ  այլ ոք: - 236. Գնացի 

և գտի առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած, և ի զաւրաց 

ուստեք ունէր, պարսից կամ յայլոց ուրուք ապականեալ զերկիրս – 288. 

ԱՅԾ – Սիւնեաց իշխան, ի մէջ ած զգունդ այծուցդ / ծն. այծացս, այծեացս, 

այծոցդ /, զի անկաւ հոնն: - 137. Բայց թէ գնել կամիս, քեզ տամ, ապա թէ 

ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230. Ով՛ 

բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ 

պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թող  թէ այծ արածել: - 231.Իսկ 

զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան ի յԱյծից բերդ ի պահել 

զնոսա: - 227. 

ԱՅԾԱՐԱԾ – Եւ նա ասէ՝ անդ՝ այծարա՞ծ է,  թէ դիւարած: - 230. 

ԱՅԾԻՑ ԲԵՐԴ – Իսկ զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան յԱյծից 

բերդ ի պահել զնոսա: - 227. 

ԱՅԾՍԱՆ – Եւ առեալ սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա ի  ձորն 

Այծսանայ – 106. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ կարացին 

անցանել ընդ ձորն, որ և յետս անդ անկեալ տեղոյն անուն Այծսան / ծն. 

Այծտան, Յետսանկ / եդին: - 265. 

ԱՅՂ – բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այղ տուր ինձ 

քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. 

ԱՅՆ – Զի զայն ուսոյց նոցա հակառակն ճշմարտութեան սատանայ – 40. 

որ և զիմ անուն գրեսջիր ի դպրութեանդ, զի այնու և մասն աւրհնութեան 

ընկալայց յետ քո: - 41. Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի 

ձեր է – 50. զոր և տեսանէք տեղի վայելուչ, այն ձեզ, յորմէ ոչինչ պակաս 

գտանէք ի մէնջ քան զասացեալդ: - 51. Եւ առեալ տարան զթուղթն 

առաքեալքն այնոքիկ, որք ի Կեսարիայն եկին – 50. և ետ զտեղին զայն 

Եղիազարու – 58.  և անուանեաց զայն Եղիազարու վանք – 58.  զի 

հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն … և զայն 

պատերազմ, որ ի հիւսիւսականաց անտի – 61. զոր ոչ հաւանեցաւ սուրբն 

Գրիգոր, այլ բաւական համարեաց  զայն միայն գրել: - 63. Զի ոչ է աւրէն 

զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և յիշատակ Հայոց ոչ 

թողուլ, այլ միայն զայն, զոր ինքեանք խնդրեցին, զայն յուղարկեսցես 

գրով: - 63. Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն այն հաւրաքեռորդի էր 

սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 70. Իսկ նորա դէմ 



31 
 

եդեալ գայր, զի և զայն ևս քանդեսցէ: - 79. և անուանեցաւ տեղին այն 

Արջոց ձոր: - 93. վասն այնորիկ ոչ է պարտ ոսկով պատել զմարմին 

մեռեալ մարդոյ: - 100. ոչ անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն 

ի քէզ: - 103. որք եկեալ յԱշտիշատ կանգնեցին զկուռսն զայնոսիկ – 108. 

Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և Մեղտես և Հոռեան,ելեալ 

ի  լեառն  Քարքէ,  որ և տեսեալ զայն տեղի …  շինեցին  զնա  

դաստակերտս – 109.  վասն այնորիկ և պաշտաւնեայք նորա  գէսք ունէին 

– 109. Զի և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի 

հաւատս և զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել – 110.  զի և զայն 

տեսեալ՝ յիշեսցեն զառաջին գործ պղծութեան իւրեանց – 110. ջորիք 

կառացն յայն կոյս ձորոյն ոչ կարացին անցանել: - 114. և զայն  թողաք այլ 

պատմագրի – 116. Եւ կոչեցաւ բլուրն այն Աւետեաց բլուր: - 121. Եւ որք ի 

գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և 

կոտորեալ  փախստական արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն 

– 131.  և անուանեցաւ տեղին այն Թակարթս: - 131. Եւ այն էր 

զարմանալի, որ գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ մէջն 

հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 136.  Եւ բանակեցան նոքա յայնմ 

կողմանէ և սոքա յայսմ կողմանէ: - 139. իսկ սպասաւորքն արգելուին զնա 

յայն խորհրդոյ խնդրոյն – 150. Ով տէր, դու ներե՞ս  կնոջն, որ զայն 

գործեաց և այլ կանանց համարձակեաց մուտ: - 154. եթէ ի վերայ 

եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես /իսկ եթէ ի վերայ 

մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ/ և այն քաջութեան անուն, զի ես այլ 

ժառանգ ոչ ունիմ. և երկիրս քեզ եղիցի և զաւակի քում: - 178. Եւ այն 

զաւրք, որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ յԱստղաւն ամրոցն, 

կացին աւուրս երկու, ոչ ինչ կարացին առնել: - 180.  Եւ որք ընդ  դուռն  

անցանէին,  զայն ի  տունս  առեալ  ի  զգեստիցն  կողոպտէին – 181. Եւ 

համար արարեալ յաւուր յայնմիկ ԶՌ, Ե միայն պակաս: - 184. Իբրև 

գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա – 186. 

Մինչ նոքա զայն պատերազմն վճարեցին, և յառաջ եկին յայսոց – 187.  զի 

զայն խրատ տուեալ էր Վահանայ: - 187. զորոյ զհետ մտեալ երկու ոմանց 

և անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ նորա – 

188. և սպան յաւուր յայնմիկ իշխանս ՁԶ: - 193. Այս այն գլուխ է, որ 

խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն 

հրով այրել: - 194. Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ և յուղարկեաց յայն 

զաւրսն, որ հեռի էին: - 198. Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ իրքն, 

ազդ արարեալ  այնոցիկ, որ ի դարանսն էին – 199. Եւ որ բուն յետինքն 
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էին ի  դարանի յայն,  յարեան իսկ – 199.  յերկրէս ել, արի և գնա 

խաղաղութեամբ, ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն 

ամենայն երկիր տեսանէ: - 209.  որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ 

կտրեաց չորս հազար երիվար, անցուցեալ յայն կոյս Արածնոյ ի կողմն 

Հաշտենից: - 210.  և առ ինքն կայր յաւուր յայնմիկ ԳՌ: - 212. Եւ առաքեաց 

Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ նորա՝ կարծելով եթէ այն միայն են: - 218. որ և 

Թիլ կոչեցաւ անուն տեղոյն այնորիկ: - 220. Իսկ Սմբատ կտրեաց ի 

գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի տեղի թագստեան զպարսկէն 

յետուստ կողմանէ և ի բլերն յայն կողմանէ ԲՌ: - 221. և  մի  ի նոցանէ ոչ 

մնաց, բայց միայն այնոքիկ, որ առ ուղտքն էին – 226. Ասէ Սմբատ. 

Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց գնոյ ոչ 

տամ, թող թէ զդոսա – 230. Բայց որ երկու տարի զԽառանայ գինին և 

զԱսորոց և զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 232. Եւ զվեց 

գաւառին հարկն, զոր առեալ են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ 

դահեկան զայն թող տան – 233. Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն, իջին 

յերիվարացն և գային ի վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն 

ի վեր անցանել: - 234. Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին յայն 

տեղի, որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. Կա՞յ այն տառապեալ հայրն իմ 

ծերունի, եթէ   փոխեցաւ առ տէր ի հանգիստ: -244. որ և անուանեցաւ 

ձորն  այն Թըմրաձոր: - 246. Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և 

առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք, և 

երկաթ մի յայսկոյս ասպարին և արկաթ մի յայն, և գնաց մերձ ի բանակն 

Հոնին – 256.  Եւ խիստ վաստակեցաւ Սմբատ  յաւուր յայնմիկ: - 265. Եւ 

որք ապրեցան յաւուր յայնմիկ՝ ՌԽ այր, որք գնացին ի Պարսիկս առ 

Խոսրով: - 266. Յայնմ ամի փոխի և հայրն Եպիփան առ աստուած՝ յետ Ի 

ամի – 267. Եւ ճակատեցան նոքա ընդդէմ միմեանց ի պատերազմ՝ յայն 

կոյս գետոյն, որ ի դաշտին – 271. զի այն իսկ էր խնդրուածք նոցա: - 273. և 

նորա հակեալ յայն կոյս անկաւ: - 275. Եւ առեալ զերկու իշխանորդիսն և 

զգլուխ այնր իշխանին, որ պակեաւն, և կոչեցին զանուն տեղոյն Պողկ: - 

276.  Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր 

ծննդեամբ, այն, որ զՎաղաշկերտոյ սուրբ Աստուածածինն շինեաց, եկն 

վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Զիս կողոպտեցին և զԱրջք 

շինեցին, արդ թոյլ տուր, զի երկիրն այն ամուր է, ոչ կարեն անտի 

գողանալ: - 281. և աճեալ՝ պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն հարանցն 

անուանքն, որ գրեալ կան մինչև ի Թոդիկ, ամենեքեան ասորիք էին և 

տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է վարեալ – 287.  
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ԱՅՆՉԱՓ – և այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն 

յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. Եւ այնչափ ջերմագոյն է 

սպասաւորութիւն սուրբ Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս 

վանացն քար և կիր եդեալ: - 50. Զի ոչ է աւրէն զայնչափ պատմութիւն 

յասորոց թուղթսն գրել և յիշատակ Հայոց ոչ թողուլ – 63. Եւ այնչափ 

ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի դուրս ընթացեալ արք և 

կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն: - 96. Եւ այնչափ են բազում դևք ի 

տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ զսանդարամետս անդընդոց: - 99.  և այնչափ 

փութանակի դարձաւ և կրթեալ զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել 

զձեռս իւր Տրդատ: - 135. Եւ մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի 

այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 136. Եւ 

այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի զիշխանն Ծոփաց ի մէջ առեալ բազումք 

պատեցին զնովաւ: - 139. Եւ այնչափ կոտորեցին զնոսա, մինչև 

հեղեղատք արեանց ելին – 220. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ 

բազմութիւնն – 219. Եւ խմբեցաւ պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար 

ճանաչել զմիմեանս – 222. այնչափ կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ 

ոչ գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին 

Պալունեաց, զի այնչափ էր հզաւր, որ մարդոյ քան զմինն այլ ոչ կրկնէր – 

260. 

ԱՅՆՊԷՍ – Եւ այնպէս ելին ի քաղաքէն բռնութեամբ: - 77. Իսկ այլք ի 

դիւացն որպէս պիծակս անհուն բազմութեամբ, կամ որպէս 

թանձրատարած տաղատարափս, այնպէս յարձակեալք ի վերայ 

բազմութեանն – 98.  և  այս ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին 

ունելոյ էր, և այնպէս /գրքում՝ այնպես / հմտութեամբ եկն և դիտով, մինչև 

զի զթագաւորն ի նեղ տեղի թակարդեաց: - 126. և այնպէս յաւրինեցան 

երկոքեան ճակատք և պատրաստեցան ի խմբել: - 134. և կազմեցան 

զաւրէն պատերազմի և սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին առ 

թագաւորն: - 161. Եւ այնպէս արար: - 182. Եւ արարին այնպէս / գրքում՝ 

այնպես /: - 183. Եւ ինքն խաբէութեամբ / գրքում՝ խաբեությամբ / կոչեաց 

զիշխանսն ի խորհուրդ, և նենգիւ այնպէս առներ – 193. զի այնպէս / 

գրքում՝ այնպես / գրեսցէ, որպէսզի գայցեն վաղիւն, զի յոյնք գան ի վերայ 

մեր: - 198.  Եւ արարին այնպէս – 200.  և  եղև այնպէս – 205. և  վասն որ 

այնպէս ժողովեալ սպանին, կոչեցաւ անուն տեղոյն Ժողով: - 238. Եւ 

պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի ճեղքելն ճարճատէ, 

այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: - 240. և այնպէս 

արարեալ ի մէջ ահաւոր պատերազմին՝ փոխէին զերիվարս իւրեանց – 
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243. և արարեալ այնպէս՝ և ձգեցին  զգլուխս նոցա մինչև ցվեց ժամ 

աւուրն: - 254. 

ԱՅՆՊԻՍԻ – սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ – 65. զի այնպիսի էր 

այր յաղթող և կորովի և ի գործ պատերազմի յառաջադէմ – 90.  Եւ նա 

այնպիսի գործ հնարեաց, զոր ոչ կարացին գիտել Պարսկքն: - 182. 

Որովհետև պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք 

դուք, և կենաց արժանի ընդէ՞ր էք: - 235. 

ԱՅՈ – Այո, տէր, նեղեցաք, ձանձրացաք ի կոտորելոյ զանկազմն 

պարսիկս, նեղեցան և որք զսուսերս մեր ի ժանգոյ և յարեանց սրբեցին: - 

252. 

ԱՅՍ / գոյ. / - Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց …  կամ ի լլկումն այսոց, կամ ի գետավէժութիւն …  

դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով – 171. 

ԱՅՍ / դեր. /  -  յորում և այս / ծն. այսմ, յայսմ / աշխարհի կարի առաւել 

մասն պարծանաց եհաս – 34. Եւ զայս գիտութեան աղագաւ ձեզ 

ծանուցանեմք – 35. և կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի այսր 

կրաւնաւորացս, զոր տեսեր ի մերում վիճակիս: - 41. Զոր ես քեզ 

աւգնութիւն համարիմ զայս – 42. Զայս / ծն. յայսմ / ամենայն ըստ այսմ 

աւրինակի տուր գործել: - 43. և վասն այսորիկ և դանդաղիմ իսկ և գրել 

առ  նոսա  թուղթս: - 44.  Եւ գրեաց  ինքն  թագաւորն …աւրինակ զայս: - 

47.  բայց զի՞նչ են այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան գաւառ Հայոց – 48.  այլ 

կարգեցեր զիս ի պաշտաման քահանայութեանս այսմիկ / ծն. այսորիկ / - 

55. Առաւել զոր այսմ աշխարհի արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն 

սուրբ Կարապետիս – 56. Մանաւանդ զի առաւելապես գթութիւնդ քո 

հաճեցաւ բնակիլ ի տաճարիս յայսմիկ – 56. որ և առաջին 

հիմնարկութիւն շնորհեցաւ ինձ յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի 

տեղւոջս յայսմիկ – 56. և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց 

առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ 

ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 

57. Զայս մաենայն իբրև լուան Բեկտոր և Անաստաս … գրեցին թուղթս 

առ սուրբն Գրիգորիոս աւրինակ զայս – 59. Զայս ամենայն ստուգիւ 

գրեսջիր առ մեզ, աղաչեմք: - 62. Այս ամենայն մեզ պիտանի է և ձեզ ոչ 

դանդաղելի: - 62. զայս ամենայն պատմութիւն գրեսցես և առաքեսցես: - 

63. զոր ինքն անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն ասորոց 

պատմութիւն: - 66. Արդ ես սկիզբն այսմ պատմութեանս զձերդ եդից 

հարցումն: - 66. Իսկ Բուրտար իբրև լուաւ զայս հրաման ի թագաւորէն, 
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փութացեալ եմուտ առ Ուգուհի կին Անակայ, և առ զԳրիգոր ի գրկաց 

նորա – 70. Զի սա էր, որ եկն ի պատերազմ ի վերայ Դիոկղետիանոսի 

արքայի յունաց, որպես Ագաթանգեղոս պատմէ զայսոսիկ – 71. Այս 

առաջին պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի, զոր ի Հռոմ Սեղբեստրոս 

հաւանեցաւ – 73.  զի այս իշխանն է Անկեղ տանն և Սիւնեաց տանն – 85. 

այս քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի աստուածոցն և գիտեմք 

զզաւրութիւն նոցա – 85.  զի այս տուն թագաւորին Հայոց է – 86. Արդ այս 

ձեզ յայտնի լիցի – 86. Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, փութանակի եկին 

հասին զաւրք քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ – 87. և գրեցին զայս – 95. 

Առաջին պատերազմ եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ 

կայ այսր ի թաղման և ընդ նմա արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք 

վասն Գիսիանէ կռոցն և վասն Քրիստոսի: - 95. Զայս գրեցին ասորի և 

հելլենացի գրով  և յոյն և իսմայելացի նշանով: - 95. եղիցի աչք տեառն ի 

վերայ երկրիս այսորիկ պահել ի թշնամեաց  96.  և մի՛ հերձուածողք 

բնակեսցին յայսմ աշխարհիս: - 97. և  միանգամայն եղիցի տունս այս 

շինուած յաւիտենական յազգաց յազգս: - 97. Եւ այս էին, զոր եդաք – 101.  

զի  պատճառ իրացն այս եղև: - 103. Դու, տէր, որ պահեցեր զսա և ածեր 

մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա զաջ քո ի վերայ տապանաց սոցա – 103. Իբրև 

եղև այս ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն 

զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 

107.  զայս ի միտ առէք  107. Եւ լուեալ զայս իշխանն Անկեղ տանն, ետ 

հրաման գերծել զգէսս նոցա – 107. Զի կռոցն, որ յայսմ տեղւոջ էին, 

պատճառ այս է – 107. և փախուցեալ ի թագաւորէն Հնդկաց, հալածեցան 

և եկին մինչև յաշխարհս յայս: - 108. ապա խաբէութեամբ զայս հնարեցան 

– 10. զի  մի՛  և  այս ի ձերում երկրիդ սերմանեսցի: - 110. Արդ այս 

աւանագեղքս ի բնէ տուեալ էին կռոցն ի ծառայութիւն – 112. Զայս 

այսպէս կարգեալ է սրբոյն Գրիգորի: - 112. Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ 

ի տեղւոջս յայս  114.  Բայց զորս եդաքն, այս են – 115. Եւ զայս ասացեալ 

խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ – 116.  Արդ, ինչ որ զկնի այսոցիկ՝ և զայն 

թողաք այլ պատմագրի, մինչև դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս ի 

Տարաւն  - 116.  Այս  պատճէն առաջին պատերազմին Արձանին: - 116. 

Այս ամ մի է, զի ոչ եմք տեսեալ զնոսա: - 119. և այս ամենայն ջան 

նենգութեան վասն թագաւորին ունելոյ էր – 126. Այս գիշեր է և մեք ոչ 

գիտեմք զչափ թշնամեացն – 128. Արդ հաս յաւգնականութիւն և արա 

զաւրս զայս նշանաւոր յազգս: - 130.  Արդ ըստ այսմ արա 

զպատասխանիդ: - 133. Եւ բանակեցան նոքա յայնմ կողմանէ և սոքա 
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յայսմ կողմանէ: - 139. Այս ամենայն գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ – 142. 

Եւ զկնի այսորիկ եթէ իմանալ ոք կամեսցի զայլն, ի պատմագիրս հարցցէ: 

- 143. Արդ՝այսոքիկ ի մէնջ պատասխանի ձեզ բավական իցէ: - 143.  Բայց 

դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիր բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր 

բազում – 143. Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ այս 

ամենայն բարութեամբ լցեալ – 144. Եւ զայս ասացեալ կնոջն՝ հանեալ 

բազում անուշահոտս՝ տայր սպասաւորացն և ասէր. առէք զայս, և տուք 

տանել զիս ի ներքս: - 151. Ոչ զայս հրաման ընկալեալ եմք յառաջնոցն, և 

ոչ մեք իշխեմք առնել: - 151. Եւ զայս ասացեալ եմուտ ի ներքս 

համբուրելով զորմս տաճարին – 152. և գրեցին ի նմա այսպէս. Որ ոք 

յանդգնեսցի մարտնչել ընդ եկեղեցի աստուծոյ Այս սուր եղիցի ընդ նմա - 

153. Եւ հաստատեալ կայ այս գրով ի նոյն տեղւոջ: - 155. Բայց որդին, 

թէպէտ և դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 187. 

Արդ՝ այս իշխան կշռեաց ԻԲՌ դահեկան և տարաւ ետ նոյն իշխանին – 

157. Եւ միաբան զայս ասացեալ՝ յարձակեցան ի վերայ Պարսից – 159. 

Զայս ամենայն արարեալ՝ զմարմինն ետ ամենայն հաւատացելոց ի 

կերակուր և զարիւնն՝ ըմպելի: - 167. Ձգեա՛, տէր, զամրածուծուկ աջ քո ի 

վերայ բանաւոր փարախիս այսորիկ – 168. Որք պանդխտութեամբ 

կենաւք գնասցեն ի կեանս յայսոսիկ և ոչ ըստ մարմնոյ քնքշանաց: - 172. 

որք ի կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս տեղի և գործեցին 

բարիս առ եկեղեցիս – 173. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի 

վերայ վիմիս այսորիկ – 173. որոց անուանքն են այսոքիկ. Թէովնաս, 

Պաւղիկարպոս, Սիմովն, Յովհաննէս, Եպիփան, Դիմառիոս, Նարկեսոս: - 

175. այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով եմ սրբեալ 

զարիւնն ի ճակատէս փոխանակ քրտան: - 178. Արդ դիր, որդեակ, զայս ի 

մտի քում – 178. Իբրև գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց զնոսա 

ի քուն առնել – 186. Մինչ նոքա զայն պատերազմն վճարեցին, և յառաջ 

եկին յայսոց, և նոքա դեռ չէին եկեալ ի ծմակն – 187.  Երթ կոչեա զայս 

անուն իշխան: - 192. Այս այն գլուխն է, որ խորհեալ էր զսուրբ 

Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. Բայց 

թէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ յապաշաւել 

եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 195. Այս 

մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն հակառակեալ միմենաց՝ 

գունդ խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել – 201. Այս ամենայն զաւրք կային 

ընդ ձեռամբ Վահանայ: - 211. Եւ նորա զայս լուեալ առեալ վեց հազար 

այր և զՍմբատ զորդի իւր, և գնաց ի պատերազմն: - 214. Մինչ դեռ նա 



37 
 

զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս յանխնայ 

կոփէին: - 215. պարսիկք, մի՛անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, որ 

սրտացաւ ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. Իշխան հզաւր 

աշխարհիս Հայոց, տուր զայս կին և զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. 

և  մեզ տուրս տուք զայս կինս և զորդիս: - 231.  Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, 

այս իմ է – 231. Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, Սմբատ և իշխանն 

Պալունեաց, թաքեան ի ձորս ուրեք – 238. Զայս ասաց, զի յիշելիք լիցի 

բանն: - 241. Զայս ամենայն ասացին – 247. Բայց խնդրէ զայս ի մէնջ՝ 

զնշխարս Մուշեղայ իշխանին – 251.  Արդ զայս ասաց և ինքն ընդ 

Հաշտենս կամի գալ ի վերայ – 251. Զարթիր տէր և զարթո զզաւրութիւնս 

քո, լսեա զայսոսիկ – 252.  Եւ զայս ասացեալ ետ բերել երկոտասան թուր 

և դնել առաջի բեմբին, մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252. Եւ մինչդեռ 

սոքա յայս /ծն. աստ / էին, եկին հասին զաւրքն յԱպահունեաց իբրև երեք 

Ռ պարսիկ – 263. Եւ զայս ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին և զնշան 

խաչին դարձուցին ի վերայ թշնամեացն: - 271. զի այր ոմն լուսաւոր ընդ 

սեամս եկեղեցւոյն յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280. Արդ զայս 

պատմութիւնս գրեալ եդին յեկեղեցին Ծիծեռնեոյ: - 281. Եւ եղեւ այս ի 

թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ և Հոռոմին ՆԻԷ – 281. Զայսոսիկ լուեալ 

Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ Խասրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ Տիրան և 

եղև ընդ յոյնսն – 283. Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած 

լռութեամբ, միայն զայս հանեալ ի լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս խոպան և 

աւեր – 284. Զայս յետոյ շինեաց Համամ, զիւր անուն դնելով Համամշէն: – 

285. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է, եդ զայս 

բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց  - 285. 

Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ 

Ասորւոյ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն 

եկեղեցին: - 287. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն 

որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ 

զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին 

վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն 

մատենիս – 288. աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ 

զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ 

և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 

289.  Եւ որ ոք զմեր անուն ի յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի և ինքն 

ջնջեալ և զրկեալ ի մեր աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 
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ԱՅՍԱՒՐ -  այսաւր մեծն Գիսիանէ ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ – 85. 

,,Գիտեա՛, Արձան, զի այսաւր արձանանալ պիտի քեզ ի տեղւոջ աստ – 

87. և աստուած այսաւր կրկին ուրախութեամբ լցոյց զարարածս իջմամբ 

սուրբ հոգոյն: - 121. և եղիցի աւր յաւիտենական այսաւր ի միջի մերում: - 

133. ,, Ով սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ 

լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր – 153. որ և մեք այսաւր մտանեմք զանձինս 

մեր պատարագ վասն փառաւորեալ անուանդ քո: - 167. արդ վասն իմ 

մեղացն թողութեան և վասն իմ հարանցն ջեռարուք այսաւր և մի՛ 

ամաչեք – 195. սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 223. 

Կարապետ, յայտնեա զքեզ և այսաւր ծառայից քոց, զի վասն քո մեռանիմք 

ի վերայ հաւատացելոց Քրիստոսի: - 223. 

ԱՅՍՊԷՍ, ԱՅՍՊԵՍ - և խնդրեաց յաստուծոյ աղաւթիւք այսպէս – 54.  Եւ 

մինչ այս այսպէս գործեցաւ, փութանակի եկին հասին զաւրք քրմացն ի 

Վիշապ քաղաքէ - 87. այսպէս և այստեղ ի դիւաց դուռն է: - 99. Իսկ 

Աթանագինէս  հուպ առ սեմսն ընդ ձախակողմանն, և այսպէս անյայտ 

կան ի պահեստի – 103. Զայս այսպէս կարգեալ է սրբոյն Գրիգորի: - 112. 

Եւ ելին ի գլուխ բլրին, սկսան սաղմոսել այսպէս – 121. Եւ կանգնեալ խաչ 

քարէ և գրեցին ի նմա այսպես – 155.  Եւ ինքեանք տարածեալ զձեռս 

առաջի սրբոյ սեղանոյն սկսան ասել այսպէս – 165.  Եւ մտեալ ի սենեկն՝ 

խաւսեցաւ ընդ նմա այսպէս և ասէ – 185. Իսկ նա յուղարկեաց 

պատասխանի այսպէս – 208.  որք եկեալ բանակեցան յեզրս Մեղեայ և 

առաքեցին առ Վահան այսպէս – 214. Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, 

Սմբատ և իշխանն Պալունեաց, թաքեան ի ձորս ուրեք – 238. և նոցա 

ծունր կրկնեալ  յաւգնականութիւն կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով 

այսպէս – 239. Իսկ Սմբատայ առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ 

Կարապետն, անկաւ առաջի սրբոյ սեղանոյն, սկսաւ լալ և ասել այսպէս  - 

252. Իսկ Սմբատ զամենայն յոյս յաստուած եդեալ, և սկսաւ ասել այսպէս 

- 263. զի այսպէս գտաք աւրինադրեալ յառաջնոցն: - 288.  

ԱՅՍՊԷՍ ԵՒ -  այսպէս և այստեղ ի դիւաց դուռն է: - 99.  

ԱՅՍՏԵՂ – այսպէս և այստեղ  ի դիւաց դուռն է: - 99. 

ԱՅՍՔԱՆ - Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո 

ժամաանկս այսքան աշտիճան հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ 

անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի դրախտն փափկութեան, և մեզ 

բարեխաւսք: - 177. Յետ այսքան պատմեալ զրուցատրութեանց, սուգ 

ժամանեաց խաղաղաբնակ երկրիս մերում – 283.  
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ԱՅՐ /տղամարդ / - զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի 

գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր արս քառասուն՝ 

ճգնաւորս և խարազնազգեստս, պարկեշտավարս և հրաժարեալս 

յաշխարհէ – 42. Եւ ժողովեսցես ի նոյն տեղի հարիւր արանց չափ– 43. այլ 

ամենայն վստահութեամբ փութացարուք գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք 

առ ձեզ: - 49. Եւ եդ անդ զբերեալ մասն սրբոց առաքելոցն և կարգեալ անդ 

պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս  ԲԺ ան - 58. Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի 

նոյն ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից 

գալ սպանանել զԽոսրով – 67. Արդ մինչդեռ ի խաղաղութիւն էր Խոսրով, 

այր մի, որ կոչէր Բուրտար … ելեալ գնաց պանդխտեալ ի կողմանս 

Գամրաց: - 69. Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն աստուածապաշտ, 

որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր իւրում, որ կոչիւր 

Մարիամ: - 72. Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան և տեղեկացեալ 

յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն կործանելոց է զմեծ աստուածն Գիսիանէ 

և զԴեմետր – 79. ժողովեցէք զամենայն արս / ծն. այրս / պատերազմողս և 

փութապէս առ վաղիւն հասիք առ մեզ – 80. որ ի Կուառաց տանէն էին 

իբրև արս չորս հարիւր  - 80. Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն 

Արծրունեաց …  և սակաւ ինչ զաւրս իբրև արք  երեք հարիւր … գային 

յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. և ինքն առաքեաց զկնի երիս արս 

զաւրացն ազդ առնել: - 82. Իսկ արք տեղոյն կամեցան զանցս 

ճանապարհին ունել – 83. Իսկ արք գեղջն հետամուտ եղեն մեզ – 83.  զի 

ընդդէմ եկին արք տեղոյն և մուծին զմեզ ի ներքս: - 83. Իսկ արք գեղջն 

եկեալ անցին յայնկոյս և զամրոցն պաշարեցին: - 83. Իսկ նորա ԴՌ 

արանց ընտիր սուսերաւորաց առաքեաց – 84. զի արս չորս հարիւր լոկ 

ունէր – 84.  զի այս իշխանն է Անկեղ տանն և Սիւնեաց տանն.  և այլք ի 

պատուաւոր արանց, զոր դուք իսկ ճանաչէք: - 85.  և արք Պարախու և 

արք Մեղտոյ և ամենեքեան առհասարակ անդ հասանէին ընդ նոսա – 87.  

և այլք յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին, ընդ ամենայն, որպէս յետոյ 

ինքեանք ասէին, հինգ հազար և չորս Ճ և Ծ այր: - 87.  Իսկ արք գեղջն 

դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ մերոց զաւրացն – 88. զի անդ արք 

հետևակք, որ զառիվայր կողմանէն էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք 

երիվարացն: - 88. Իսկ իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, 

կտրեալ ԷՃ արամրք ի քրմացն կողմ ելանէր – 90. զի այնպիսի էր այր 

յաղթող և կորովի և ի գործ պատերազմի յառաջադէմ – 90. Եւ դարձան ի 

վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորել սկսան արս ՌԼ դիաթաւալ 

կացուցանէին: - 93.  Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, աղաչեցին 
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զիշխանս իւրեանց ի խաղաղութիւն – 94. Առաջին պատերզմ եղև, որ յոյժ 

պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր ի թաղման և ընդ նմա 

արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն և վասն 

Քրիստոսի: - 95. Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի 

դուրս ընթացեալ արք և կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն: - 96. Իսկ 

զաւրացն ի մէջ առեալ սպանին արս Զ: - 99.  և որք մկրտեցան էին արք 

ԵՌ: - 106.  ետ հրաման գերծել զգեսս նոցա և խաղացուցանել զնոսա ի 

Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին արս ՆԼԸ: - 107. և եթող ի տեղւոջն 

արս կրաւնաւորս ԻԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ – 111. Եւ ի մէջ գիշերին 

եկն այր մի և պատմեաց, եթէ արք հիւսիսոյ գան ի վերայ: - 113. և ածէին 

ընդ յինքեանս Գ իշխանս և Ն այր ընտիր – 124. զոր տեսեալ ԴՌ արանցն, 

որ ի վերայ գեղջն էին, յարուցեալ փախստական արարին զզաւրսն ի 

ներքոյ գեղջն – 131. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ 

սակաւք պրծան, և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: Իսկ Թակարդս ՌԷՃ այր, 

զոր պարսաւորքն կոտորեցին ԸՃ և Զ այր, միահամուռ ԴՌ և Մ և ԾԲ: - 

132. Իբրև եկին հասին ի տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին յանտառն և 

պահէին զնա արք երեք հազար: - 133. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար 

նմա պատասխանի, այլ յարուցեալ գնաց երեսուն հազար արամրք ի 

պատերազմ – 133. Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և իշխանն 

Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142.  

Եւ զչորս հարիւր այրն ի դիւան արքունի տայր արկանել: - 142. Սա 

բազում կրաւնաւորս կարգեաց ի Գլակայ վանսն, և եղեն առ սովաւ արս 

ՅՂԸ: - 147.  Ի սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց՝ սուրբք և 

ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝ ամս Բ: - 143. որք 

եկին ի սեղան տիկնոջն, էին արք ԳՃ և ինսուն և հինգ: - 153. Տեսանեմ այր 

մի գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ և ելեալ յեկեղեցոյն գայ առ իս – 154. 

Իսկ արս Ռ ընդ իշխանացն ըմբռնեալ՝ մեծաւ յաղթութեամբ դարձան ի 

կոտորածէն: - 160. Եւ ինքեանք ութ հազար այր գնացին ի Մեղտի և 

յԱստեղաւնս ամրոցն: - 165. Իբրև գիտացին արքն եաւթ, որ 

խոտաճարակքն էին ի վանսն, և զամենեսեան փախուցին զկրաւնաւորսն: 

- 165. Ասէ Վահան. ոչ այդպէս, տէր, այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, 

որ գնամք ի վերայ ամուր բերդիցն – 180.  Իսկ Միհրան տուեալ ի ձեռս 

նորա չորս հազար այր ընտիր առն և ձիոյ: - 161. և ի չորս հազարէն Ծ այր 

թողեալ էր ի Խարձս կոչեցեալ գեւղն: - 181. Եւ նոքա գնացին ի Միհրան և 

առին ԲՌ այր ընտիր և եկին առ Վահան: - 182.  և ինքն աստի և 

քաղաքացիքն անտի՝ Խ այր մաւրահեղձ արարին – 184. Յ այր թողեալ 
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յանցս Մեղտեայ, և երկու հարիւր այր աշտենաւորս ի Սանասայ ի ծմակն 

թողեալ, և ինքն  Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն առ Միհրան: - 185. Իսկ 

Միհրան խորհեցաւ յուղարկել ի վերայ նոցա Ռ այր: - 185. Իսկ Միհրան 

բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա ԲՌ այր: - 185. Ռ այր գնացէք ընդ 

ծմակն և հազար՝ ընդ դաշտն: - 186.  Իբրև գնացին յայն տեղի ուր 

բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա – 186.   Իբրև գնացին յայն տեղի 

ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա, որ ընդ ծմակն գնասցեն 

ինքն Ճ այր առեալ՝ զկնի նոցա: - 186.  և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ՝ 

յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի, Ռ արամբ միայն, զի 

տեսցուք զմիմեանս: - 192.  և կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և 

ետ տանել առ Վաշիր, որ զհազար այրն  ունէր ընդ յինքեան: - 192. Եւ 

իբրև գայր իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, Զ այր աստի և 

անտի կային – 192. Եւ հանեալ զամենեցուն զհանդերձս, արգել զնոսա ի 

տաճարի անդ: Եւ ի միւս տաճարին այլ՝ արս ՌՋԳ: - 194. Եւ ինքն առեալ 

երեք հազար այր գնաց ընդ առաջ Վաշիրայ -  196. և առեալ Վաշիրայ 

արս հազար և հարիւր, եկն ի վերայ լերինն: - 197.  Եւ իբրև մերձեցան ի 

տեղին, եթող Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ վասն այլ թշնամեաց: - 197.  և արք 

բերդին ընդդէմ եկեալ քարամբք և գլովք յանխնայ կոտորեցին – 199.  և 

փոխստական եղեն արք հարիւր յԱպահունիս – 199.  Եւ թողուլ 

հրամայեաց արս Խ՝ զրուցատար լինել Պարսից արքային: - 201. Իբրև 

գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն Միհրանայ առաջի թագաւորին, 

խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն յաւիտենից: - 202.  և առաքեաց 

զՎաղթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ ընտիր առն և ձիոյ: - 

206. Իսկ նորա բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նորա Զ հազար այր ի 

Մուշ: - 210. և երկու հարիւր այր մերկացուցեալ ի մաւր անդր ընկղմեաց: 

- 211. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: 

Իշխանն Պալունեաց՝ երկու հազար ու երկու հարիւր այր: - 211.  Եւ նորա 

զայս լուեալ առեալ վեց հազար այր և զՍմբատ զորդի իւր, և գնաց ի 

պատերազմն: - 214. Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի 

պատերազմող արսն անցանեմ: - 215. Մինչ դեռ նա զայս ասէր, պատեցին 

զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս յանխնայ կոփէին: - 216. Իսկ նորա 

ժողովեալ ինն հազար այր, գնաց ի վերայ նորա յԱնտաք: - 218.  Եւ 

առաքեաց Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ նորա՝ կարծելով եթէ այն միայն են: 

- 218.  Եւ ելեալ ի մէջ գիշերի ի վերայ զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ 

յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր, և ի հերաց նորա լոյս 

փայլատակէր  - 218. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, 
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երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի 

գիշերին, զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 220. Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին 

ԲՌ արս հեծելոց– 221. Եւ ինքն զութ հազար այրն ռազմ բաժանեալ և ընդ 

առաւաւտն կազմեցան – 221. սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ 

արանցս – 223. և մի  ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց միայն այնոքիկ, որ առ 

ուղտքն էին, արք չորեք հարիւր – 226. և համարեալ զքիթսն, գտան 

սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ կին և ընդ մանկտի ԻԴՌ: - 227. Բայց 

եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ դահեկան և ԹՌ այր ընդ իւր, և 

եկն ի Տարաւն գնել զկին  եղբաւրն և զորդին: - 229. Իսկ Սուրեան, զի 

իմաստուն այր էր, ասէ – 230. Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ 

այր … և  առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր նորա, և գնացին 

երկոքեանն ի վանսն: - 234. Եւ զերկու իշխանսն պարսից կախեալ 

զծառոյն՝ խեղդեցին. և զչորս հարիւր այրն ընդ սուր հանեալ: - 235.  և 

դարձան ի վերայ ձիագողքն և հարին պարսաքարով և աղեղամբ հինգ 

հարիւր և քսան այր: - 236.  Իսկ ոմանք ելեալք ի յՈղկանայ որսոյ 

պատճառաւ գային արք ՃԾ – 237. ի շուրջ եկեալ ի նոյն սեղանն, սպանին 

արս ԵՃԸ – 238.  Եւ ինքեանք առաքեցին արս Ճ՝ գրգռել զզաւրսն – 238. 

Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր պատեցին զնոսա – 243.  և  ածէր 

զՎահան Կամսարական, զորդին Սմբատայ, և վեց հազար այր նմա: - 244. 

Եւ մնաց ի Պարսից ԳՃ այր, որք ընդ միջոցս ելեալ փախստական եղէն – 

246. Եւ ելեալ գնաց ժողովել զզաւրս իւր՝ ինն հազար ինն հարիւր և 

քառասուն այր – 253. Եւ հրամայեաց ունել զարսն / ծն. զզաւրսն / , որ ընդ 

նմայն էին եկեալ – 254. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ 

ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 258.  Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի 

ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր բանակին, և ի տասն ջորին՝ այր մի, որ 

զհետ երթայր: - 257. Իսկ Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ 

արամբ – 260.  և սկսաւ պակասել Սմբատ, զի այր ծեր էր: - 261.  և զաւրքն 

պարսից փախստական եղէն ի Հաշտենս ԸՌ այր: - 262. Եւ երևեցաւ նոցա 

ի պատերազմին այր մի ահեղ և լուսաւոր – 264.  Եւ որք ապրեցան յաւուր 

յայնմիկ՝ ՌԽ այր, որք գանցին ի Պարսիկս առ Խոսրով: - 266. Գալն 

Վարդուրհեր, և մեռանել ի Փանդիկ յիսուն հազար արամբ – 268.  զի 

զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և 

զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269.  և  կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ 

աղաւթէին, մինչև եհաս առ նոսա այրն – 273. Եւ զփախստականսն 

դարձուցին ի Մեղտի, և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և 
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տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս – 278. զի այր 

ոմն լուսաւոր ընդ սեամս եկեղեցոյն յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280.  

տասն  և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ իւր բերեալ, խնդրէր հարկս ի Հայոց: 

- 285. 

ԱՅՐ / քարայր / - Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և զլերինն և 

զարանցն, որ ի պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային կործանել – 63.  և  

անտի գնացեալ ի Մանեայ այրն / ծն. Մանէ այրսն / և կացեալ անդ ամս Է՝ 

վախճանի ի կենացս ի փառս Աստուծոյ: - 145.  և այլքն փախստական 

գնացեալ եկին ժողովեցան ի մի այր / ծն.  վայր /, և իջեալ ճաշէին: - 237.  

ԱՅՐԱՐԱՏԵԱՆ – անցեալ գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, 

յԱյրարատեան / ծն. յԱրարատեան / գաւառ ի Վաղարշապատ քաղաք: - 

46.  զորոյ զհետ մտեալ Եւթաղէ հասանէ ի գաւառին Այրարատեան / ծն. 

Արարատեան / - 69.  

ԱՅՐԱՐԱՏԵԱՆ ԳԱՒԱՌ – անցեալ գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, 

յԱյրարատեան գաւառ / ծն. Արարատեան / ի Վաղարշապատ քաղաք: - 

46.  

ԱՅՐԵԼ – Այս այն գլուխն է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի 

վեր առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. Դուք ինձ վնաս էք ի տալ 

յառնել, որ զտաճարս այրել էք ի տալ: - 194. և յորժամ զտաճարսն 

այրեաց, զնոսա ի պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի 

մի՛գիտասցեն զիրսն: - 196. Կամ տուք ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո 

զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և զհացն կերան. և զփայտին, զոր այրեցին – 

228. զոր իմ հայրն Վահան այրեաց վասն քո զաւրացն – 228.  և քաղաքն 

աւերեաց, և զկտակարանսն այրեաց, և զսուրբ խաչն գերեաց, և առեալ 

գնաց ի Պարսիկս – 279.  

ԱՅՐԵԼ ՏԱԼ  –  Դուք  ինձ վնաս էք ի տալ յառնել, որ զտաճարս այրել էք ի 

տալ: - 194.  

ԱՅՐ ԵՒ ՁԻ – Իսկ Միհրան տուեալ ի ձեռս նորա չորս հազար այր ընտիր 

առն և ձիոյ – 181. և առաքեաց զՎաղթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն 

հազարաւ ընտիր առն և ձիոյ: - 206. տասն և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ 

իւր բերեալ, խնդրէր հարկս ի Հայոց: - 285. 

ԱՅՐՈՒՁԻ – արդ առաքեա ութ հազար այրուձի ընդ Վահանդ, և ես տաց  

զնա ի ձեռս քո: - 283.  

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ – հատուցից  նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն 

այցելութեան – 174.  
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ԱՆԱԿ - Իսկ այր ոմն անուն Անակ … խորհուրդ արարեալ ընդ արքային 

պարսից գալ սպանանել զԽոսրով – 67. ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ 

զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր վերացուցեալ զթագաւորն 

դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. Բայց թագաւորն պարսից զաւր մահուն 

Խոսրովու տաւն կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ ազգին Անակայ ետ: - 

68. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ 

սուրբ առաքելոյն Թադեոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ 

զնորին մշակութեան ելից զկարգն: - 68. այր մի, որ կոչէր Բուրտար, ի 

նշանաւոր ազգէ Պարսից, ելեալ զկնի  Անակայ և եկեալ մինչև յԱրտազ և 

անտի ելեալ գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 69. Արդ իբրև 

եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր հրաման տայր թագաւորն 

զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: - 70. Իբրև տեղեկացաւ ի 

քեռոյ աներոյն Գրիգորի, եթէ  դա է որդի Անակայ -  73.  

ԱՆԱՄԱՒԹԵԼ -  ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214. 

ԱՆԱՊԱԿԱՆ – յորում հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ 

անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն, յորժամ գաս և նորոգես զսա 

անապական – 56.  

ԱՆԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ   - և յորժամ գտցես զսա նորոգ և 

անապականութեամբ լցեալ՝ որպէս զխորանն ի հնումն, ներքոյ և 

արտաքոյ: - 173.  

ԱՆԱՊԱՏ – զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան  զՄովսէս, ոչ խնայելով 

ի մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ / ծն . Սինա / 

յանկոխն ի գազանաց – 40.  Ի սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց՝ 

սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝ ամս Բ: - 

148.  Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն զԵպիփան, որ եկեալ էր ի Դունայ 

դաշտէ և բնակեալ յանապատ վայրուցն եկեղեցոյ: - 246. 

ԱՆԱՊԱՏ ՍԻՆԵԱՑ – զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ 

խնայելով ի մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ  / 

ծն. Սինա / յանկոխն ի գազանաց – 40.  

ԱՆԱՍՏԱՍ - Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի 

եպիսկոպոսունքն,  իբրև տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 

51. Եւ Բեկտոր և Անաստաս դարձան ի Կեսարիայ: - 52 Արդ ի նոյն 

ժամանակս Բեկտոր և Անաստաս ի Բիւզանդիայ հանդիպեալ ոմանց … 

տային նոցա զրոյց զառաջին պատերոզմէն – 58. Զայս ամենայն իբրև 

լուան Բեկտոր և Անաստաս … զարմացան – 59.  
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ԱՆԱՐԺԱՆ  - Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի  Զենոբայ 

անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի հայաստանեայցս յոյժ սիրով 

ողջոյն ի տէր – 64.  

ԱՆԱՒՐԷՆ -  զի իշխան ոմն անաւրէն կտրեաց զերկոսեանս և ետ 

գուսանի մի: - 157. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, գտին ԲԺան ծեր ի 

կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 273.  

ԱՆԳԱՄ – որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում անգամ 

զզրկեալս ի ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս 

համարելով: - 40. որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր 

զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի 

տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. 

ապա երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ և 

յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103.  բազում 

անգամ աղաչեալ զսպասաւորսն, զի թողցեն մտանել յեկեղեցին – 150. 

Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց երկրորդ անգամ, ապա 

ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ քեռորդոյ իւրոյ – 206. այնչափ 

կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. 

ԱՆԳԵՂ – Տեսցեն զքեզ անգեղք և գիտասցեն, թէ արծուոյ հարեալ է 

զնապաստակդ – 92. զի անգեղք և բուէճք պատեցին զիս: - 241. Անգեղք, 

զի ագահ էին նստան – 247. 

 ԱՆԳԵՂ, ԱՆԿԵՂ,  ԱՆԿԻՒՂ – Մինչ զի խորհուրդ առեալ իշխանին 

Անկիւղ տանն ի գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77. Իսկ սրբոյն Գրիգորի 

առեալ զիշխանն Արծրունեաց և զիշխանն Անձևացեաց և զիշխանն 

Անկեղ տանն  …և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. Իսկ 

իշխանն Անկեղ տանն   ձայն տուեալ ասէր – 81. Իսկ իշխանն Անկեղ 

տանն   տայ զսուրբն  Գրիգոր ի ձեռն  իշխանին Մոկաց և ասէ – 82. Իսկ 

մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն առ իշխանին Անկեղ 

տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. զի այս իշխանն է Անկեղ տանն    

և Սիւնեաց տանն – 85. Բայց որ իշխանդ ես Անկեղ տան, յառաջ մատիր – 

86. Յայնժամ ի մէջ անցեալ Արձանն և իշխանն Անկեղ տան  և սկսան 

անցանել զմիմեամբք – 86. Իսկ իշխանն  Անկեղ տանն  հերձեալ զքրմացն 

կողմն և անցանէր յետուստ կողմանէ, ուշ բլերն առնէր – 88. Իսկ Դեմետր 

իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն  ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, 

ուշ նմա արարեալ, նոյնպես և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր 

հասանել: - 88.  Եւ իբրև դարձաւ անտի, եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և 

Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ միմենաս – 93. Եւ լուեալ զայս 
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իշխանն Անկեղ տանն  , ետ հրաման գերծել զգէսս նոցա – 107. զի մինչ 

Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն Անգեղ տանն զՀոռենիցն 

կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն  կանգնեաց – 127. Իսկ զաջ զաւրուն 

թևն տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն իշխանին Անգեղ 

տանն: - 134.   Զոր իբրև տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն   ի վերայ ածեալ 

զահեակ թևն  և ձայն տուեալ ասէր – 137. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ 

տանն   / ծն . Անկեղ / զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն 

ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. 

ԱՆԳԵՂ ՏՈՒՆ, ԱՆԿԵՂ ՏՈՒՆ, ԱՆԿԻՒՂ ՏՈՒՆ  -  Մինչ զի խորհուրդ 

առեալ  իշխանին Անկիւղ տանն  ի գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77. 

Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց և զիշխանն 

Անձևացեաց և զիշխանն Անկեղ տանն   … և գային յանհոգս և բնաւ 

չունէին կասկած: - 81. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն   ձայն տուեալ ասէր – 

81. Իսկ իշխանն  Անկեղ տանն տայ զսուրբն Գրիգոր ի ձեռն իշխանին 

Մոկաց  և ասէ – 82. Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն 

առ իշխանին Անկեղ տանն և թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. զի այս 

իշխանն է Անկեղ տանն և Սիւնեաց տանն – 85. Բայց որ իշխանդ ես 

Անկեղ տանն, յառաջ մատիր – 86. Յայնժամ ի մէջ անցեալ Արձանն և 

իշխանն Անկեղ տան և սկսան անցանել զմիմեամբք – 86. Իսկ իշխանն 

Անկեղ տանն հերձեալ   զքրմացն կողմն և անցանէր յետուստ կողմանէ, 

ուշ բլերն առնէր – 88. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն 

ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա արարեալ, նոյնպես և այլ 

զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. Եւ իբրև դարձաւ անտի, 

եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և Անկեղ տանն իշխանն մարտնչէին ընդ 

միմեանս – 93.  Եւ լուեալ զայս իշխանն Անկեղ տանն,  ետ հրաման 

գերծել զգէսս նոցա – 107. զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, 

իշխանն Անգեղ տանն զՀոռենիցն կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն 

կանգնեաց – 127. Իսկ զաջ զաւրուն  թևն տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց 

և զահեակն ի ձեռն իշխանին Անգեղ տանն: - 134. Զոր իբրև տեսեալ 

իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ ածեալ զահեակ թևն և ձայն տուեալ ասէր 

– 136. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն / ծն. Անկեղ / զիրսն և զզաւրսն, 

զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ 

ընդ իրեարս – 138.   

ԱՆԳԻՒՏ – զորս իբրև զանգիւտ մարգարիտ համարիմ զնոսա տուեալս 

ինձ: - 37.  
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ԱՆԴ – որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբ, որպէս և անդ 

Քրիստոսի գալստեամբն ի Յորդանան: - 35. անդ և զքո եղբայրն իսկ իմ 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն 

փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. և տարան մինչև 

յՈւռհայ, և ի Կեսարիայ դարձան, և ոչ անդ գտին: - 51. եւ ինքեանք եկին ի 

Միջագետս և ոչ գտին անդ զԵղիազարոս: - 52. Ւբրև գնացին անդ, 

զԵղիազար ոչ գտին – 52. Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս … մեծաւ 

խնդութեամբ դարձան յաշխարհն  Հայոց: - 53. Եւ եդ անդ զբերեալ մասն 

սրբոց առաքելոցն և կարգեալ անդ պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս ԲԺ ան 

– 58. որք յԱշտիշատ Տարաւնոյ էին անդ երթեալ – 58.  զոր եկեալ ի 

Հռոմայ ոչ գտաք զնա անդ: - 60.  և անդ սնաւ առ հաւրաքեռ իւրում – 70. և 

կացեալ անդ ամս Ժ, թագաւորեաց անդ ի վերայ երկրին Ճենաց ամս ԺԹ: 

- 70.  Ապա Յակոբ քեռբն իւրով Սակդենէիւ մնաց անդ – 71. և յետ 

ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց յաշխարհն Գթաց և անդ թագաւորեաց 

– 71. և անդ թողաք զՍուրտինոս Եփեսացի վարդապետն ամենայն 

գաւառացն: - 78. Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան – 79. 

ամենեքեան անդ հասանէին ի բլուրն: - 84. և արք Պարախու և արք 

Մեղտոյ և ամենեքեան առհասարակ անդ հասանէին ընդ նոսա – 87.  և 

այլք յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին – 87. զի անդ արք հետևակք, որ 

զառիվայր կողմանէն էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 

88.  Իսկ այլքն դեռ ի դաշտի անդ սփռեալ ասպատակէին: - 89. Արար անդ 

աւուրս երկոտասան և զնշխարս Կարապետին զամէնն անդ կամէր դնել – 

100. և եդ անդ զմին ակն լուսոյ, զոր եբեր ի Կեսարիայ, և անուն Ղիգոն: - 

101.  և եդաք անդ զնշխարս Կարապետին: - 100.  Զոր գրեաց սուրբն 

Գրիգոր ի տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի անդ – 102.  Եւ իբրև լցաւ նոցա 

անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց 

զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105. և հրամայեաց քահանայիցն խաչ 

կանգնել ի տեղւոջն, ուր զնշխարսն եդին, և զկանայս անդ մկրտել – 106. և 

Մեղտես շինեաց ի դաշտի անդ աւան և կոչեաց Մեղտի: - 108. և եդ անդ 

զնշխարսն – 110. և եթող անդ պաշտաւնեայս եկեղեցոյն զԱնտոն և 

զԿրաւնիդէս: - 111. Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ իջանէաք ի 

քաղաքագեղն Մեղտի և անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. զի անդ իսկ էր 

խարհեալ դնել զմնացեալ նշխարսն – 114. Եւ անդ ձեռն ի գործ արկեալ 

շինուածի եկեղեցոյն – 114. և դու անդ կաց զգուշութեամբ – 120. զի և անդ 

իսկ էին դարանափոր խուցք նոցա: - 120. Եւ աղաւթեալ անդ, ասէ Անտոն 

ցԱղբիանոս – 121. և անդ կացեալ զաւուրս բազումս, և դարձան մեծաշուք 
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պատուով – 125. Բայց թագաւորն և Գրիգորիոս մեւք հանդերձ ի փոքր 

ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք: - 129. և անտի գնացեալ ի Մանեայ այրն և 

կացեալ անդ ամս Է՝  վախճանի ի կենացս ի փառս Աստուծոյ: - 145. 

Ողորմեցարուք ինձ, ապսաւորք սուրբ Կարապետիդ, և տուք տանել զիս 

ի տաճար անդ: - 151. և անդ շինեաց եկեղեցի վայելուչ և կոչեաց զանուն 

նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում – 156. գնացին անցին աւուր 

միոյ ճանապարհ ի դաստակերտս և անդ իջին: - 158. Եւ հանեալ 

զամենեցուն զհանդերձս, արգել զնոսա ի տաճարի անդ: - 194. Եւ զդպիրն 

և զնուիրակն առաքեաց առ Վաշիր, զի կոչեսցեն անդ: - 196. զի անդ 

գահավէժ եղէն ոմանք ի վայրենի գազանաց – 207. ել ի վերայ լերինն 

Տորոսի և շինեաց անդ ամրոց և կոչեաց Գահար – 206. Եւ երկու հարիւր 

ձի զառաջին յաղթութեանն աւարամասն յուղարկեաց սուրբ 

Կարապետին, զի անդ կնքեցին զնա: - 211. Եւ բազում նախճիրս գործեաց 

անդ իշխանն Հաշտենից – 212. Եւ տարածեալ զնոսա ի դաշտ անդ, 

կոտորած սաստիկ գործեցին: - 213. Եւ յետ ութ աւուրն եկն եհաս 

Վաղթանկ ի դաշտի անդ: - 220. Եւ նոքա ցուցին նմա զբերդն, թէ անդ է: - 

229. Եւ նա ասէ՝ անդ՝ այծարա՞ծ է, թէ դիւարած: - 229. և անդ անկան ի 

վերայ ձիագողացն և սկսան կոտորել: - 236. և հնարս իմացեալ ընդ 

մարտուց փող ի վայր գնացեալ և անդ բանակեցան: - 263. Բայց 

զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն, 

որ և յետս անդ անկեալ տեղոյն անուն Այծսան եդին: - 265. Իսկ զաւրն 

եկեալ հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն հայի և թաքեան անդ: - 265. 

Իսկ Վահան աճապարեալ գնաց անդ – 265. Եւ իբրև անդ եկին, ասէ 

Վարազ ցպարսիկս – 266.  և անդ ժողովեցան և այլ զաւրք Վահանայ – 

273. և եկաց անդ ամս Զ: - 279. Եւ անդ եդին զտերունական սուրբ նշանն, 

և անուանեաց զաւանն Ծիծառն: - 280.  

ԱՆԴԱՆԱՒՐ – Զայս ամենայն իբրև լուան Բեկտոր և Անաստաս և 

Թէովնաս և Աքիւղաս և Մարկիւղաս, զարմացան, զտեղի առեալ 

անդանաւր, և գրեցին թուղթս առ սուրբն Գրիգորիոս – 59.  

ԱՆԴԱՍՏԱՆ -  Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի  Մեղտի  ԴՌ  այր,  և  

զպարսիցն՝ յանդաստանն,  զոր  Արտից  գեւղն  կոչեն …  և  գնացին 

երկոքեանն  ի  վանսն: - 234.  

ԱՆԴԷՆ  -  Եւ մեք ելեալ անդէն ընդ Կարին և ընդ Հարք կամեցաք 

անցանել: - 78. Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն 

փայտի էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. և ինքեանք մնացին 

անդէն – 95. Եւ անդէն / գրքում՝ անդեն / բարձեալ զաջ ձեռն ի վեր 
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իջուցանէր զսուրն ի վերայ ձախոյ թիկանն և անցուցանէր ընդ գաւտին – 

136.  և իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ 

տարան ի բանակն և անդէն մեռաւ: - 140. Եւ ընդ բանիցն եհար զնա, և 

անդէն սատակեցաւ: - 155. Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ 

դրախտին ի կողմն հարաւոյ, և անդէն եդին զնոսա առ Անտոն և 

Կրաւնիդէս – 176. Եւ անդէն եհար զգլուխ որդոյն  Ասուրայ և  հանդերձ 

թիկամբն ի վայր ընկէց – 216. և անդէն ի թիկունս  հասեալ՝ 

աւգնականութեամբն աստուծոյ, և բախեալ զտէգն ի վերայ պարսկին 

թիկանն, և անդէն եհան ընդ յողն յերիվարին – 241-242.  և այլ ոչ 

ժամանեաց հանել, և անդէն մեռաւ: - 242.  Բայց ոչ կարացին գիտել զինչ 

էր բանն, և անդէն մեռաւ: - 275. Եւ ձգեաց զգլուխն Սահուռայ սրով և ինքն 

անդէն պսակեցաւ յերկու իշխանաւք: - 286. 

ԱՆԴԻ - զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն և զգալն յերկիրդ 

Հայոց և զառաջին պատերազմ, որ ի քրմաց անդի– 61. յարեան ի վերայ 

դարանակալքն աստի և անդի – 200.  

ԱՆԴՈՒՆԴ – Եւ այնչափ են բազում դևք ի տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ 

զսանդարամետս անդընդոց: - 99. 

ԱՆԴՐ – նոյնպես և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. և 

կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: - 146. Իսկ ԻԲՌ դեռ յԱրձան անդր կային՝ 

դիտելով զփախուցեալսն: - 165. և երկու հարիւր այր մերկացուցեալ ի 

մաւր անդր ընկղմեաց: - 211. զոր և թշնամեաց տեսեալ յիմարեցան, և ի 

գետ անդր լցան – 272.  

ԱՆԴՐԱՆԻԿ - Արդ, իբրև եղէն նորա երկուս որդիք, անուն անդրանկին 

Վրթանէս և կրտսերոյն Ռստակէս – 72. Իսկ անդրանիկն մնաց առ 

դայեկացն, և յետոյ ամուսնացաւ: - 72.  յաւուր միում առեալ փոքրիկ 

մանուկ մի ի ստեան, և  էր անդրանիկ, և գայր բազում յաւժարութեամբ ի 

դուռն Կարապետին – 149.  

ԱՆԴՐԴՈՒԵԼԻ – յորում հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ 

անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն – 56. և աղաչանաւք սորա պահեա 

զեկեղեցի քո հաւատացելոց անդրդուելի և անսասանելի – 169.  

ԱՆԴՐԷ – Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս, ապա խնդրեալ ի նշխարաց 

սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, զահեակ ձեռն Անդրէի առաքելոյն, և 

զՂուկասու աւետարանչին.  զոր  առեալ  մեծաւ  խնդութեամբ  դարձան  

յաշխարհն  Հայոց: - 53.  
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ԱՆԴՐԷԱՍ -  և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: … Գրիգոր՝ ամս Զ: 

Անդրէաս՝ ամս ԺԱ- 146. 

ԱՆԴՐԷՆ  - Այլ մեք դարձցուք անդրէն յառաջին կարգն: - 110. 

ԱՆԵՐ – Իսկ Բուրտար առեալ զկինն իւր և զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի 

աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 72.  Իբրև 

տեղեկացաւ ի քեռոյ աներոյն Գրիգորի, եթէ դա է  որդի Անակայ – 73. 

ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ -  և զգլուխն կտրեալ արտաքոյ պարսպին յաներևոյթ 

տեղիս ընկենուին – 181. 

ԱՆԷԾՔ - և ըմբռնեալ մահու կապեաց զամենեսեան ընդ անիծիւք  / ծն. 

անիծօք / արժանացուցանել  զնոսա  դժոխոց  կայանին – 55. Եւ  ոչ  

կրելով  իւր զմեղս՝ դատապարտեաց  ի մարմնի  իւրում և ելոյծ զանէծս ի 

վերայ խաչին – 167.  

ԱՆԹԱՂ – Եւ նշխարք սրբոցն անկեալ կային անթաղ զաւուրս երիս, զի 

ամենեքեան / գրքում՝ ամենքեան / փախեան: - 175.  

ԱՆԹԵՐԻ -  և յոյժ անթերի ուրախութեամբ լցոյց զվշտագնեալ անձն իմ: - 

39. Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ 

զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 59. Յորժամ եհաս 

պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ հայրապետիս Գրիգորի, 

անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ  - 64.  

ԱՆԻԾԱՆԵԼ – Իսկ Կիւրիղ հայր վանացն անէծ զնա: - 157. 

ԱՆԻԾԵԼ – Իսկ սուրբ եպիսկոպոս քաղաքին Մանկնոս անիծեաց 

սաստիկ զիշխանն: - 284.  

ԱՆԽԱՒՍ – Եւ նորա լուեալ՝  զաւուրս երիս անկեալ դնէր անխաւս: - 176. 

ԱՆԿԱԶՄ – առեալ քարինս անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի 

բնակութիւն կռոցն, սկիզբն արար եկեղեցոյ – 100. Այո, տէ՛ր, նեղեցաք, 

ձանձրացաք ի կոտորելոյ զանկազմն պարսիկս, նեղեցան և որք զսուսերս 

մեր ի ժանգոյ  և յարեանց սրբեցին: - 253.  

ԱՆԿԱՆԵԼ -  Եւ նա անկեալ յերկիր թաւալէր – 87. Այ արծուաձագ, որ 

թևաւքդ ես հպարտացեալ, եթէ ի լար ականատացս անկանիս , ես 

ցուցանեմ զզաւրութիւնս իմ ի քեզ – 91. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա 

ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւք պրծան, և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. 

Սիւնեաց իշխան, ի մէջ ած զգունդ այծուցդ, զի անկաւ հոնն: - 137. և 

երկոքեանն յերկիր անկեալ՝ բուռն զմիմեանց հարին: - 137. Եւ 

աճապարեալ անկաւ զերիվարաւն – 138. Եւ նոցա փախստական եղեալ 

մինչև ի Հարք և իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս 

կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142. Եւ յետ սակաւ ժամանակի յորս ելեալ 
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իշխանն անկեալ յերիվարէն եհան զոգին: - 157. Եւ նշխարք սրբոցն 

անկեալ կային անթաղ զաւուրս երիս, զի ամենեքեան /գրքում ՝ 

ամենքեան / փախեան: - 175. Եւ նորա լուեալ՝ զաւուրս երիս անկեալ 

դնէր անխաւս: - 176. և ոչ գիտացին, մինչև ոմն զերծեալ անկաւ ի բանակն 

իւր: - 198. պարսիկք, մի՛ անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, որ սրտացաւ 

ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225.  և  ընդ անկան ի վերայ  

ձիագողացն և սկսան կոտորել: - 237. Իսկ Սմբատայ  առեալ և ընթերցաւ 

զթուղթն, և եկն ի սուրբ Կարապետն, անկաւ առաջի սրբոյ սեղանոյն, 

սկսաւ լալ և ասել այսպէս – 252. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր 

զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն, որ և յետս անդ անկեալ տեղոյն 

անուն Այծսան եդին: - 265. և նորա հակեալ յայն կոյս անկաւ: - 274. 

Անկի՛ր, պարսիկ, կամաւ, ապա թէ ոչ՝ անկանիս ակամայ: - 275-276. Եւ 

Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն 

երիվարին և ասէ. Այժմ անկանիս: - 276. Անկանի՞ս կամաւ, եթէ անկանիս 

ակամայ: - 276.  Իսկ նա ի վայր վազեալ՝ եհար զջիլս երիվարի պարսկին 

և ասէ. Անկիր  և  դու: - 276.  և գիրքն կարծեմ անտի  է անկեալ ի նա: - 288. 

ԱՆԿԱՆԵԼ Ի ՎԵՐԱՅ - Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և 

իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ  և  ի  վեց  տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ  

այր:  - 142.  

ԱՆԿԱՐ -  Արդ մեք վասն այդր դանդաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի է, և մեք 

անկար ի նուաղ կենացս և ի պանդխտութենէս – 61. 

ԱՆԿԵԳ  -   տե՛ս ԱՆԳԵՂ  էջ 81, 81, 82, 84, 85, 86, 86, 88, 88, 93, 107. 

ԱՆԿԵՂԾԱՒՈՐ -  և որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի 

նոյն տեղւոջն – 105. 

ԱՆԿԵՂ ՏՈՒՆ  -  տե՛ս ԱՆԳԵՂ ՏՈՒՆ էջ 81, 81, 82, 84, 85, 86, 86, 88, 88, 93, 

107. 

ԱՆԿԻՒՂ  -  տե՛ս ԱՆԳԵՂ էջ 77. 

ԱՆԿԻՒՂ   ՏՈՒՆ  -  տե՛ս  ՆԱԳԵՂ  ՏՈՒՆ  էջ 77. 

ԱՆԿԻՒՆ - Զի Կարապետին է առ անկիւն դրանն Աշակունի / ճիշտը՝ 

Արշակունի /, թզաւ հեռի գտանես զրևեռս նշանացն՝ կէս թզաւ բարձր ի 

գետնոյն: - 102. 

ԱՆԿՈԽ - զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով ի 

մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ յանկոխն ի 

գազանաց – 40. 
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ԱՆՀԱՇՏ - եթէ կին ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ 

կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 

102.  

ԱՆՀԱՒԱՏ - Յիշեա՛, տէր, զգութ մարդասիրութեան քո և մի՛ տար 

զժառանգութիւնս քո ի ձեռս անհաւատից – 167. մի՛ տար ի 

ժառանգութիւն անհաւատից, այլ եղիցի ձեռն քո ի զաւրացուցանել 

զհաւատացեալս – 168. 

ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ  -  Եւ մի՛ ոք անհաւատալի զիրսն  համարեսցի – 219. 

ԱՆՀՆԱՐԻՆ  -  Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց … կամ ի վիհս անհնարինս որոգայթից, դու, տէր 

աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով – 171. 

ԱՆՀՈՒՆ  -  Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծսակս անհուն բազմութեամբ, 

կամ որպէս թանձրատարած տաղատարափս, այնպէս յարձակեալք ի 

վերայ բազմութեանն, և զքուրմսն առհասարակ լլկեալ թողին իբրև 

զմեռեալս: - 98. 

ԱՆՁԱՒԱՑԻՔ, ԱՆՁԵՒԱՑԻՔ - Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն 

Արծրունեաց և զիշխանն Անձևացեաց / ծն. Անձաւեացեաց / … գային 

յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81.  իսկոյն իշխանն Անձաւացեաց  

Սահուռ ապստամբեալ, ի դուրս ելեալ և սուր ի վերայ Հայոց զաւրուն 

դնէր: - 286. 

ԱՆՁՆ -  և յոյժ անթերի ուրախութեամբ լցոյց զվշտագնեալ անձն իմ: - 39. 

զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր փարախն վերին 

Սիովնի փոխարկեալ – 45. Ամենայն ոք, որ զաստուածային մշակութիւն 

յանձն առնու, հալածական պարտ է լինել – 47. յանձն առէք լինել աւտար 

ի վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ ինչ զմտաւ ածելով զպանդխտութեան 

ժամանակս – 47. Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ 

վերջանայր պարթևն ի սպանմանէն Խոսրովու – 67.  Զոր  յանձն առեալ 

տայ ի ձեռս նորա  իշխանս և զաւրս բազումս – 75. որ թէպէտ և բազում 

անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ  

յանձն տալ մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ 

բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77.  իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ՝ 

աճապարեալ կտրեաց զգլուխ նորա  - 92. որք յանձն առին գալ ընդ նմա: - 

105. Իսկ նոքա ոչ առնուին յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107.  զոր 

թագաւորն յանձին կալեալ  գնալ ի տեսութիւն տեղեացն, զոր 

հիմնարկեաց – 118. հրեշտակք ապաշաւեսցեն զանձն իմ և դևք 

յարձակեցան ի վերայ իմ: - 150. Եւ հրամայեաց սպասաւորացն 
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տէրունական մարմնոյն պատրաստել զանձինս: - 165. Եւ զմահ նորա 

պատմեն ամենայն հաւատացեալք և զմահն, որ վասն անուան նորա, առ 

ոչինչ համարեն՝ զանձինս իւրեանց մատնելով տանջանաց – 167.  որ և 

մեք այսաւր մատնեմք զանձինս մեր պատարագ վասն փառաւորեալ 

անունդ քո: - 167. Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան ի 

վերինդ քո Երուսաղէմ – 169. զանձինս մեր փոխանակ անչափ 

մարդասիրութեան քո ի տանջանս մատնեմք: - 169. Եւ որք գայցեն ի սա 

վասն կարեաց անձանց իւրեանց, ողորմեսցիս և բժշկեսցես 

յիւրաքանչիւր ախտից – 170.  Եւ ութսուն Գ ռազմ անձամբ իմով եմ 

կարգեալ և մղեալ – 178. Իսկ Վահան յանձին կալեալ զիրսն՝ սկսաւ 

դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկեալ, զի հաշտեսցի և գնասցէ: - 179.  

Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի խոչքորոց դասուց, որ զաղբս 

ճաշակեն, ողջոյն: - 208. իւրաքանչիւր ոք վայ կանչէին և ոչ գիտէին 

զհետս անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 258. Եւ կնքեալ 

զանձինս իւրեանց՝ դիմեցին ի վերայ պարսից: - 264. Եւ նորա յանձին 

կալեալ իջոյց ի պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր իշխանին՝ 

ընտրեաց տեղի և շինեաց եկեղեցի: - 280. Եւ յանձն կալեալ իշխանին՝ 

գնաց ի տուն իւր: - 280.  

ԱՆՃԱՌԵԼԻ - Եւ դարձեալ նստելոց է ընդ աջմէ միածնիդ քո ի փառս 

անճառելիս: - 56.  

ԱՆՄԱՀ - և ետուր նմա զփառս և զպատիւ յավիտենական /ճիշտը՝ 

յաւիտենական/  և անմահ: - 166.  

ԱՆՄԱՀԱԿԱՆ  -  և իշխան գոլով ի վերայ մահու՝ զմահ գերեաց, 

ճանապարհս յերկինս ուղղեաց՝ առաջնորդելով ամենացուն  յառաջին 

յանմահական վիճակն: - 167. 

ԱՆՄԱՐՄԻՆ  -  Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել 

ի ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. 

ԱՆՄԻՏ -  Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան և տեղեկացեալ յանմիտ 

արանց,  թէ առ վաղիւն կործանելոց  է  զմեծ աստուածն Գիսիանէ  և  

զԴեմետր – 79. Ո՛վ, որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ վասն աստուծոցն 

մարտնչիս, սուտ ես. եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք  - 85.  

ԱՆՄՈՌԱՑ  -  թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն – 288.  

ԱՆՄՏԱՆԱԼ  -  Եւ Սմբատ զհետ մտեալ ասէ. պարսիկք, մի՛ անմտանայք 

– 225.  
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ԱՆՄՏՈՒԹԻՒՆ - և ի լոյս ածեալ զդարան մահուն, և թքակոծեաց 

զանմտութիւն նորա: - 161.  Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց 

զքո անմտութիւնդ լացի – 208.  

ԱՆՅԱՅՏ  -  Իսկ Աթանագինէս հուպ առ սեմսն ընդ ձախակողմանն, և 

այսպէս անյայտ կան ի պահեստի – 103. 

ԱՆՅԱՅՏՆԻ -  Եւ զայս ասացեալ խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ և անյայտնի 

եղև նշանաւք թևեռացն և փափագաւղացն: - 116.  

ԱՆՆԱԽԱՆՁ  -  որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել 

պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ 

աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. աննախանձ 

ամենեցուն մատակարարդ ես ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից: - 171. 

ԱՆՈՒԱՆԵԼ - և անուանեաց զայն Եղիազարու վանք – 58. զոր ինքն 

անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն ասորոց պատմութիւն: - 68. և 

անուանեցաւ տեղին այն Արջոց ձոր: - 93. և անուանեցաւ տեղին այն 

Թակարթս: - 131. որ և անուանեցաւ ձորն այն Թըմրաձոր: - 246. Իսկ 

Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր 

մի, և անուանեցաւ Վարազակայ բլուր: - 246. Եւ անդ եդին զտերունական 

սուրբ նշանն, և անուանեաց զաւանն Ծիծառն: -  280. 

ԱՆՈՒՆ  -  որ և զիմ անուն գրեսջիր ի դպրութեանդ, զի այնում և մասն 

աւրհնութեան ընկալայց  յետ քո: - 41. անդ և զքո եղբայրն  իսկ իմ 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն 

փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. Իսկ մեզ 

շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո և ժառանգ արքայութեանդ 

երկնից ընդ սրբոց առաքելոցն – 55. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան 

բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ ի պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ 

տային կործանել – 63. Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն 

Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ 

սպանանել զԽոսրով – 67. Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա 

Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին ի դուռն Պարսից - 70. Բայց ոչ 

գիտեն զստոյգ, զի Յակոբն այն հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և 

անուն մաւր նորա  Խոսրովուհի: - 70. Արդ, իբրև եղէն նորա երկուս 

որդիք, անուն անդրանկին Վրթանէս և կրտսերոյն Ռստակէս – 72. զոր 

ինքն շինեաց, և կոչեաց զանուն նորա  սուրբ աստուածածին: - 76.  և որ 

գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան, և որդի նորա Դեմետր, առեալ զզաւրն 

… մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 

80.  զոր և Մեստակող կոչեն զանուն տեղոյն: - 92.  և եդ անդ զմին ակն 
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լուսոյ,  զոր եբեր ի Կեսարիայ, և անուն Ղիգոն: - 101.  զոր և ինքեանք 

շինեցին քաղաք և կոչեցին զանուն նորա Վիշապ – 108. Իսկ Կուառ 

շինեաց աւան իւր և կոչեաց յանուն իւր Կուառս – 108. և կանգնեցին 

կուռս երկուս, զմինն յանուն Գիսիանէ, և զմինն յանուն Դեմետրեայ – 109.  

զոր հիմնարկեաց յանուն Կարապետին – 118.  Արդ յորժամ գնացին 

իշխանքն ի Վիրք և դարձուցին զգերիսն կողմապահ թողին զիշխանն 

Աղձնեաց, Դռով անուն նորա: - 126. որում անուն կոչիւր Վարդպատրիկ – 

149. և ունէր կին բարեպաշտաւն Մարիամ անուն նորա – 149.  Արդ՝ 

աւրհնեալ լիցի անուն քո յաւիտեան: - 153. և անդ շինեաց եկեղեցի 

վայելուչ և կոչեաց զանուն նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում – 156.  

Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն հաւատացեալք և զմահն, որ վասն 

անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ զանձինս  իւրեանց մատնելով 

տանջանաց – 167.  որ և մեք այսաւր մատնեմք զանձինս մեր պատարագ 

վասն փառաւորեալ անուանդ քո – 167.  Արդ յիշեա՛, տէր, զգինս արեան 

քո և փրկեա ի ձեռաց նեղչաց զհաւատացեալս անուան քո: - 168. Եւ 

յուսասցին յանուն քո, որք երկիւղիւ ծառայեն քեզ: - 168. որ դաւանեն 

խոստովանութեամբ զնուն քո առաջի ազգաց աւտարաց: - 168. Եւ որք 

հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի  նեղութիւնս իւրեանց – 171. և 

որ ոք վասն անուան իմոյ և Կարապետիս պանդխտութեամբ 

քաղաքավարեսցի, հատուցից նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն 

այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 174.  որոց անուանք են այսոքիկ. 

Թէովնաս, Պաւղիկորպոս, Սիմովն, Յովհաննէս, Եպիփան, Դիմառիոս, 

Նարկեսոս: - 175. Եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս 

ես, իսկ եթէ ի վերայ մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ և այն 

քաջութեան անուն, զի ես այլ ժառանգ ոչ ունիմ – 178.  Եւ կոչեցաւ անուն 

տեղոյն Առաղս մինչև զայսաւր – 188. Երթ կոչեա զայս անուն  իշխան: - 

192. Եւ եդաւ անուն գաւառին Կորեայ լերինն: - 200. և երկոտասան գեղ 

ազատեաց եկեղեցոյն՝ ջնջելով զանուանս նոցա յարքունական դիւանէն: - 

203. Ած և ի Պարսից զկին իւր զՊորպէս և եդ զանուն քաղաքին Պորպ, 

ըստ կնոջ անուանն: - 207. Յիրաւի է այդ անուն իմ, քանզի գամ կոտորեմ, 

գնամ և այլ գամ: - 214.  Որդի սատանայի՛, յիրաւի է անուն քո Ասուր – 

215.  որ և Թիլ կոչեցաւ անուն տեղոյն այնորիկ: - 220.  որ  կոչէր զպապուն 

անունն Վահան Կամսարական – 220. Եւ կոչեցաւ անուն բլերն Մահու 

բլուր: - 226. Եւ կոչեցաւ անուն անտառին Սերեմաձոր – 237.  և վասն որ 

այնպէս ժողովեալ սպանին, կոչեցաւ անուն տեղոյն Ժողով: - 238.  որ և 

կոչեցաւ գեղջն Շերանիկք անուն: - 247. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել 
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զջան մեր, որ ի վերայ քո վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի 

փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 252. Եւ կոչեցաւ անուն գեղջն 

մոգուց գերեզման, որ և Մոգտունս: - 254. Եւ հանդէս արարեալ կոչեցաւ 

անուն տեղոյն Հանդիսեանս: - 262. որ և յետս անդ անկեալ տեղոյն անուն 

Այծսան եդին: - 265. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Մահու առիթ: - 265. Եւ 

կոչեցաւ անուն տեղոյն Վայրանկանիս: - 276. Եւ առեալ զերկու 

իշխանորդիսն և զգլուխ այնր իշխանին, որ պակեաւն, և կոչեցին անուն 

տեղոյն Պողկ: - 276. Եւ փախուցեալքն ընդ յերեսս դաշտին թաքստեայք 

լինէին, որ և կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. Եւ կոչեցաւ անուն 

տեղոյն Հայրկերտ: - 278. Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ 

Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի 

անուան իւրում – 280. սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի, որոյ անուն 

էր Ծիծառնիկ, որ շինեաց փոքր աւան և եդ անուն նմա Ծիծառն: - 280. և 

շինեմ աւան և զիմ անուանս դնեմ: - 280. ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի 

վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի 

նոյն դուռն թաղեալ: - 281. Զայս յետոյ շինեաց Համամ, զիւր  անուն  

դնելով Համամաշէն: - 285. Եւ կոտորեալ ի պարսիցն կան ի պահեստի 

ընդ վկայարանաւն, և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286. և աճեալ՝ 

պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն հարանցն անուանքն, որ գրեալ կան 

մինչև ի Թոդիկ, ամենեքեան ասորիք էին – 287. Եւ որ ոք զմեր անուն ի 

յիշատակէ այս զրոյս ջնջէ, լիցի  և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր 

աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 

ԱՆՈՒՇԱՀՈՏ  -  Արդ, առեալ սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և 

զնշան տէրունական խաչին հանդերձ քահանայիւք և անուշահոտ 

խնկաւք, որ և ձայն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս 

հնչեցուցանէր: - 122. Եւ զայս ասացեալ կնոջն՝ հանեալ բազում 

անուշահոտս՝  տայր սպասաւորացն և ասէր – 151. 

ԱՆՈՒՇԱՒԴ  -  Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, 

վայրք անուշաւդ / ծն. և օդս անուշ /, ջուր բազում – 143. 

ԱՆՉԱՓ  - զանձինս մեր փոխանակ անչափ մարդասիրութեան քո ի 

տանջանս մատնեմք: - 169. 

ԱՆՊԱԿԱՍ - աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ 

զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ 

և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 

289. 
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ԱՆՍԱԼ – Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ քո 

ակինդ հայել ի տամ: - 275. 

ԱՆՍԱՍԱՆԵԼԻ - Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և Մկրտչի քո 

և աղաչանաւք սորա պահեա. զեկեղեցի քո հաւատացելոց անդրդուելի և 

անսասանելի – 169. 

ԱՆՍՈՒԱՂ -  և զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր կալով, 

լսելով զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. 

ԱՆՎԹԱՐ  -  և կնքեա անվթար զաւրութեամբ քով զոսկերս սոցա – 104. 

ԱՆՏԱՇ - առեալ քարինս անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի 

բնակութիւն կռոցն, սկիզբն արար եկեղեցոյ – 100. 

 ԱՆՏԱՌ - զոմանս յանտառին դարանեցուցին – 80. և տարաւ 

փախստական մինչև ի գլուխ անտառին ընդ դիտանոց վայրուցն: – 92.  

Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ 

սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. և ինքեանք մնացին անդէն, ոմանք ի 

դիտանոցն մնալով, և այլ զաւրք ի մարգճակին առ աղբիւրս անտառին: - 

95. յառաւաւտուն պահուն ելանեն յանտառէն ի բլուրս ուրեք – 120. զի 

գային յանտառէն յարևմտից կողմանէ ի քաղցրահամ յաղբիւրէն – 120. որ 

և ձայնն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր: - 122. Եւ 

որք գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և 

կոտորեալ փախստական արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն 

– 131. Իբրև եկի հասին  ի տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին յանտառն / 

ծն. յանտառէն, անտառն / և պահէին զնա արք երեք  հազար: - 133. և 

որպէս մանանայն, որ յերկնիցն իջանէր, և աստ իջանէ ի վերայ 

անտառացս, զոր գազպէն կոչեմք: - 143. Մինչ դեռ նա զայս ասէր, 

պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս յանխնայ կոփէին: - 216. 

Իսկ ոմանք հետևակեալ ձորամուտք եղեն ի Պարսից զաւրացն, գնացին 

յանտառն  - 236.  Եւ կոչեցաւ անուն անտառին Սերեմաձոր – 237. Իսկ 

զաւրն եկեալ հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն հայի և թաքեան 

անդ: - 265. Եւ իբրև խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն – 

270. 

ԱՆՏԱՔ  -  Իսկ նորա ժողովեալ ինն հազար այր, գնաց ի վեայ նորա 

յԱնտաք / ծն. յԱնդակ / - 218. 

ԱՆՏԵՍ  -  որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում անգամ 

զզրկեալս ի ճշմարտութենէս, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս 

համարելով: - 40. Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 
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զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ  բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր  յաւիտեան – 54. ոչ անտես արարեր   զաղաչանս այնոցիկ, որք 

խնդրեն ի քէն: - 103. և մեր նահատակութեամբս հաշտեա՛ ընդ նոսա  և 

մի՛ անտես առներ զաղաչանս մեր – 173. 

ԱՆՏԵՍ ԱՌՆԵԼ  -  որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում 

անգամ զզրկեալս ի ճշմարտութենէն, զմոլորացուցիչս իւրեանց 

աստուածս համարելով: - 40. Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ 

քննես զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան – 54.  ոչ անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք 

խնդրեն ի քէն: - 103. և մեր նահատակութեամբս հաշտեա՛ ընդ նոսա և մի՛ 

անտես առներ զաղաչանս մեր – 173. 

ԱՆՏԻ  -  Եւ անտի ելեալ գնացին յԵրուսաղէմ – 51. զի հրամայեսցես 

միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն … և զայն պատերազմ, որ ի հիւսիւսականաց 

անտի – 61.  Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն  նախ ի 

մահուն Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 63.  և անտի ելեալ 

գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 69. Մինչ ել նա ի Պատմոս 

կղզոյ և եկն յԵփեսոս, և անտի  երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման 

նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. և անտի հալածեալ 

եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ 

Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 76. Եւ անտի ելեալ անցաք մինչև 

զԹորդան – 78. Եւ իբրև դարձաւ անտի, եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և 

Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ միմեանս – 93. Հաճեցավ տէր 

սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս, և վասն ցուցանելոյ ի հեռագոյն տեղոյ 

անտի զզաւրութիւն աստուծոյ սքանչելեացն: - 114. և յետ երից աւուրց 

ելեալ անտի գային հասանէին ի գաւառն Պալունեաց: - 125. և անտի 

գնացեալ ի Մանեայ այրն և կացեալ անդ ամս Է՝ վախճանի ի կենացս ի 

փառս Աստուծոյ: - 145. Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ 

ի քո ժամանակս այսքան աշտիճան հանգստեան փախեաց 

յաշխատութենէ անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի դրախտն փափկութեան, 

և մեզ բարեխաւսք: - 177. և ինքն աստի և քաղաքացիքն անտի՝ Խ այր 

մաւրահեղձ արարին – 184. Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, 

զոմանս այլ ոչ կարաց հանել  անտի – 188. Եւ իբրև գայր իշխանն մտանէր 

ընդ փողացն խաւարչտին, Զ այր աստի և անտի  կային – 192. և մնացին ի 

վեց հազարէ անտի և ոչ մի: - 213. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ոչ 
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իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա  ո՞վ  այլ ոք – 234. Զիս կողոպտեցին 

և զԱրջք շինեցին .  արդ թոյլ տուր, զի երկիրն այն ամուր է, ոչ կարեն 

անտի գողանալ: - 281. և գիրքն կարծեմ անտի է անկեալ ի նա: - 288. 

ԱՆՏՈՆ - Եւ ի նոյն տեղոջն թողի զերկոսին կենդանի վկայսն Քրիստոսի, 

զԱնտոն և զԿրովնիդէս – 37. Զոր և ի սրբոյն Անտոնէ ուսցիս զկարգ 

ճգնութեանն, զի ոչ իւիք պակաս է քան զառաջին Անտոնն: - 42. 

զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն 

Իննակնեան տեղին – 42. Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես թողեալ – 

61. սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին 

պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և զնշխարացն  թե ուր եդաւ, և 

զԱնտոն և զԿրաւնիդէս, թե որպէս վարին, կամ ուր են: - 62.  և   եթող անդ  

պաշտաւնեայս  եկեղեցոյն  զԱնտոն  և զԿրաւնիդէս: - 111. Եւ իբրև եկաք 

ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն 

Անտոնի և Կրաւնիդեայ: - 119. Եւ աղաւթեալ անդ, ասէ Անտոն 

ցԱղբիանոս – 121. Ի սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ վանս, և 

եկաց  յԱւետեաց բլուրն առ Անտոն և Կրաւնիդէս Դ ամիս – 145. Զենոբ 

եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: Յետ նորա՝ Եպիփան աշակերտն 

Անտոնի՝ ամս Լ: - 145. Ապա առեալ  զնշխարս  նոցա իջուցին ի մէջ 

դրախտին ի կողմն հարաւոյ, և անդէն եդին զնոսա առ Անտոն և 

Կրաւնիդէս – 178. 

ԱՆՑ/Ք/  -  Իսկ արք տեղոյն կամեցան զանցս ճանապարհին ունել – 83. Յ 

այր թողեալ յանցս Մեղտեայ, և երկու հարիւր այր աշտենաւորս ի 

Սանասայ ի ծմակն թողեալ, և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ 

Միհրան: - 184. Արդ՝ փութով զոր ասացիդ յուղարկե՛ա. ապա թէ ոչ՝ տե՛ս 

եթէ զինչ անցք անցուցանեմ ընդ քեզ: - 228. 

ԱՆՑԱՆԵԼ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ / ծն. անց է / 

մինչ ի դրունս Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 35. անցեալ գնացին 

ընդ կողմանս Հաշտենից, յԱյրարատեան գաւառ ի Վաղարշապատ 

քաղաք: - 46. Եւ Տրդատ անցեալ գնաց յաշխարհ իւր յԱրարատեան 

գաւառ ի Վաղարշապատ քաղաք: - 53. Եւ հայրն անցեալ գնաց առ 

Տրդատ՝ զհաւրն պարտսն հատուցանել – 72. Եւ անտի ելեալ անցաք 

մինչև ցԹորդան – 78. Եւ մեք ելեալ անդէն ընդ Կարին և ընդ Հարք 

կամեցաք անցանել: - 79. Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ ի վաղիւն անցանէին 

ընդ ստորոտ լերինն – 80. Իսկ արք գեղջն եկեալ անցին յայնկոյս և 

զամրոցն պաշարեցին: - 83. որք ի վաղիւն եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն 
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– 84. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ անցեալ ասէ – 85. Յայնժամ ի մէջ 

անցեալ Արձանն և իշխանն Անկեղ տան և սկսան անցանել զմիմեամբք – 

86. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն հերձեալ զքրմացն կողմն և անցանէր 

յետուստ կողմանէ, ուշ բլերն առնէր – 88.  իսկ ԳՌ անցին ընդ Բասեն և 

ընդ Հարք – 89. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ / գրքում՝ մեջ / անցեալ՝ 

կտրեաց զքրմապետն Աշտիշատու, որ կոչէր Մեստակէս – 92. Իսկ նա ի 

փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ սիրտ 

նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն Պալունեաց, 

շինեաց աւան և կոչեաց Հոռեանս: - 109. Իսկ մեք դէմ եդեալ կամեցաք 

անցանեալ  յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113. և 

կամեցաք անցանել և գնալ ի տեղի մեհենին – 114. ջորիք կառացն յայն 

կոյս ձորոյն ոչ կարացին անցանել: - 114. Արդ մինչդեռ Տրդատ և սուրբն 

Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ Կաստանդիանոս թագաւորն, եկին 

հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. զի 

լիցի յիշատակ յազգս անցելոց: - 124.  և այլն ամենայն անցեալ գնացեալ 

էին ի Մուշն աւան: - 126.  և ԴՌ ընդ Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ ընդ մէջ 

իւրեանց անցեալ առ այգեստանաւքն, գնասցեն ընդ վերի գահսն և մեզ 

ուշ կալցեն – 128. որոց յառաջել արգելուին առ գլուխ Արձանին,  և  

զբազում ժամս ոչ կարաց անցանել  ի  վեր: - 130. և կտրեալ զռազմ 

առաջապահիցն, անց ի գլուխ բլերն: - 131. Եւ իբրև ամենայն զաւրքն 

սկսան դէմ իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ արքային հիւսիսոյ ասէր – 

134. Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն և էանց յաջ թևապետն 

հիւսիսոյ և ասէ – 137. Իբրև  ի  նուրբ  տեղիս դիմեալք աւթևանս  առնէին 

առ  եզր գետոյն, որ անցանէր ընդ մեջ գաւառին Հաշտենից: - 139.  

գնացին անցին աւուր միոյ ճանապարհ ի դաստակերտս և անդ իջին: - 

158. և եկեալ անցանէր ընդ Կարնոյ քաղաք – 162. և անցեալ  գնաց ընդ 

կողմանս Բասենոյ: - 163. Եւ այն զաւրք, որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, 

անցեալ յԱստղաւն ամրոցն, կացին աւուրս երկու, ոչ ինչ կարացին 

առնել: - 180.  Եւ  որք  ընդ դուռն  անցանէին,  զայն  ի տունս առեալ ի 

զգեստիցն կողոպտէին – 181. և զաւար քաղաքին  և  զկապուտ առեալ՝ 

կամին Յոյնս անցանել: - 185.  Եւ  Վահան խրատ  տայր  զաւրացն ի 

գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն Մեղտեայ – 185.  զորոյ զհետ մտեալ երկու 

ոմանց և անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ 

նորա – 188.  որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս հազար 

երիվար – 210. Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի  ի  պատերազմող 

արսն անցանեմ: - 215. Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և 
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անցոյց ի տեղի թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ – 221. Եւ 

Սմբատ ի ներքս անցեալ՝ եհար և կտրեաց զսռնապան բարձից նորա – 

223.  Եւ բախեալ տիգաւ ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և 

եհան ընդ սիրտ նորա – 223. բայց արի անցանեմք և յուխտ երթամք ի 

վանս իմ : - 233. Եւ առին զզաւրսն և անցին յայնկոյս Արածւոյ և զկինն և 

զորդին ի հետ ունէին: - 233. Բայց զի նենգել կամէր պարսկին, և Սմբատ 

եթող զորդին իւր զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանէ: - 

234. Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և գային ի 

վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. 

Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ, և դիմի հարեալ և կտրեալ փողոց, անց ի 

ներքս – 245.  Արդ քանզի յայլ զաւրքն անցանել ոչ կարացին, զի մթին 

գիշեր էր … ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն 

առնէին – 258. և կտրեալ զզաւրսն ԳՌ. և եդ առաջի , և տարաւ անցոյց ընդ 

յԱստեղաւնս – 264. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ 

կարացին անցանել ընդ ձորն – 265. և խնդրէր անցանել / ծն. անցանիլ / ի 

վանս Գլակայ – 268.  և որք անցին ի գետոյն յայնկոյս, Մեղտոյ ուշ 

արարին: - 272. Իսկ Վահանայ մտեալ ի գետն, էանց յայնկոյս ի գեւղն, զոր 

Պարսից կողմն կոչեն – 273. Եւ առեալ զպարսիկս, անց / ծն. էանց / ընդ 

գետն Ճորոխ – 284. Իսկ ոմանք փախստեայք լեալ անցանէին հանդէպ 

մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 286. Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի 

Բասեան, ի Վիրս և ի Ջաւախս, և ի Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ ի 

Տաճկաստան: - 286. 

ԱՆՑԱՆԵԼ Ի ՆԵՐՔՍ - Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ, և դիմի հարեալ և 

կտրեալ փաղոց, անց ի ներքս – 245. 

ԱՆՑ /Ք/ ՄԵՂՏԵԱՅ  -  Յ այր թողեալ յանցս Մեղտեայ / ի Մեղուայ / և  

երկու հարիւր այր աշտենաւորս ի Սանասայ ի ծմակն թողեալ, և ինքն Մ 

այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: - 185. 

ԱՆՑՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ  զմարդիկն  բերին ի  տեղի  անցուցին:  -  84. Եւ 

անդէն  / գրքում՝ անդեն / բարձեալ զաջ ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն ի 

վերայ ձախոյ թիկանն և անցուցանէր ընդ գաւտին – 136. յերկրէս ել, արի 

և գնա խաղաղութեամբ. ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, 

զայն ամենայն  երկիր տեսանէ: - 209. որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ 

կտրեաց չորս հազար երիվար, անցուցեալ յայն կոյս Արածնոյ ի կողմն 

Հաշտենից: - 210. Իսկ նա զտէգն ձգեալ եհար զկուրծս  նորա.  և  ցցեալ ի 

ներքս, ոչ կարաց անցուցանել: -223.  Արդ՝ փութով զոր ասացիդ 

յուղարկե՛ա.  ապա թէ ոչ՝ տե՛ս եթէ զինչ անցք անցուցանեմ ընդ քեզ: - 
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229. Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց 

ընդ յողն երիվարին և ասէ – 276. 

ԱՆՔԻԿՈՍ - և կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս / ծն. Աքիկոս / սարկաւագ, որ 

յոյժ հմուտ էր բազում դպրութեան – 52. 

ԱՇԱԿԵՐՏ - Զոր ես քեզ աւգնութիւն համարիմ զայս, զԵպիփան 

աշակերտ սրբոյն  Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին 

– 42. կամ թե զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ նորա կամ ու՞ր Եղիազար և 

Զենոբ: - 61. որ էր աշակերտ իւր – 75. Եւ ապա ի ժամանակս նորա նստի 

յԵփեսոս աշակերտն Ակդինոսի Փարմեղոս – 76. Զենոբ եկաց հայր 

վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: Յետ նորա՝ / Եպիփան / աշակերտն Անտոնի՝ 

ամս Լ: - 145. Ի սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ վանս … 

Ստեփաննոս աշակերտ նորա՝ ամս հնգետասան: - 145. 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ - Արդ՝ եթե վասն հաւատոյ ես, ընդունելի է քեզ այդչափ 

աշխատանք քո: - 151. 

ԱՇԽԱՏԵԼ  -  այլ  և  մեզ  ոչ  է  արժան  առնուլ  ի  նմանէ,  զի  աշխատեալ  

է, առանց այլոց սատարութեան – 50. Եւ եկեալ ի գեւղն Կուառս, և զի 

աշխատեալ էին, հանգիստ ետուն իւրեանց աւր մի: - 125.  բայց եթէ կամք 

իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի 

հանդերձեալ աւրն: - 170. ես  աշխատել  եմ և շինել, և դուք մերկ էք և 

ցրտացած – 195. 

ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ - Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո 

ժամանկս  այսքան  աշտիճան  հանգստեան  փոխեաց  յաշխատութենէ  

անտի – 177. 

ԱՇԽԱՐՀ  -  յորում և այս աշխարհի կարի առաւել մասն պարծանաց 

եհաս – 34.  որ դու իսկ  ըստ  սիրոյ  քո  ընձայս  մատուցեր  զնոսա  

աշխարհիս  Հայոց: - 37.  քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին 

յաշխարհդ Հայոց – 41. զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի 

հաւանեցուցի գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր արս 

քառասուն՝ ճգնաւորս և խարազնազգեստս, պարկեշտավարս և 

հրաժարեալս յաշխարհէ – 42. Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս 

քրիստոսական հաւատով լցեալ և զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, 

յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական – 48. զոր 

առեալ մեծաւ խնդութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. Եւ Տրդատ 

անցեալ գնաց յաշխարհ իւր յԱրարատեան գաւառ ի Վաղարշապատ 

քաղաք: - 53. Առաւել զոր այսմ աշխարհի արարեր զկամս ողորմութեան 

քո ի ձեռն սուրբ Կարապետիս, որ բաժանեաց իւր մարմնովն զամենայն 
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աշխարհս: - 56. որք բաժանեցին զամենայն աշխարհս / ծն. արարածս / 

շրջագայութեամբ աւետարանին: - 56. և յետ ժամանակաց քեռորդի նորա 

գնաց յաշխարհն Գթաց և անդ թագաւորեաց – 71. Իսկ Բուրտար առեալ 

զկինն իւր և  զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ 

յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 72. և առաքէ զնոսա յաշխարհն 

Կապպադոկացւոց / ծն. Կապադովկացւոց / ի քաղաքն Կեսարիայ – 75.  

սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին, այլ չարիւք սատակեսցին.  և մի՛ 

հերձուածողք  բնակեսցին յայսմ աշխարհիս: - 97. զի մի՛ ոք կարասցէ 

հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի աշխարհի և նորոգման 

սոցա և ամենայն սրբոց: - 104. և փախուցեալ ի թագաւորէն Հնդկաց, 

հալածեցան և եկին մինչև յաշխարհս յայս: - 108. Եւ նորա կաշառեալ ի 

թագաւորէն հիւսիսոյ ԿՌ դահեկան, առ և գնաց  յաշխարհն իւր – 126. մի՛ 

առներ յիս զցասում բարկութեան քո, և մի՛ եղէց նշաւակ աշխարհիս – 

152. Ուստի նախանձու բանսարկուին մեղք մտին յաշխարհս, և ի մեղացն 

մոռացումն, և ի մոռացմանէն կորուստ յաւիտենական – 166. Այլ դու, տէր, 

գթացար ի ստեղծուածս  ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի 

փրկութիւն աշխարհի – 166. Այլ ինչ ո՛չ ունիմք պարտուցդ այդմիկ 

վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: - 169. 

հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական 

և մարգարէական քարոզութեան՝ մինչև երևեսցիս ի դատաստանի 

համաւրէն աշխարհի: - 170. և սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն 

խաղաղութեան աշխարհի – 174. զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր 

աշտարակ եղեն աշխարհի, բարեխաւսք և աւգնականք առ աստուած: - 

177.  դու՞ ես, որ զկրաւնաւորսն իմ՝ զսիւնսն աշխարհի զենել ետուր: - 

190. Իշխան հզաւր  աշխարհիս Հայոց, տուր զայս կին և զորդի Պարսից 

արքայի տուրս: - 230.  և տուեալ մասունս բազումս Հայոց աշխարհին և 

մեծամեծ իշխանացն: - 279. 

ԱՇԽԱՐՀ ԳԹԱՑ  -  և յետ ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց յաշխարհն 

Գթաց և անդ թագաւորեաց – 71. 

ԱՇԽԱՐՀ ԿԱՊԱԴՈՎԿԱՑՒՈՑ, ԱՇԽԱՐՀ ԿԱՊՊԱԴՈԿԱՑՒՈՑ  -  Իսկ 

Բուրտար առեալ զկինն իւր և զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյն 

իւրոյ Եւթաղեայ յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 72. և առաքէ զնոսա 

յաշխարհն Կապպադոկացւոց / ծն. Կապադովկացւոց / ի քաղաքն 

Կեսարիայ – 75. 

ԱՇԽԱՐՀ ԿԱՊՊԱԴՈԿԱՑՒՈՑ  -  տե՛ս  ԱՇԽԱՐՀ ԿԱՊԱԴՈՎԿԱՑՒՈՑ 
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ԱՇԽԱՐՀ ՀԱՅՈՑ  -  որ դու իսկ ըստ սիրոյ քո ընձայս մատուցեր զնոսա 

աշխարհիս Հայոց: - 37.  քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին 

յաշխարհդ Հայոց – 41.  զոր առեալ մեծաւ խնդութեամբ դարձան 

յաշխարհն Հայոց: - 108. Իշխան հզաւր աշխարհիս Հայոց, տուր զայս կին 

և զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. 

ԱՇԽԱՐՀԱԽՈՒՄԲ  -  և անուանեաց զայն Եղիազարու վանք և տաւն մեծ 

կատարեալ ի տեղւոջն զաւր բնակութիւն սրբոց հանդերձ 

աշխարհախումբ ժողովովք, յորում բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. 

ԱՇՏԱՐԱԿ  -  Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես, մշակ առանց ամաւթոյ և աշտարակ / ծն. աշտանակ / 

բարձրագոյն քան զերկինս: - 123. զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր 

աշտարակ եղեն աշխարհի, բարեխաւսք և աւգնականք առ աստուած: - 

177. 

ԱՇՏԵՆԱՒՈՐ - Յ այր թողեալ յանցս Մեղտեայ, և երկու հարիւր այր 

աշտենաւորս ի Սանասայ ի ծմակն թողեալ, և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի 

Մուշն աւան առ Միհրան: - 184. 

ԱՇՏԵՆՔ  -  և այլք յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին – 87. 

ԱՇՏԻՃԱՆ - Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո 

ժամանակս  այսքան  աշտիճան  հանգստեան փախեաց յաշխատութենէ 

անտի – 177. 

ԱՇՏԻՇԱՏ  -  որք յԱշտիշատ Տարաւնոյ էին անդ երթեալ – 58. և ինքեանք 

ազդ արարին յԱշտիշատ ի քուրմսն – 79. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ 

անցեալ՝ կտրեաց զքրմապետն Աշտիշատու / ծն. Աշտիշատայ / որ կոչէր 

Մեստակէս – 92. Եւ մարդկաւրէն տեսլեամբ որպէս թևաւորք երևեալ 

գնացին յԱշտիշատի կուռսն: -98.  որք եկեալ   յԱշտիշատ  կանգնեցին 

զկուռսն զայնոսիկ -108. 

ԱՇՏԻՑ ՎԱՆՔ -  Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ 

հիմնարկեալ  ի սրբոյն Գրիգորէ, և Կարապետն, որ յԻննակնեանսն, և 

կաթողիկէն, որ ի Թիլն: - 286. 

ԱՇՏՔ -   Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ հիմնարկեալ ի 

սրբոյն  Գրիգորէ,  և Կարապետն,  որ  յԻննակնեանսն, և կաթողիկէն, որ ի 

Թիլն: - 286. 

ԱՉՔ  -  Բեկտոր տանջի ի ջերմութենէս և սուրբն Մարկեղաս վատեալ 

յաչացն / ծն. յաչիցն /: - 61. եղիցի աչք տեառն ի վերայ երկրիս այսորիկ 

պահել ի թշնամեաց – 96. և կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, 
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ետ զկաթողիկոսն, և հանել ետ զերկոսին աչս նորա, որ զի կողոպտեաց 

զսուրբ Կարապետն: - 281. 

ԱՊԱ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և մարդկանէ փառաւորեալ 

երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ  հայրապետիդ 

Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ քահայանապետ, առ 

ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին 

թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և ապա 

բոլոր տիեզերաց: - 34. Եւ արդ եթէ ի ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, 

ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ վերջանայք – 49. Ապա թէ զայն ոչ, սակայն 

ամենայն երկիրն առաջի ձեր է – 50. Ապա դարձան յԵրուսաղէմ: - 52.  Եւ 

անդ կացեալ բազում աւուրս, ապա խնդրեալ ի նշխարաց սրբոց 

առաքելոցն մասն ինչ …  դարձան յաշխարհն Հայոց: -  53. Ապա հարկ 

եղև վասն նորա և վասն սուրբ տեղեացն յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն 

Սիմաքոս – 60. Ապա Յակոբ քեռբն իւրով Սակդենէիւ մնաց անդ – 71. 

Ապա ձեռն ի գործ արկեալ ուսուցանէր նոցա շինել տունս տէրունականս 

– 74. Եւ ապա ի ժամանակս նորա նստի յԵփեսոս աշակերտն Ակդինոսի 

Փարմեղոս – 76.  ապա հնչեցուցին զփողս պատերազմացն – 90. և ապա 

հասեալ հանդէպ Իննակնեան վայրուցն մղեալ ընկէց / գրքում՝ ընկեց / 

յերիվարէն – 91. և ապա առեալ զաջ թեկն Մկրտչին տեառնագրեաց շուրջ 

զգաւառաւն ասելով  - 96. մեռցուք նախ մեք և ապա մեծ աստուածդ մեր: - 

99. Եւ ապա կարացին զդուրս մահուն կործանել: - 99. ապա երիցս 

անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ և յարուցեալ 

տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103. ապա խաբէութեամբ 

զայս հնարեցան – 110. Ապա դարձան և եկին ընդ յառաջ մեր – 113. Ապա 

հրեշտակ տեառն արգել զսուրբն Գրիգորիոս ասելով – 114. Եւ 

համբուրեալ զնոսա յերկար, ապա ելաք յեկեղեցին – 123. Եւ ապա 

դարձեալ թագաւորն ի փոքր կոտորածէն, ել ի գլուխ Արձանին – 132. Զի 

կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թէ ոչ՝ 

քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես զդէմս 

խոզութեան քո – 133. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն զիրսն  զզաւրսն, 

զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմն 

ընդ իրեարս – 138. Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն 

Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց 

- 142. և ապա առեալ սպասաւորացն՝ տարան ի տեղին – 155. Եւ ապա 

առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց զնա հայր վանացն յառաջ քան 

զմահ իւր: - 156. արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է … ապա 
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թէ ոչ՝ որ զութսուն հազարն յաղթահարեաց, կարող է և զեաւթանասուն 

հազարդ  յաղթահարել: - 162.  և ասէ թէ՝ եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին 

Յունաց.  ապա թէ ոչ՝ յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո ապականեմ – 162. 

Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ դրախտին ի կողմն հարաւոյ – 

176. Ապա երթեալ գնացին առ Միհրան – 180. այժմ երթիցուք նախ յԱւձ 

քաղաք՝ և ապա այլ ուրեք: - 180. Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն ի 

գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն Մեղտեայ, այլ իջաւանս առնել և վաղիւն 

ապա գնալ: - 185. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին, և 

ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. Եւ իբրև ասաց 

զիրսն, ապա կտրեալ Վահանայ զգլուխն. և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ 

զգեստն պահէին, և զգետինն մաքրէին յարենէն: - 191. ապա՝ զի Յոյնք ձեր 

թշնամիք էին, ի նոսա ոչ իշխեցաք գնալ – 201. ապա կտրեցաք զգլուխդ 

զայդ և խաղացաք: - 201. Իբրւ խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ 

Յունաց երկրորդ անգամ, ապա ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ  

քեռորդոյ իւրոյ – 205. յերկրէս ել, արի և գնա խաղաղութեամբ. ապա թէ ոչ 

զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 

209.  Ապա կալեալ զորդի նորա զՎահ ետուն ցՎահան: - 212. արդ՝ արի եկ 

առ մեզ և լեր հարկատու, ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214. ապա 

գիտասջիք՝ թէ ձեզ այդպէս պարտ է լինել: - 225. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ 

մարդով ի վերայ քո և զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 228. 

Արդ՝ փութով զոր ասացիդ  յուղարկեա.  ապա թէ ոչ՝ տե՛ս եթէ զինչ անցք 

անցուցանեմ ընդ քեզ: - 228.  Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ տամ, ապա թէ 

ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230.  բայց եթէ 

դոքա քեզ պիտին՝ դու քրիստոնեա լե՛ր և զիս ի պարսիկս տար, և դոքա 

քեզ, ապա թէ ոչ՝ ձեզ հնար իմացիք: - 231. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և Տրդատ 

ոչ իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 234. Եւ ապա առեալ 

ասէ – 252. ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն առնէին 

– 258. Եւ ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ ընկղմեցան, դարձան 

ինքեանք ի բանակատեղն, և զկարասին և զգանձսն ժողովեցին: - 258. 

Ապա զհետ փախստէիցն մտեալ, խնդրեցին, և հայեցեալ տեսին զնոսա 

գահավիժեալ: - 259. Ապա միաբանեալ արարին իւրեանց զաւրագլուխն 

զՄիհրխոսրով – 259. Վարդուհրի՛, մի՛ մեղադրեր, գլուխդ հակեաց և 

ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ զբեռնդ, և ապա բառնամ: - 274.  Անկի՛ր, 

պարսիկ, կամաւ, ապա թէ ոչ՝ անկանիս ակամայ: - 276. Եւ ապա 

դադարեաց պատերազմն: - 278. ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի վերոյ 

բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն 
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դուռն թաղեալ: - 281. Ապա ի սոյն ամի ելանէ Հերակղ և  սպանանէ 

զԽոսրով: - 285. Եւ ապա ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, ամենեցուն 

զկատարած կենաց հասուցանէին: – 286. Ապա տեղեկացայ  յոմանց, թէ ի 

կողմանս Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի 

զգիրսդ զայդ: - 287. 

ԱՊԱ ԹԷ  -  Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի ձեր է – 50. 

ԱՊԱ ԹԷ ՈՉ  -  Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան 

տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպեսզի 

ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133.  արդ մի՛ զարթուցանէք դուք 

զառիւծ, որ ի քուն է …  ապա թէ ոչ՝ որ զութսուն հազարն յաղթահարեաց, 

կարող է և զեաւթանասուն հազարդ յաղթահարել: - 162. և ասէ թէ՝ եկ ընդ 

իս ի դուռն թագաւորին Յունաց՝ ապա թէ ոչ՝  յորժամ դառնամ, զերկիրդ 

քո ապականեմ – 163. յերկրէս ել, արի  և գնա խաղաղութեամբ. ապա թէ 

ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց  եմ, զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 

209. արդ՝ արի եկ առ մեզ և լեր հարկատու, ապա թէ ոչ՝  մեռանիս իբրև 

զշուն: - 214. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և զամենայն 

պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 228.  Արդ՝  փութով  զոր  ասացիդ  

յուղարկեա.  ապա  թէ  ոչ՝ տե՛ս եթէ զինչ անցք անցուցանեմ ընդ քեզ: - 

228. Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ տամ, ապա թէ ոչ  գնացէք  երեքեանդ  

յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: -  230.  բայց  եթէ  դոքա  քեզ  պիտին՝ դու  

քրիստոնեայ  լեր  և  զիս ի պարսիկս տար, և դոքա քեզ, ապա թէ ոչ՝ ձեզ 

հնար իմացիք: - 231. Անկի՛ր, պարսիկ, կամաւ, ապա թէ ոչ՝ անկանիս 

ակամայ: - 276. 

ԱՊԱԿԱՆԱՑՈՒ - և ոչ ծառայելով նորա ապականացու բնութեանս, ելոյծ 

զապականութիւն մահու՝ ի գերեզմանի դնելով – 167. 

ԱՊԱԿԱՆԵԼ - Բայց թէպէտ և արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն 

ներքինն զնորոգումն կենաց սկսանի: - 45. և զաւրացաւ արքայն Հայոց և 

սկսաւ ապականել զերկիրն պարսից ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել 

սպանմամբ և գերութեամբ: - 67.  լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց 

մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86.  և ասէ թէ՝ եկ 

ընդ իս ի դուռն թագաւորին Յունաց. ապա թէ ոչ՝ յորժամ դառնամ, 

զերկիրդ քո ապականեմ – 163. Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ  ի  նոյն  

Իննակնեան վանս էր գրած, և  ի  զաւրաց. ուստեք ունէր, պարսից կամ 

յայլոց ուրուք ապականեալ զերկիրս – 288. 

ԱՊԱԿԱՆԻՉ - Մի՛ եղիցի իշխանութիւն չարին ի վերայ հաւատի քո  և  

մի՛ ապականիչ ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 172. 
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ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ  - որոց տիրեաց մահ մեղաց  և  կորուստ 

ապականութեան – 55.  և ոչ ծառայելով նորա ապականացու բնութեանս, 

ելոյծ զապականութիւն մահու՝  ի  գերեզմանի դնելով – 167. 

ԱՊԱՀՈՒՆԻՔ - եկին հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն 

Մանծկերտ: - 117.  Եւ թագաւորն տուեալ ԼՌ ի ձեռս իշխանին  

Ապահունեաց և արձակաց յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118.  

Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան 

գնացին, խաղացին  ի  գաւառն Ապահունեաց – 142. տուր բանից նշան ի 

պարսիկն և պատուէր որ յԱպահունիս,  և ես ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191. 

և փախստական եղեն արք հարիւր յԱպահունիս – 199. որ իբրև եկն 

յԱպահունիս և կոչեաց զՍմբատ առ ինքն: - 250.  Եւ մինչդեռ  սոքա  յայս  

էին,  եկին  հասին զաւրքն  յԱպահունեաց  իբրև երեք Ռ պարսիկ – 263.  

զի Վահան յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին և կացեալ իշխան Տարաւնոյ և Ապահունեաց ամս Լ: - 283. 

ԱՊԱՇԱՒԵԼ - հրեշտակք ապաշաւեսցեն զանձն իմ և դևք յարձակեցան  ի  

վերայ  իմ: - 150. Բայց թէ կամի աստուած և  սուրբ Կարապետն, ես զայս 

փայտս, որ յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին 

կառափն հանեմ – 195.  Եւ ապաշաւեցին, զի զտապանսն իշխանացն 

աւարեցին: – 256. 

ԱՊԱՒԷՆ - զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ կորեաւ տեղի ապաւինի  

նոցա  և  ոչ  ոք  է, որ աւգնէ նոցա: - 167. 

ԱՊԱՒԻՆԵԼ  -  որք  ի   կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս տեղի  

և  գործեցին բարիս առ եկեղեցիս – 173. 

ԱՊԱՔԷՆ - իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ մեզ, ո՞չ 

ապաքէն / գրքում՝  ապաքեն / և  ինքն ի կնոջէ  է  ծնեալ – 152. 

ԱՊՍՏԱՄԲ  -  ուր մտերիմք նորա  և  գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան  ի  

ձեռս իմ՝ ապստամբ զիս կարծելով – 180. 

ԱՊՍՏԱՄԲԵԼ - Եւ  ի  քէն ապստամբեալ են – 185. իսկոյն իշխանն 

Անձաւացեաց Սահուռ ապստամբեալ, ի  դուրս ելեալ  և  սուր  ի  վերայ  

Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. 

ԱՊՍՏԱՄԲԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր որդին 

Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ 

չերթալ առ նա: – 285. 

ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹԻՒՆ  - զի  ես առ քեզ կամիմ գալ ապստամբութեամբ  ի 

նմանէ – 179. 



69 
 

ԱՊՐԵԼ  -  զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին  հոգով  ի  հանդերձեալսն: 

- 104.  զայս  ի  միտ առէք, որ  թէ ապրիմք՝ փոխարէն  հատուցանեմք ձեզ 

– 107.  բայց եթէ կամք իցեն  թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք 

մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170.  Եւ արդ՝ ես եկեալ 

եմ վասն սիրոյ.  արի՛, եկ դու յի՛ս և երդուիր, որ այլ չմտանես ի 

չարութիւն և ապրեաց: - 208. Եւ որք ապրեցան  յաւուր  յայնմիկ՝  ՌԽ  

այր,  որք  գնացին  ի  Պարսիկս  առ   Խոսրով: - 266. 

ԱՊՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ  -  ես ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191. 

ԱՊՐԻԼ  -  և  դիմեցին առ նոսա գունդ մի պարսիկ փախստական, և  

աղաչէին զկրաւնաւորսն ապրիլ / ծն.  ապրել / - 277. 

ԱՋ1  - Եւ դարձեալ նստելոց է ընդ աջմէ միածնիդ քո  ի  փառս 

անճառելիս: - 56. իջուցանէր զսուրն ի վերայ աջոյ թիկանն – 87. և նորա ի 

վերայ յարձակեալք կտրեաց զաջոյ ուս նորա և ի վայր ընկեց - 93. և ապա 

առեալ զաջ թեկն Մկրտչին այսորիկ պահել  ի  թշնամեաց – 96.  Իսկ 

զԱթանագինէին զգլուխն  և  զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին հատեալ եդաք – 

101. Իսկ զայլն ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն՝ զերկու ոտսն  և  

զահեակ բոյթն  և  զաջ ձեռն  մինչև ցարմունկն: - 115. Իսկ զաջ զաւրուն 

թևն տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն իշխանին Անգեղ 

տանն: - 134. Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց և  ճգեաց զճոպանն  և   

արկ  ընդ յաջ  թեկն  և  ընդ պարանոցն – 135. Եւ անդեն բարձեալ զաջ 

ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն ի վերայ ձախոյ թիկանն և անցուցանէր  

ընդ գաւտին – 136.  Եւ այն էր զարմանալի, որ գլուխն  և  աջ ձեռն  և  աջ  

ոտն  և  երիվարին ողն ընդ մէջն հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 136. 

Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն  և  էանց  յաջ թևապետն հիւսիսոյ 

և ասէ – 137. և սուրբ Կարապետն եղիցի քեզ աւգնական և պարիսպ. և 

աղոթք սուրբ կրաւնաւորացն՝ յաջմէ  և  յահեկէ: - 178.  և կայ  ի  թաղման  

ի  Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ  եկեղեցւոյն – 204. Եւ փողոց տուեալ ի 

վերայ բլերն Սմբատ  յաջ  թևն  և  Վարազ  յահեակ, և սկսան արեամբ  

թաւթաւել ինքեանք և երիվարք  իւրեանց: - 239.  և  ետ  զաջ թևն 

Վարազայ իշխանին Պալունեաց – 260. Եւ հայեցեալ Վահանայ  ի գունդս 

կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ  

- 272. Եւ աճապարեալ ի  բաց ձգեաց զաջոյ զոտն սռնապանաւքն 

հանդերձ – 274. 

ԱՋ2 - Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն 

մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 

59. Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ 
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հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ – 

64.  Աջ սուրբ Կարապետիս եղիցի կնիք և պահապան – 97.  Դու, տէր, որ 

պահեցեր զսա  և  ածեր մինչև  ի  տեղիս  յայս, ձգեա  զաջ  քո  ի  վերայ  

տապանաց սոցա – 103. Պարսպեա, տէր, խնամատար աջովդ  քո, զոր  

փրկեցեր  խաչիւ քո՝ տալով աւգնականութիւն  ի  նեղութեան  ի  դէպ 

ժամանակի: - 168. Ձգե՛ա, տէր, զամրածածուկ  աջ  քո ի վերայ բանաւոր  

փարախիս այսորիկ: - 168. Մնասցէ, տէր, փառք  և զաւրութիւն  աջոյ քո ի  

վերայ վիմիս այսորիկ – 173. 

ԱՋԱԿՈՂՄՆ  -  Եւ այս էին, զոր եդաք.  թեկն մինչև ցարմունքն.  և  ձախ 

ձեռն թիկամբն  և  զոսկր բարձիցն աջակողմանն  և   այլ  մանր ոսկերս  ի  

մարմնոյն: - 101.  և  եդեալ ի  քարեղէն տապանի առնաչափ  և  զերկու 

վկայիցն  մերձ  առ դուրսն յաջակողման  եկեղեցոյն  և  զմիւս ակն լուսոյ 

դնէր  ի  նոյն տապանին – 115. 

ԱՌ / նախդիր / - տրական հոլովի հետ – որպես և առ դրան խորանին 

ննջեցուցանէրին զուխտաւորսն: - 43. Եւ իբրև կատարեաց զաղաւթսն, 

յայտնեցաւ  առ  նմա հրեշտակ տեառն  և  ասէ – 57. և  անդ սնաւ առ  

հաւրաքեռ իւրում – 70.  զոր գտանես յՈւռհայ քաղաքի  առ  Բարդա 

պատմագրի: - 71.  Իսկ անդրանիկն մնաց առ դայեկացն, և յետոյ 

ամուսնացաւ: - 73.  և մնաց  առ  նմա  մինչև նա թագաւորեաց ի  տեղի 

հաւր  իւրոյ: - 73.  Սա շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր  զնշխարսն  

պահեաց՝ յայնկոյս Կուառաց, առ յորդաբուխ աղբերն – 146.  Ահաւադիկ  

կան առ հայրերոյդ: - 278. Գնացի  և  գտի առ նմա զգիրսն  - 287. 

հայցական հոլովի հետ - որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի 

ճշմարտութենէն, սակայն կամք ողորմութեանն զթացաւ առ մեր 

նուաստութիւնս: - 35. Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ  քո, զոր ունիս  առ  

մեզ / ծն. ընդ իս /, աղաչեմ զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37.  

Երջանիկ և աստուածարեալ տեառն եղբաւրդ եհաս առ մեզ գիր 

ուրախարար – 39. և վասն այսորիկ և դանդաղիմ իսկ և գրել առ նոսա  

թուղթս: - 44. Բայց դուք գրեցէք առ նոսա զնշան  բանից ձերոց և 

զտեղեացդ զվայելչութիւն: - 45. Եւ /գրքում՝ Եվ / իբրև դարձան 

պատգամաւորք  առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա  ի Տարաւն – 46.  

զի ոչ առ ամենեսեան ընդունելի  է նորա քարոզութիւնն – 47.   բայց զի՞նչ  

են այսոքիկ  առ վեց հարիւր  և  քսան գաւառ Հայոց, որ  և  գաւառին  մին  

մի քահանայ  կամ երկու  լոկ թէ հանդիպին: - 48. այլ ամենայն 

վստահութեամբ փութացարուք գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք  առ  ձեզ: - 

49.  Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն յայլ  նամակի և յուղարկեցին  առ 
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Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51. և արարեր խաղաղութիւն  առ հեռաւորս  և  

մերձաւորս գալստեամբ միածնի  քո  և  քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն 

– 55. և գրեցին թուղթս  առ  սուրբն Գրիգորիոս աւրինակ զայս – 59. Ապա 

հարկ եղև վասն նորա  և  վասն սուրբ  տեղեացն յԵրուսաղէմ երթալ առ 

սուրբն Սիմաքոս – 60.  քանզի գրեալ  է  առ  մեզ, եթէ զքաղաքս ետուն 

ակդենացիք  յիմ ձեռս – 60.  թէ ու՞ր  եդեալ  ես, կամ  զո՞յ  պաշտաւնեայս 

թողեր առ  նոսա  և  թե ե՞ն  ումեք  յայտնի,  որպէս  ասեն  ոմանք,  եթէ  ոչ: 

- 61.  Զայս  ամենայն ստուգիւ գրեսջիր առ մեզ, աղաչեմք: - 62.  Որպեսզի 

երթալն մեր առ Տիմոթէոս եպիսկոպոսն մարթասցուք տեղեկացուցանել 

զնոսա գրովդ: - 62. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  առ 

եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն 

գործեցան: - 64. Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ,  ի Զենոբայ  

անարժան ծառայէս  առ  ձեր սրբութիւնդ  և  ի  Հայաստանեայցս  յոյժ 

սիրով ողջոյն ի տէր – 64.  այլ յարուցեալ առնու զեղբայր  իւր  և  զկին  և  

զորդիս,  և  սիրոյ պատճառաւ փախստեան աղագաւ  գայ  առ  Խոսրով: - 

67. Իսկ Բուրտար իբրև  լուաւ զայս հրաման  ի  թագաւորէն, փութացեալ  

եմուտ առ Ուգուհի կին Անակայ, և առ զԳրիգոր ի գրկաց նորա – 70. զոր 

յետոյ Տրդատ ըմբռնեաց, մինչ առ արքայն յունաց էր: - 71.  Եւ հայրն 

անցեալ գնաց առ Տրդատ՝ զհաւրն պարտսն հատուցանել – 72.  և նորա 

ելեալ ժաղավեաց զնոսա առ ինքն – 73. Եւ ի գալ սրբոյն Գրիգորի  ի 

ձեռնադրութիւն  առ  Ղեւոնդ Կեսարու հայրապետն – 76. Եւ ոմանք ի 

քրմացն անդ հանդիպեցան և  տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ  

վաղիւն  կործանելոց  է զմեծ աստուածն Գիսիանէ և զԴեմետր – 79. 

ժողովեցէք զամենայն արս պատերազմողս և փութապէս  առ  վաղիւն 

հասիք  առ  մեզ – 80. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ  է  ի  

տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն  մերձ առ աղբիւր  մի …  դնէր  և 

նշանագրէր: - 83. Իսկ մեր ի վարասն մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն 

առ իշխանն Անկեղ  տանն  և թղթով ծանուցաք զիրսն: - 83. Եւ իբրև ելին  

ի  վերայ բլերն, ճակատեցան  դարձեալ  առ  միմեանս – 88. Եւ յորժամ 

ճակատեցան  առ միմեանս  և կամէին խառնել, ժամանեաց  նոցա երեկոյ: 

- 89. Իսկ Սիւնեաց իշխանն  ոչ հանդուրժեաց առ  թշնամանսն – 91. և 

գնաց մերձեցաւ  առ  նա – 92. և ինքեանք մնացին անդէն, ոմանք  ի  

դիտանոցն մնալով, և այլ զաւրք ի մարգճակին  առ  աղբիւրս անտառին: - 

95. Զի Կարապետին  է  առ անկիւն դրանն Աշակունի, թզաւ հեռի  

գտանես զբևեռս նշանացն՝ կէս  թզաւ բարձր  ի գետնոյն: - 102. Իսկ 

Աթանագինէս հուպ առ սեմսն ընդ ձախակողմանն, և այսպէս անյայտ 
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կան ի պահեստի – 103.  և  աղաչէր զնոսա դառնալ  առ  տէր աստուած: - 

107.  Եւ  իբրև  եկին առ թագաւորն Հայոց Վաղարշակ,  և  նա  ետ  

զերկիրն Տարաւնոյ  յիշխանութեամբ  նոցա – 108. և եդեալ ի քարեղէն 

տապանի առնաչափ և զերկու վկայիցն մերձ առ դուրսն յաջակողման 

եկեղեցոյն  և  զմիւս ակն լուսոյ դնէր  ի նոյն տապանին – 115.  զնոյն 

աղաւթս մատուցանէր  առ աստուած – 116.  և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ հանել 

զդոսա, առ  ի  գտանել, ուր եդեալ ես: - 116. Արդ մինչդեռ Տրդատ և սուրբն 

Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ Կոստանդիանոս թագաւորն, եկին 

հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. Արդ 

իբրև եհաս պատգամաւորն վրաց իշխանին առ թագաւորն Տրդատ  և  

զաւր խնդրել իւր յաւգնականութիւն: - 118.  և կողմնապահ թողեալ 

երկրին, ինքեանք դարձան  առ թագաւորն: - 118. Եւ իբրև  ածաք զնոսա 

առ թագաւորն,  և  բազում ժամս արտասուէր թագաւորն  և  հայցէր 

աւրհնիլ  ի նոցանէ: - 123.  Եւ իբրև կատարեաց զամենայն պաշտամունս 

աւուրն, եկին հասին զաւրքն, որ  ի  Վիրք  էին առ թագաւորն – 124. Բայց 

առ թագաւորն Տրդատ ԼՌ միայն մնացեալ էին զաւրք – 126. և թագաւորն 

եկեալ առ մեզ աղաւթէր իշխանաւքն հանդերձ – 127. Եւ մի ոմն ի 

զաւրացն Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի  մի  ի զաւրացն հիւսիսականաց  

և  ած  առ  թագաւորն: - 129.  ԶՌ սպառազինաւք արգելուլ կամէր 

զթագավորն, որոց յառաջել արգելուին առ գլուխ Արձանին – 130. Եւ 

առաքեաց թուղթ առ Տրդատ – 133. Իբրև  ի  նուրբ տեղիս դիմեալք 

աւթևանս առնէին առ եզր գետոյն որ անցանէր ընդ մեջ գաւառին 

Հաշտենից: - 138. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն  և  

իջին առ սուրբն Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ Կարապետն  էր – 141. Ի 

սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ վանս,  և  եկաց  յԱւետեաց  

բլուրն  առ Անտոն  և Կրաւնիդէս Դ ամիս – 145. առեալ զկին իւր՝ էած առ 

հայր նորա և թողեալ զկին իւր՝ ինքն գնաց: - 149. Եւ պատգամ յղէր առ 

հայրն Թոդիկ – 151. Արդ՝ արա զնշան քո զաւրութեանդ առ նա – 154. 

Տեսանեմ այր մի գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ և ելեալ յեկեղեցոյն գայ  

առ իս – 154.  տեսանեմ առ նա զէն սրեալ և թագուցեալ  և յարեան 

ներկեալ: -155.  Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ  և 

Ջամբ Խոսրով որդի նորա եկն փախստական ի Հռոմս առ Մուրիկ: - 158. 

Իբրև ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն Պարսից, խնդաց յոյժ: - 160. յղեաց 

առ Խոսրով Մուրիկ արքայն Յունաց – 160. Արձակեաց և կոչեաց զՄուշեղ 

առ ինքն – 161. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր միայն  Խ իշխան առանց այլ 

ուրուք.  և կազմեցան զաւրէն պատերազմի և սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ 
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այնպէս եկին առ թագաւորն: - 161. Իսկ իշխանն Մուշեղ առաքեաց առ 

յունաց զաւրապետն և ասէ – 162.  և առաքեաց առ Մուշեղ Տարաւնոյ 

իշխանն և ասէ թէ՝ Եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին Յունաց – 162. Ի սմանէ 

մահ սարսեալ և երկնչի մերձենալ առ հաւատացեալս: - 170. որք ի 

կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս տեղի և գործեցին բարիս առ 

եկեղեցիս, և յընչից իւրեանց մատակարարեցին վասն աստուծոյ առ 

կրաւնաւորս: - 173. վասն զի մարդասէր եմ առ ամենայն դարձեալս : - 

174.  և տեսին զկրաւնաւորսն յարտասուս  և  ի  պաղատանս առ 

աստուած: - 174. Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ դրախտին ի 

կողմն հարաւոյ, և անդէն եդին զնոսա առ Անտոն և Կրաւնիդէս – 176. զի 

աղաւթիւք իւրեանց ամուր աշտարակ եղեն աշխարհի, բարեխաւսք և 

աւգնականք առ աստուած: - 177. Իսկ նորա որպես ի քնոյ զարթուցեալ՝ 

հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան – 177. Ոչ, այլ մինչև զիշխանն 

Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: - 179. Իսկ Վահան յանձին 

կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի 

հաշտեսցի  և գնասցէ: - 179. զի ես առ քեզ կամիմ գալ ապստամբութեամբ 

ի նմանէ – 179. Ապա երթեալ գնացին առ Միհրան – 180. Իբրև եկն 

Վահան առ Միհրան, և նա խնդրեաց ի նմանէ զԱստեղաւնս ամրոցն: - 

180. Եւ առ վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի ներքս առնուլ զզաւրսն 

Պարսից – 181. Եւ նոքա գնացին ի Միհրան և առին ԲՌ այր ընտիր  և 

եկին առ Վահան: - 182. Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն  

աւետիս տայր և քսան ի պարսից զաւրացն աւետաւոր առաքէր առ 

Միհրան, եթէ զքաղաքն առաք – 183. Եւ  ինքն առեալ զզաւրս իւր Շ,  

երթեալ  առ  Մուշեղ – 184.  և  ինքն Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ 

Միհրան: - 185. ես փախստական եկի առ քեզ ի քո զաւրացն  - 185. Եւ 

ինքն ի վաղիւն եկն առ Միհրան: - 189. և կոչեալ ի հաւատարիմ 

ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր – 192.  Եւ զդպիրն  և զնուիրակն  

առաքեաց առ Վաշիր, զի կոչեսցեն անդ: - 196. Եւ եկեալ եմուտ ի վրանն 

առ Վահան, կարծելով թէ Միհրան է: - 197. և ի հարուածէ ցաւոցն ետ 

բանից նշան առ զաւրապետն և իշխանս գալ ի  տեղին փութվ: - 197.  Ետ  

տանել և զգլուխն Միհրանայ առ թագաւորն ասելով – 201.  և եդաւ առ 

Արծրունեաց իշխանն ի կողմ արևելից ճակատուն: - 203. Սա  յղեաց առ 

Վահան և ասէ – 207. Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ 

Ծծմայոտն է, ուր իջեալն էին: - 210.  և առ ինքն կայր յաւուր յայնմիկ ԳՌ: -

212. Առ ի՞նչ դարձայք ի պատերազմ, ով աւելախաւսք: - 213. որք եկեալ 

բանակեցան յեզրս Մեղեայ և առաքեցին առ Վահան այսպէս: - 214. արդ՝ 
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արի եկ  առ մեզ և  լեր հարկատու, ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 

214.  և յութ հազարէն ԳՌ միայն գնացին առ Վաղթանկ: - 217. Ի նոյն ամի 

զաւր գումարեալ Վաղթանկայ  ԻՌ,  առաքեաց  առ Սմբատ – 217. Եւ  

կազմեալ նորա հեծեալս երկու հազար և հինգ հարիւր, և հանէ առ 

Սմբատ իշխանն: - 220.  և  մի   ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց միայն այնոքիկ, որ 

առ ուղտքն էին – 226. Եւ զքիթսն կտրեալ  և  ի  շար արկեալ՝ բերին առ 

Սմբատ – 227.  Եւ ինքն յղեաց առ պարսից թագաւորն Խոսրով և  ասէ – 

227. Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն,  իջին յերիվարացն  և  գային ի 

վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ  յայն տեղոյն  ի  վեր անցանել: - 24. 

Իբրև հասին հարիւրքն առ Սմբատ  և  ելին  ի  բլուրն,  և  զաւրքն Պարսից 

սկսան բազմանալ  ի վերայ Սմբատայ  և  Վարազայ – 239. Կա՞յ  այն 

տառապեալ հայրն իմ ծերունի, եթէ փոխեցաւ  առ տէր  ի  հանգիստ: - 

244. Եւ արջ, զի զոր ուտէն՝ Չմնաց  առ  ինքն, ի  սովոյ մեռաւ – 247. որ 

իբրև եկն յԱպահունիս  և կոչեաց զՍմբատ առ ինքն: - 250. Արդ՝ իբրև 

գնաց  և  իմացաւ զիրսն, արձակեաց պատասխանի  առ  հայր և  ասէ – 

250. Եւ առաքեաց  առ  Սմբատ զաւրս  և  ասէ – 253. Արի  եկ առ  իս և մի՛ 

երկնչիր  և  առ  յինէն գանձս և մեծութիւն – 253. և  առեալ  զգլուխս նոցա, 

գնաց  առ  հայր  իւր: - 255. Եւ դարձեալ եկն ի տեղին և երթեալ գաղտ 

եմուտ ի  խորանն  առ  Տիգրան: - 255. Եւ իբրև բանակեցան առ իրերաւք, 

խորհեցան սոքա գնալ  ի  վերայ պարսից. և կազմեցան առ երեկունն: - 

262. Գիտեմ, ո՛վ տէր, զմարդասիրութիւն  քո, որ առ  մեզ ի վաղուց հետէ: 

- 264. Եւ որք ապրեցան յաւուր յայնմիկ՝ ՌԽ այր, որք գնացին  ի  

Պարսիկս առ Խոսրով: - 266. Յայնմ ամի փոխի  և  հայրն Եպիփան  առ  

աստուած՝ յետ Ի ամի – 267.  Եւ արձակեցին առ հայրն Գրիգոր Գլակայ 

վանիցն և տարան ի պատերազմ ԳՃԾԵ կրաւնաւոր կնկղով: - 270. Եւ 

իբրև խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն – 270.  և  

կրաւնաւորքն  ի նոյն տեղւոջ աղաւթէին, մինչև եհաս  առ  նոսա այրն – 

273. Եւ դարձաւ Վարազ առ Սմբատ որդին իւր,  և  իջին  առ  Վահան –  

276 - 277.  և  դիմեցին  առ  նոսա  գունդ մի պարսիկ փախստական, և 

աղաչէին զկրաւնաւորսն ապրիլ: - 177.  սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ  առ  

այր  մի – 280. Իսկ Ծիծեռնիկն զկին  և  զորդիսն և զազգատոհմն  իւր 

յղեաց առ իշխանն Արջուց – 280. զի Վահան յաւելեալ առ հարս  իւր 

մեռանի և  կայ թաղեալ  ի  դուռն սրբոյ Կարապետին – 283.  Եւ  ինքն 

առաքեաց  զաւր առ Վաշդեան հինգ հազար: - 284. Իսկ Վաշդեան գրեալ 

թուղթ առ Տիրան – 284.  Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, 

առաքէ առ Խոսրով – 283. Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած 



75 
 

լռութեամբ, միայն զայս հանեալ  ի  լոյս,  թէ  Եղիցի քաղաքս այս խոպան  

և  աւեր – 284.  Եւ  ի  վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ հրայրեաց 

արարյն զնա, մինչև նստէր առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 285. Զոր 

դիպող ժամանակ գտեալ իւր որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, 

ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ նա: - 285. Եւ 

թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝ որ  ի գրի  առ  իս  կայր,  և  

բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝  ի  մի  գիրս հաւաքելով՝ թողի 

մանկանց եկեղեցւոյ: - 288.  

գործիական հոլովի հետ - որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի 

ճշմարտութենէն, սակայն կամք ողորմութեանն գթացաւ առ մեր 

նուաստութիւնս: - 35.  Եւ  առ սովաւ  բնակի  երկիրս  Մամիկոնէից  –  35.   

Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց առ եպիսկոպոսն ասորոց  միայն 

լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն գործեցան: - 64. բայց դեռ գայաք  

առ ափամբ այգեստանեացն – 95.  և  ԴՌ  ընդ Հաշտենից կողմանէն  և  

ԴՌ  ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ այգեստանաւքն, գնասցեն ընդ վերի 

գահսն  և  մեզ  ուշ կալցեն – 128.  Սա բազում կրաւնաւորս կարգեաց  ի  

Գլակայ վանսն,  և  եղեն  առ սովաւ արս ՅՂԸ: - 147. Եւ իբրև բանակեցան  

առ իրերաւք, խորհեցան սոքա գնալ  ի  վերայ պարսից – 263. 

Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով  Զենոբայ 

Ասորւոյ՝ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով  ի  նոյն 

եկեղեցին: - 287.  

Առ նախդիրը կապակցությունների մեջ -   Զառ  ի  յաստուածուստ 

պատուել  և  ի  մարդկանէ փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն  և  

աստուածարեալ սրբոյ հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան 

հոյակապ քաղաքիդ  քահանայապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և 

ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ  և  սրբութեամբ 

հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և  ապա բոլոր  տիեզերաց: - 34. Զառ  ի  

սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ 

զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք  ի Հռոմ քաղաքի – 60. Եւ իբրև 

մատուցին զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին 

նշանագրի միում, որ եկեալ  էր  ի  Յունաց, գրել զառ  ի  յինքեանց 

ասացեալս: - 165.  Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն հաւատացեալք և 

զմահն, որ վասն անուան նորա,  առ  ոչինչ համարեն՝ զանձինս իւրեանց 

մատնելով տանջանաց- 167.  

ԱՌԱՂՍ  -  Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև ցայսաւր, որ  և  

աւան իսկ շինեցաւ  ի  Վահանայ: - 188.  
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ԱՌԱՆՁԻՆ  -  Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից … շինելով 

իւրաքանչիւր ումեք զտէրունեան տաճարն,  և  առանձինն բնակել: - 43. 

Բայց նուիրակն և դպիրն ոչ ինչ գիտէին յիրացն, զի Վահան ոչ ետ մաւտել  

ի զաւրսն, այլ առանձին յետոյ – 196.  

ԱՌԱՆՑ  -  այլ  և  մեզ ոչ  է  արժան առնուլ  ի  նմանէ,  զի աշխատեալ է, 

առանց այլոց սատարութեան – 50. Բարի եկիր, արուսեակ 

արդարութեան, որ զտիեզերս լուսաւորես, մշակ առանց ամաւթոյ  և  

աշտարակ բարձրագոյն քան զերկինս: - 123. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր 

միայն Խ իշխան առանց այլ ուրուք. և  կազմեցան զաւրէն պատերազմի և 

սուսեր  ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին առ  թագաւորն: - 161. Ասէ Սմբատ. 

Պարսից արքայի  և  մեռեալ շուն  մի,  որ  զայն ճաշ ուտէ, առանց գնոյ ոչ 

տամ, թող թէ զդոսա: - 230.  

ԱՌԱՋ  -  Եւ  թագաւորն  հիւսիսոյ  հրամայեաց իւր զաւրացն  զառաջսն  

ունել: - 130. 

ԱՌԱՋԱՊԱՀ  -  և  կտրեալ զռազմ առաջապահիցն, անց  ի  գլուխ բլերն:  - 

131.  

ԱՌԱՋԱՒՈՐ  -  զոր  և  առաջաւորք կոչեմք: - 74. 

ԱՌԱՋԻ / նախադր. /  - Եւ հանեալ զնամակն մատուցին առաջի 

ժողովրդեանն  - 47.  Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի 

ձեր է – 50.  և ինքն մտեալ յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր առաջի 

նշխարաց  սրբոց առաքելոցն  և  առաջի տապանի սուրբ Կարապետին – 

54. և զվեց  աւր թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր կալով, լսելով 

զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. և ամենայն զաւրքն 

զաղաղակ բարձին առաջի իշխանին Սիւնեաց: - 90. Եւ յարուցեալ 

համբուրեաց զնոսա և նստաւ առաջի վկայարանին – 123. ուր Գիսիանէսն 

էր, առաջի աղբերն, ուր զբժշկութիւնսն առնէր – 124. Արդ ի հասարակել 

գիշերոյն, մինչ մեք զպաշտաւնն մատուցանէաք առաջի սրբոյ խաչին – 

126. զոր  եղեր առաջի զաւրաց քոց: - 133. Եւ մտրակեալ զերիվարին իւր 

զկնի  Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և  ոչ Ժ քայլ 

առաջի իւր: - 136. և առաջի սրբոյ սեղանոյն երկրպագեցուցին տեառն  և  

բերին ետուն զնա: - 150.  և  գնաց  առաջի սրբոյ սեղանոյն,  և ծունր 

կրկնեալ ասէր – 152. Եւ ինքեանք տարածեալ զձեռս  առաջի սրբոյ 

սեղանոյն սկսան ասել այսպէս – 165. որ  դաւանեն խոստովանութեամբ 

զանուն քո առաջի ազգաց աւտարաց: - 168. Աղաչեմք,  զի  և  մեղաւորաց 

ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես,  ի  կալ առաջի սրբոյ  

եկեղեցոյս  և  ունել բարեխաւս զսուրբ Կարապետս – 173.  Եւ լուեալ 
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սրբոցն՝ երկրպագեցին  առաջի  սրբոյ սեղանոյն: - 174.  Եւ  արտաքս  

ելեալ Պաւղիկարպոս գնաց առաջի սրբոյ խաչին - 174. և իբրև տեսին  

զՊաւղիկարպոս, հատին զպարանոց նորա  և  ընկեցին առաջի խաչին: - 

174. Եւ   Վահանայ առեալ  զմախաղն, ուր քիթքն կային  և ետ բերել 

ծառայի  մի  առաջի իւր: - 190. Իբրև գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն 

Միհրանայ առաջի թագաւորին, խռովեցաւ  և  ամաչեաց զամաւթն  

յաւիտենից: - 202. զկեանս  քո  առաջի մահու եդեր – 209. Եւ ծիծաղեալ 

Սմբատայ ընդ յաղի բանսն Սուրէնայ, ետ զկինն  և  զորդին  ածել առաջի 

իւր: - 230. Իսկ Սմբատայ առեալ  և  ընթերցաւ զթուղթն,  և  եկն  ի  սուրբ 

Կարապետն, անկաւ  առաջի սրբոյ սեղանոյն, սկսաւ լալ  և ասել այսպէս 

– 252. Եւ զայս ասացեալ ետ բերել երկոտասան թուր  և  դնել  առաջի 

բեմբին, մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252. Պահեա զդա, իջանեմք  ի 

Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ Կարապետին – 275.  Զայս 

տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ  ի վերջ հասեալ է,  եդ զայս բանս 

առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց – 285.  

ԱՌԱՋԻ / մկբ. /  -  Եւ  եթէ գայցէք, զամենայն երկիրդ Եկեղեաց  և Հարքայ 

ձեզ  առաջի առնեմք – 49. Եւ  ինքն  առաջի եդեալ փախստական արար 

զնոսա մինչև   ի  կողմանս Հարքայ: - 140. Եւ կտրեալ զգլուխն՝ եդ  ի  

մաղախ իւր.  և  յորդորեալ զզաւրսն  ի  պատերազմ. և զաւրացեալ  

առաջի  եդ  զնոսա  ի  փախուստ – 160. Եւ նորա ձգեալ զձեռն իւր  ի  

սուրն, որ կայր առաջի  և  կտրեաց  նախ  զիւր քիթն  և  եդ  առաջի 

ասելով – 190. և կտրեալ զզաւրսն  ԳՌ. և եդ առաջի,  և  տարաւ անցոյց 

ընդ յԱստեղաւնս – 264. Բայց  ի  թիկունս  եհաս  նմա Վարազ  իշխանն,   

և առաջի եդեալ զաւրսն՝ գետավէժս առնէին –265. և այլ երկուս 

երիտասարդական հասակաւ տեսանէր, որ առաջի / ծն. յառաջի / կային 

թևաւորք – 272. Իբրև առ զթուղթ  և  ընթերցաւ,  ի  նոյն աւուր եկն թուղթ  

մի  ի  Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել  զնենգութիւնն, որ  

ինչ առաջի  կայր  ի  զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. 

ԱՌԱՋԻ ԱՌՆԵԼ  -  Եւ եթէ գայցէք, զամենայն երկիրդ Եկեղեաց  և  

Հարքայ ձեզ առաջի առնեմք – 49. 

ԱՌԱՋԻ ԴՆԵԼ  -  Եւ  ինքն առաջի եդեալ փախստական  արար զնոսա 

մինչև  ի կողմանս Հարքայ: - 140. և  զաւրացեալ առաջի  եդ  զնոսա  ի  

փախուստ – 160.  Բայց  ի  թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն,  և  

առաջի եդեալ զաւրսն՝ գետավէժս առնէին: - 265. 

ԱՌԱՋԻ  ԿԱԼ  -  և  այլ երկուս երիտասարդական հասակաւ տեսանէր, 

որ առաջի / ծն. յառաջի / կային թևաւորք – 272.  Իբրև  առ  զթուղթն  և  
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ընթերցաւ,  ի  նոյն աւուր  եկն թուղթ  մի  ի  Համամայ  քեռորդոյն 

Վաշդենայ՝ ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ առաջի կայր  ի զաւրացն 

եկելոցն  ի  Պարսից: - 284. 

ԱՌԱՋԻՆ - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ է Զենոբայ 

Ասորոց եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն Գրիգորի – 33. առ ի ձեր 

սրբոյ ձեռնադրութենէդ  և  ի  մեր փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ 

ողջոյնիւ  և սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ,  և  ապա 

բոլոր տիեզերաց: - 34. զի ոչ իւիք  պակաս է քան զառաջին Անտոնն: - 42. 

զի յերևել հովուապետին առցուք և մեք վարձս  ընդ  առաջին մշակացն: - 

46. ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել զպարտականութիւն  առաջին 

հարցն մերոց – 55. որ և առաջին հիմնարկութիւն շնորհեցաւ ինձ 

յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս  յայսմիկ – 56.  տային նոցա 

զրոյց զառաջին պատերազմէն մինչև գայր սուրբն Գրիգորիոս ի Տարաւն 

– 58.  զի հրամայեսցես միում  ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն և զգալն  յերկիրդ 

Հայոց և զառաջին պատերազմ – 61. Եւ իբրև ընթերցան զթուղթսն, սուրբ 

Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել  զառաջին  պատերազմն – 62. 

Յորժամ եհաս պատուական  աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ 

հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ – 

64. Այս առաջին պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի  զոր  ի  Հռոմ 

Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 73.  Առաջին պատերազմ եղև - 94.  զի  և  զայն 

տեսեալ՝ յիշեսցեն զառաջին գործ պղծութեան իւրեանց – 110. Այս 

պատճէն առաջին պատերազմին Արձանին. – 116. զառաջին կողմն գեղն 

պատեալ էին հետևակքն  և  զներքինն հեծեալքն: - 127. Յառաջին ամի 

թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով  ի  ծառայէ իւրմէ  որ  

և  նստաւ յաթոռ նորա – 164.  Եւ երկու հարիւր ձի զառաջին /ծն. առաջին 

/ յաղթութեանն աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին – 210. 

թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն, ես Յովհան Մամիկոնեան 

եպիսկոպոս,  ԼԵ-երերդ Զենոբայ,  առաջին եպիսկոպոսէ Մամիկոնենից – 

288.  զի այսպէս գտաք աւրինադրեալ յառաջնոցն: - 288.  Նոյնպէս 

աւրհնեսցին  ի Քրիստոսէ կատարիչք հրամանացն առաջնոցն  և  

յետնոցս: - 289.  

ԱՌԱՋՆՈՐԴ  -  Իսկ  զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի Տարաւն 

ԼՌ-ով, որ իբրև եկն  ի  գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ 

իւրեանց,  և  եկին մինչև յԱրձանն: - 164. Եւ ետ նոցա առաջնորդս – 186.  
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ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ  -  Հոգի  քո  բարի առաջնորդեսցէ  ինձ յերկիր ուղիղ: - 

121.  և  իշխան գոլով  ի  վերայ մահու՝ զմահ գերեաց,  ճանապարհս  

յերկինս ուղղեաց՝ առաջնորդելով ամենեցուն յառաջին յանմահական 

վիճակն: - 167.  

ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ  - Եւ  եթէ ոյք  յաջորդեցին յառաջնորդութիւն 

սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի վանս – 145.  

ԱՌԱՋՈՅ - և  զնոսա յանհոգս արարեալ՝ յանկարծակի հնչեցուցին 

զփողսն յետոյ  և  առաջոյ: - 187.  

ԱՌԱՏԱՁԵՌՆ  -  զի ընդյարձակութիւն  էր  որսոյ  և  հովուաբեր էր,  և  

խոտի և  փայտի  առատաձեռն, շինեցին զնա դաստակերտս – 109. 

ԱՌԱՒԱՒՏ - Եւ ի նոյն վայրի իջեալ բանակեցան մինչև ցառաւաւտն: - 89. 

Եւ իբրև առաւաւտ  եղև, հասին զաւրքն Հայոց  և  այլք ոմանք  ի  

Տիրակատարն  քաղաքէ  իբրև  ԷՃ՝  յաւգնել քրմացն: - 89.  և  ի  նոյն 

ժամայն բարձեալ զնշխարսն  ի մէջ գեղջն և պաշտաւն ցնծութեան 

կատարեալ  մինչև  ցառաւաւտն: - 96. Բարւոք գտաք զձեզ, առաւաւտ 

խաղաղութեան : - 123. Այս գիշեր է  և  մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն,  

այլ թէ իմաստութեամբ կամիք առնել, ելէք  ԶՌ  ընդ մեջ այգեստանեացդ  

և  ի  գլուխ  Արձանին թաքիք  մինչև ցառաւաւտն – 128.  Եւ իբրև 

առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել փողոց թագաւորին, զի  յԱրձանն 

ելցէ: - 130. Եւ իբրև այգն զառաւաւտն մերկացաւ, պատրաստեցան 

մնացեալ զաւրքն հիւսիսականացն,  և  յարձակեցան  ի  վերայ հայոց 

զաւրուն – 139. Եւ ինքեանք  մնացին  ի  տեղին մինչև ցառաւաւտն  - 175.  

Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել Տիգրանայ  և որդոյ նորա,  

և  ոչ գտին: - 259.   Եւ  ի  վաղիւն  ժողովեալ  ի ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն 

որ ընդ հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  մինչև  յերրորդ ժամն: - 286.  

ԱՌԱՒԱՒՏՈՒՑ  -  Լսելի արա ինձ առաւաւտուց /ծն. առաւօտուս, 

առաւօտու /  զողորմութիւնս քո: - 121. 

ԱՌԱՒԵԼ  -  յորում  և այս աշխարհի կարի առաւել մասն պարծանաց 

եհաս – 34. Մանաւանդ կրկին գոհութիւն ձևք աստուծոյ մատուցանեմք, 

առաւել  և  ձեզ աւրհնութիւն – 35. Եւս առաւել /գրքում՝ առավել/ ստուգիւ 

գրեսջիք թէ զի՞նչ էր պատերազմ ձեր  և քրմացն, մինչ երթայիքն ի  մէնջ: - 

45.  զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն, առաւել 

վասն հալածանացն Եղիազարու և հեռանալոյ / գրքում՝ հեռենալոյ / 

յերկրէն իւրեանց: - 46. Առաւել զոր այսմ աշխարհի արարեր զկամս 

ողորմութեան  քո  ի  ձեռն սուրբ Կարապետիս – 56. յանկարծակի 
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ծագեաց լոյս սաստիկ   առաւել քան զճառագայթս արեգական  ի 

նշխարացն – 96. Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ – 177. 

ԱՌԱՒԵԼԱՊԷՍ  -  Մանաւանդ  զի առաւելապէս / գրքում՝ առաւելապես / 

գթութիւնդ քո հաճեցաւ բնակիլ ի տաճարիս յայսմիկ – 56.  

ԱՌԱՒԵԼ ՔԱՆ – յանկարծակի ծագեաց լոյս սաստիկ առաւել քան 

զճառագայթս արեգական  ի նշխարացն – 96.  

ԱՌԱՔԵԱԼ - Եւ արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգակն արդարութեան 

Քրիստոս, և դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի և 

Թադէոսի – 41. Եւ առեալ տարան զթուղթն առաքեալքն այնոքիկ, որք ի  

Կեսարիայն եկին – 50. Եւ անդ կացեալ բազում  աւուրս, ապա խնդրեալ ի  

նշխարաց  սրբոց  առաքելոցն  մասն  ինչ, զահեակ  ձեռն  Անդրէի  

առաքելոյն,  և  զՂուկասու աւետարանչին. զոր առեալ մեծաւ 

խնդութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց 

ժամանակս ինչ  ի Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 

53. և ինքն մտեալ յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց 

սրբոց առաքելոցն և առաջի տապանի սուրբ Կարապետին  - 54. Իսկ մեզ 

շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո  և  ժառանգ արքայութեանդ 

երկնից ընդ սրբոց առաքելոցն / ծն. առաքելոյն / - 55.  և արարեր 

խաղաղութիւն առ հեռաւորս և մերձաւորս գալստեամբ  միածնի քո և  

քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն / ծն. առաքելոյն / - 55. և յայտնեա տեղի 

բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոցն քոց յերկրիս յայսմիկ  ի  

գովութիւն  մեծի տէրութեանդ  ի  պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ  

այժմ  և  միշտ  և  յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. Եւ նորա խնդութեամբ 

արտաքս ելեալ էառ զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 57. Եւ եդ անդ զբերեալ 

մասն սրբոց առաքելոցն  և  կարգեալ անդ պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս  

ԲԺ ան – 58. Արդ մինչ  ի  պարսից  դիմեալ գայր  Անակ  յԱրտազ գաւառ,  

ի  հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի  - 68.   Եւ առեալ զնշխարս 

առաքելոցն՝ տեառնագրեաց  ի  վերայ  նոցա: - 130.  և առաքեալքն  և  

մարգարէքն  ի  կնոջէ ծնան: - 152 

ԱՌԱՔԵԼ - Եւ առաքեաց զիշխանս Մամիկոնէից տանն, տեսանել տեղի 

վայելուչ  և լեռնաբնակ – 54. զի հրամայեսցես  միում  ի  պաշտաւնէիցդ 

քոց՝ մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն – 61.  զայս ամենայն պատմութիւն գրեսցես և 

առաքեսցես: - 63. և առաքէ զնոսա յաշխարհն Կապպադոկացւոց  ի  

քաղաքն Կեսարիա – 75.  Եւ  դու  առաքեա զոք  զկնի զաւրացն մերոց – 

82.  և  ինքն առաքեաց  զկնի երիս արս զաւրացն ազդ առնել: - 82.  Իսկ 
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նորա ԴՌ արանց ընտիր սուսերաւորաց առաքեաց – 84.  Իսկ սուրբն 

Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս հանդերձ Բ 

սարկաւագաւք – 120. Եւ առաքեաց Աղբիանոս զերկու սարկաւագսն 

աւետաւորս – 121.  Եւ առաքեաց թուղթ առ Տրդատ – 133. Իսկ իշխանն 

Մուշեղ առաքեաց  առ  յունաց զաւրապետն  և  ասէ – 162.  և  առաքեաց  

առ  Մուշեղ Տարաւնոյ  իշխանն և  ասէ  թէ՝  եկ  ընդ  իս  ի դուռն  

թագաւորին Յունաց – 162. Բայց յորժամ  եկն  Խոսրով  ի  Կարնոյ  քաղաք՝ 

զՄիհրան  ի  Տարաւն  առաքեաց բազում զաւրաւք – 163.  Իսկ զՄիհրան, 

որ  էր քեռորդի  իւր,  առաքեաց  ի  Տարաւն ԼՌ-ով – 164.  Այլ  դու, տէր, 

գթացար  ի  ստեղծուածս  ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո  ի  

փրկութիւն աշխարհի – 166. Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն 

աւետիս տայր  և  քսան  ի  պարսից զաւրացն աւետաւոր  առաքէր  առ 

Միհրան, եթէ զքաղաքն  առաք – 183. Իսկ Միհրան բարկացեալ 

առաքեաց ի  վերայ  նոցա ԲՌ  այր: - 185.  Իբրև գնացին յայն տեղի  ուր 

բաժանէին առաքեաց  Ճ  այր զհետ նոցա – 186.  Եւ զդպիրն  և  զնուիրակն 

առաքեաց  առ  Վաշիր,  զի կոչեսցեն անդ: - 196.   և  յորժամ զտաճարսն 

այրեաց, զնոսա  ի  պատճառս  իրաց  յայլ վայրս առաքեաց,  զի  մի  

գիտասցեն զիրսն: - 196. Եւ ի միւսում ամին խրոխտացեալ՝  այլ զաւրս 

առաքեաց: - 202. և  առաքեաց զՎաղթանկ  նորին հաւրեղբայրն երեսուն 

հազարաւ ընտիր առն  և  ձիոյ: - 206. Իսկ նորա բարկացեալ  առաքեաց  ի  

վերայ  նորա  Զ հազար  այր  ի  Մուշ: - 209. Իսկ Վաղթանկայ ի ցասումն 

բարկութեան դարձեալ  վասն Վահանայ, առաքեաց դարձեալ զԱսուր  

ութ  հազարաւ  ի վերայ նորա – 214. որք եկեալ բանակեցան յեզրս 

Մեղեայ և առաքեցին  առ Վահան այսպէս – 214. Ի նոյն ամի զաւր 

գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ – 217. Եւ առաքեաց 

Վաղթանկ  ԹՌ այր ի վերայ նորա՝ կարծելով եթէ այն միայն են: - 218. և  

առաքեցին զոմն ի Մեղտի – 238. Եւ ինքեանք առաքեցին արս  Ճ՝ գրգռել 

զզաւրսն – 238. Դարձեալ այլ զաւր առաքեաց Խոսրով  ի  վերայ Սմբատայ 

տանն Մամիկոնէիցն՝ զՏիգրան զաւրապետն մեծ  Ի հազարաւ – 250. Եւ 

առաքեաց  առ  Սմբատ զաւրս  և  ասէ – 253. Եւ նա այլ զաւր առաքեաց  ի  

Տարաւն: - 266. և  առաքեաց զաւրս  ի  Տարաւն յիսուն հազար – 268.  Եւ 

ինքն առաքեաց զաւր  առ Վաշդեան հինգ հազար: - 284. Զայսոսիկ լուեալ 

Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ Խոսրով – 283. արդ առաքեա / ծն. 

առաքէ /  ութ հազար այրուձի  ընդ Վանանդ,  և  ես տաց  զնա  ի  ձեռս քո: 

- 283. 
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ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ  -  որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն  

ի  ձեռն առաքելական քարոզութեան – 34.  հաստատուն  կացցէ  հիմն  

հաւատոյս մերոյ  ի  վերայ հիման առաքելական  և մարգարեական 

քարոզութեան – 169.  

ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ  -  Սա ստացաւ  ի  տղայութենէ զառաքինութիւն – 

147. 

ԱՌ  ԴՈՒՐՍ  -  և  եդեալ  ի  քարեղէն տապանի առնաչափ  և զերկու 

վկայիցն մերձ առ դուրսն յաջակողման եկեղեցոյն  և  զմիւս ակն լուսոյ 

դնէր  ի  նոյն տապանի – 115. 

ԱՌ  ԵՐԵԿՈՒՆ  -  Եւ  իբրև բանակեցան  առ իրերաւք, խորհեցան  սոքա 

գնալ  ի վերայ պարսից.  և  կազմեցան  առ երեկունն: - 262. 

ԱՌԵՒԾ,  ԱՌԻՒԾ  -  արդ  մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ  ի  քուն  է  - 

162.  Եւ աղուէս հպարտ եղև քան զառեւծ – 247. 

ԱՌԺԱՄԱՅՆ - Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն 

տուեալ՝ յաւգնականութիւն / ծն. յաւգնութիւն / կարդալով զսուրբ 

Կարապետն – 131. Եւ յարձակեալ ի վերայ սրբոցն, առժամայն 

զեւթանեքեան /գրքում՝ զեւթնեկեանն/  սպանին – 175. 

ԱՌ  Ի  -  Զառ ի  յաստուածուստ պատուել  և  ի  մարդկանէ փառաւորեալ  

- 33. առ  ի  ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ  և  ի մեր փանաքիմացութենէս 

առաջին թուղթ ողջոյնիւ  և սրբութեամբ հասցէ ձերում 

փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34.  Զառ  ի սրբոյ 

հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ զպատուական 

աջոյդ գիր ընթերցաք  ի  Հռոմ քաղաքի – 60.  և  ոչ  ոք իցէ, որ կարիցէ 

հանել զդոսա, առ ի  գտանել, ուր եդեալ ես: - 116. Եւ իբրև մատուցին 

զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի 

միում, որ եկեալ  էր  ի  Յուաց, գրել զառ  ի  յինքեանց ասացեալն: - 166. 

ԱՌԻԹ  -  Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Մահու առիթ: - 265. 

ԱՌԻՆՉ  -  Եւ կոչեցաւ տեղոյն աւելոյ Առինչ / ծն. Առինչս / - 213.  

ԱՌԻՒԾ – տե՛ս  ԱՌԵՒԾ 

ԱՌՀԱՍԱՐԱԿ - և արք Պարախու և արք Մեղտոյ  և ամենեքեան 

առհասարակ անդ հասանէին ընդ նոսա – 87. ապա հնչեցուցին զփողս 

պատերազմացն և  դիմեցին առհասարակ  ի  վերայ միմեանց – 90. և  

զքուրմսն առհասարակ լլկեալ թողին իբրև զմեռեալս: - 98.  

ԱՌՆԱՉԱՓ  -  առեալ բրիչ՝ ես  և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք  Բ 

առնաչափոյ / ծն. առնաչափ, առնաչափքս, առնաչափս /  և  արկեալ  ի  

ներքս խիճս քարանց, և եդեալ ընդ զնշխարս Կարապետին: - 101. և եդեալ 
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ի քարեղէն տապանի առնաչափ  և զերկու վկայիցն մերձ առ դուրսն 

յաջակողման եկեղեցոյն  և զմիւս ակն լուսոյ դնէր  ի  նոյն տապանի – 114. 

ԱՌՆԵԼ  -  որ  ոչ անտես արար զազգս հիւսիսականս, բազում անգամ 

զզրկեալս  ի ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս 

համարելով: - 40. Եւ եթէ գայցէք, զամենայն երկիրդ Եկեղեաց  և  Հարքայ 

ձեզ առաջի առնեմք – 49.  Տէր աստուած բազմագութ  և  ողորմած, որ 

քննես զիրաւունս  և  պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր  զազգս 

մարդկան զմոռացեալսն  ի  գթութեանց քոց  և  ոչ բարկացար իսպառ  և  

ոչ անտես արարեր յաւիտեան – 54.  և  արարեր / ծն.  արարեալ / 

խաղաղութիւն  առ հեռաւորս  և  մերձաւորս գալստեամբ միածնի  քո  և  

քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն – 55. Առաւել զոր այսմ աշխարհի 

արարեր զկամս ողորմութեան քո  ի ձեռն սուրբ Կարապետիս – 56.  որ  և  

առաջին հիմնարկութիւնս շնորհեցաւ  ինձ յակնարկութենէդ քումմէ՝ 

առնել  ի  տեղւոջս յայսմիկ – 56.  որք հալածական արարին զմեզ – 60. 

Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ  ի  մահուն 

Խոսրովու և  անտի ոճով գրել զամենայն – 63. և  զաւրացաւ արքայն 

Հայոց  և  սկսաւ ապականել զերկիրն պարսից ամս Ժ  և  հիմն  ի  վեր  

ջանայր  առնել սպանմամբ  և գերութեամբ: - 67.   Իսկ այր  ոմն անուն 

Անակ,  ի  նոյն ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ  ընդ արքային 

պարսից գալ սպանանել զԽոսրով – 67.  և ձեռնադրեալ  ի  մեծէ 

հայրապետէն  Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ 

նշխարս Կարապետին Յովաննու  և  զԱթանագինեայ վկային: - 75. և  

ինքեանք ազդ արարին յԱշտիշատ  ի  քուրմսն – 79.  և  ինքն առաքեաց 

զկնի երիս արս զաւրացն ազդ առնել: - 82.  Իսկ  իշխանն Անկեղ տանն 

հերձեալ զքրմացն կողմն և անցանէր  յետուստ կողմանէ, ուշ  բլերն 

առնէր – 88. զի անդ արք հետևակք, որ զառիվայր կողմանէն էին, բազում 

վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 88.  և փախստական արարեալ 

զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն ընդ գեղջն կողմանէ: - 88. և  

կտրեաց զնա ի զաւրացն  և փախստական արար ի  վերայ  լերինն ընդ  

յերևելս կոյս – 91. և իջեալ կտրեաց զգլուխ նորա  և զմարմինն գահավէժ 

արարեալ ասէր – 91.  և զդի նորա դարահոս արար -  92. զոր տեսեալ 

իշխանին Արծրունեաց՝ որպէս ընդ չտեսիլս արար / ծն. ընդ չտես արար /, 

և  գնաց մերձեցաւ  առ  նա – 92.  Առաջին պատերազմ եղև, որ յոյժ 

պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր ի թաղման  և ընդ նմա 

արս  ՌԼԸ  և զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն  և  վասն 

Քրիստոսի: - 95.  Եւ  ինքեանք իջին երեկաւթս / ծն. յերեկօթս / առնել 
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յԻննակնեան տեղւոջն: - 95.  առեալ քարիսն անկազմս և  անտաշս,  և  

գտեալ  կիր  ի  բնակութիւն կռոցն, սկիզբն արար եկեղեցոյ – 100. Արար 

անդ աւուրս երկոտասան  և  զնշխարս Կարապետին զամէնն անդ կամէր 

դնել – 100. ոչ անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ – 103. Արդ յետ ԲԺ-ան 

աւուր երթեալ իջանէաք  ի քաղաքագեղն Մեղտի  և անդ երեկաւթս 

արարեալ: - 113. Նոյնպէս եկն  ձայն  յերկնից, եթէ  զոր  խնդրեցերդ՝ 

արարից – 116. և  զնա փախստական արարին, բերին մինչև ի  Կարնոյ 

քաղաք –117. Եւ իբրև եկեք ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ 

թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի  և  Կրաւնիդեայ: - 119. 

Լսելի արա ինձ առաւաւտուց զողորմութիւնս քո: - 121. ուր 

զբժշկութիւնսն առնէր – 124. Այս գիշեր  է  և  մեք ոչ գիտեմք զչափ 

թշնամեացն, այլ թէ իմաստութեամբ կամիք առնել, ելէք ԶՌ  ընդ մեջ 

այգեստանեացդ և ի գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. 

Արդ հաս յաւգնականութիւն և  արա զաւրս  զայս նշանաւոր յազգս: - 130.  

Եւ  որք  ի գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ  ի  մէջ առին զայն զաւրքն,  

և  կոտորեալ փախստական արարին  և  իջուցին  ի հարաւակողմն 

անտառն – 131. զոր տեսեալ ԴՌ արանցն, որ  ի  վերայ գեղջն էին, 

յարուցեալ փախստական արարին զզաւրսն  ի  ներքոյ  գեղջն – 132.  զոր 

ոմանք յայգորդացն գլաջարդ / ծն. գլխաջարդ, գլաջարդս / արարին 

զգլուխ երիվարացն – 132.  Արդ ըստ այսմ արա զպատասխանիդ : - 133. 

Իբրև  ի  նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին առ եզր  գետոյն, որ 

անցանէր ընդ մեջ գաւառին Հաշտենից: - 138. Եւ ինքն առաջի եդեալ 

փախստական արար զնոսա մինչև  ի  կողմանս Հարքայ: - 140-141.  Եւ 

պատարագս ողջակիզաց /գրքում՝ողջակիղաց/ սպիտակ զուարակաց և  

նոխազաց  և  բազում գառանց  և աղքատաց բազում ողորմութիւն 

առնէին: - 142. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր յուղարկեալ, 

հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց  և  ծայրաքաղ առնել – 143.  

Ոչ զայս հրաման ընկալեալ եմք յառաջնոցն,  և  ոչ  մեք  իշխեմք առնել: - 

151.  մի՛  առներ  յիս  զցասումն բարկութեան քո,  և մի՛ եղէց նշաւակ 

աշխարհիս – 152.  զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա  և զիս 

տաճարիս արժանի արա: - 152. Տե՛ս,  տէր,  զբեկեալ սիրտ իմ,  և  

ողորմութիւն արա ինձ վիրաւորեցելոյս – 153. Արդ՝  արա զնշան քո 

զաւրութեանդ առ  նա,  զի վկայ լիցի ազգաց  և  աւրէն բազմաց: - 154. Զոր 

տեսեալ ծառայիցն՝ ընթացեալ ազդ առնէին սպսաւորաց եկեղեցոյն: - 155. 

և քոյրն Խոսրովու իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն եղբաւրն: -161. 

Զայս ամենայն արարեալ՝ զմարմինն ետ ամենայն հաւատացելոց  ի 
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կերակուր  և զարիւնն՝ ըմպելի: - 167. Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո գնեցեր 

և մարդասիրութեամբ որդեգիրս արարեր: - 172. և մեր 

նահատակութեամբս հաշտեա ընդ նոսա  և  մի՛ անտես առներ 

զաղաչանս մեր – 173. Իսկ նորա որպէս / գրքում՝ որպես /  ի  քնոյ 

զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան, որ իշխանն էր 

արարեալ Տարաւնոյ , մինչ ինքն Մարզպանն էր: - 177.  Եւ այն զաւրք, որ 

զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ յԱստղաւն ամրոցն, կացին աւուրս 

երկու , ոչ ինչ կարացին առնել: - 180.  Եւ այնպէս արար: - 182. Եւ արարին 

այնպես: - 183. և ինքն աստի և քաղաքացիքն անտի՝  Խ  այր մաւրահեղձ 

արարին – 184. Եւ համար արարեալ յաւուր յայնմիկ  ԶՌ,  Ե միայն 

պակաս: - 184.  Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն  ի գիշերի  մի՛ անցանել 

ընդ գետն Մեղտեայ, այլ իջաւանս / ծն. էջևանս, իջևանս / առնել  և  

վաղիւն ապա գնալ: - 185. և  ինքն պատրաստի արարեալ 

զդարանակալսն՝ հրամայեաց  ծառայիցն կտրել զերիվարսն արաւտի 

պատճառանաւք – 186.  և  զնոսա յանհոգս / ծն. անհոգս / արարեալ՝ 

յանկարծակի հնչեցուցին զփողսն յետոյ  և  առաջոյ: - 186. Եւ նա կարգաւ 

պատմեաց նմա ստուգիւ, և մի բան  ո՛չ թաքուցեալ  ի նմանէ, զոր 

արարեալն էր:- 190. Եւ ինքն խաբէութեամբ /գրքում՝ խաբեությամբ/  

կոչեաց զիշխանսն  ի խորհուրդ,  և  նենգիւ  այնպէս առնէր – 193. Այս այն 

գլուխն է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն  ի  վեր  առնել և  

զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ 

իրքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի դարանսն էին –199. յարուցեալ նոցա 

յետուստ կողմանէ, փախստական արարին  ի  բերդս կոյս Կոթ ձորոյ: - 

199.  Եւ արարին այնպէս: - 200.  և  փախստական  արարին  ընդ  

յԱրածնի,  և  հանին  ի  Քարքէ: - 200.   և  արար զնա կրաւնաւոր – 205. Եւ  

ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ գայ Ռահան  ի վերայ քո վեց 

հազարով: - 210.  և զայլն փախստական արար  ի  հաւրէն իբրև զքաջ 

արծիւ: - 217.  և փախստական արարին  մինչև  ի  մուտս արևուն – 217. զի  

զհետևակս  քաղաքին  հեծեալս  արասցէ փութով: - 220. Իբրև կացին 

աւուրս  Ժ, խնդիր արար Սուրէն եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ ու՞ր  է: - 229. Եւ  

ասէ իշխանն.  մի՛  տրտմիր, ընդ  քո  կամացդ  առնեմ  զամենայն – 233. և  

այնպէս արարեալ  ի  մէջ ահաւոր պատերազմին՝ փոխէին զերիվարս 

իւրեանց – 243. Սա գնաց  ի ժողովն, զոր արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ 

թագաւորութեանն – 249.  Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ  ի  տեղին, ուր ձեր 

հաւատքն են.  բրեմ  և  աւերեմ  և կրակատուն առնեմ զեկեղեցիսն – 251. և  

աղաչեա զկրաւնաւորսն աղաւթս առնել – 251. Այլ յուսամք եթէ որպէս 



86 
 

արարերդ և  առնես: - 253.   և  եդից պսակ  ի  գլուխ  քո  և արարից զքեզ 

մարզպան Հայոց – 254.  և  արարեալ այնպէս՝ ձգեցին զգլուխս նոցա 

մինչև ցվեց ժամ աւուրն: - 154.  ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի  

քարագլուխն առնէին – 258. Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր 

առնել Տիգրանայ  և  որդոյ նորա,   և  ոչ գտին: - 259. Ապա միաբանեալ  

արարին իւրեանց զաւրագլուխ զՄիհրխոսրով –259. Եւ դարձան ի վերայ 

և  փախստական արարին   զնոսա մինչ  ի  դարանսն: - 261.  Եւ  հանդէս 

արարեալ կոչեցաւ անուն տեղոյն Հանդիսեանս: - 262. Բայց  ի թիկունս 

եհաս նմա Վարազ իշխանն,  և  առաջի եդեալ զաւրսն՝ գետավէժս առնէին 

– 265. Որդե՛ակ, զնոյն և դու արասցես,   և տէր զաւրացուսցէ զքեզ: - 270. 

Ով տէր զաւրութեանց, զաւրացո զմեր պատերազմողսն  և  արա յամաւթ 

զթշնամիսն: - 271. և  որք անցին ի  գետոյն յայնկոյս, Մեղտոյ ուշ արարին: 

- 272. Իսկ մի ոմն իմացեալ՝ ազդ արար թագաւորին – 279. Եւ ընդ բազում 

աւթևանաւք զանց առնէր – 279. Իսկ սպասաւորացն խնդիր արարեալ, ոչ 

գտին: - 280. Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր  ի  միջի  ոչ միայն մարզպան Հայոց  

և  Պարսից համարել, այլ  և  դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. 

Իսկ թագաւորն կոչեալ զՋոջիկ վրաց իշխանորդին, որ արար մարզպան – 

284. Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ  ի Վաշդեան՝ յամաւթ առնելով 

վասն ծածուկ իրացն: - 284.  Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամրոց 

երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին 

Տամբուրայ: - 285. Դեռևս փախստեայ էին արարեալ զՏաճկաստանսն – 

286. ամենեքեան ասորիք էին  և  տունն այն ասորի գրով  և  պաշտամամբ  

է  վարեալ, մինչև Թոդիկ փոխեաց զամենայն կարգս  և  զասորոց ցեղսն 

բնաւ հալածական արար  ի  վանացն: - 287.  Եւ թարգմանեալ ի  նմանէն 

ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝  որ  ի  գրի առ իս կայր, և բովանդակեալ արարի ԼԸ  

պատճեան՝ ի մի գիրս  հաւաքելով՝  թողի  մանկանց   եկեղեցւոյ: - 288. 

ԱՌՆԵԼ ՅԱՄԱՒԹ – Ո՛վ տէր զաւրութեանց, զաւրացո զմեր 

պատերազմողսն  և արա յամաւթ զթշնամիսն: - 271. 

ԱՌՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ – Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա 

պատասխանի – 133.   

ԱՌՆՈՒԼ – ուստի յոյժ ձեռն  ի  գործ առեալ, կործանեցի զպատկերս 

սատանայի – 36. զոր առեալ կացուցես զԵպիփան դոցա  և այլոց եղբարց 

վերակացու: - 42. զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես  ի բանաւոր 

փարախն վերին Սիովն փոխարկեալ – 45. զի յերևել հովուապետին 

առցուք  և  մեք վարձս ընդ առաջին մշակացն: - 46. Ամենայն ոք, որ 

զաստուածային մշակութիւն յանձն առնու, հալածական պարտ է  լինել – 
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47. յանձն առէք  լինել աւտար  ի վայրուց և ի  ծանաւթից, ոչ ինչ զմտաւ 

ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47.  Իսկ դուք այդչափ բազում 

քահանայք առեալ տարադէմ  և  հեռի ուղեգնացութեան ետոյք ձեզ: - 49. 

այլ  և  մեզ ոչ  է  արժան առնուլ  ի  նմանէ, զի աշխատեալ  է, առանց այլոց 

սատարութեան – 50.  Եւ առեալ տարան զթուղթն առաքեալքն այնոքիկ, 

որք  ի  Կեսարիայն եկին – 50. զոր հաճոյ թուեալ էր երուսաղէմացոցն, զի 

առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ – 52. զոր 

առեալ մեծաւ խնդութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. Եւ  նորա 

խնդութեամբ արտաքս ելեալ էառ / ծն. առ / զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 

57.  Զայս ամենայն իբրև լուան Բեկտոր և Անաստաս և Թէովնաս և 

Աքիւղաս և Մարկիւղաս, զարմացան, զտեղի առեալ անդանաւր – 59. Զոր 

հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ 

զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն գործեցան: - 64. Իսկ այր ոմն անուն 

Անակ … խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ սպանանել 

զԽոսրով և իւր վարձանս առնուլ զՊալհաւն Պարտաւայ: - 67.  այլ 

յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ 

փախստեան աղագաւ  գայ  առ Խոսրով: – 67.  ի  ժամ որսոցն մեկուսի 

առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր վերացուցեալ, 

զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին: - 68.  Եւ  եկեալ  ի  Կեսարիայ,   և 

առեալ   իւր կին ի հաւատացելոց զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ  և  

քեռն Սոփի – 69. Դարձեալ առ զկինն իւր Բուրտար  և  գնաց  ի  Պարսիկս 

– 69. Իսկ Բուրտար առեալ զկինն իւր  և  զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի 

աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 71. Զոր յանձն 

առեալ  տայ  ի ձեռս նորա իշխանս   և զաւրս բազումս – 74. և առեալ  ի 

գիշերի զսուրբ մարմին Կարապետին Յովաննու  և ետ ցՊաւղիկարպոս 

եպիսկոպոս, որ էր աշակերտ իւր – 75. որ թէպէտ  և  բազում անգամ 

խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն 

տալ  մինչև հրաման  ի  տեառնէ հասանէր  ի  գիշերին վերջնումն՝ 

բաժանել զկէսն   և  տալ ցնա: - 77. Մինչ զի խորհուրդ առեալ իշխանին 

Անկիւղ տանն  ի  գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77. և  որ  գլխաւոր 

քուրմն էր, անուն Արձան,  և  որդի նորա Դեմետր, առեալ զզաւրն … 

մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն – 80. 

Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց  և  զիշխանն 

Անձևացեաց …  և  գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: – 81.  Իսկ 

իշխանն Մոկաց առեալ զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, 

կամելով իջանել  ի  Կուառս: - 82.  և  յետ երից աւուրց առին զքաղաքսն  և 
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զշինուածսն կործանեցին: - 84. և  յերկուց կողմանց  ի  մէջ առեալ 

զզաւրսն Հայոց,  և  սկսան կոտորել: - 88. Իսկ նորա առեալ զերկոսեան 

երիվարսն՝ դարձաւ – 93. և ապա առեալ զաջ թեկն Մկրտչին 

տեառնագրեաց շուրջ զգաւառաւն ասելով – 96. Իսկ զաւրացն ի  մէջ  

առեալ սպանին արս Զ: - 99. առեալ քարիսն անկազմս  և  անտաշս,  և 

գտեալ կիր  ի բնակութիւն կռոցն, սկիզբն արար եկեղեցոյ – 100. բայց 

չէառ հրաման ի տեառնէ –100. այլ զհասարակն առեալ դնէր ի տապան 

բրտեայ, զի հողեղէն  է  և ոչ ոսկեղէն – 100. առեալ բրիչ՝ ես  և  Աղբիանոս 

եպիսկոպոս բրեցաք Բ առնաչափոյ և արկեալ  ի   ներքս խիճս քարանց,  

և եդաք  անդ զնշխարս Կարապետին: - 101.  որք յանձն առին գալ  ընդ 

նմա: - 106.  Եւ առեալ սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա  ի  ձորն 

Այծսանայ – 105. Եւ առեալ ածէր զնոսա  ի տէրունական տաճարին 

տեղիսն: - 106. Իսկ նոքա ոչ առնուին յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107. 

զայս  ի  միտ առէք – 107.  Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ  և 

Մեղտես և Հոռեան, ելեալ  ի  լեառն Քարքէ …  շինեցին զնա 

դաստակերտս – 109. Իսկ զայլն  ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն – 115. 

Արդ, առեալ սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից  և զնշան 

տէրունական խաչին հանդերձ քահանայիւք և անուշահոտ խնկաւք – 122.  

և  առեալ արձակեաց զնոսա յամուրն Ողկան: - 125. Եւ նորա կաշառեալ  

ի  թագաւորէն հիւսիսոյ ԿՌ դահեկան,  առ  և գնաց յաշխարհ իւր – 126. 

բայց տեսէք՝ մի՛ իմասցին զձեզ  և դարձեալ նենգութեամբ փախիցեն  և  ի  

մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 128.  Եւ առեալ զնշխարս առաքելոցն՝ 

տեառնագրեաց ի վերայ նոցա: - 130. Եւ որք  ի գիշերին թաքուցեալ  էին, 

յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ փախստական արարին 

և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն  - 131.  Իսկ թագաւորն հիւսիսոյ 

առեալ զզաւրս իւր գնաց ի  Հաշտենից տափարակ տեղիսն: - 133. Եւ իբրև 

եկին իրերաց, սկսան իբրև զմրճաւորս քարահատաց  կամ  իբրև 

զուռնաւորս մինն առնոյր և  միւսն իջուցանէր: - 135.  Եւ այնչափ 

յանդգնեալ, մինչ զի զիշխանն Ծոփաց ի մեջ առեալ բազումք պատեցին 

զնովաւ: - 139. և  իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք 

նորա, առեալ տարան  ի   բանակն  և  անդէն մեռաւ: - 140. յաւուր միում 

առեալ փոքրիկ մանուկ մի  ի  ստեան, և էր անդրանիկ,  և  գայր բազում 

յաւժարութեամբ  ի դուռն Կարապետին – 149. առեալ զկին իւր՝ էած  առ 

հայր նորա  և թողեալ զկին իւր՝ ինքն գնաց: - 149. բայց զմանուկն առեալ  

ի գրկաց տիկնոջն, տարան յեկեղեցին – 150.  Իսկ նորա առեալ զմանուկն  

սկսաւ արտասուել  և  լալ զինքն ասելով – 150. Եւ զայս ասացեալ կնոջն՝ 
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հանեալ բազում անուշահոտս՝ տայր սպասաւորացն և  ասէր. առէք զայս,  

և  տուք տանել զիս  ի ներքս: - 151. Եւ պատգամ յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի 

առեալ զիրսն  և թողցէ զնա ի ներքս: - 151.  և  ապա առեալ ապսաւորացն՝ 

տարան  ի   տեղին – 155. Իսկ զմանուկն առեալ  ետ ի դայեակս, մինչև 

յարբունս հասաւ:- 155. Եւ ապա առեալ  ի  վանս ուսոյց  և  հաստատեաց 

զնա հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. Բայց որդին, թէպէտ  և  

դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 157. Եւ կնքեալ 

քաղկեդոնական հաւատովն և դարձաւ զաւրաւք ի Պարսից գործաւորսն.  

և  առնու զերկիրն: - 158.  Արդ՝ մինչ ի Յունաց գայր Խոսրով, առեալ 

զՄուշեղ տարաւ  նոյն իշխանն Տարաւնոյ  ի Դուին  և  Հայոց Մարզպան 

հաստատեաց: - 158. և ինքն  առեալ զզաւրսն Յունաց ՀՌ, գնացին  ի  

Բալխաստան – 158.  Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր միայն  Խ իշխան առանց 

այլ ուրուք. և կազմեցան զաւրէն պատերազմի  և  սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ 

այնպէս եկին առ թագաւորն: - 161. և  առեալ զզաւրս  իւր, որ  ի  

Մամիկոնեան տանէն, եկն  ի  գաւառ  իւր: - 162. Իբրև գնաց  և  էառ աւար 

և գերութիւն յերկրէն Յունաց,  և  անցեալ գնաց ընդ կողմանս Բասենոյ: - 

163. յիշեաց Խոսրով զուխտ իւր և եկ առ աւար  և գերութիւն – 164. և 

բրեաց բազում աւանս  և  քաղաքս,  և առեալ գնաց: - 164. Ապա առեալ 

զնշխարս նոցա իջուցին ի  մէջ դրախտին  ի կողմն հարաւոյ – 176. Եւ առ 

վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի ներքս առնուլ զզաւրս Պարսից – 181. Եւ 

որք ընդ դուռն անցանէին, զայն ի տունս առեալ  ի  զգեստիցն կողոպտէին 

– 181. Եւ նոքա գնացին  ի  Միհրան  և  առին  ԲՌ  այր ընտիր և եկին  առ 

Վահան: - 182. նոքա կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 183.  Իսկ Վահան 

փութով յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս տայր և  քսան  ի պարսից 

զաւրացն աւետաւոր առաքէր  առ Միհրան, եթէ զքաղաքն առաք – 183. 

Իբրև բազումք մտին  ի   քաղաքն  և   այլքն դեռ մտանէին, սկսան կասկած 

առնուլ զիրացն  և  կամէին յետս դառնալ: - 183. Եւ  ինքն առեալ զզաւրս 

իւր Շ, երթեալ առ Մուշեղ – 184.  և ինքն Մ այր առեալ գնաց  ի  Մուշն  

աւան  առ Միհրան: - 185. և զաւար քաղաքին  և  զկապուտ առեալ՝  

կամին Յոյնս անցանել: - 185. Իբրև գնացին յայն տեղի  ուր բաժանէին, 

առաքեաց  Ճ  այր զհետ նոցա, որ ընդ ծմակն գնասցեն ինքն  Ճ  այր 

առեալ՝ զկնի  նոցա: - 186. Եւ  ի  մէջ առին զնոսա  և իսկոյն բարձին 

զգլուխս նոցա  և  ի  գետ ընկեցին – 187. և միւս ընկերն առեալ տայր աւազ 

ցմիւսն. Պարսից խորտկարարդ, առ զաղս: - 188. Եւ Վահանայ առեալ 

զմախաղն, ուր քիթքն կային  և  ետ բերել ծառայի մի առաջի իւր: - 190. Եւ 

նորա բարկացեալ առ զտէգն  որ  ի  ձեռն ծառային  և կամէր հարկանել 



90 
 

զՎահան: - 190. և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին – 191. Եւ 

առեալ զթուղթն գնացին: - 192. Եւ ինքն առեալ երեք հազար այր գնաց 

ընդ առաջ Վաշիրայ – 195. և առեալ Վաշիրայ արս հազար և հարիւր, եկ ի 

վերայ լերինն: - 197. Եւ զՎաշիր գանեաց, մինչև նշան բանից առցէ 

զաւրսն կոչելոյ – 197. Իսկ Վահանայ առեալ զզաւրսն՝ իջուցանէր զնոսա  

ի ձորն բուն – 200. ի մեջ առեալ կոտորեցին զնոսա, ոչ ողորմելով ումեք: - 

200.  և գիտեմք, որ գնդի խաղայք  առէք զգլուխ  քեռորդոյդ  ձերոյ  և  

եղիցի  ձեզ գունդ ազգաց յազգս: - 202. Եւ նորա զայս լուեալ առեալ վեց 

հազար այր և  զՍմբատ զորդի իւր, և գնաց  ի պատերազմն: - 214.  Եւ 

յամենայն  կողմանց ի  վերայ    յարձակեցան  և  ի  մեջ առին զզաւրսն 

պարսից: - 222.  Իսկ  մի  ոմն  ի  ծառայիցն էառ զգլուխն  և փախեաւ: - 

224. Եւ միւս այր ծառայ առեալ զգլուխն փախեաւ: - 225.  պարսի՛կք, մի՛ 

անմտանայք,  զի մինչ զայս անկաւ, որ սրտացաւ ծառայքդ էք, զգլուխդ 

առեալ փախչիք – 225. Իսկ Սմբատայ առեալ զգլուխն և  զհետմտեալ 

ծառային ասէ – 225. զոր ոչ հրամայեաց սպանանել, բայց առ  ի  նոցանէ  

ՌԽԴ ուղտ. և ութ հազար ձի և  ջորի: - 226.  Իսկ Սմբատայ առեալ 

զզաւրն, գնայ ի վերայ քաղաքին Պորպայ՝ ի գիշերի: - 226. Իսկ զորդին 

Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան ի յԱյծից բերդ  ի  պահել զնոսա: - 

227. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ դահեկան  և  ԹՌ  

այր ընդ իւր, և  եկն  ի  Տարաւն գնել զկին եղբաւրն և  զորդին: - 229. Բայց  

թէ լսէք մեզ, առէք  ի մէնջ  ՃՌ դահեկան,  և  ԲՌ ուղտ, և հինգ հազար 

պարսիկ ձի,  և մեզ տուրս տուք զայս կինս  և  զորդիս: - 231.  Զայս, զոր 

ինչ աստ բերեր, այս իմ  է, և զքո գլուխդ կտրեմ  և  զոր ինչ ունիս, յիս 

առնում /ծն. առնեմ, առում / - 231. Եւ զվեց գաւառին հարկն, զոր առեալ 

են,  և  զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան զայն թող տան – 

233. Եւ առին զզաւրսն  և  անցին յայնկոյս Արածնոյ  և զկինն  և  զորդին  ի  

հետ ունէին – 233. և առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր նորա, և  

գնացին երկոքեանն  ի  վանսն: - 234.  Եւ զերիվարսն իջեալ առին  և  

խառնեցին յայլսն.  և  եղեն ԳՌ ձի: - 236.  Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց 

հազար այր պատեցին զնոսա,  և  ի  մէջ առին զհինգ հարիւրն:-243. Եւ 

յինքեանս առին և սկսան կոտորել զպատերազմագլուխսն – 246. և ի մէջ 

առեալ զզաւրս Պարսից և  սկսան կոտորել յանխնայ մինչև  ի  մուտս 

արևուն: - 246. Եւ ինքեանք եկեալ իջին  ի  վանացն գեւղն.  ընդ յառաջ   

երգս առեալ նման միմեանց. որ և յետոյ  ի  հոտել դիակացն շէր հանեալ 

ասէին: - 247. Եւ առեալ Վահանայ զեպիսկոպոս Մամիկոնէից,  և  

զՊալունեաց և զՀաշտենից, եկն ի   վանս: - 248.  Իսկ Սմբատայ առեալ  և  



91 
 

ընթերցաւ զթուղթն,  և  եկն  ի  սուրբ Կարապետն – 251.  Եւ ապա առեալ 

ասէ – 252.  Արի եկ  առ  իս և  մի՛  երկնչիր  և  առ  յինէն գանձս  և  

մեծութիւն – 253. և առեալ զգլուխս նոցա, գնաց  առ հայր իւր: - 255. Եւ 

Վահանայ յանկարծակի առեալ բարձ մի՝ աճապարեաց  և ձգեաց  ի  

վերայ բերանի նորա – 255. Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ  և  

առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք, և 

երկաթ մի յայսկոյս ասպարին  և  երկաթ   մի յայն,  և  գնաց մերձ  ի  

բանակն Հոնին – 256. Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն  և  

տարաւ զնոսա յեզր բանակին – 256.  Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, 

վերացուցեալ զսուրն և եհար զուսն, թիկնախառն  ի  վայր ընկեաց զգլուխ 

աւագի նոցա: - 261. Եւ դարանակալացն յարուցեալ  ի  մէջ առին զնոսա՝ 

ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 262. Եւ 

առեալ զժամահարսն և հարին յանդուքն: -272. Իսկ նորա առեալ զերկու 

իշխանորդիսն, զոր և կալաւ  և ետ պահել – 275. Եւ առեալ զերկու 

իշխանորդիսն  և  զգլուխ այնր իշխանին, որ պակեաւն, և կոչեցին զանուն  

տեղոյն Պողկ: - 276.  և  նորա առեալ զմասնն  ի  նմանէ, կտրեաց զգլուխ 

նորա – 279. և ետ ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու և առեալ 

զխաչն՝ եբեր ի վանս Գլակայ ի սուրբ Կարապետն – 279. և քաղաքն 

աւերեաց, և  զկտակարանսն այրեաց,  և  զսուրբ խաչն գերեաց, և առեալ 

գնաց  ի  Պարսիկս – 279.  բեր զխաչն  և տուր  ինձ  և  առ յինէն ԶՌ դրամ: - 

280.  Դրամն քեզ, զխաչն առնում  և  գնամ յերկիրն քո,  և ընտրեմ ամուր 

տեղի, և շինեմ աւան և  զիմ անուանս դնեմ: - 280.  Իսկ Վահանայ առեալ 

զկաթողիկոսն, եկն  ի  վանսն Գլակայ: - 280. Սուգ առին իշխանքն  և 

կաթողիկոսն և եպիսկոպոսունքն: - 280. և զիշխանն Արջուց եդեալ 

յՈղկան, մինչև էառ ի նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 281. Եւ եղեալ 

Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան  Հայոց, առնու զաւր բազում  և 

գնայ  ի վերայ Հունաց – 283. Իբրև առ զթուղթն և  ընթերցաւ,  ի նոյն աւուր 

եկն թուղթ  մի  ի  Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել 

զնենգութիւնն, որ ինչ առաջի կայր ի  զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. 

Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ – 284. Եւ ապա  ի  մէջ առեալ  

զզաւրսն Հայոց, ամենեցուն զկատարած կենաց հասուցանէին: - 286. Իսկ 

Աբդռահիմ անցանէ  ի  Հարք  և  ի  Բասեան, ի  Վիրս  և  ի Ջաւախս,  և  ի  

Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ  ի  Տաճկաստան: - 286.  Հաճոյ է թուեալ  

և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր 

քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր – 287. 
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ԱՌՆՈՒԼ ՅԱՆՁՆ - որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր 

զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ մինչև հրաման է 

տեառնէ հասանէր  ի  գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն  և  տալ ցնա: - 

77.  Իսկ նոքա ոչ առին յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107.  

ԱՌՆՈՒԼ ՔԱՋՈՒԹԻՒՆ  -  Հաճոյ  է թուեալ  և  այլոց յետոյ զնոյն պահել 

զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր 

հայր գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր – 287.  

ԱՌՈՂՋ - Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար  է և հացապակաս, իսկ այս 

ամենայն բարութեամբ  լցեալ, առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք  և սուրբ 

ի չարեաց,  աղքատասէրք  և  որբոց խնամածուք: - 144. 

ԱՌ  ՈՉԻՆՉ ՀԱՄԱՐԵԼ  -  Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն 

հաւատացեալք  և  զմահն, որ վասն անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ 

զանձինս իւրեանց մատնելով տանջանաց – 167. 

ԱՌ  ՎԱՂԻՒՆ  - Եւ առ վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի  ներքս առնուլ 

զզաւրսն Պարսից – 181. 

ԱՍԱՑԵԱԼ  - զոր  և տեսանէք տեղի վայելուչ, այն ձեզ, յորմէ ոչինչ 

պակաս գտանէք  ի մէնջ քան ցասացեալդ: - 50. Որոց եկեալ  և  

կատարեցին զասացեալն Խոսրովու: - 163. Եւ իբրև մատուցին 

զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի 

միում, որ եկեալ էր  ի  Յունաց, գրել  զառ  ի յինքեանց ասացեալն: - 165. 

Արդ իբրև գնացին,  և զՎահանայ ասացեալն պատմեցին որպես թէ 

յերեսաց Միհրանայ,  և  առեալ Վաշիրայ արս հազար և  հարիւր, եկն  ի 

վերայ լերինն: - 197. 

ԱՍԵԼ  - զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, շինեսջիր 

զդա բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 42. Տեառն և սիրելի եղբարց և  

հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ 

Տրդատաւ  և  ամենայն իշխանաւքս: - 47. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ 

հաճոյ թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ 

տուր – 49. Եւ իբրև  կատարեաց զաղաւթսն, յայտնեցաւ առ նմա հրեշտակ 

տեառն  և  ասէ – 57. թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ եդեալ ես, կամ զ՞ոյ 

պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա և թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն 

ոմանք, եթէ ոչ: - 61. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն  և 

զլերինն  և  զարանցն, որ  ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն  ոչ տային 

կործանել – 62. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, 

ի հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի 

զյղութիւնն,  որ զնորին մշակութեան ելից զկարգն: - 68. Զոր ոմանք 
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համբաւեն, եթե Զգաւն ասեն եղբաւրն Գրիգորի, որ է Յակոբ: - 70. և ասէ՝ 

պարտ է քահանայս ածել, որ հովուեն զձեզ: - 74. Իսկ իշխանն Անկեղ 

տանն ձայն տուեալ ասէր – 81. Իսկ նորա երթեալ  և  ոչ կարաց գիտել, թէ 

ոյք են. դարձաւ  և  ասէ – 82. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն տայ զսուրբն 

Գրիգորի  ի  ձեռն իշխանին Մոկաց և ասէ – 82. Իսկ Արձանն յառաջ 

մատուցեալ սկսաւ թշնամանել զիշխանսն հայոց և ասէ – 84.  Իսկ 

իշխանն Արծրունեաց  ի մէջ անցեալ ասէ – 85. Իսկ Դեմետր, որդի 

Արձանին, ասէ – 85. Իսկ իշխանին ի վերայ դարձեալ ասէ – 86. և  այլք 

յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին, ընդ ամենայն, որպէս յետոյ ինքեանք 

ասէին, հինգ հազար  և  չորս  Ճ  և  Ծ  այր: - 87. Իսկ նա ձայն տուեալ  ասէ 

– 91.  Իսկ նա ասէ – 91. և իջեալ կտրեաց զգլուխ նորա  և  զմարմինն 

գահավէժ արարեալ ասէր – 92. և ապա առեալ զաջ թեկն Մկրտչին 

տեառնագրեաց շուրջ զգաւառաւն ասելով – 96. Եւ ասացեալ մեր զամէնն, 

ձայն դղորդի եհաս յականջս մեր: - 97.  Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս 

բարձին չարաչար,  որ և դևքն  ի լսելիս մարդկան կոծէին՝ ասելով – 98. 

բազում ողբովք  ի վերայ յարձակեալ ասէին- 99. Իսկ դևքն ձայն բարձեալ 

ասէին – 99. և նա ասէ ձեզ: - 102. և յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ 

յարևելս և ասէ – 103. Եւ ասացեալ  զամէնն՝ եկն ձայն յերկնից, որ ասէր – 

105. Իսկ նոքա ոչ առնուին յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107. Ապա 

հրեշտակ տեառն արգել զսուրբն Գրիգորիոս ասելով – 114. Եւ զայս 

ասացեալ խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ և անյայտնի եղև նշանաւք բևեռացն  

և  փափագաւղացն: - 116. Իսկ պաշտաւնեայքն ասեն – 119.  Իսկ 

Աղբիանոս ասէ – 121.  Եւ աղաւթեալ անդ, ասէ Անտոն ցԱղբիանոս – 121.  

Եւ նա ասէ – 121.  Իսկ նոքա ասեն – 121.  Եւ յետ ողջունին ասէ սուրբն 

Գրիգոր – 122. Իսկ նոքա ասեն – 123. մինչդեռ զաւրհնութիւնս երից 

մանկանցն ասէաք … յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ 

դղորդէ, եկն եհաս  ի  վերայ մեր – 127. Բայց  ի  պատերազմէն արգելեալ 

թագաւորն ասելով – 128. Զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, յարտասուս 

եղեալ ասէ – 130. Եւ իբրև ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել, 

ձայն բարձեալ արքայն հիւսիսոյ ասէր – 134.  Իբրև եհաս նմա՝ ասէ – 136.  

Զոր իբրև տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն  ի  վերայ ածեալ զահեակ թևն  

և  ձայն տուեալ ասէր – 137.  Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն  և  

էանց յաջ թևապետն հիւսիսոյ  և  ասէ – 137. Եւ ոմն ի ծառայից Սիւնեանց 

իշխանին մղեաց զոմն ընկէց յերիվարէ իւրմէ,  և  մատուցեալ զերիվարն 

ասէ. Հեծիր  տէր: - 138. Եւ  ի  նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ ասէր – 

139.  Իսկ նորա առեալ զմանուկն սկսաւ արտասուել  և  լալ զինքն ասելով 
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– 150. Եւ ցմանուկն ասէր – 151. Եւ  նա ասէ – 151. Եւ զայս ասացեալ 

կնոջն՝ հանեալ բազում անուշահոտս, տայր սպասաւորացն  և  ասէր – 

151.  Եւ նա ասէ – 152.  Եւ զայս ասացեալ եմուտ  ի  ներքս համբուրելով 

զորմս տաճարին – 152.  և   գնաց առաջի սրբոյ սեղանոյն,  և ծունր 

կրկնեալ ասէր – 152. Եւ յորժամ ճաշեցին, ասէ տիկինն – 153. Իսկ 

եկեղեցպանն  և  մի ոմն  ի  կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի սեղանոյն 

գնացին  ի  դուռն Կարապետին,  և  ծունր կրկնեալ, ասեն – 154. ընկեցեալ 

զմանուկն  ի  դայակսն  և  ասէ – 154. Եւ միաբան զայս ասացեալ՝ 

յարձակեցան  ի  վերայ  Պարսից – 159.  Իսկ իշխանն Մուշեղ առաքեաց 

առ յունաց զաւրապետն  և  ասէ – 162.  և  առաքեաց   առ  Մուշեղ 

Տարաւնոյ իշխանն  և  ասէ թէ՝ Եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին Յունաց – 

162. Եւ ինքեանք տարածեալ զձեռս առաջի սրբոյ սեղանոյն սկսան ասել 

այսպէս – 165. Եւ ասացեալ զամէնն, եկն ձայն յերկնից, որ ասէր – 173. Եւ 

ասէ ցնա – 178. Իսկ նա ասէ – 179. Իսկ Վահան արձակեալ ասէր – 179.  

Ասէ Վահան – 180. Եւ մտեալ  ի սենեկն՝ խաւսեցաւ ընդ նմա այսպէս  և  

ասէ – 185. Եւ նա ասէ – 185.  Եւ  ասէ ցնոսա – 186.  Եւ Վահանայ 

դռնապան լեալ  և զեկեալ իշխանսն դարձուցանէր  ի դրանէն ասելով – 

189. Իսկ տեսեալ Միհրանայ՝ զարհուրեցաւ  և ասէ – 190.  Եւ նորա ձգեալ 

զձեռն իւր  ի սուրն, որ կայր առաջի և  կտրեաց նախ զիւր քիթն  և  եդ 

առաջի ասելով – 190. Եւ մինչ լոկ որ զթլփատսն կտրեաց, ասէ – 191. Եւ 

նորա տուեալ բանից նիշ և պատուէր, բազում երդմամբ ասացեալ, զոր 

նա  և  նա միայն գիտէին: - 191. Եւ իբրև ասաց զիրսն, ապա կտրեալ 

Վահանայ զգլուխն. և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին,  և  

զգետինն մաքրէին յարենէն: - 191. Եւ գրեաց դպիրն որպէս ասաց Վահան 

– 192.  Իսկ Վահան կոչեաց զնուիրակն և ասէ – 192. և կախեալ ընդ յերդն, 

և ցուցանէր նոցա և ասէ – 194. Եւ հրամայեաց վառել զերկոսեան 

տաճարսն  և ասէ – 194.  Իբրև ետես զնա Վահան, ասէ – 197. Իսկ Վահան 

ընդ յառաջ գնացեալ ասէր – 200. Ետ տանել և զգլուխն Միհրանայ առ 

թագաւորն ասելով – 201. Սա յղեաց առ Վահան և  ասէ – 207. Իսկ Վահան 

ասէ – 212. Հաշտենից իշխանն ինքն յառաջ մատուցեալ ասէր – 212. Իսկ 

նոցա զաղաղակ բարձեալ ասէին – 213.  Իսկ նա ասէ – 214. Իսկ Ասուրա 

տեսեալ, թէ պատանի  է, քամահեաց զնա  և  ասէ – 215.  Իսկ նա ասէ – 

215. և յարձակեալ ի  վերայ  նորա, կտրեաց զգլուխն և ի վեր կալեալ ասէր 

– 215. Մինչ դեռ նա զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն  և  որպէս 

յանտառս յանխնայ կոփէին: - 216. Իսկ Վահանայ սկսաւ պակասել  և  

ձայն բարձեալ ասէր – 216.  Իսկ Ամբատայ քաջաբար  ի  վեր յարձակեալ 
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ասէր – 216.  Իսկ նա ասէ – 218.  Զոր տեսեալ քաջին Սմբատայ ասէր – 

219. իսկ նորա  ի բլուրն ելեալ ասէր – 222.  Արդ՝ իբրև  ի  դիմի հարան 

Վաղթանկ  և  Սմբատ, ասէ Վաղթանկ – 222. Եւ Սմբատայ ձայն բարձեալ 

ասէ – 223.  Եւ Սմբատ զհետ մտեալ ասէ – 224. Եւ ծառային դարձեալ ձգէր 

զգլուխն՝ եհար զկուրծսն Սմբատայ  և  ասէ – 225.  Իսկ Սմբատայ առեալ 

զգլուխն  և  զհետմտեալ ծառային ասէ – 225. Եւ ինքն յղեաց առ պարսից 

թագաւորն Խոսրով և  ասէ -  227. Արդ՝ փութով զոր ասացիդ յուղարկե՛ա 

– 228.Եւ  նա ասէ՝ անդ՝ այծարա՞ծ, թէ դիւարած: - 230. Իբրև  եկին, ասէ 

Սուրեան – 230. Ասէ Սմբատ – 230. Իսկ Սուրեան, զի իմաստուն այր էր, 

ասէ – 230. Ասէ իշխանն – 231. Եւ ասէ Սմբատ – 232.  Եւ ասէ իշխանն  - 

233. Իսկ Սմբատայ բարկացեալ ասէ – 235. և նոցա ծունր կրկնեալ 

յաւգնականութիւն կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. 

ձայն տուեալ միմեանց ասեն – 240.  Իսկ նա ասէր  ձայնիւ բարձր – 240. 

Զայս ասաց, զի յիշեցիք լիցի բանն: - 241. Բայց գիտաց եթէ կարի 

սաստկանայ, ձայն բարձեալ ասէ – 241. Եւ գիտաց, եթէ կացեալ են 

երիվարքն, եհար զմի պարսիկն  և ընկէց, և ասէ – 243.  Զոր տեսեալ 

Վարազայ իշխանին ասէ –  244.  Իսկ Վահան ձայն  բարձեալ ասէ 

հանդերձ արտասուաւք – 244. Իսկ Սմբատ լուեալ ասէր – 244.  որ և  յետոյ  

ի հոտել դիակացն շէր հանեալ ասէին: - 247. Զայս ամենայն ասացին – 

247. Արդ՝ իբրև գնաց  և  իմացաւ զիրսն, արձակեաց պատասխանի առ 

հայր  և  ասէ – 250. Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ ի տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. 

բրեմ և աւարեմ, և կրակատուն առնեմ զեկեղեցիսն – 251. Արդ զայս ասաց  

և  ինքն ընդ Հաշտենս կամի գալ  ի  վերայ – 251. սկսաւ լալ  և ասել 

այսպէս – 252. Եւ  զայս ասացեալ  ետ  բերել երկոտասան թուր  և  դնել 

առաջի բեմբին, մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252. Եւ ապա առեալ  

ասէ – 252. Եւ առեալ առ Սմբատ զաւրս  և ասէ – 253.  Եւ առաքեաց առ 

Սմբատ զաւրս  և  ասէ – 253. Իսկ նորա կալեալ զպատգամաւորսն՝ 

հրացոյց շամփուր մի երկաթի  և  եդ պսակ շուրջ զգլխով նորա  և  ասէ – 

254. Եւ ձայն բարձեալ ասէ – 261. Եւ նորա ձայն արկեալ ի Կարապետն 

ասէ – 261. Իսկ Սմբատ զամենայն յոյս յաստուած եդեալ,  և սկսաւ ասել 

այսպէս – 263. Եւ իբրև անդ եկին, ասէ Վարազ ցպարսիկսն – 266.  Իսկ 

նոքա  ասեն – 266. Իսկ Վահան կոչեաց զորդին իւր զՏիրան  և ասէ – 269.  

Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ  ի  պատերազմ, այլ տեսից, ասէ, թէ նոքա զի՞նչ 

գործեն: - 271. նոքա ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած լի 

արտասուաւք  և  ասեն – 271.  Եւ զայս ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին   և  

զնշան խաչին դարձուցին  ի  վերայ թշնամեացն: - 272. Իսկ Վահանայ 
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ձայն տուեալ յորդին Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272. Եւ եկեալ միմեանց 

Վարդուհրի  և  Տիրան որդի Վահանայ, ասէ Վարդուհրի – 274. Ասէ 

Տիրան – 274.  Իսկ Տիրան ասէ – 274. Եւ կտրեալ զգլուխ նորա, ետ ցծառայ 

մի  և  ասէ – 274. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն ասէ – 275. Իսկ նա ասէ – 275. և 

ինքն գնաց զհետ փախստէիցն և հասեալ միւս իշխանին, ասէ – 275. Եւ 

Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն  ի  թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն 

երիվարին   և  ասէ – 276.  Եւ սակաւ ինչ գնացեալ՝ եհաս միւս այլ 

իշխանին և ասէ – 276. Իսկ նա ի վայր վազեալ՝ եհար զջիլս երիվարի 

պարսկին և ասէ -276. Եւ եկեալ իշխանն Հաշտենից  և  ասէ – 278.  Եւ 

նոքա ասեն – 278. Իսկ նա ասէ  – 280. զի այր ոմն լուսաւոր ընդ սեամս 

եկեղեցւոյն յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280. Իսկ Տիրան պատառեալ 

զերկու ռազմն՝ պատահեաց Սահուռայ և  ասէ – 286. 

ԱՍՆ - և կայ  ի թաղման ի Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն, ընդ 

յԱւետեաց բլուրն  և  ընդ Ասնի միջի: - 204.  

ԱՍՈՐԻ  -  զոր խնդրեմք  ի քէն, Եղիազարոս,  և  միւսն Սիւս հայոց 

եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցին 

եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. Եւ իբրև ընթերցան զթուղթսն, 

սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին 

պատերազմն – 62. Զենոբայ Ասորոյ  / ծն. ասորւոյ եպիսկոպոսի, ասորւոց 

/ պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և պատմութիւն վասն Իննակնեան 

տեղեաց  և  պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Ժամանակագրութիւնս 

այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով  Զենոբայ Ասորւոյ  /ծն. Ասորոյ / վասն 

որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով  ի  նոյն եկեղեցի: - 287. 

ԱՍՈՐԻ  - Եւ տուեալ զնա  ի  դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի  և  

հելլէնացի դպրութիւն  և  լեզու – 72. Զայս գրեցին  ասորի և հելլենացի 

գրով  և  յոյն  և իսմայելացի նշանով: - 95. Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ՝ 

զՊիսիդոն ասորի թարքմանիչ հարցէք,  և  նա ասէ ձեզ: - 102. ամենեքեան 

ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով  և  պաշտամամբ  է վարեալ -287.  

ԱՍՈՐԻ  ԳԻՐ - Զայս գրեցին ասորի  և   հելլենացի գրով և  յոյն 

իսմայելացի նշանով: - 95. ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի 

գրով և  պաշտամամբ  է վարեալ -287.   

ԱՍՈՐԻ  ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ  -  Եւ տուեալ զնա  ի  դպրոց, ուսուցանէր զնա 

ասորի  և  հելլէնացի դպրութիւն  և  լեզու – 72. 

ԱՍՈՐԻՔ - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ է Զենոբայ Ասորոց 

եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյ Գրիգորի – 33. Իբրև նոքա ի Հռոմ 

գնացին, Եղիազար  ի Միջագետս ասորոց / ծն. ասորւոց / էր գնացեալ 
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վասն թարքմանութեան երկոտասան մարգարէիցն: - 51. Զր ոչ է աւրէն 

զայնչափ պատմութիւն յասորոց / ծն. յասորւոց, ասորոց / թուղթսն գրել  և  

յիշատակ Հայոց ոչ թողուլ – 63.  Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց 

առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն 

գործեցան: - 64. զոր ինքն անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն 

ասորոց /ծն. ասորւոց/ պատմութիւն: - 66. Զենոբայ Ասորոյ պատասխանի 

թղթոյն Ասորոց  և  պատմութիւն վասն Իննակնեան տեղեաց  և  

պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց … 

Նոյնպէս  և զայլս բազումս յասորոց: - 78. ամենեքեան ասորիք էին  և  

տունն այն ասորի գրով   և պաշտամամբ է վարեալ, մինչև Թոդիկ 

փոխեաց զամենայն կարգս և զասորոց ցեղսն բնաւ հալածական արար  ի  

վանացն: -287.  Բայց որ երկու տարի զԽառանայ գինին  և զԱսորոց  և    

զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 233. և  աճեալ՝ պատմութիւն 

Ասորոց կոչի – 287. 

ԱՍՈՒՐ - Իսկ Վաղթանկայ  ի ցասումն բարկութեան դարձեալ վասն 

Վահանայ, առաքեաց դարձեալ զԱսուր ութ հազարաւ  ի  վերայ նորա – 

214. Եւ իբրև կացին հանդէպ իրերաց, սկսաւ Ասուր թշնամանել զՎահան  

և  գայլ կոչել: - 214. Իբրև խմբեցաւ պատերազմն, ակն կալաւ Սմբատ 

որդին Վահանայ  ի  վերայ Ասուրայ  և  պատահեաց նմա: - 215.  Իսկ 

Ասուրայ տեսեալ, թէ պատանի է, քամահեաց զնա և ասէ – 215. Որդի 

սատանայի՛, յիրաւի  է  անուն քո Ասուր – 215. Եւ յանկարծ զէնս 

վերացուցեալ՝ կտրեաց զգլուխ երիվարին Ասուրայ – 215.  Եւ անդէն եհար 

զգլուխ որդոյն Ասուրայ  և  հանդերձ թիկամբն  ի  վայր ընկէց – 217. 

ԱՍՊԱՏԱԿԵԼ - Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ ի վաղիւն անցանէին ընդ 

ստորոտ լերինն, զոր աւրինակ սովոր էին ասպատակել: - 80. Իսկ այլքն 

դեռ ի դաշտի անդ սփռեալ ասպատակէին: - 89.  

ԱՍՊԱՐ - Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի 

ասպարէ / ծն. կաշէ ասպար, կաշեայ ասպար, կաշի ասպարի /, արկ 

զհարիւր ջորով ամեհեաւք,  և  երկաթ մի յայկոյս ասպարին,   և երկաթ մի 

յայն, և  գնաց մերձ  ի բանակն Հոնին - 256. զարհուրեցան, ժպրհեցան, 

աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ ձայնս ասպարացն,  և  ի  զաւրացն 

յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն խրտուցեալ լոկ յամենայն 

կողմանց արշաւէին  -257.  

ԱՍՏ  -  զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք,  և  սորին վիճակի սահման 

ընկալաւ  ի  ձեռն հոգոյն սրբոյ – 34. զի որպէս Քրիստոսի իջմամբն  ի  

ջուրն մահ կորեաւ, նոյնպես  և  աստ  ի   սորա գալստեանս  և դժոխոց 
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դրունք խորտակեցան: - 35.  և  աստ իսկ որջացեալ էր մահ յերկուս 

տեղիս – 36. և աստ, որ ուստեք ուստեք եկեալ են ժողովեալ – 45. ,, 

Գիտե՛ա, Արձան, զի այսաւր արձանանալ պիտի քեզ ի  տեղւոջ աստ: - 86.  

թէպէտ  և  դուք զմեզ աստի հալածէք, բայց որ աստս կամի բնակիլ,  և  նա 

մի՛ գտցէ հանգիստ: - 99. և որպէս մանանայն, որ յերկնիցն իջանէր,  և  

աստ իջանէ  ի վերայ անտառացս զոր գազպէն կոչեմք: - 144. Այլ ինչ ոչ 

ունիմք պարտուցդ այդմիկ վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ 

զնեղութիւն կրել: - 169.  Եւ եղիցի փառք քո, տէր,  ի  տաճարի աստ – 170.  

և  կացցէ, մնասցէ փառք սուրբ երրորդութեանդ  ի  տեղոջ աստ: - 170. 

Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ է – 231.  

ԱՍՏԵՂԱՀԱՋ -  Ասեղահաջ / ծն. աստեղահանջ, աստեհաճ / յառաջ 

մատիր և մենամարտեսցուք: - 137. 

ԱՍՏԵՂԱԻՆ,  ԱՍՏՂԱԻՆ -  Եւ ինքեանք  ութ հազար այր գնացին  ի  

Մեղտի  և  յԱստեղաւնս / ծն. յԱստղաւնս, յԱստեղունս, յԱստեղօն, 

Աստեղաւանս ամրոց / ամրոցն: - 165. Իբրև եկն Վահան  առ  Միհրան, և  

նա խնդրեաց ի  նմանէ զԱստեղաւնս ամրոցն: - 180. Եւ այն զաւրք, որ 

զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ յԱստղաւն ամրոցն / ծն. յԱստեղօն 

ամուրն, Աստեղունս /, կացին  աւուրս երկու, ոչ ինչ կարացին առնել: - 

180. և  կտրեալ զզաւրսն  ԳՌ.  և  եդ առաջի,   և տարաւ անցոյց ընդ 

յԱստեղաւնս / ծն. Աստեղունս, Աստղաւնս, յԱստեղօնս / - 264.   

ԱՍՏԻ – թէպէտ  և  դուք զմեզ աստի հալածէք, բայց որ աստս կամի 

բնակիլ,  և  նա  մի՛ գտցէ հանգիստ: - 99. զի մի՛ ոք կարասցէ հանել զսոսա 

աստի, մինչև յաւր կատարածի աշխարհի և նորոգման սոցա  և  ամենայն 

սրբոց: - 104.  և  ինքն աստի  և քաղաքացիքն անտի՝  Խ  այր մաւրահեղձ 

արարին – 184. Եւ իբրև  գայր  իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին,  

Զ  այր աստի  և  անտի կային – 192. յարեան  ի  վերայ դարանակալքն 

աստի  և  անդի – 200.  

ԱՍՏԻ ԵՒ ԱՆԴԻ,  ԱՍՏԻ  ԵՒ  ԱՆՏԻ -  յարեան  ի  վերայ դարանակալքն 

աստի  և  անդի – 200.  Եւ  իբրև  գայր  իշխանն մտանէր ընդ փողոցն 

խաւարչտին,  Զ  այր աստի  և  ատի կային – 192. 

ԱՍՏՂԱՒՆ  -  տե՛ս  ԱՍՏԵՂԱՒՆ  էջ 180. 

ԱՍՏՈՒԱԾ  -  Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ – 34. Մանաւանդ կրկին 

գոհութիւն ձևք աստուծոյ մատուցանեմք, առաւել  և  ձեզ աւրհնութիւն, զի 

զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն աստուծոյ և 

մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու – 35.  և  այժմ աստուած պատուեալ 

երկրպագի ի նոյն Իննակնեան տեղւոջ: - 37.  զոր ընթերցեալ գոհութիւն 
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մատուցի աստուծոյ,  ըստ գրեցելոյդ – 40.  որ ոչ անտես արար զազգս 

հիւսիսականս, բազում անգամ զզրկեալս ի  ճշմարտութենէն, 

զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս համարելով: - 40. Ուստի  և այժմ 

դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել ի ձեռաց անմարմին 

Փարաւոնի – 40. Եւ զմեր պակասութիւնս տացէ տէր աստուած ձեզ – 45. և  

խնդրեաց յաստուծոյ աղաւթիւք այսպէս – 54. Տէր աստուած բազմագութ և  

ողորմած, որ քննես զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն –54. և յոյժ 

ուրախութեամբ լցեալ գոհացաք զաստուծոյ, և կամեցաք զկնի 

կոչնականացդ գալ – 60.  որ ըստ աստուծոյ տեսչութեանն զԳայիոս 

Երուսաղէմի հայրապետ ձեռնադրեցին փոխանակ նորա, որ 

վախճանեցաւն: - 60. Բայց արդ աղաչեմք զքեզ, երջանիկ մշակդ 

աստուծոյ – 61.  Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին 

սուրբ հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք 

զաստուծոյ –  64.  Իսկ  ի  հրամանէ աստուծոյ եկեալ հանին զնա 

նախարարքն – 73. Մինչ ել նա  ի Պատմոս կղզոյ և  եկն յԵփեսոս,  և  

անտի երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման նորա ըստ հրամանի 

տեսչութեանն աստուծոյ – 75. Եւ ոմանք  ի  քրմացն անդ հանդիպեցան և  

տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն կործանելոց  է զմեծ 

աստուածն Գիսիանէ  և  զԴեմետր – 79. Յառաջ մատի՛ք, ո՛վ դենակորոյսք  

և ուրացողք զհայրենի աստուածսն – 84. Ո՛վ, որ խրոխտաս  ի  վերայ մեր.  

եթէ վասն աստուածոցն / ծն. չաստուածոցն / մարտնչիս, սուտ ես.  եթէ 

վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք – 85. այս քառասուն ամ է, զի 

ծառայեմք մեծի աստուածոցն  և  գիտեմք զզաւրութիւն նոցա – 85.  լաւ  է  

մեռանել  ի վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ 

ապականեալ տեսանեմք: - 86. մեռցուք նախ մեք և ապա մեծ աստուածդ 

մեր: - 99. Աստուած աստուածոց և  տէր տէրանց, որ կատարես զկամս 

երկիւղածաց քոց և ոչ անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն  ի 

քէն: - 103. և  աղաչէր զնոսա դռնալ  առ տէր աստուած – 107. և  թէ 

մեռանիմք, աստուածքն / ծն. չաստուածքն /  հատուցանեն զվրէժ մեր: - 

107. Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս, և վասն ցուցանելոյ ի 

հեռագոյն տեղոյ անտի զզաւրութիւն աստուծոյ սքանչելեացն: - 114. զնոյն 

աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115.  և աստւոած այսաւր կրկին 

ուրախութեամբ լցոյց զարարածս իջամամբ սուրբ հոգոյն: - 121. զոր 

տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև  յոյժ և գոհացեալ զաստուծոյ, որ ետ  ի  

ձեռս նորա զթշնամիս իւր – 125. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն  և  

իշխանքն յԱրձանն  և իջին առ սուրբն Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ 
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Կարապետն էր, մեծ գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին: - 141. և անտի 

գնացեալ  ի  Մանեայ այրն  և կացեալ  անդ  ամս  Է՝  վախճանի  ի  

կենացս  ի փառս Աստուծոյ: - 145.  Որ ոք յադգնեսցի մարտնչել  Ընդ 

եկեղեցի աստուծոյ Այս սուր  եղիցի ընդ նմա – 155. Տէր աստուած 

զաւրութեանց  և  արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր զմարդն  ի  պատկեր 

քոյոյ բարերարութեանդ – 166. ուստի և զորդեգրութիւնն, որ  ընդ 

յաստուծոյ էր, ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն – 166. դու, տէր աստուած 

մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով  և ողորմեալ զերծուսցես 

զնոսա – 171.  և  յընչից իւրեանց մատակարարեցին վասն աստուծոյ առ 

կրաւնաւորս: – 173.  և սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն խաղաղութեան 

աշխարհի – 174. և տեսին զկրաւնաւորսն յարտասուս  և  ի  պաղատանս 

առ աստուած: - 174. զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր աշտարակ եղեն 

աշխարհի, բարեխաւսք և  աւգնականք առ աստուած: - 177.  Բայց  դու 

առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ – 177.  այժմ ծեր եմ  և  դողդոչոտ,  և 

աւգնական իմ աստուած է – 178. Արդ դիր, որդեակ, զայս ի  մտի քում, որ 

եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես – 178.  դու՞ ես 

նախատել զաստուած –190. Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ 

Կարապետն, ես զայս փայտս, որ յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ  և  ընդ 

ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 195. և  զիմ կորովութիւնս ծանեար, 

զոր ետ ինձ աստուած: - 209. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, 

նախանձեալ զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ  ի վերայ նոցա և սկսան 

կոտորել: - 213. Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ սուրբ 

Կարապետին միամտութեամբ, ոչ թողու զմեզ ի ձեռանէ: -218. Եւ եհաս ի 

թիկունս աւգնականութիւնն աստուծոյ: - 239. և անդէն ի թիկունս հասեալ 

աւգնականութեամբն աստուծոյ,  և  բախեալ զտէգն  ի  վերայ պարսկին 

թիկանն, և անդէն եհան ընդ յողն յերիվարին – 242.  Իսկ ըստ 

տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս Սմբատ – 244.  Իսկ նորա 

գոհացեալ յաստուծոյ / ծն. զաստուծոյ /,  և  դիմի հարեալ  և  կտրեալ 

փողոց, անց  ի  ներքս – 245. Եւ ինքեանք ելեալ  ի  տէրունական տունն, 

բազում ընծայս մատուցանէին աստուծոյ  ի  սուրբ  Կարապետն – 248.  Եւ 

խնդացեալ զաւրացն Հայոց, մեծ գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին: - 

256.  և զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան, զի յիմարեցոյց զնոսա աստուած – 

258.  Իսկ Սմբատ զամենայն յոյս յաստուած եդեալ,   և սկսաւ ասել 

այսպէս – 263. Յայնմ ամի փոխի  և  հայրն Եպիփան առ աստուած՝ յետ  Ի  

ամի – 267.  այլ յիշեա զհարսն մեր, թէ ո՞րչափ սրբութեամբ ծառայեցին  

աստուծոյ: - 269.  և  դու  ծառայէ Աստուծոյ  և կրաւնաւորաց նորա 
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սրբութեամբ – 269. Իբրև խմբեցան ընդ յիրեարս  և  կամէին փախչել 

Վահանեանքն, յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին 

զաստուած լի արտասուաւք  և  ասեն – 271. Եւ  Քրիստոսի աստուծոյ 

մերոյ փառք յաւիտեան: - 278. Սա եկաց իշխան  ի  Տարաւն ամս  Լ  և 

մարզպան՝ ամս  Ժ.  ի փառս  Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, որում փառք 

յաւիտեանս, ամէն: - 282. Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած 

լռութեամբ, միայն զայս հանեալ  ի  լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս խոպան  և   

աւեր – 284.  Ով  Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ է ինձ մեռանել՝ քան 

զեկեղեցի աստուծոյ  հարկատու լինել Տաճկաց: - 285. Եւ մարզպանն կայ 

թաղեալ  ի  դուռն կաթողիկէին  ի  Ձիւնակերտ  Տարաւնոյ  ի  Պորպ 

քաղաքի,  ի  փառս  Քրիստոսի աստուծոյ, որում   փառք յաւիտեանս, 

ամէն: - 287.  Դարձեալ ես, տէր  Յոհաննէս Մամիկոնեան եպիսկոպոս, 

աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ – 289.  և  աստուած  

վարձահատոյց լիցի գրողացդ և ընթերցողացդ, ամէն: - 289.  Եւ 

կատարիչք հրամանացս եղիցին աւրհնեալ յաստուծոյ և ի սրբոյ 

աստուածածնէս, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: - 289. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԱՆՈԹՈՒԹԻՒՆ  - զի ընդ խաւար ընթացեալք զրկեալք 

լիցիցն յաստուածածանոթութեանցն  / ծն. յաստուածածանութեանց / - 40. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ - զոր ինքն շինեաց, և կոչեաց զանուն նորա սուրբ 

աստուածածին: - 76.  և  անդ շինեաց եկեղեցի վայելուչ  և կոչեաց  զանուն 

նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում – 156. Եւ կատարիչք 

հրամանացս եղիցի աւրհնեալ յաստուծոյ  և  ի  սրբոյ աստուածածնէս, 

յաւիտեանս յաւիտենից.  ամէն: - 289.  Եւ ընդ այն ժամանաս Ներսես 

Հայոց կաթողիկոս, որ  ի  Տայոց էր ծննդեամբ, այն , որ զՎաղարշկերտոյ 

սուրբ Աստուածածինն շինեաց, եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 

280. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ  -  Ամենայն  ոք, որ զաստուածային մշակութիւն յանձն 

առնու, հալածական պարտ  է  լինել – 47.  ,, Ո՛վ սրբասէրք  և  փոյթք 

յաստուածային պատուիրանս,  ուրախ լերուք  ընդ  իս  այսաւր  ի  տէր  – 

153. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԱՇՏ - Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն 

աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր 

իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԵԱԼ - Զառ  ի  յաստուածուստ պատուեալ  և  ի  մարդկանէ 

փառաւորեալ տեառն  և  աստուածարեալ սրբոյ  հայրապետիդ Ղևոնդեայ 

Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ քահանայապետ, առ  ի  ձեր 
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սրբոյ ձեռնադրութենէդ  և  ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ 

ողջոյնիւ  և  սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ,  և  ապա 

բոլոր տիեզերաց: - 34.  Երջանիկ  և  աստուածարեալ տեառն եղբաւրդ 

եհաս  առ մեզ գիր ուրախարար – 39.  Սրբազան  և աստուածարեալ  և  

փառաւորեալ հայրապետիդ Հայոց մեծաց, ողջոյն  ի  տէր  - 59. 

ԱՍՏՈՒԱԾԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - Այլ  ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թէ 

ժողովուրդք, որք նստէիք  ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ 

աստուածգիտութեանն: - 40. 

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ  -  և  են փառք աստուածութեանդ շուրջ զնովաւ – 

173. 

ԱՍՏՈՒԱԾՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական 

հաւատով լցեալ և զաշխարհս յաստուածպաշտութեան /ծն. 

յաստուածպաշտութիւն, աստուածպաշտութեամբ / յաւտար և ի 

տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական: - 48. Եւ   տուեալ զնա ի  

դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի և հելլէնացի դպրութիւն և լեզու, և 

վարժեալ լինէր աստուածպաշտութեամբ: -72. 

ԱՏԵԼ  -  Որով զկեանս ատեցի  և  զմահ սիրեցի: - 86. 

ԱՐԱԾԵԼ  -  Իջէք ամենեքեան  և  թողէք զերիվարս արածել մինչև  յերեկոյ  

- 200.  Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ տամ,  ապա թէ ոչ՝ գնացէք երեքեանդ 

յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230.  Ո՛վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ 

զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան 

քում կայաք, թո՛ղ թէ այծ արածել: - 231.  

ԱՐԱԾԵԼ  ՏԱԼ  -  Ո՛վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ 

արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք - 231. 

ԱՐԱԾՆԻ  - և  դարձուցին  զմեզ յեզերացն Արածնոյ: - 113.  և  

փախստական արարին ընդ յԱրածնի  / ծն. Արածանի, Արծանի /, և  

հանին  ի  Քարքէ: - 200. որդի նորա Սմբատ  ի  մէջ անցեալ կտրեաց չորս 

հազար երիվար, անցուցեալ յայն կոյս Արածնոյ / ծն. Արծնոյ, Արածանոյ, 

Արածանու /  ի   կողմն Հաշտենից: - 210.  Եւ  առին զզաւրսն  և  անցին 

յայնկոյս Արածնոյ / ծն. Արածանոյ, Արածանու/  և  զկինն  և  զորդին  ի   

հետ ունէին: - 233.  Իսկ պարսիկք յարուցեալ զհետ մտեալ զաւրացն  և  

տուեալ զնոսա Արածնոյ / ծն. Արածանոյ / նեղէին: - 263.  Եւ իբրև  

խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ / ծն. Արծնւոյ, Արածանոյ, 

Արածանու / առ անտառն – 271. 

ԱՐԱՐ - և  եկեալ  ելին  ի  բլուրն արևելական տեղոյն արարոց / ծն. 

յարարոցն / Դեմետրեայ – 120. 
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ԱՐԱՐԱԾ - Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ 

արարածս, սակայն ազգդ քո  ի  տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս 

խարխաբեալք: - 40.  և  աստուած այսաւր կրկին ուրախութեամբ լցոյց 

զարարածս իջմամբ սուրբ հոգոյն: - 121.  Դու,  տէր աստուած մեր, լուիցես 

նոցա մարդասիրութեամբ քով  և ողորմեալ զերծուսցես զնոսա, զի քո 

արարծք  են  և  գինք սուրբ արեան քո: - 171. Ահա տէրն արարածոց 

Քրիստոս երևի  ի  մէջ ծառայից իւրոց – 272.  

ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ  -  Եւ  Տրդատ անցեալ գնաց  յաշխարհ իւր յԱրարատեան 

գաւառ  ի  Վաղարշապատ  քաղաք: - 53. 

ԱՐԲԵԱԼ  ԼԻՆԵԼ  - Եւ բորբոքեալ բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն 

արբեալ եղէն  ի  հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. 

ԱՐԲԵՆԱԼ  -  Եւ բորբոքեալ բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ 

եղէն  ի  հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո 

զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն  և  զհացն կերան …  և  զջրոյն, զոր արբին – 

228.  Բայց որ երկու տարի զԽառանայ գինին  և  զԱսորոց և  զՄուրհայի 

արբեալ են, զայն թող տան: - 233. 

ԱՐԲՈՒՆՔ  -  Իսկ զմանուկն առեալ ետ  ի  դայեակս, մինչև յարբունս 

հասաւ: - 156. 

ԱՐԳԵԼԵԼ  -  զի ո՛չ  ի քաղաքն թողին և  ո՛չ  աւարամասն ետուն մեզ.  այլ 

և  զիմ զաւրսն  ի  քաղաքն արգելեցին – 185. 

ԱՐԳԵԼՈՒԼ  -  որ թէպէտ  և  ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել 

պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ 

աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. Ապա հրեշտակ 

տեառն արգել զսուրբն Գրիգորիոս ասելով – 114. Բայց  ի պատերազմէն 

արգելեալ թագաւորն ասելով – 128. ԶՌ սպառազինաւք արգելուլ կամէր 

զթագաւորն- 130. որոց յառաջել արգելուին առ  գլուխ Արձանին – 130.  

Արդ՝ իբրև մերձեցան  ի  վայրս վանիցն, ընդ յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն  

և արգելուին զնա վանս Սուրենայ: - 235. զոր արգել սուրբն Գրիգոր  ի  

պատուհասիցն: - 143.  իսկ սպսաւորքն արգելուին զնա յայն խորհրդոյ 

խնդրոյն – 150. և ի տեղոջն միայն զհայրն Թոդիկ արգել  և  սպասաւորս 

եկեղեցոյն: - 165. և  զայլսն ի քաղաքն արգելեալ՝ կտրեալ տային,  և  

զգլուխսն  ի  պարիսպն հանել: - 184. Եւ հանեալ զամենեցուն զհանդերձս, 

արգել զնոսա ի տաճարի անդ: 194. Եւ հրամայեաց արգելուլ զզաւրսն ի  

հեռուստ: - 197.  բայց արգելին զնա քահանայք դրան իւրոյ: - 215.  

ԱՐԳԵԼՈՒՄՆ -  այլ պատճառ արգելմանս մերոյ Եղիազար եղև - 60. 
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ԱՐԴ  -  Եւ  արդ քանզի քև ծագեաց  ի  դոսա արեգակն արդարութեան 

Քրիստոս, և  դու ընտրեցար   ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի  

և  Թադէոսի, յիշեա՛ զնոցա նահատակութիւն  և  մի՛ երբէք վերջասցիս  ի  

շաւղաց նոցա – 41.  Արդ վասն պանդխտութեանդ երանեմք զձեզ, իսկ 

վասն իմաստութեանդ ո՛չ: - 48.  Եւ արդ եթէ ի ձերում երկիրդ այլ չունիք 

դառնալ, ապա աղաչեմք  ի  մէնջ  մի՛ վերջանայք, այլ ամենայն 

վստահութեամբ փութացարուք գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք առ ձեզ: - 

49. Արդ  ի նոյն  ժամանակս Բեկտոր  և  Անաստաս  ի Բիւզանդիայ 

հանդիպեալ ոմանց  … տային նոցա զրոյց զառաջին պատերազմէն – 58. 

արդ   մնացէք դուք ի  Բիւզանդիա – 60.  Արդ  մեք վասն այդր դանդաղիմք 

գալ – 60. Բայց արդ աղաչեմք զքեզ, երջանիկ մշակդ աստուծոյ – 61. Արդ 

ես սկիզբն այսմ պատմութեանս զձերդ եդից հարցումն: - 66.  Արդ մինչ   ի  

պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ,  ի  հանգիստ սուրբ 

առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ  զնորին 

մշակութեան ելից զկարգն: - 68.  Արդ մինչդեռ  ի  խաղաղութիւն էր 

Խոսրով, այր մի, որ կոչէր Բուրտար … ելեալ գնաց պանդխտեալ ի 

կողմանս Գամրաց: - 69. Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և  դեռ հոգոջ 

էր, հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի 

մաշել: - 69. Արդ, իբրև եղէն նորա երկուս որդիք, անուն անդրանկին 

Վրթանէս  և  կրտսերոյն Ռստակէս – 72.  Արդ մեք պատերազմաւ ձեզ ոչ 

կարեմք  ընդդիմանանլ – 85. Արդ այս ձեզ յայտնի լիցի – 86. Արդ իբրև 

եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, էին վեց հազար ԹՃ  ԽԶ քրմացն 

զաւրն, իսկ եւթն  Ռ  և  ութսուն զաւրք իշխանացն Հայոց – 90. Արդ իբրև 

մեռաւ Դեմետր ի նոյն պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող 

պատերազմին ի  խաղաղութիւն – 94. Արդ այս աւանագեղքս ի բնէ 

տուեալ էին կռոցն  ի ծառայութիւն – 112. Արդ յետ ԲԺ – ան աւուր երթեալ 

իջանէաք  ի քաղաքագեղն Մեղտի և  անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. 

Արդ, իբրև եդաք ի ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, 

որպէս զԻննակնեան տեղեացն … զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ 

աստուած – 115.  Արդ, ինչ որ զկնի այսոցիկ՝  և  զայն թողաք  այլ 

պատմագրի, մինչև դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս  ի  Տարաւն – 

116.  Արդ մինչդեռ Տրդատ  և  սուրբն Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ 

Կոստանդիանոս թագաւորն, եկին հասին  ի   գաւառն Ապահունեաց ի 

քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. Արդ իբրև եհաս պատգամաւորն վրաց 

իշխանին առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրել իւր յաւգնականութիւն: - 

118. Արդ, առեալ սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան 
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տէրունական խաչին հանդերձ քահանայիւք անուշահոտ խնկաւք – 122. 

Արդ յորժամ գնացին իշխանքն  ի Վիրք  և  դարձուցին զգերիսն 

կողմապահ թողի զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն նորա: - 125. Արդ ի  

հասարակել գիշերոյն, մինչ մեք զպաշտաւնն մատուցանէաք առաջի 

սրբոյն խաչին – 126.  Արդ  ի  նոյն աւուրսն գիշերոյն  ի  պաշտմանն … 

յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն  եհաս  ի  

վերայ մեր – 127. Արդ սկսան իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա  ի  

պատերազմ – 128.  Արդ հաս յաւգնկանութիւն  և արա զաւրս զայս 

նշանաւոր յազգս – 130. Արդ ըստ այսմ արա զպատասխանիդ: - 133. Արդ՝ 

այսոքիկ ի մէնջ պատասխանի ձեզ բավական իցէ: - 143.Արդ՝ ի 

ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի 

հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ  ի  վանս Գլակայ, 

ի  դուռն Կարապետին: - 149. Արդ՝  եթե վասն հաւատոյ ես, ընդունելի  է  

քեզ այդչափ աշխատանք քո: - 151.  Արդ՝  մի՛ վասն պատասխանոյ 

ձանձրանալ ի  մինջ/ճիշտը՝ մէնջ/, այլ երթ խաղաղութեամբ: - 151. Արդ՝  

ես մտանեմ, ով տէր,  և  զքո մայրդ ինձ բարեխաւս ունիմ – 152. Արդ՝ 

աւրհնեալ լիցի անուն քո յաւիտեան: - 153. Արդ՝  աւրհնեցեք զիս  և 

արձակեցեք խաղաղութեամբ: - 153.  Արդ՝  արա զնշան քո զաւրութեանդ 

առ նա, զի վկայ լիցի ազգաց  և աւրէն բազմաց: - 154. Արդ՝  այս իշխան 

կշռեաց ԻԲՌ   դահեկան  և  տարաւ ետ նոյն իշխանին – 157. Արդ՝  մինչ  ի  

Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի  

Դուին  և  Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158.  Արդ՝  իբրև կոչեաց 

թագաւորն  զՄուշեղ  և պատրաստեաց տալ պարգևս ամենայն զաւրացն, 

յղեաց առ Խոսրով Մուրիկ արքայն Յունաց – 160. արդ մի՛ զարթուցանէք 

դուք զառիւծ, որ  ի  քուն է – 162. Արդ յիշեա՛,  տէր,  զգինս արեան քո  և  

փրկեա  ի  ձեռաց նեղչաց զհաւատացեալս անուան քո: - 167.  Արդ՝  արի՛, 

սթափեաց,  և   զեկեալդ  ի  վերայ մեր զՄիհրան յուղարկեսցես: - 177.  

Արդ դիր, որդեակ, զայս  ի  մտի քում, որ եթէ  ի  վերայ եկեղեցոյ 

աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես – 178. Արդ արի գնա և 

իմաստութեամբ որսա զնա – 178. Արդ՝   յորժամ մերձեցան ի դուռն 

քաղաքին, Վահան զպարսից զերիվարսն  և  զհանդերձսն տուեալ 

քաղաքացեացն՝ ի դուրս կոչել զնոսա: - 182. Արդ՝ հրամայեալ  է  ձեզ 

զամենեսեան մերկացուցանել, մինչև ցուցանէք : - 194. արդ վասն իմ 

մեղացն թողութեան  և  վասն  իմ հարանցն ջեռարուք այսաւր  և  մի՛ 

ամաչեք – 195.  Արդ իբրև գնացին, և  զՎահանայ ասացեալսն պատմեցին 

որպես թէ յերեսաց Միհրանայ,  և  առեալ Վաշիրայ արս հազար  և  
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հարիւր, եկն  ի  վերայ լերինն: - 196.  Եւ  արդ ի վաղիւն սկսան զաւրքն 

գալ  ի  նոյն տեղի լերինն: - 199. Արդ,  լուաք,  եթէ  ի  Շահաստանէ եկեալ 

էք  ի  Բուստր քաղաք՝ յերկիր տափարան  և  տաշտաձև,  և գիտեմք, որ 

գնդի խաղայք – 201.  Եւ արդ՝  ես եկեալ եմ վասն սիրոյ – 208.  արդ՝ արի 

եկ առ մեզ  և  լեր հարկատու – 214. Արդ՝  իբրև  ի  դիմի հարան Վաղթանկ  

և  Սմբատ, ասէ Վաղթանկ – 222.  Արդ՝ որովհետև  այդպէս տիրատեացք 

էք, ես բառնակ զգլուխ  քո  ի   քէն: - 225. Արդ՝  փութով զոր ասացիդ 

յուղարկեա՛ - 228.  Արդ՝  իբրև մերձեցան  ի  վայրս վանիցն, ընդ յառաջ 

եղեն պաշտաւնեայքն  և  արգելուին  զնա վասն Սուրենայ: - 235. Արդ՝ 

իբրև գնաց  և  իմացաւ  զիրսն, արձակեաց պատասխանի առ հայր  և  

ասէ – 250. Արդ զայս ասաց  և  ինքն ընդ Հաշտենս կամի գալ  ի  վերայ – 

251. արդ ես գնամ  զհետ նորա – 251. Այլ արդ կամք տեառն լինիցին: - 

252. Արդ  առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն  և  տարաւ զնոսա 

յեզր բանակին – 257.  Արդ քանզի յայլ զաւրքն անցանել ոչ կարացին, զի 

մթին գիշեր էր … ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի  ի քարագլուխն 

առնէին  - 258. Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել Տիգրանայ  

և  որդոյ նորա, և  ոչ  գտին: - 259.  Արդ իբրև տեսին զաւրքն Տարաւնոյ, 

լքեալ յերկիր  կործանեցան – 263.   Եւ արդ հայեաց  ի  մեզ՝ թէ զի՞արդ 

թշնամիք նեղեն զմեզ: - 264. Արդ գնամք  ի  պատերազմ: - 270.  արդ՝  

պնդեսցուք զհետ թշնամեացն: - 273.  Վարդուհրի՛,  մի՛  մեղադրեր, 

գլուխդ հակեաց և  ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ զբեռնդ,  և  ապա բառնամ: - 

274.   Զիս կողոպտեցին  և  զԱրջք շինեցին.  արդ թոյլ տուր, զի երկիրն 

այն ամուր է, ոչ կարեն անտի գողանալ: - 281. Արդ զայս պատմութիւնս 

գրեալ եդին յեկեղեցին Ծիծեռնեոյ: - 281. արդ առաքեա ութ հազար 

այրուձի  ընդ Վանանդ,  և  ես տաց զնա  ի  ձեռս քո: - 283. Նեղեացար 

պանդխտութեամբ, արդ՝ արի ե՛կ, զի խորհեսցուք  ինչ ի վերայ արքայի: - 

284.  Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն 

նոցա  ի  տանս յայսմիկ, դիցէ  ի  նոյն մատենիս – 288. 

ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ  - Որ թէպէտ  և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն 

արդարութեան ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև  ի  

գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. Եւ արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա 

արեգական արդարութեան Քրիտոս, և դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց 

առաքելոցն Բարթողիմէոսի  և  Թադէոսի յիշեա զնոցա 

նահատակութիւնն և  մի՛ երբէք վերջասցիս  ի շաւղաց նոցա – 41.  Բարի 

եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս լուսաւորես, մշակ առանց 

ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն զերկինս: - 123.   
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ԱՐԵԱՆ  ՃԱՊԱՂԻՔ  -  Եւ  յանխնայ սկսաւ արեան ճապաղիս հանել – 90.  

ԱՐԵԱՑ  ԱՐՔԱՅ -  Ա՛յ չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ 

ծառայելոց ես Արեաց արքայի, ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 

214. 

ԱՐԵԳԱԿՆ  -  Որ թէպէտ  և  վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան 

ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս 

խարխաբեալք: - 40. Եւ արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգակն 

արդարութեան  Քրիստոս – 41. յանկարծակի ծագեաց լոյս սաստիկ 

առաւել քան զճառագայթ արեգական ի նշխարացն – 96. զոր և թագաւորն 

զհետ մտեալ՝ մինչ ի մուտս արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք 

դիմադարձ գտան: - 138. 

ԱՐԵԳԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ - Որ թէպէտ  և վաղ իսկ ծագեաց 

արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան 

իբրև  ի  գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40.  Եւ արդ քանզի քև ծագեաց  ի  

դոսա արեգակն արդարութեան  Քրիստոս – 41.  

ԱՐԵՒ  -  զոր կոչեմք Արևու բլուր  / ծն. Արևոց բլուր, Արու բլուր, յԱրու 

բլուր, Արաբլուր /  - 120.  և փախստական արարին մինչև  ի  մուտս 

արևուն – 217. և  ի  մէջ  առեալ զզաւրս Պարսից  և սկսան կոտորել 

յանխնայ մինչև ի մուտս  արեուն – 246. 

ԱՐԵՒԵԼԱԿԱՆ - և եկեալ ելին ի բլուրն արևելական տեղոյն արարոց 

Դեմետրեայ – 120. 

ԱՐԵՒԵԼՔ  -  և  կտրեաց զնա  ի  զաւրացն  և  փախստական արար  ի  

վերայ լերինն ընդ յարևելս կոյս – 91. և յարուցեալ տարածեաց զձեռս  իւր 

ընդ յարևելս  և  ասէ – 103. քանզի չէր բլուրն հեռագոյն  ի  տեղոյն, այլ 

սակաւ մի  ի  բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ, որ հայի ընդ յարևելս, 

բարեհամ  և  դիտանոց: - 123. Եկին  և   այլ  Բ  սուրբք և  բնակեցան ոմանք 

յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝  ի  քարայրն,  որ  ի  հարաւակողմն  է 

յարևելից  ի թագուցած Խաչին կողմանն՝  ամս Լ: - 148. և  եդաւ առ 

Արծրունեաց իշխանն  ի  կողմ արևելից ճակատուն: - 203. 

ԱՐԵՒՄՈՒՏՔ - զի գային յանտառէն յարևմտից կողմանէ ի քաղցրահամ 

յաղբիւրէն – 120. 

ԱՐԵՒՈՒ  ԲԼՈՒՐ  - զոր կոչեմք Արևու բլուր / ծն. Արևոց բլուր, Արու 

բլուր, յԱրու բլուր, Արաբլուր / - 120.  

ԱՐԺԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - և ըմբռնեալ մահու կապեաց զամենեսեան ընդ 

անիծիւք, արժանացուցանել զնոսա դժոխոց կայանին – 55. 
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ԱՐԺԱՆ  Է  -  այլ  և  մեզ ոչ  է արժան առնուլ  ի  նմանէ, զի աշխատեալ է, 

առանց այլոց սատարութեան – 50. Եւ ինքն սկսաւ վտանգել զնոսա 

բանիւք՝ եթե արժա՞ն էր ձեզ զմարգարտեայ զպսակն մարզպանին 

գողանալ: - 194. բայց ոչ ժամանեցին շինել որպես արժանն էր վասն 

պատերազմացն: - 202.  

ԱՐԺԱՆԻ -  զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա  և  զիս տաճարիս 

արժանի արա: - 152. Որովհետև պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ 

մայրեացդ արժանի չէք դուք,  և  կենաց արժանի ընդէ՞ր էք: - 235. 

ԱՐԺԱՆԻ  ԱՌՆԵԼ - զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա  և  զիս 

տաճարիս արժանի արա: - 152. 

ԱՐԻՒՆ  -  Եւ յանխնայ սկսաւ արեան ճապաղիս հանել – 90. իսկ նորա 

ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ՝ աճապարեալ կտրեաց զգլուխ նորա – 92. 

տեսանեմ առ նա զէն սրեալ  և  թագուցեալ  և յարեան ներկեալ: - 155. 

Զայս ամենայն արարեալ՝ զմարմինն ետ ամենայն հաւատացելոց  ի 

կերակուր և  զարիւնն՝  ըմպելի: - 167.  Արդ յիշեա՛, տէր, զգինս արեան քո 

– 167.  դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով  և  

ողորմեալ զերծուսցես զնոսա, զի քո արարածք են  և  գինք սուրբ արեան 

քո: - 171. Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո գնեցեր և մարդասիրութեամբ 

որդեգիրս արարեր: - 171. Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ 

սուրբ Կարապետիս  և մեր մեղմամբ արեանս գրեա՛ զնոսա 

յորդեգրութիւն սրբոցն  ի  լոյս: - 172.  այս  ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ 

եմ մղեալ և  սլաքով  եմ  սրբեալ զարիւնն  ի ճակատէս փոխանակ 

քրտան: - 178.  և  ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին,  և  

զգետինն մաքրէին յարենէն: - 191. Եւ այնչափ կոտորեցին զնոսա, մինչև 

հեղեղատք արեանց ելին – 219. Եւ փողոց տուեալ  ի  վերայ բլերն Սմբատ 

յաջ թևն և  Վարազ յահեակ,  և  սկսան արեամբ  թաւթաւել ինքեանք  և  

երիվարք իւրեանց:- 239. Եւ մածեաւ սուրն ի  ձեռին Սմբատայ  և  ոչ 

կարաց հանել, զի մածաւ արիւն ընդ սուրն – 240.  և  ետ զենուլ  ի  վերայ 

ձեռինն, զի իջցէ  ջերմ արիւնն  և  թուլացուսցէ զբռնատեղին: - 242.  որք 

զսուսերս մեր  ի  ժանգոյ  և  յարեանց  / ծն. յարենէ, յարեան /  սրբեցին: - 

253.   

ԱՐԻՒՆԱԹԱԹԱՒ -  տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ 

երկրիս զխոտն  և  զհացն կերան … և զսապոնին գինն ԿՌ  դահեկան, որ 

զքո զաւրացն զգիշահոտ  և  զարիւնաթաթաւ հանդերձ լուանալ տուաք  և  

ագաք: - 228. 

ԱՐԻՒՆՈՏ  --  և  ծառայիցն  առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին – 191. 
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ԱՐԻՔ -  Ա՛յ չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ ծառայելոց ես 

Արեաց արքայի,  ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214.  

ԱՐԾԻՒ - Տեսցեն զքեզ անգեղք և գիտասցեն, թէ արծուոյ հարեալ է  

զնապաստակդ – 92.  Եւ անդէն եհար զգլուխ որդոյն Ասուրայ  և հանդերձ 

թիկամբն  ի  վայր ընկէց,  և  զայլն փախստական արար  ի  հաւրէն իբրև  

զքաջ արծիւ: - 217.  Ու՞ր   ես, բազուկ քաջ  և  հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, 

գաւազան իմոյ ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև 

զքաջ արծիւ / ծն. արծուի/  - 241. և  որպէս զարծիւ կանչեաց  ի  վերայ 

նոցա – 241.  

ԱՐԾՈՒԱՁԱԳ  - Ա՜յ արծուաձագ / ծն. արծուոյ ձագ /, որ թևաւքդ ես 

հպարտացեալ, եթէ ի լար ականատացս անկանիս, ես ցուցանեմ 

զզաւրութիւնս իմ  ի  քեզ: - 91.  

ԱՐԾՈՒԻՔ - զոր մինչև զայսաւր Արծուիք կոչեն տեղեացն: - 92. 

ԱՐԾՐՈՒՆԻՔ - Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց և 

զիշխանն Անձևացեաց ..  և  գային յանհոգս  և  բնաւ չունէին կասկած: - 

81.  Իսկ իշխանն Արծրունեաց  ի մէջ անցեալ  ասէ – 85. Իսկ իշխանն  

Արծրունեաց   ի  մեջ  անցեալ՝  կտրեաց զքրմապետն Աշտիշատու, որ 

կոչէր Մեստակէս – 92.  զոր տեսեալ իշխանին  Արծրունեաց՝  որպէս ընդ 

չտեսիլս արար – 92. Իշխանն Արծրունեաց , որում անուն կոչիւր 

Վարդպտրիկ – 149. Իսկ հայր նորա, իշխանն Արծրունեաց, եկեալ  ի  

Կեսարիայէ և լուեալ զմահ կնոջն, ստրջացաւ: - 156. և  եդաւ  առ 

Արծրունեաց  իշխանն  ի կողմ արևելից ճակատուն: - 203. Եւ նստաւ  

յաթոռ նորա մանուկն Ստեփաննոս որդի կնոջն Մարիամու, որ հերձաւ, 

որդի իշխանին Արծրունեաց: - 204. Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ տամ, 

ապա թէ ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս / ծն. յԱրծունիս, Արծրունիս/, 

այծեր արածեցէք: - 230. 

ԱՐԿԱՆԵԼ -  ինքն շինեաց զեկեղեցին զոր ես միայն հիմունս արկի – 50.  

Եւ  իսկոյն ձեռն ի գործ  հրամայեաց արկանել  պատճէն պատասխանոյ 

ձեզ, որչափ և հարցմանդ ձերոյ էր  գիր – 64. և նորա արկեալ զնա ի 

Վիրապն  ներքին ամս հնգետասան: - 73.  Ապա ձեռն  ի գործ  արկեալ 

ուսուցանէր նոցա շինել տունս տէրունականս – 74. Իբրև կործանեցին 

զաւրքն զկուռսն, սկսավ սուրբն Գրիգոր հիմն արկանել եկեղեցոյ – 100. 

առեալ բրիչ՝ ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք  Բ  առնաչափոյ  և 

արկեալ ի ներքս խիճս քարանց,  և  եդաք  անդ զնշխարս Կարապետին: - 

101. Եւ անդ ձեռն ի գործ  արկեալ շինուածի եկեղեցոյն – 114. և սուրբն 

Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն, ի յերկոսեան հիմն եկեղեցոյ արկանէր: 
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– 127. և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն, որպես  ի թակարթ արկեալ 

յանխնայ կոտորեցին – 131. Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց  և  

ձգեաց զճոպանն  և  արկ ընդ յաջ թեկն  և  ընդ պարանոցն – 135. Իբրև 

ետես իշխանն Անգեղ տանն զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, 

ապա ձեռն  ի  գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. Եւ  

ի  նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ ասէր – 139. Եւ զչորս հարիւր այրն  ի   

դիւան արքունի տայր արկանել: - 142. ի  միտ   արկեալ զմահն Միհրանայ 

քեռորդոյ իւրոյ … առաքեաց զՎախթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն 

հազարաւ ընտիր առն  և  ձիոյ: - 205. Թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ՞ր 

ածեր  ի  հետ – 209. Եւ զքիթսն կտրեալ  և ի  շար արկեալ՝  բերին  առ 

Սմբատ – 227. Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ  և առեալ երկերիւր 

կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք,  և  երկաթ մի յայսկոյս 

ասպարին  և երկաթ մի յայն,  և  գնաց մերձ  ի  բանակն Հոնին – 256. Որ 

իբրև արկին ի բանակն, և ինքեանք զհետ մտեալ սկսան կոտորել, և 

հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի – 257. Եւ նորա ձայն 

արկեալ  ի  Կարապետն ասէ – 261. Եւ արկեալ զինքն ի վերայ սեղանոյն 

զենին յաւուր Պենդեկոստէին, յառաջ քան զՔրիստոս պատարագեալն: - 

284. 

ԱՐՁԱԿԵԼ  -  և մեզ հարցման պատասխանի էիք  արձակեալ  / ծն.  

արձակել / - 44. և հազիւ կարաց արձակել զնոսա հաշտութեամբ  և  

սիրով: - 77. Եւ փութապէս կոչնականս արձակեցին սրբոյն Գրիգորի – 95. 

Եւ թագաւորն տուեալ  ԼՌ  ի  ձեռս իշխանին Ապահունեաց  և արձակեաց 

յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118. Եւ դարձեալ զնոյն 

սարկաւագսն աւետաւոր արձակեցաք ի  ստորոտ Արձանին – 122. և  

առեալ արձակեաց զնոսա յամուրն Ողկան: - 125. Եւ 

բարժանեալ/հավանաբար՝ բաժանեալ/ զզաւրսն՝  արձակեաց  / ծն. 

հարձակեաց /, որպես խորհեցաւ: - 129.Արդ՝ աւրհնեցեք զիս և 

արձակեցեք խաղաղութեամբ: - 153.  Արձակեաց  և  կոչեաց  զՄուշեղ առ 

ինքն – 161. Իսկ Վահան արձակեալ ասէր – 179. Եւ  նա արձակեալ  

կոչեաց, զի յաւժար էր իրացն – 179. և տուեալ նոցա գանձս,  և ձիս և զէնս, 

և արձակեաց զնոսա խաղաղութեամբ ի պարսիկս: - 248.  Արդ՝  իբրև 

գնաց  և  իմացաւ զիրսն, արձակեաց պատասխանի առ հայր և  ասէ-  250.  

Եւ արձակեցին առ հայր Գրիգոր Գլակայ վանիցն  և  տարան ի  

պատերազմ ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր կնկղով: - 270. և տուեալ զնոցա գանձս և  

երիվարս՝ արձակեցին  ի  Պարսիկս – 278. Իսկ Տիրան արձակեաց ժողով 

լինել համաւրեն զաւրու  ի  պատերազմ: - 285. 
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ԱՐՁԱՆ1  - Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից – 42. և կուտեցին արձան ի 

վերայ նորա – 87. և հատեալ գերեզմանս, լցին  զնոսա  ի ներք և 

կանգնեցին ի վերայ արձանս – 94. Իբրև ընթերցան զգիր արձանին, 

խորտակեցին զարձանն քարէ: - 164. 

ԱՐՁԱՆ2 – Զենոբայ Ասորոյ պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և 

պատմութիւն վասն Իննակնեան տեղեաց  և պատերազմին որ յԱրձանն 

եղև: - 66.  և  որ գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան,  և  որդի նորա 

Դեմետր, առեալ զզաւրն …  մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն 

նոցա յաւգնականութիւն: - 80. ուր Արձան էր թագուցեալ – 81. Եւ իբրև 

մերձ եղեն յելս զառիվայրին, յառաջ մատուցեալ Արձանն և Դեմետր, և 

հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և յանդգնաբար յարձակեցան ի  

վերայ: - 81. Իսկ իշխանքն իբրև ելին  ի վերայ բլերն և  տեսին զԱրձանն … 

վաղվաղակի յարձակեալ  ի  վերայ քաջ իշխանացն՝ ի փախուստ 

դարձուցին զզաւրսն – 84. Իսկ Արձանն յառաջ մատուցեալ սկսաւ 

թշնամանել զիշխանսն հայոց  և ասէ – 84.  Իսկ Դեմետր, որդի Արձանին, 

ասէ - 85. Յայնժամ  ի  մէջ անցեալ Արձանն  և  իշխանն Անկեղ տան և 

սկսան անցանել  զմիմեամբք  - 86. և աճապարեաց Արձանն և եհար 

տիգաւ ի վերայ բարձից նորա և  մերձ տարաւ ընկենուլ զնա – 86.  

,,Գիտե՛ա, Արձա՛ն, զի այսաւր արձանանալ պիտի քեզ  ի  տեղւոջ աստ: - 

87.  որ  և  դեռ Արձան կոչեն լերինն: - 87.  Առաջին պատերազմ եղև, որ 

յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր  ի  թաղման  և  ընդ 

նմա արս ՌԼԸ  և   զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն  և  

վասն Քրիստոսի: - 95.  Եւ ի վաղիւն բարձեալ  ելաք  յԱրձանն  և  

ընթերցաք զգիրն: - 96. Այս պատճէն առաջին պատերազմին Արձանին: - 

116. Պատճէն երկրորդ: Վասն պատերազմին յԱրձանն: - 117.  և եկեալ 

բանակեցաւ ի  գլուխ  Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն: - 119. 

Եւ դարձեալ զնոյն սարկաւագսն աւետաւոր արձակեցաք  ի  ստորոտ 

Արձանին – 122.  Այս գիշեր  է  և  մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն, այլ թէ 

իմաստութեամբ կամիք առնել, ելէք ԶՌ  ընդ մեջ այգեստանեացդ  և ի 

գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, 

զաւրքն սկսան կազմել փողոց թագաւորին, զի յԱրձանն ելցէ: - 130. որոց 

յառաջել արգելուին առ գլուխ Արձանին – 130. Եւ ապա դարձեալ 

թագաւորն ի փոքր կոտորածէն, ել  ի  գլուխ Արձանին – 132. Զոր իբրև 

դարձաւ թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն   և  իջին  առ սուրբն Գրիգոր  ի  

տեղին, ուր սուրբ Կարապետն էր – 141. կալեալ զոմն առաջնորդ իւրեանց 
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…  եկին  մինչև յԱրձանն: - 164. Իսկ ԻԲՌ դեռ յԱրձան անդր կային՝  

դիտելով զփախուցեալսն: - 165. 

ԱՐՁԱՆԱՆԱԼ - ,,Գիտե՛ա, Արձա՛ն, զի այսաւր արձանանալ պիտի քեզ ի  

տեղւոջ աստ: - 86. 

ԱՐՄՈՒՆԿՆ  -  Եւ  այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև ցարմունկն – 101. Իսկ 

զայլն  ի  Կեսարիա առին իւրեանց մասն՝  զերկու ոտսն  և  զահեակ բոյթն  

և  զաջ ձեռն մինչև ցարմունկն: - 115.  

ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ - մանաւանդ  զի պատշաճ համարեցաւ  զԱրշակունի և 

զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց  և  ձեզ պատճէն 

պատասխանոյ գրել – 66.  Զի Կարապետին  է  առ անկիւն դրանն 

Արշակունի / գրքում՝ Աշակունի/,  թզաւ հեռի գտանես զբևեռս նշանացն՝ 

կէս թզաւ բարձր  ի գետնոյն: - 102. 

ԱՐՇԱԿՈՒՆԻՔ - Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, 

խորհուրդ  արարեալ  ընդ   արքային  պարսից  գալ   սպանանել   

զԽոսրով – 67. 

ԱՐՇԱՒԱՆՔ  - Իբրև հեռացաք  ի  գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք  երկու  

կամ երեք  և  մերձեցաք  ի  փոքր ձորակ մի – 114. 

ԱՐՇԱՒԵԼ  - մինչդեռ կամէր Խոսրով արշաւել ի պարսիկս ի 

գարնանային ժամանակս – 68. զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան 

յոյժ, զի ջորիքն ընդ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257.   

ԱՐՈՒԹԻՒՆ  - Վա՜յ քաջութեանդ ձերոյ և արութեանդ / ծն. արիութեանդ 

/,  զի ոչ կարացէք հերձուլ զգլուխ իմ: - 241.  

ԱՐՈՒՍԵԱԿ - Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես – 123. 

ԱՐՈՒՍԵԱԿ  ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ  - Բարի եկիր, արուսեակ 

արդարութեան, որ զտիեզերս լուսաւորես – 123. 

ԱՐՋ  -  Կուզ կերեալ ուռեաւ իբրև զարջ – 247.  Եւ արջ, զի զոր ուտէն՝  

Չմնայ առ ինքն,  ի սովոյ մեռաւ – 247. 

ԱՐՋՈՑ  ՁՈՐ -  և  անուանեցաւ տեղին այն Արջոց ձոր / ծն. Արջոյ ձոր, 

Արջուց ձոր /: - 93.  

ԱՐՋՔ  -  Իսկ իշխանն Արջոց / ծն. Արջայ / փախուցեալ  ի  նոյն վայրս 

թագեաւ – 92.  և անուանեցաւ տեղին  այն Արջոց ձոր / ծն. Արջոյ ձոր, 

Արջուց ձոր/  - 93. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց 

հարիւր: …Իշխանն Արջուց՝  չորս հազար: - 211. Իսկ իշխանն Արջուց 

կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում 

Շատախ՝  վասն աւելի անուան իւրում, սա եկն  ի  դաշտն Տարաւնոյ  առ 
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այր մի – 280. Իսկ Ծիծառնիկն զկինն  և  զորդիսն  և  զազգատոհմն իւր 

յղեաց առ իշխանն Արջուց – 280.  Զիս կողոպտեցին  և  զԱրջք շինեցին – 

281. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ, և ընթացեալ աւետիս 

տայր կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք է / ծն. յԱրջքն է /: - 281. և  զիշխանն 

Արջուց եդեալ յՈղկան, մինչև էառ  ի  նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 

281.  Իսկ զխաչն ետ Վահան  ի  ձեռն եպիսկոպոսի Արջուց – 281. 

ԱՐՏԱԶ – Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ,  ի  

հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի – 68. այր մի, որ կոչէր Բուրտար, ի  

նշանաւոր ազգէ Պարսից, ելեալ զկնի Անակայ և եկեալ մինչև յԱրտազ  և 

անտի ելեալ գնաց պանդխտեալ  ի  կողմանս Գամրաց: - 69. 

ԱՐՏԱԶ  ԳԱՒԱՌ  - Արդ մինչ  ի  պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ 

գաւառ,  ի  հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի – 68.  

ԱՐՏԱՍՈՒԵԼ  - Եւ ի բազում ժամս արտասուեալ սրբոյն Գրիգորի վասն 

իզուր կոտորածին – 96. Եւ իբրև ածաք զնոսա առ թագաւորն, և բազում 

ժամս արտասուէր թագաւորն  և  հայցէր աւրհնիլ  ի  նոցանէ: - 123. Իսկ 

նորա առեալ զմանուկն սկսաւ արտասուել և լալ զինքն ասելով- 150. Իսկ 

հայր եկեալ յոյժ բարկացեալ եկեղեցպանին  և տրտմեալ,  և  բազում 

ժամս արտասուեաց – 155. 

ԱՐՏԱՍՈՒՔ  -  Զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, յարտասուս եղեալ  ասէ – 

130. Ողբացե՛ք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք արտասուաց իմոց 

ամենայն ձայնակուք: - 150. և  տեսին զկրաւնաւորսն յարտասուս  և  ի  

պաղատանս  առ աստուած: - 174.  Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն 

եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ,  և  տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին  և 

յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. Իսկ Վահան ձայն բարձեալ ասէ 

հանդերձ արտասուաւք – 244. Իբրև խմբեցան ընդ յիրեարս և կամէին 

փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա ընդ ծունր կրկնեալ միաբան 

աղաչեցին զաստուած զի արտասուաւք և  ասեն – 271. 

ԱՐՏԱՔԻՆ - Բայց թէպէտ և արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն 

ներքինն զնորոգումն կենաց սկսանի: - 45. 

ԱՐՏԱՔՈՑ - և յորժամ գտցես զսա նորոգ  և անապականութեամբ լցեալ՝  

որպէս զխորանն  ի  հնումն, ներքոյ  և  արտաքոյ: - 173.  և  զգլուխն 

կտրեալ  արտաքոյ պարսպին յաներևութ տեղիս ընկենուին – 181. 

ԱՐՏԱՔՍ - Եւ նորա խնդութեամբ արտաքս ելեալ էառ զնշխարս սրբոց 

առաքելոցն – 57.  Եւ իբրև  ել  արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան 

ընդ  յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ պատրաստեցին կնոջն 

կերակուր: - 153. Եւ  արտաքս ելեալ Պաւղիկարպոս գնաց առաջի սրբոյ 
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խաչին – 174.  և  զիւրն  և  զայլ աւտար գաւառի մարդիկն ետ արտաքս 

հանել / ծն. արտաքս եհան / - 193. 

ԱՐՏԱՔՍ  ԵԼԱՆԵԼ - Եւ նորա խնդութեամբ արտաքս ելեալ էառ 

զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 57. Եւ   արտաքս ելեալ Պաւղիկարպոս 

գնաց առաջի սրբոյ խաչին – 174.    

ԱՐՏԱՔՍ  ՀԱՆԵԼ  - և  զիւրն  և  զայլ աւտար գաւառի մարդիկն ետ 

արտաքս հանել / ծն. արտաքս եհան / - 193. 

ԱՐՏԵՄԷՏ - Սա ետ  Բ. աւանս յիւր իշխանութենէն սուրբ Կարապետին 

զԱրտեմէտ / ծն. Արտամետ /  և զԳոմսն: - 157. 

ԱՐՏԵՒԱՆ -  Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու որդոյ 

Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 67. 

ԱՐՏԻՑ ԳԵՒՂ - Եւ ինքն թողեալ զզաւրս  իւր ի Մեղտի  ԴՌ  այր, և  

զպարսիցն՝ յանդաստանն, զոր  Արտից գեւղն / ծն. գեօղն, գեղն / կոչեն, և  

առեալ  ԴՃ  այր ընդ իւրեաւ,  և  չորս հարիւր նորա,  և  գնացին 

երկոքեանն  ի վանսն: - 234. 

ԱՐՏՔ - Եւ ինքն թողեալ զզաւրս  իւր ի Մեղտի ԴՌ  այր, և զպարսիցն՝ 

յանդաստանն,  զոր  Արտից  գեւղն / ծն.  գեօղն,  գեղն /  կոչեն, և  առեալ   

ԴՃ  այր ընդ  իւրեաւ,  և  չորս  հարիւր  նորա,  և  գնացին  երկոքեանն  ի  

վանսն: - 234. 

ԱՐՔԱՅ - և գոռեալ ընդ միմեանս երկուց թագաւորացն՝ արքային Հայոց և  

Պարսից – 66.  և  զաւրացաւ արքայն Հայոց – 67.  Եւ եղև միջնորդ արքայն 

ճենաց  և  ոչ կարաց գրաւել զսիրտ նոցա ի հաշտութիւն: - 67.  Իսկ այր 

ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ 

արքային / ծն. արքայն / պարսից գալ սպանանել զԽոսրով – 67. Զոր 

յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ վերջանայր պարթևն ի 

սպանմանէն Խոսրովու – 67.  զի եսպան զնա  ի  պատերազմի արքայն 

լփնաց Ռէգէս: - 71. զոր յետոյ Տրդատ ըմբռնեաց, մինչ առ արքայն յունաց 

էր: - 71. Զի սա էր, որ եկն  ի  պատերազմ  ի  վերայ Դիոկղետիանոսի 

արքային յունաց, որպես Ագաթանգեղոս պատմէ զայսոսիկ – 71.  զի այս 

տուն թագաւորին Հայոց  է և դուք իշխանք արքային Հայոց: - 86.  Արքայն 

հիւսիսոյ զաւր գումարեալ եկն  ի վերայ իշխանին վրաց – 117.  Եւ   իբրև 

ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ արքայն 

հիւսիսոյ ասէր – 134.  Արքայ հայոց, յառաջ մատիր: - 134.  Զի արքայն 

հիւսիսոյ զաւրաւոր էր  իբրև զՏրդատ  և  ահաւոր: - 135. Բայց սկսաւ 

պակասել արքայն հիւսիսոյ,  և  գիտաց, եթէ վնասելոց եմ: - 135. Ընդ նոյն 

ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ – 158.  յղեաց առ Խոսրով 
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Մուրիկ արքայն / ծն. Մաւրիկ / Յուաց – 160. գիտե՞ս դու զայդ, որ 

արքայիդ մահուան սպառնայ Մուշեղ: - 161.  Ոչ, այլ մինչև զիշխանն  

Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: - 179. և տունդ այդ 

գերեզման ձեզ եղիցի, շնորհելով պարսից արքայի: - 195. Եւ թողուլ 

հրամայեաց արս  Խ՝  զրուցատար լինել Պարսից արքային: - 201. Ա՛յ 

չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ ծառայելոց ես Արեաց արքայի, 

ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214. Իշխան հզաւր աշխարհիս 

Հայոց, տուր զայս կին  և  զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. Ասէ 

Սմբատ. Պարսից արքայի  և  մեռեալ շուն  մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց 

գնոյ ոչ տամ, թո՛ղ թէ զդոսա: - 230.  Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն 

Հերակլեայ զաւրացաւ Խոսրով պարսից արքայն – 279. Նեղեացար 

պանդխտութեամբ, արդ՝ արի ե՛կ, զի խորհեսցուք ինչ  ի  վերայ արքայի: - 

284.  Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև ի Խոսրով արքայ պարսից լեալ է  ի  

տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. 

ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ - Իսկ մեզ շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո և  

ժառանգ  արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց առաքելոցն – 56.  

ԱՐՔՈՒՆԱԿԱՆ - և երկոտասան գեղ ազատեաց եկեղեցոյն՝ ջնջելով 

զանուանս նոցա յարքունական դիւանէն: - 203. 

ԱՐՔՈՒՆԻ  -  Եւ զչորս հարիւր այրն  ի  դիւան արքունի տայր արկանել: - 

142.  յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո ապականեմ՝   և  զքեզ  և  զընտանիս քո  

ի  դուռն արքունի կապանաւք խաղացուցանեմ: - 163. և զձեզ ի դուռն 

արքունի խաղացուցանեմ: - 251. 

ԱՒԱԳ – Իսկ որ աւագն էր  ի  ձիագողսն, Սերեմ կոչէին – 237.  Իսկ 

Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն  և  եհար զուսն, թիկնախառն 

ի վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. և կրաւնաւորքն  ի նոյն տեղւոջ 

աղաւթէին, մինչև եհաս առ նոսա այրն, որ ունէր զգլուխն Վարդուհրէ 

աւագի նոցա: - 273. 

ԱՒԱԶ  -  և  միւս ընկերն առեալ տայր աւազ ցմիւսն – 188. 

ԱՒԱՆ -  Եւ ժողովեսցես  ի  նոյն տեղի հարիւր արանց չափ, որոշեսցես 

նոցա գեւղս  և  աւանս / ծն. տունս /  մեծամեծս – 43.  Եւ  եկեալ յերկիրն 

Պալունեաց յաւանն Գիսիանէ / ծն. Գիսանէ / ,  ի  քաղաքագեւղն Կուառս: 

- 79. Եւ  իբրև լցաւ նոցա անդ ինն  աւր, երթեալ  իշխանն Սիւնեաց 

յաւանն Կուառս / ծն. յաւան Կուառա /, հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի 

մկրտութիւն – 105. Իսկ Կուառ շինեաց աւան իւր  և  կոչեաց յանուն իւր 

Կուառս – 108.  և Մեղտես շինեաց  ի  դաշտի անդ աւան և  կոչեաց 

Մեղտի: - 108. Իսկ կրտսերն, անցեալ  ի  գաւառն Պալունեաց, շինեաց 
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աւան   և կոչեաց Հոռեանս: - 109.  զի աւանք էին սոքա բազումք  և  

մեծամեծք – 111. և այլն ամենայն անցեալ գնացեալ էին  ի  Մուշն աւան: - 

126.  Բայց որդին, թէպէտ և դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև զայս 

իշխան: - 157. և  գնեաց զերկոսեան աւանսն և  ետ Կարապետին վճռով: - 

157.  Սա ետ  Բ.  աւանս յիւր իշխանութենէն սուրբ Կարապետին  

զԱրտեմէտ  և  զԳոմսն: - 157.  և  բրեաց բազում աւանս և  քաղաքս,  և  

առեալ գնաց: - 164.  և  ինքն իջեալ էր  ի  Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ 

յամուրն Ողկան: - 179.  Եւ ինքն  Մ  այր առեալ գնաց  ի  Մուշն աւան   առ 

Միհրան: - 185.  Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև ցայսաւր, որ  և  

աւան իսկ շինեցաւ  ի  Վահանայ: - 188. և ետ շինել նմա եկեղեցի  ի  Թիլն 

աւան: - 205. Սա ել  ի  վերայ Գոռոզ լերինն, շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝ 

Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս: - 207. սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի, 

որոյ անուն էր Ծիծառնիկ, որ շինեաց փոքր աւան   և  եդ անուն նմա 

Ծիծառն: - 280. և շինեմ աւան և զիմ անուանս դնեմ: - 280. Եւ անդ եդին 

զտէրունական / գրքում՝ զտերունական/  սուրբ նշանն, և անուանեաց 

զաւանն Ծիծառն: - 280. 

ԱՒԱՆԱԳԵՂ - Արդ այս աւանագեղքս ի բնէ տուեալ էին կռոցն ի  

ծառայութիւն – 112. 

ԱՒԱՆ  ԳԻՍԻԱՆԷ  -  Եւ եկեալ յերկիրն Պալունեաց յաւան Գիսիանէ / ծն. 

Գիսանէ/,  ի  քաղաքագեւղն Կուառս: - 79. 

ԱՒԱՆ  ԿՈՒԱՌ  - Եւ իբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն 

Սիւնեաց յաւանն Կուառս / ծն. յաւան Կուառա /, հաւանեցոյց զզաւրս 

գեղջն գալ ի   մկրտութիւն - 105. 

ԱՒԱՍԻԿ - Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս – 60. 

ԱՒԱՐ  -  Իբրև գնաց  և  էառ աւար  և  գերութիւն յերկրէն Յունաց,  և  

անցեալ գնաց ընդ կողմանս Բասենոյ: - 163. յիշեաց Խոսրով զուխտ իւր և  

եկ առ աւար   և գերութիւն – 164. և զաւար քաղաքին և զկապուտ առեալ՝ 

կամին Յոյնս անցանել: - 185.  

ԱՒԱՐԱՄԱՍ - ես փախստական եկի առ քեզ ի քո զաւրացն, զի ո՛չ  ի 

քաղաքն թողին  և  ո՛չ աւարամասն  ետուն մեզ – 185. Եւ երկու հարիւր ձի 

զառաջին  յաղթութեանն  աւարամասն  յուղարկեաց  սուրբ  

Կարապետին  – 210. 

ԱՒԱՐԵԼ  -   Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ  ի  տեղին, ուր  ձեր   հաւատքն են.  

բրեմ  և  աւարեմ / ծն. աւերեմ/ և կրակատուն առնեմ զեկեղեցիսն – 251. 
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Եւ ապաշաւեցին, զի  զտապանսն  իշխանացն  աւարեցին / ծն.  աւերեցին 

/:  - 256.  

ԱՒԱՐՏ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս / ծն. աւարտին /,  ի լերինն  որ կոչի Տաւրոս,  և  հատանէ 

անցանէ մինչև  ի  դրունս Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ /  պարսից: - 35. 

ԱՒԳՆԱԿԱՆ -զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր աշտարակ եղեն աշխարհի, 

բարեխաւսք  և աւգնականք առ աստուած: - 177. այժմ  ծեր  եմ  և  

դողդոչոտ,  և  աւգնական  իմ  աստուած է և դու և ո՛չ այլ ոք, զի որդին իմ 

մեռաւ  ԲԺ անամեայ: - 178.  սուրբ Կարապետն եղիցի քեզ աւգնական  և  

պարիսպ – 179. 

ԱՒԳՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - որով աւգնականութիւն / ծն. օգնականութեան /  

գտեալ  ի  քէն աղաւթից: - 36.  ողջ լինիք վասն բազմաց 

աւգնականութեան  / ծն. օգնութեան /  ի  տէր  և  մերոյ 

բարեխաւսութեանս.  ամէն: - 39.  և  ելեալ  ի վերայ լերինն, որ հանդէպ 

Կուառաց, մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա 

յաւգնականութիւն: - 80. Արդ իբրև եհաս պատգամաւորն վրաց իշխանին 

առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրել իւր յաւգնականութիւն:  – 118. Եւ 

թագաւորն տուեալ ԼՌ  ի  ձեռս իշխանին Ապահունեաց  և  արձակեաց 

յաւգնականութիւն / ծն. յաւգնութիւն, օգնականութիւն /  վրաց իշխանին: - 

118. Արդ հաս յաւգնականութիւն  / ծն.  յօգնութիւն /  և  արա զաւրս զայս 

նշանաւոր յազգս: - 130. Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, 

քաջառնաբար ձայն տուեալ՝ յաւգնականութիւն / ծն. յաւգնութիւն / 

կարդալով զսուրբ Կարապետն – 131.  Եւ  ի  նեղ արկեալ մինչ զի 

աղաղակեալ ասէր.  Ու՞ր ես, իշխանդ Սիւնեաց, հաս ինձ 

յաւգնականութիւն / ծն. յօգնութիւն /: - 139. Եդ բանս  ի  բերան զաւրացն 

զսուրբ Կարապետն կոչել յաւգնականութիւն: – 159.  Պարսպեա, տէր, 

խնամատար աջովդ քո, զոր փրկեցեր խաչիւ քո՝  տալով 

աւգնականութիւն ի  նեղութեան  ի  դէպ ժամանակի: - 168. Քաջ և հզաւր 

բազկի Վահանայ Սկայի, դիցն աւգնականութեամբ ողջոյն: - 207. Ու՞ր ես 

Սմբատ որդեակ, հաս յաւգնականութիւն:  - 216. և նոցա ծունր կրկնեալ 

յաւգնականութիւն  / ծն. յաւգնութիւն / կոչելով սուրբ Կարապետն, 

ասելով այսպէս – 239. Եւ  եհաս ի  թիկունս աւգնականութիւնն աստուծոյ: 

- 239. և անդէն ի թիկունս հասեալ աւգնականութեամբ աստուծոյ,  և  

բախեալ զտէգն  ի  վերայ պարսկին թիկանն,  և  անդէն եհան ընդ յողն 

յերիվարին – 242. 
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ԱՒԳՆԵԼ - Աւգնեա մեզ, սուրբ Կարապետ: - 216. Յիշեա զմեզ, սուրբ 

Կարապետ  և  զմեր երախտիսն,  և  որպէս աւգնեցեր  ի  հեռաստանէ, 

աւգնեա  և  ի  մաւտոյս: - 239.  զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ 

կորեաւ տեղի ապաւինի նոցա  և  ոչ ոք  է, որ աւգնէ նոցա: - 167.  զի ի 

պատերազմունս նա էր, որ աւգնէր մեզ  և  այլ սուրբք: - 269. 

ԱՒԳՆՈՒԹԻՒՆ  -  Զոր ես քեզ աւգնութիւն / ծն. օգնութիւն /  համարիմ 

զայս  - 42. 

ԱՒԳՈՒՏ  -  Որոց և  եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ 

Քրիստոսի  և  վասն այլոց աւգտի մնան  ի  մարմնի – 37.  

ԱՒԵԼ -  Եւ կոչեցաւ տեղոյն աւելոյ Առինչ: - 213. 

ԱՒԵԼԱԽԱՒՍ -  Առ   ի՞նչ  դարձայք  ի  պատերազմն, ո՜վ աւելախաւսք: - 

213.  

ԱՒԵԼԻ  -  անդ  և  զքո եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս  և  ըստ 

կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիր աւելի անունն Գլակայ 

վանս եդաք: - 49. Եւ  որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի 

սուրբն Գրիգորիոս ոչ հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս 

ձեր – 65. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ 

կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան  զԲՌ – 236. Իսկ 

իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն 

գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում, սա եկն  ի  

դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի – 280. 

ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ - Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, 

յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան  զԲՌ – 

236.  

ԱՒԵԼԻ ԱՆՈՒՆ - անդ  և զքո եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս  

և  ըստ կարգի աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն 

Գլակա վանս եդաք: - 49. Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ 

Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի 

անուան իւրում, սա եկն ի  դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի – 280. 

ԱՒԵՏ  -  Եւ ձեզ աւետք / ծն. աւետիս /  զի սատանայ կործանեցաւ – 121.  

ԱՒԵՏԱՐԱՆ  -  Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց  ի կողմանս Երուսաղէմի 

վասն աւետարանին թարքմանելոյ  ի  հելենացի գիրս: - 44. որք 

դիմադարձ գտան քարոզութեան սուրբ աւետարանին – 55. որք 

բաժանեցին զամենայն աշխարհս շրջագայութեամբ աւետարանին: - 56.  

ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ - Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս, ապա խնդրեալ  ի  

նշխարաց սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, զահեակ ձեռն Անդրէի 
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առաքելոյն,  և  զՂուկասու աւետարանչին.  զոր առեալ մեծաւ 

խնդութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. Բայց թէ ո՞վ եբեր ի 

Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին.  Յովհաննէս աւետարանիչն: - 75. Եւ 

յետ փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք 

Կարապետին, մինչև ի  ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 76. 

ԱՒԵՏԱՒՈՐ  -  Եւ առաքեաց Աղբիանոս զերկու սարկաւագս աւետաւորս 

– 121.  Եւ դարձեալ զնոյն սարկաւագսն աւետաւոր արձակեցաք  ի  

ստորոտ Արձանին – 122. Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն 

աւետիս տայր և քսան ի  պարսից զաւրացն աւետաւոր առաքէր առ 

Միհրան,  եթէ զքաղաքն առաք – 183. 

ԱՒԵՏԵԱՑ  ԲԼՈՒՐ  - Եւ կոչեցաւ բլուրն այն Աւետեաց բլուր: - 121. Ի 

սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ վանս, և եկաց  յԱւետեաց 

բլուրն  առ Անտոն  և  Կրաւնիդէս Դ ամիս – 145.  և  կայ ի թաղման ի 

Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն, ընդ   յԱւետեաց բլուրն և  ընդ 

Ասնի միջի: - 204. 

ԱՒԵՏԵԱՑ ԽԱՉ  -  զոր  և կոչի Աւետեաց խաչ: - 122. 

ԱՒԵՏԻՔ - ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց՝ աւետիս տալով մեզ, եթէ 

Դեմետր կործանեցաւ: - 97. Այլ  և աւետիք / ծն. աւետիս /  ձեզ, զի սուրբն 

Գրիգոր  և  Տրդատ  ի  բնակութիւնս ձեր եկեալ են  և  յոյժ խնդրեն զձեզ: - 

121.  Եւ  կոչեցաւ բլուրն այն Աւետեաց բլուր: - 121. Իսկ զտեղին, ուր 

զաւետիսն ետուն, հրամայեաց վէմս ժողովել – 122.   զոր  և  կոչի  

Աւետեաց խաչ: - 122.  Ի  սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ 

վանս, և եկաց յԱւետեաց բլուրն  առ Անտոն և Կրաւնիդէս Դ ամիս – 145. 

Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս տայր - 183. և կայ ի 

թաղման ի Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն, ընդ յԱւետեաց 

բլուրն  և  ընդ Ասնի միջի: - 204. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, 

զարթեաւ, և ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին՝  թէ խաչն  յԱրջք  է: 

- 281. 

ԱՒԵՐ - երեք հազար  ի  մին  գիշեր սատակեցան, և  այլքն փախեան,  և  

քաղաքն աւեր մնաց: - 285. 

ԱՒԵՐԵԼ  -  և  քաղաքն աւերեաց,  և  զկտակարանսն այրեաց,  և  զսուրբ 

խաչն գերեաց,  և  առեալ  գնաց  ի  Պարսիկս – 279. 

ԱՒԹԵՒԱՆ  -  Բարւոք գտա զձեզ, աւթևանք հոգւոյն սրբոյ  և  ճրագք 

լուսոյ: - 121.  Իբրև  ի  նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին առ եզր 

գետոյն, որ անցանէր ընդ մեջ գաւառին Հաշտենից: - 139. Եւ ընդ բազում 

աւթևանաւք զանց առնէր – 279. 
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ԱՒԹԵՒԱՆՍ  ԱՌՆԵԼ  - Իբրև  ի  նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս 

առնէին առ եզր գետոյն, որ անցանէր ընդ մեջ գաւառին Հաշտենից: - 139.   

ԱՒՁ - Եւ ի գալն Միհրանայ  ի  Տարաւն երեսուն հազարով. և կոտորել 

գայլուն Վահանայ զնոսա յԱւձ քաղաքի: - 164.  այժմ երթիցուք նախ  յԱւձ 

քաղաք / ծն. Օձ,  ի  յՕձ /՝  և  ապա այլ ուրեք: - 180. Եւ  իբրև գնացին մինչև  

ի  դուռն Աւձ քաղաքի,  ի  ներքս նենգութեամբ դարան մահու 

պատրաստեալ՝  ի  ձեռս գալ զաւրացն: - 181. Իսկ ոմանք փախստեայք 

լեալ անցանէին հանդէպ մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 286.  

ԱՒՏԱՐ  - յանձն առէք լինել աւտար  ի  վայրուց  և ի ծանաւթից, ոչ ինչ 

զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47. յաւտար և ի 

տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եդէք փախստական: - 48.  որ դաւանեն 

խոստովանութեամբ զանուն քո առաջի ազգաց աւտարաց: - 168. և  զիւրն 

և զայլ  աւտար գաւառի մարդիկն ետ արտաքս հանել: - 193.  

ԱՒՐ  -  Որոց  և  եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ 

Քրիստոսի և  վասն այլոց աւգտի մնան  ի  մարմնի – 37. և ի նոյն աւուրս 

վաղճանեցաւ Երուսաղէմի հայրապետն – 52. Եւ անդ կացեալ բազում 

աւուրս … դարձան յաշխարհն Հայոց: - 52. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց 

ժամանակս ինչ  ի  Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն 

դադարեալ աւուրս քսան  և  հինգ  ի  վանս Գլակայ յԻննակնեան  տեղիսն 

Գիսանէ կռոցն – 53.  զոր երթեալ խուզեցին աւուրս բազումս – 54. յորում 

հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխել մնասցէ անդրդուելի մինչև ի վերջին 

աւուրն / ծն. օրն, աւր / - 56. և  անուանեաց զայն Եղիազարու վանք  և  

տաւն  մեծ կատարեալ  ի  տեղւոջն զաւր / ծն. զօրն /  բնակութիւն սրբոց 

հանդերձ աշխարհախումբ ժողովովք, յորում բազում բժշկութիւնք եղեն: - 

58.  Բայց թագաւորն պարսից զաւր մահուն Խոսրովու տաւն կարգեաց – 

69.  և  զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր կալով, լսելով 

զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. Այս առաջի պահք եդաւ 

յաւուրս սրբոյն Գրիգորի, զոր  ի Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 74. Եւ 

յորժամ լցան աւուրք պահոց նոցա, թափեցաւ մորթն վայրենական – 74. և 

յետ երից աւուրց առին զքաղաքսն և զշինուածսն կործանեցին:- 84. Արար 

անդ աւուրս երկոտասան  և  զնշխարս Կարապետին զամէնն անդ կամէր 

դնել – 100.  զի  մի՛ ոք կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր 

կատարածի աշխարհի և  նորոգման սոցա և ամենայն սրբոց: - 104. Եւ 

իբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն 

Կուառս, հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ  ի  մկրտութիւն - 105. Եւ տաւն 

սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր Նաւասարդի: - 106.  
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Արդ յետ  ԲԺ-ան աւուր երթեալ իջանէաք  ի  քաղաքագեղն Մեղտի  և  

անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. և  զաւուրս  Դ  ոչ կարացին գտանել: - 

120.  Իսկ  ի  լուսանալ աւուրն Ե-երորդի՝ լուան զձայն սաղմոսերգութեան 

նոցա – 120. Եւ կացեալ թագաւորն  ի  նոյն տեղւոջն աւուրս ԵԺ – ան: - 

124. Եւ իբրև կատարեաց զամենայն պաշտամունս աւուրն, եկին հասին 

զաւրքն, որ ի Վիրք էին առ թագաւորն – 124. Եւ  ինքեանք յառաջ ելեալ 

խաղային գնային զբազում աւուրս – 125. և անդ կացեալ զաւուրս 

բազումս, և  դարձան մեծաշուք պատուով – 125. և յետ երից աւուրց ելեալ 

անտի գային հասանէին ի գաւառն Պալունեաց: - 125. Եւ եկեալ ի գեւղն 

Կուառս, և զի աշխատեալ էին , հանգիստ ետուն իւրեանց աւր մի: - 125.  

Արդ ի նոյն աւուրսն գիշերոյն ի պաշտմանն … յանկարծակի ձայն ահեղ 

իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ մեր – 127. և  հրամայեաց 

զաւրացն պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն կենաց  և մահու  ի 

պատերազմ: - 129. Արդ հաս յաւգնականութիւն և արա զաւրս զայս 

նշանաւոր յազգս: - 130.  և  եղիցի աւր յաւիտենական այսաւր ի միջի 

մերում: - 133. Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, 

ապա միաբան գնացին, խաղացին  ի  գաւառն Ապահունեաց – 142.  

յաւուր միում առեալ փոքրիկ մանուկ մի ի ստեան, և էր անդրանիկ, և 

գայր բազում  յաւժարութեամբ  ի  դուռն Կարապետին – 150.  գնացին 

անցին աւուր միոյ ճանապարհ  ի  դաստակերտս  և  անդ իջին: - 158.  Եւ 

յետ սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ  և  ինքն նստաւ յաթոռ նորա: 

- 162.  աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով  ի  հանդերձեալ աւրն: - 

170. հատուցից նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն այցելութեան,  և  զմեղս 

նոցա թողից – 174.  Սոքա եւթանեքեան կատարեցան  ի  զաւրացն 

Միհրանայ յամսեանն քաղոց, որ աւր  Դ  էր, ընդ երեկաւուրն: - 175.  Եւ 

նշխարք սրբոցն անկեալ կային անթաղ զաւուրս երիս, զի ամենեքեան 

փախեան: - 176. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն  եկեղեցոյն հայրն 

Թոդիկ – 176.  Եւ նորա լուեալ՝ զաւուրս երիս անկեալ դնէր անխաւս: - 

176. Որդե՛ակ Վահան, դու գիտես զաւուրս կենաց իմոց- 178.  Եւ այն 

զաւրք, որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ  յԱստղաւն ամրոցն, 

կացին աւուրս երկու, ոչ ինչ կարացին առնել: - 180. Եւ համար արարեալ 

յաւուր յայնմիկ  ԶՌ, Ե միայն պակաս: - 184. և ետ գրել  ի  նա ողջոյն և  

բանից նիշ եթէ՝  յետ Բ-ուց աւուրց ել  ի  բլուրդ  որ ի վերայ Կոթ ձորի,  Ռ  

արամբ միայն, զի տեսցուք զմիմեանս: - 192.  և  սպան յաւուր յայնմիկ 

իշխանս ՁԶ: - 193.  և  առ ինքն կայր յաւուր յայնմիկ  ԳՌ: - 212.  Իսկ նորա 

խոյս տուեալ աւուրս  ութ  և պատրաստեաց զզաւրս իւր: - 220.  Եւ  յետ  
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ութ աւուրն եկն  եհաս Վաղթանկ  ի  դաշտի անդ: - 220. Իբրև կացին  

աւուրս Ժ, խնդիր  արար  Սուրէն  եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ  ու՞ր է: - 229.  և  

զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և թաքեան.  ննջեցին 

խոյս տուեալ մինչև ցմիւս աւրն աւրհասարակ – 246.  Ի  սոյն աւուրս 

վաղջանեցաւ երանելին Ստեփաննոս – 248. և արարեալ այնպէս՝ և  

ձգեցին  զգլուխս նոցա  մինչև ցվեց ժամ աւուրն: - 254. Եւ խիստ 

վաստակեցաւ Սմբատ յաւուր յայնմիկ: - 265.  Եւ  որք ապրեցան յաւուր  

յայնմիկ՝  ՌԽ այր, որք գնացին  ի  Պարսիկս առ  Խոսրով: - 266.  Ի  սոյն  

աւուրս կնքեցաւ Տիրան որդին Վահանայ  ի   վանս Գլակայ: - 267.  Եւ 

զեւթն աւր Վահան  ոչ եկեր  և  ոչ արբ: - 280.  Եւ  յայտնեալ նմա մինչդեռ 

ննջէր  ի  դուռն եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն 

Վահան – 280. ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ քեռորդոյն 

Վաշդենայ՝  ծանուցանել զնենգութիւնն – 284.  Եւ  արկեալ զինքն ի  վերայ 

սեղանոյն զենին յաւուր Պենդեկոստէին, յառաջ քան զՔրիստոս 

պատարագեալն: - 285.  Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին վանականք, զոր 

ինչ գործի յաւուրսն նոցա  ի  տանս յայսմիկ, դիցէ  ի  նոյն մատենիս – 288.  

ԱՒՐԷՆ -  Զի և  ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ 

ի  հաւատս  և  զհարցն  աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել – 110.  Արդ՝  արա 

զնշան քո զաւրութեանդ առ նա, զի վկայ լիցի ազգաց  և  աւրէն բազմաց: - 

154.  Իսկ զաւրքն մատուցին թուղթ քրիստոնէական աւրինաւք  և  

մխիթարութեամբ: - 177. 

ԱՒՐԷՆ  Է  -  Զի ոչ  է  աւրէն զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն 

գրել  և  յիշատակ Հայոց ոչ թողուլ – 63.  

ԱՒՐԻՆԱԴՐԵԼ -  զի այսպէս գտաք աւրինադրեալ յառաջնոցն: - 288.  

ԱՒՐԻՆԱԿ -Ուստի և յարաժամ ճգնութեամբ բազմաց աւրինակ գոլով  և  

դաստիարակելով շնորհիւն տեառն – 39. և կացուսցես զդոսա ըստ 

աւրինակի այսր կրաւնաւորացս, զոր տեսեր  ի  մերում վիճակիս: - 42.  

Զայս ամենայն ըստ այսմ աւրինակի տուր գործել: - 43. Եւ գրեաց ինքն 

թագաւորն և գահերէց իշխանքն չորեսին յԵղիազար Նիւստրացւոց 

եպիսկոպոս և Տիմոթէոս Ակդէնացւոց եպիսկոպոս աւրինակ զայս – 47. և 

գրեցին թուղթս առ սուրբն Գրիգորիոս աւրինակ զայս – 59.   Իսկ զաւրքն 

Հայոց ելեալ  ի  վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ լերինն, զոր աւրինակ 

սովոր  էին ասպատակել: - 80.  Բայց ո՛չ  է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ 

դրունս քաղաքի բազում զաւրք մտանեն – 99.  և   նոյն աւրինակաւ 

կազմեցաք զտեղի նշխարացն – 114. 
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ԱՒՐԻՆԱԿ ԶԱՅՍ - Եւ գրեաց ինքն թագաւորն և գահերէց իշխանքն 

չորեսին յԵղիազար Նիւստրացւոց եպիսկոպոս և Տիմոթէոս Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոս աւրինակ զայս – 47.  և  գրեցին թուղթս  առ  սուրբն 

Գրիգորիոս աւրինակ զայս – 59.  

ԱՒՐՀԱՍԱՐԱԿ  -  և զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին ի ձոր մի և  

թաքեան. ննջեցին խոյս տուեալ մինչև զմիւս աւրն աւրհասարակ / ծն. 

հասարակն /  -  246.   

ԱՒՐՀՆԵԱԼ  -  Արդ՝  աւրհնեալ լիցի անուն  քո  յաւիտեան: - 153.  զի 

աւրհնեալ լիջիք  ի  սրբոյն Կարապետէն,  և  ի  մեր նուաստ հովուական 

աղաւթիցս,  և  բավանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 289. Եւ կատարիչք 

հրամանացս եղիցին  աւրհնեալ  / ծն. օրհնեալք / յաստուծոյ և ի սրբոյ 

աստուածածնէս, յաւիտեանս յաւիտենից.  ամէն: - 289. 

ԱՒՐՀՆԵԼ - և սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն, ի յերկոսեան 

հիմն  եկեղեցոյ արկանէր: - 127. Արդ՝ աւրհնեցեք զիս  և  արձակեցեք 

խաղաղութեամբ: - 154.  Նմանապէս աւրհնեսցին ի Քրիստոսէ կատարիչք 

հրամանացն առաջնոցն  և  յետնոցս: - 289.   

ԱՒՐՀՆԻԼ  -  Եւ  իբրև ածաք զնոսա առ թագաւորն, և  բազում ժամս 

արտասուէր թագաւորն  և  հայցէր աւրհնիլ  ի  նոցանէ: - 123.  

ԱՒՐՀՆՈՒԹԻՒՆ  -  Մանաւանդ կրկին գոհութիւն ձևք աստուծոյ 

մատուցանեմք, առաւել  և  ձեզ աւրհնութիւն / ծն. աւրհնութեան /  - 35.  

որ  և  զիմ անուն գրեսջիր  ի  դպրութեանդ, զի այնու  և  մասն 

աւրհնութեան ընկալայց յետ քո: - 41.  զաւրհնութիւնս   երից մանկանցն 

ասէաք – 127.  Եւ  որ ոք զմեր անուն  ի  յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի  և  

ինքն ջնջեալ  և զրկեալ  ի  մեր աւրհնութենէ  և  աղաւթից: - 289. 

ԱՓՆ  -  բայց դեռ գայաք առ ափամբ այգեստանեացն – 95. 

ԱՔԻՒՂԱՍ  -  Զայս ամենայն իբրև լուան Բեկտոր  և  Անաստաս  և  

Թէովնաս և Աքիւղաս /ծն.Արկիւղաս/  և Մարկիւղաս, զարմացան – 59.   

 

 

 

 

                                                                                   Բ 

 

 

Բ – առեալ բրիչ` ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք Բ առնաչափոյ և 

արկեալ ի ներքս խիճս քարանց, և եդաք անդ զնշխարս Կարապետին: - 
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101.   Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս 

հանդերձ Բ սարկաւագաւք – 120. Եւ ի վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և 

փողոցս պատերազմին թողել Բ դրունս – 134. և կացոյց անդր 

կրաւնաւորս Կ:   …Ներսէս` ամս Է: Յովաննէս` ամս Բ: - 146. Ի սորա 

ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց` սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք` 

բնակեցան յանապատին` ամս Բ: - 148. Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան 

ոմանք յԻննակնեան վանս – 148.  Սա ետ  Բ աւանս յիւր  իշխանութենէն 

սուրբ Կարապետին զԱրտեմէտ և զԳոմսն: - 157. Եւ ինքն ելեալ կոչեաց 

զպարսիկ դպիրն Միհրանայ ի սենեկն և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից 

նիշ եթէ` յետ Բ-ուց աւուրց  ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի – 192.  զի 

իշխանն Պալունեաց կտրեաց Բ  իշխանս և եհան զնոսա  մինչև ի 

Հաշտենս: - 275.  

ԲԱԳԻՆ – դու զբագինսն կործանեցեր – 44.  ի գաւառն Տարաւնոյ  երկուս 

բագինս մնացեալ են – 79. 

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՔ – և դռնապանս տեղեացն զԲագրատունեաց իշխանն 

կացուցանէր: - 134. 

ԲԱԶՄԱԳՈՒԹ – Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան – 54. 

ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ - և տաւն ցնծութեամբ բազմամբոխ ժողովրդոցն 

կատարեալ – 124. 

ԲԱԶՄԱՆԱԼ – իբրև հասին հարիւրքն առ Սմբատ և ելին ի բլուրն, և 

զաւրքն Պարսից սկսան բազմանալ ի վերայ Սմբատայ և Վարազայ – 239. 

զի որչափ զաւրքն բազմանային, նոքա յանհոգս լինէին ի մէջ նոցա – 243. 

ԲԱԶՄՈՒԹԻՒՆ – Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս անհուն 

բազմութեամբ, կամ որպէս թանձրատարած տաղատարափս, այնպէս 

յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն – 98. և կալան ԽԸ իշխան կենդանոյն, 

և համար կոտորածին ոչ երևեցաւ` վասն բազմութեանն: - 160. Իբրև 

վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, երկու հարիւր այր 

թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և 

թշնամիքն ևս տեսին: - 219-220. 

ԲԱԶՈՒ - և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան 

դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն, յորոց մինն Կուառս և 

Մեղտի և Բրեխ և Տումբ և Խորնի, Կեղք և Բազու – 111. 
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ԲԱԶՈՒԿ – Քաջ և հզաւր  բազկի Վահանայ Սկայի, դիցն 

աւգնականութեամբ ողջո’յն: - 208. Ու՞ր ես բազուկ քաջ և հզաւր  ընդդէմ 

թշնամեաց, գաւազան իմոյ ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ 

մատիր իբրև զքաջ արծիւ – 241. 

ԲԱԶՈՒՄ – Զի հունձք բազում հասեալ են ի Քրիստոս – 37. որ ոչ անտես 

արար զազգս հիւսիսականս, բազում անգամ զզրկեալս ի 

ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս համարելով: - 40. 

Իսկ դուք այդչափ բազում քահանայք առեալ տարադէմ և հեռի 

ուղեգնացութեան ետոյք ձեզ: - 49. և կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս 

սարկաւագ, որ յոյժ հմուտ էր բազում դպրութեան – 52. Եւ անդ կացեալ 

բազում աւուրս, ապա խնդրեալ ի նշխարաց սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, 

զահեակ ձեռն Անդրէի առաքելոյն, և Ղուկասու աւետարանչին. զոր 

առեալ մեծաւ խնդութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. յորում 

բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց 

սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ մինչև 

հրաման հասանէր ի գիշերին վերջնումն` բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77.  

Եւ ի վաղիւն բազում պատերազմունս սկսաւ լինել – 77.  զի ըռազմ է 

բազում զաւրաց և բազում դրաւշք երևին փողփողեալք: - 82. զի  անդ արք 

հետևակք, որ զառիվայր կողմանէն էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք 

երիվարացն: - 88. Եւ ի բազում ժամս արտասուեալ սրբոյն Գրիգորի վասն 

իզուր կոտորածին – 96.  բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ ասէին – 99. 

Բայց ո’չ է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի բազում զաւրք 

մտանեն – 99.  Եւ այնչափ են բազում դևք ի տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ 

զսանդարամետս անդընդոց: - 99. Եւ իբրև ածաք զնոսա առ թագաւորն, և 

բազում ժամս արտասուէր թագաւորն և հայցէր աւրհնիլ ի նոցանէ: - 123. 

զի աւանք էին սոքա բազումք և մեծամեծք - 111. և  նոքա բազում 

վարդապետութեամբ խաւսէին ընդ նոսա – 123. Եւ ինքեանք յառաջ ելեալ 

խաղային գնային զբազում աւուրս – 125. և բազում ուրախութեամբ գային 

հասանէին յԵկեղեաց գաւառն – 125. որոց յառաջել արգելուին առ գլուխ 

Արձանին, և զբազում ժամս ոչ  կարաց անցանել ի վեր: - 130. Եւ բազում 

կոփեալ միմեանց և ոչինչ  եղև: - 135. Եւ պատարագս ողջակիզաց 

սպիտակ զուարակաց և նոխազաց և բազում գառանց և աղքատաց 

բազում ողորմութիւն առնէին: - 141. Եւ  ի  Վիրս մտեալ` ի  բազում տեղիս 

կոտորեցին: - 142. Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, 

վայրք անուշահաւդ, ջուր բազում, և երկիր դաշտ և շուրջանակի լերամբ 

պարսպեալ և բազում ամրոցս – 143. Սա բազում կրաւնաւորս կարգեաց ի 
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Գլակայ վանսն – 147.  սա շինեաց բազում եկեղեցիս և վանորայս – 149.  և 

գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 150. բազում 

անգամ աղաչեալ զսպասաւորսն, զի թողցեն մտանել յեկեղեցին – 150. Եւ 

զայս ասացեալ կնոջն` հանեալ բազում անուշահոտս` տայր 

սպասաւորացն և ասէր – 151. Իսկ հայր եկեալ յոյժ բարկացեալ 

եկեղեցպանին և տրտմեալ, և բազում ժամս արտասուեաց – 155. Բայց 

յորժամ եկն Խոսրով ի Կարնոյ քաղաք` զՄիհրան ի Տարաւն առաքեաց 

բազում զաւրաւք – 163. և բրեաց բազում աւանս և քաղաքս, և առեալ 

գնաց: - 164. Եւ նորա տուեալ բանից նիշ և պատուէր, բազում երդմամբ 

ասացեալ, զոր նա և նա միայն գիտէին: - 191.  և եկն ի վանս Գլակայ և 

տաւն ցնծութեամբ կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում 

քահանայիւք և եպիսկոպոսաւք – 203. Սա բազում ուղղութիւնս գործեաց 

ի գաւառին Տարաւնոյ – 204.  և հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա, և ոչ 

կարաց ունել, զի բազում մարդկաւ վազեաց գլուխն Վաղթանկայ: - 224. Եւ 

ինքեանք ելեալ ի տէրունական տունն, բազում ընձայս մատուցանէին 

աստուծոյ ի սուրբ Կարապետն – 248. Սա գնաց ի ժողովն, զոր արար 

Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ թագաւորութեանն. և նզովեալ բազում 

հայրապետք: - 249. Եւ Պալունեաց իշխանն զհետ մտեալ բազում 

զաւրաւք կոտորէին: - 266. որք եկեալ բազում սրտմտութեամբ հասանէին 

ի Տարաւն – 268.  Եւ ընդ բազում աւթևանաւք զանց առնէր – 279. Եւ եղեալ 

Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան Հայոց, առնու զաւր բազում և 

գնայ ի վերայ Հունաց – 283. Եւ յետ Ը ամի եկն Աբդռահիմ, քեռորդին 

Մահմեդի, բազում աղխիւ – 285.  

ԲԱԶՈՒՄ ԱՆԳԱՄ – որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիսականս, բազում 

անգամ զզրկեալս ի ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց 

աստուածս համարելով: - 40. որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց  

սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ մինչև 

հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն` բաժանել զկէսն և 

տալ ցնա: - 76. բազում անգամ աղաչեալ զսպասաւորսն, զի թողցեն 

մտանել յեկեղեցին – 150. 

ԲԱԶՈՒՄՍ – զոր երթեալ խուզեցին աւուրս բազումս – 54. Զոր յանձն 

առեալ տայ ի ձեռս նորա իշխանս և զաւրս բազումս – 75. հաւաքեալ 

դասս կրաւնաւորաց … Նոյնպէս և զայլս բազումս յասորոց: - 78. և անդ 

կացեալ զաւրս բազումս, և դարձան մեծաշուք պատուով – 125. Զոր 

Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն տուեալ գանձս բազումս և հրամայեաց 
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քարակոփս շինել – 202. և տուեալ մասունս բազումս Հայոց աշխարհին և 

մեծամեծ իշխանացն: - 279.  

ԲԱԶՈՒՄՔ – Ուստի և յարաժամ ճգնութեամբդ բազմաց աւրինակ գոլով և 

դաստիարակելով շնորհիւն տեառն. ողջ լինիք վասն բազմաց 

աւգնականութեան ի տէր և մերոյ բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39.  Միւս 

պատճառ` վասն նորա և միւս` քննութեան աղանդոյն Մենանդրի, որ և 

յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. բազումք ի 

հեծելոցն ի վիմացն մեռան: - 132. Եւ այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի 

զիշխանն Ծոփաց ի մեջ առեալ բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. Արդ` 

արա զնշան քո զաւրութեանդ առ նա, զի վկայ լիցի ազգաց և աւրէն 

բազմաց: - 154. և բազմաց բժշկութիւն լինէր ի տեղւոջն: - 176. Իբրև 

բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ մտանէին, սկսան կասկած առնուլ 

զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. Իսկ Վահանայ տուեալ զնոսա 

մաւրացն` զբազումս կոտորեաց – 211. Կաց, հարճորդի, թէպէտ և 

զբազումս ջնջեցեր, սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 

223. ՝ և ընկերք նորա քարիւ և նետիւ ընդդէմ գնացեալ զբազումս սպանին 

– 237. և նա կոտորեալ զբազումս և վաստակեալ յոյժ: - 277.  

 

ԲԱԺԱՆԵԼ – որք բաժանեցին /ծն. բժշկեցին/ զամենայն աշխարհս 

շրջագայութեամբ աւետարանին – 56. Առաւել զոր այսմ աշխարհի 

արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն սուրբ Կարապետիս, որ 

բաժանեաց իւր մարմնովն զամենայն աշխարհս: - 56. որ թէպէտ և բազում 

անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ 

յանձն տալ մինչ հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն` 

բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. Եւ իբրև եկաք ի տեղին և տասաք զտեղի 

կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս 

բաժանեալ: - 97. որդեա’կ, ընդ՞էր բաժանեցար ի գրկաց իմոց – 151.  Իբրև 

գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա – 186. 

Բայց բաժանեալ էր և կողմապահս թողեալ ամենայն տեղեաց – 211. Եւ 

ինքն զութ հազար այրն ռազմ բաժանեալ և ընդ առաւաւտն կազմեցան – 

221.  

ԲԱԺԻՆ – Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հասանէ անցանէ մինչ ի դրունս 

Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 35. 

ԲԱԼԽ – զի կալցեն զնա և տարցեն ի Բալխ – 163.  



128 
 

ԲԱԼԽԱՍՏԱՆ – Եւ տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց ԼՌ. և ինքն առեալ 

զզաւրսն Յունաց ՀՌ, գնացին ի Բալխաստան – 158. 

ԲԱԽԵԼ – ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. 

սկսան բախել իրերաց, զոր յոյժ վաստակեցաւ Մուշեղ: - 159. Եւ բախեալ 

տիգաւ ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և եհան ընդ սիրտ 

նորա – 223.  և անդէն ի թիկունս հասեալ աւգնականութեամբն աստուծոյ, 

և բախեալ զտէգն ի վերայ պարսկին  թիկանն, և անդէն եհան ընդ յողն 

յերիվարին – 242. 

ԲԱՅՑ – Բայց զքեզ աղաչեմ, զի հանցես մշակս ի հունձս տեառն: - 38. 

Բայց դուք գրեցէք առ նորա զնշան բանից ձերոց և զտեղեացդ 

զվայելչութիւն: - 45. Բայց թէպէտ և արտաքին մարդս մեր ապականի, 

սակայն ներքինն զնորոգումն կենաց սկսանի: - 45. բայց զի՞նչ են այսոքիկ 

առ վեց հարիւր և քսան գաւառ Հայոց, որ և գաւառին մին մի քահանայ 

կամ երկու լոկ թէ հանդիպին: - 48. բայց Նիւստրացիքն ընդդեմ դարձան – 

60. Բայց արդ աղաչեմք զքեզ – 61. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան 

բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ ի պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ 

տային կործանել – 63. Բայց թագաւորն պարսից զաւր մահուն Խոսրովու 

տաւն կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ ազգին Անակայ ետ: - 68. Բայց ոչ 

գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն այն հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և 

անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 71. Բայց թէ ո՞վ եբեր ի Կեսարիայ 

զնշխարս Կարապետին. Յովհաննէս աւետարանիչն: - 75. և անտի 

հալածեալ եկն ի Կեսարիայ` ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ 

Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 76. Բայց որ իշխանդ ես Անկեղ 

տան, յառաջ մատիր – 86. բայց  դեռ գայաք առ ափամբ այգեստանեացն – 

95. բայց չէառ հրաման ի տեառնէ – 100.  թէպէտ և դուք զմեզ  աստի 

հալածէք, բայց որ աստս կամի բնակիլ, և նա մի՜ գտցէ հանգիստ: - 99. 

Բայց ո՜չ է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի բազում զաւրք 

մտանեն – 99. բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի ցաւս իւրեանց, զի 

տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալսն: - 104. Բայց 

զորս եդաքն, այս են – 115. Բայց առ թագաւորն Տրդատ ԼՌ միայն 

մնացեալ էին զաւրք – 126.  Բայց ի պատերազմէն արգելեալ թագաւորն 

ասելով – 128. բայց տեսէք` մի՜ իմասցին զձեզ և դարձեալ նենգութեամբ 

փախիցեն և ի մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 128. Բայց թագաւորն  և 

Գրիգորիոս մեւք հանդերձ ի փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք: - 129. 

Բայց սկսաւ պակասել արքայն հիւսիսոյ, և գիտաց, եթէ վնասելոց եմ: - 

135.  բայց մինչ ի Տարաւն մտին, ԾԸ  հազար էին: - 142. Այս ամենայն 
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գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ, բայց եղև ի ձեռն նենգաւոր իշխանին 

Աղձնեաց: - 142. Բայց ի պատուոյն մերժել հրամայեաց և վարել ի 

գաւառէն Հայոց: - 143. Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս  յայս, երկիրս 

բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում – 143. բայց զմանուկն առեալ ի 

գրկաց տիկնոջն, տարան յեկեղեցին – 150. Խորհեցաւ շինել եկեղեցի, բայց 

գնաց ի մատրավանսն` վասն զնիւթն գտանելոյ – 156. Բայց որդին, 

թէպէտ և դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 157.  

Բայց յորժամ եկն Խոսրով ի Կարնոյ քաղաք` զՄիհրան ի Տարաւն 

առաքեաց բազում զաւրաւք – 163. բայց Պաւղիկարպոս զամենեսեան 

յուղարկեաց յամուրն Ողկան – 165. բայց զդուռն եկեղեցոյն ոչ կարացին 

գտանել – 175. Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ – 177. Այլ ինչ 

ո՜չ ունիմք պարտուցդ այդմիկ վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ 

զնեղութիւն կրել: - 169. Բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի 

աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. 

Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ 

յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 

195. Բայց նուիրակն և դպիրն ոչ ինչ գիտէին յիրացն – 196. բայց ոչ 

ժամանեցին շինել որպես արժանն էր վասն պատերազմացն: - 202. 

Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ լացի – 

208. Բայց բաժանեալ էր և կողմապահս թողեալ ամենայն տեղեաց - 212. 

բայց արգելին զնա քահանայք դրան իւրոյ: - 218. Եւ խմբեցաւ պատերազմ 

այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս, բայց միայն ի ձայն 

փողոցն և ի տեսս դրաւշիցն: - 222.  և մի ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց միայն 

այնոքիկ, որ առ ուղտքն էին – 226. զոր ոչ հրամայեաց սպանանել, բայց 

առ ի նոցանէ ՌԽԴ ուղտ, և ութ հազար ձի  և ջորի: - 226. Բայց եղբայրն 

Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ դահեկան և և ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի 

Տարաւն գնել զկին եղբաւրն և զորդին: - 229. Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ 

տամ, ապա թէ ոչ` գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 

230. Բայց թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ ՃՌ դահեկան, և ԲՌ ուղտ, և հինգ 

հազար պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք զայս կինս և զորդիս: - 231. բայց 

եթէ դոքա քեզ պիտին` դու քրիստոնեա լե՜ր և զիս ի պարսիկս տար – 231. 

Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր ութսուն հազար դահեկանի լուր 

փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232.  Բայց որ երկու տարի զԽառանայ 

գինին և զԱսորոց և զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 233. բայց 

արի անցանեմք և յուխտ երթամք ի վանս իմ: - 233. Բայց զի նենգել կամէր 

պարսկին, և Սմբատ եթող զորդին իւր զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա 
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անցանէ, նա սպանցէ: - 234. Բայց գիտաց եթէ կարի սաստկանայ, ձայն 

բարձեալ ասէ - 241. Բայց խնդրէ զայս ի մէնջ` զնշխարս Մուշեղայ 

իշխանին – 251. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր – 252.  Բայց 

զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն – 

265. Բայց ի թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն – 265. Բայց ոչ կարացին 

գիտել` զինչ էր բանն, և անդէն մեռաւ: - 276. Բայց որդի նորա Տիրան 

հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց  ի 

դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. բայց յղէ ի 

կայսր` թէ մի ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի, զի 

ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. Բայց զոր ինչ ի 

Տրդատայ մինչև ի Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, 

ո՜չ գտի գրով: - 287. 

ԲԱՅՑ ԱՐԴ – Բայց արդ աղաչեմք զքեզ – 61. 

ԲԱՅՑ ԵԹԷ – բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի ցաւս իւրեանց, զի 

տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձալսն: - 104. բայց եթէ 

կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք մարմնով ապրեսցին 

հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. Բայց եթէ դոքա քեզ պիտին` դու 

քրիստոնեա լե՜ր և զիս ի պարսիկս տար – 231. 

ԲԱՅՑ ԹԷ – Բայց թէ ո՞վ եբեր ի Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին – 75.  

Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ 

յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 

195. Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ տամ, ապա թէ ոչ` գնացէք երեքեանդ 

յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230. Բայց թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ ՃՌ 

դահեկան, և ԲՌ ուղտ, և հինգ հազար պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք 

զայս կինս և զորդիս: - 231.  

ԲԱՅՑ ՄԻԱՅՆ - և անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ` ընդ իւր ունելով 

բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 76. Այլ 

ինչ ո՜չ ունիմք պարտուցդ այդմիք վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ 

զնեղութիւն կրել: - 169. Եւ խմբեցաւ պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր 

հնար ճանաչել զմիմեանս, բայց միայն ի ձայն փողոցն և ի տեսս 

դրաւշիցն: - 222.  և մի ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց միայն այնոքիկ, որ առ 

ուղտքն էին – 226.  

ԲԱՅՑ ՍԱԿԱՅՆ - Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ ի վերայ քո 

վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 

252. 
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ԲԱՆ – Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք 

նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. Բայց 

դուք գրեցէք առ նոսա զնշան բանից ձերոց և զտեղեացդ զվայելչութիւն: - 

45. Տեառն և սիրելի եղբարց և հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց 

ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատաւ և ամենայն իշխանաւքս: - 47. Եւ 

փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն յայլ նամակի և յուղարկեցին առ 

Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51. Եւ ընդ բանիցն եհար զնա, և անդէն 

սատակեցաւ: - 155. Եդ բանս ի բերան զաւրացն զսուրբ Կարապետն կոչել 

յաւգնականութիւն: - 159. Եւ առ վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի ներքս 

առնուլ զզաւրսն Պարսից – 181. Եւ նա կարգաւ պատմեաց նմա ստուգիւ, 

և մի բան ո՜չ թաքուցեալ ի նմանէ, զոր արարեալն էր: - 190. տուր բանից 

նշան ի պարսիկն և պատուէր որ յԱպահունիս, և ես ապրեցուցանեմ 

զքեզ: - 191. Եւ նորա տուեալ բանից նիշ և պատուէր, բազում երդմամբ 

ասացեալ, զոր նա և նա միայն գիտէին: - 191.  և  ետ գրել ի նա ողջոյն և 

բանից նիշ եթէ` յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի, Ռ 

արամբ միայն զի տեսցուք զմիմեանս: - 192. Եւ ինքն սկսաւ վտանգել 

զնոսա բանիւք` եթե արժա՞ն էր ձեզ զմարգարտեայ զպսակն  

մարզպանին գողանալ: - 194. Եւ զՎաշիր գանեաց, մինչև նշան բանից 

առցէ զաւրսն կոչելոյ – 197.  և ի հարուածէ ցաւոցն ետ բանից նշան առ 

զաւրապետն և իշխանս գալ ի տեղին փութով: - 197. Եւ ծիծաղեալ 

Սմբատայ ընդ յաղի բանսն Սուրէնայ, ետ զկինն և զորդին ածել առաջի 

իւր: - 229. Զայս ասաց, զի յիշելիք լիցի բանն: - 241. Բայց ոչ կարացին 

գիտել զինչ էր բանն, և անդէն մեռաւ: - 275. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ 

ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ 

հազարաց – 285. 

ԲԱՆԱԿ - և իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, 

առեալ տարան ի բանակն և անդէն մեռաւ: - 140.  և ոչ գիտացին, մինչև 

ոմն զերծեալ անկաւ ի բանակն իւր: - 199.  Իսկ Վահանայ լցեալ 

իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով 

ամեհեաւք, և երկաթ մի յայսկոյս ասպարին և երկաթ մի յայն, և գնաց 

մերձ ի բանակն Հոնին – 256. էր սա զատակաց յայլոց բանակացն: - 256. 

Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր 

բանակին – 257. Որ իբրև արկին ի բանակն, և ինքեանք զհետ մտեալ 

սկսան կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի – 257. 

Եւ կոտորեալ ի պարսիցն կան ի պահեստի ընդ  վկայարանաւն, և 

վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286.  
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ԲԱՆԱԿԱՏԵՂՆ  - դարձան ինքեանք ի բանակատեղն / ծն. բանակ / - 259. 

ԲԱՆԱԿԵԼ -  Եւ ի նոյն վայրի իջեալ բանակեցան մինչև ցառաւաւտն: - 89. 

և եկեալ բանակեցաւ ի գլուխ Արձանին վասն ընդարձակութեան 

վայրուցն: - 119. Եւ բանակեցան նոքա յայնմ կողմանէ և սոքա յայսմ 

կողմանէ: - 139. որք եկեալ բանակեցան յեզրս Մեղեայ – 214. Իսկ 

Սմբատայ ելեալ ի վերայ լերինն, զոր Սերեմավայրք կոչեն, բանակեցաւ 

հանդէպ Տիգրանայ: - 254. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ 

ձեռամբ իւրով ԸՌ այր, և բանակեալ / ծն. էր բանակեալ / մերձ ի 

քարագլուխ մի – 256. Եւ իբրև բանակեցան առ իրերաւք, խորհեցան սոքա 

գնալ ի վերայ պարսից – 263. և հնարս իմացեալ ընդ Մարտուց փող ի 

վայր գնացեալ և անդ բանակեցան: - 263.  

ԲԱՆԱԿԻԼ - և ընդ Հայոց զաւրսն հպարտացան բանակիլ – 156. 

ԲԱՆ ԱՌՆՈՒԼ - Եւ առ վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի ներքս առնուլ 

զզաւրսն Պարսից – 181. 

ԲԱՆԱՒՈՐ – զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր 

փարախն վերին Սիովնի փոխարկեալ – 46. Ձգե՛ա, տէր, զամրածածուկ 

աջ քո ի վերայ բանաւոր փարախիս  այսորիկ – 168.  

ԲԱՆԴ, ԲԱՆՏ – ետ հրաման գերծել զգէսս նոցա և խաղացուցանել զնոսա 

ի Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին արս ՆԼԸ: - 107. զի մի ձայն 

բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, որ և 

զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. 

ԲԱՆՍԱՐԿՈՒ – Ուստի նախանձու բանսարկուին մեղք մտին յաշխարհս, 

և ի մեղացն մոռացումն, և ի մոռացմանէն կորուստ յաւիտենական – 166. 

ԲԱՆՏ – տե՛ս ԲԱՆԴ 

ԲԱՌՆԱԼ – Իսկ յորժամ մեռաւ մայր նորա, և զթագաւորութիւնն  բարձին 

/ ծն. եբարձ / ի հաւրէ նորա Տիրանայ – 71. և ամենայն զաւրքն զաղաղակ 

բարձին առաջի իշխանին Սիւնեաց: - 90. և նոյն ժամայն բարձեալ 

զնշխարսն ի մէջ գեղջն և պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ մինչև 

ցառաւաւտն: - 96. Եւ ի վաղիւն բարձեալ ելաք յԱրձանն և ընթերցաք 

զգիրն: - 96. Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար – 98.  Իսկ 

դևքն ձայն բարձեալ ասէին – 99. Եւ իբրև ամենայն զաւրքն սկսան դէմ 

իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ արքայն հիւսիսոյ ասէր – 134. Եւ անդեն 

բարձեալ զաջ ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն ի վերայ ձախոյ թիկանն և 

անցուցանէր ընդ գաւտին – 136. ուստի փրկութեան ճանապարհ բարձեալ 

էր և մահ թագաւորեալ: - 166.  Եւ ի մէջ առին զնոսա  և իսկոյն բարձին 

զգլուխս նոցա և ի գետ ընկեցին – 187. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն – 193. 
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Իսկ նոցա զաղաղակ բարձեալ ասէին – 213. Իսկ Վահանայ սկսաւ 

պակասել և ձայն բարձեալ ասէր – 216. Եւ Սմբատայ ձայն բարձեալ ասէ – 

223. Արդ` որովհետև այդպէս տիրատեացք էք, ես բառնամ զգլուխ քո ի 

քէն: - 225. Բայց գիտաց եթէ կարի սաստկանայ, ձայն բարձեալ ասէ – 241. 

Իսկ Վահան ձայն բարձեալ ասէ հանդերձ արտասուաւք – 244. Եւ ձայն 

բարձեալ /ծն. ձայն տուեալ / ասէ – 261. Վարդուհրի՛, մի՛ մեղադրեր, 

գլուխդ հակեաց և ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ, զբեռնդ, և ապա բառնամ: - 

274. 

ԲԱՌՆԱԼ ԶԳԼՈՒԽ – Եւ ի մէջ առին զնոսա և իսկոյն բարձին զգլուխս  

նոցա և ի գետ ընկեցին – 187. Արդ` որովհետև այդպէս տիրատեացք էք, 

ես բառնամ զգլուխ քո ի քէն: - 225. 

ԲԱՍԵԱՆ, ԲԱՍԷՆ – իսկ ԳՌ անցին ընդ Բասեն / ծն. Բասեան / և ընդ 

Հարք – 89. և անցեալ գնաց ընդ կողմանս Բասենոյ: - 163. Իսկ Աբդռահիմ 

անցանէ ի Հարք և ի Բասեան, ի Վիրս և ի Ջաւախս, և ի Վանանդ, առեալ 

հարկս դառնայ ի Տաճկաստան: - 286. 

ԲԱՍԵՆ - տե՛ս  ԲԱՍԵԱՆ 

ԲԱՐԴԱ – զոր գտանես յՈւռհայ քաղաքի առ Բարդա / ծն. Բարդան, 

Բարդեան /  պատմագրի: - 71.  

ԲԱՐԴՈՂԻՄԷՈՍ, ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ – դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց 

առաքելոցն  Բարթողիմէոս և Թադէոս – 41. և կացոյց անդր կրաւնաւորս 

Կ: …Յովհաննէս` ամս Բ: Բարդողիմէոս /ծն. Բարթուղիմէոս/` ամս Գ: 

Կումիդաս` ամս Ժ:  Բարդողիմէոս` ամս  Ը: - 146-147. 

ԲԱՐԵԲՈՒԽ -  զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ / ծն. բարեխառն / 

ասեն ոմանք, շինեսջիր զդա բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 41. 

ԲԱՐԵԽԱՒՍ – Արդ` ես մտանեմ, ով տէր, և զքո մայրդ ինձ բարեխաւս 

ունիմ – 153. Աղաչե՛մք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ քով քաւութիւն 

մեղաց շնորհեսցես, ի կալ առաջի սրբոյ եկեղեցոյս և ունել բարեխաւս 

զսուրբ  Կարապետս – 173. զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր աշտարակ եղեն 

աշխարհի, բարեխաւսք և աւգնականք առ աստուած: - 177. Բայց դու 

առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո ժամանակս այսքան 

աշտիճան հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ անտի, ի խոտաբուտ 

կենացն ի դրախտն փափկութեան, և մեզ բարեխաւսք / ծն. բարեխօսք /: - 

177.  

ԲԱՐԵԽԱՒՍՈՒԹԻՒՆ – ողջ լինիք վասն բազմաց աւգնականութեան ի 

տէր և մերոյ բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39. Բարեխաւսութեամբ սուրբ 

Կարապետիս և Մկրտչի քո և աղաչանաւք սորա պահեա զեկեղեցի քո 
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հաւատացելոց անդրդուելի և անսասանելի – 169. Թո՛ղ զյանցանս նոցա 

բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և մեր հեղմամբ արեանս գրեա՛ 

զնոսա յորդեգրութիւն սրբոցն ի լոյս: - 172. Դու հատո՛ նոցա 

բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս: - 173. 

ԲԱՐԵՀԱՄ – քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի 

բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ, որ հայի ընդ յարևելս, բարեհամ և 

դիտանոց: - 123.  

ԲԱՐԵՊԱՇՏԱՒՆ - և ունէր կին բարեպաշտաւն Մարիամ անուն նորա: - 

149. Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, 

դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թո՛ղ թէ այծ արածել: - 231. 

ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆ – Տէր աստուած զաւրութեանց և արարիչ 

յաւիտենից, որ ստեղծեր զմարդն ի պատկեր քոյոյ բարերարութեանդ  - 

166. 

ԲԱՐԵՓԱՌ – Յառաջ մատի՛ք, ո՛վ դենակորոյսք և ուրացողք զհայրենի 

աստուածսն, և թշնամիք բարեփառին / ծն. բարեփառ, բարեփառի / 

Գիսիանէ և ուրացողք: - 85. 

ԲԱՐԹՈՂԻՄԷՈՍ - տե՛ս ԲԱՐԴՈՂԻՄԷՈՍ 

ԲԱՐԺԱՆԵԼ –  Եւ  բարժանեալ  զզաւրսն` արձակեաց  որպես  

խորհեցաւ: - 128. 

ԲԱՐԻ – Այլ և խրատ բարեաց տամ քեզ – 41. մասնակից եղիցին դոցին 

բարեացդ: - 105. Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ: - 121. 

Բարի եկիր, ճանապարհորդ խաղաղութեան: - 121. Բարի եկիր, 

արուսեակ արդարութեան – 123. Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, 

երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում – 143. վա՜յ ինձ, մեղաւորիս, 

որ զրկեալս եմ ի բարեաց: - 150. հատուցից նոցա զհատուցումն բարի – 

173. որք ի կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս տեղի և գործեցին 

բարիս առ եկեղեցիս – 173. Սա մերթ բարի խորհի մեզ և մերթ չար: - 250.  

ԲԱՐԿԱՆԱԼ – Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւութինս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան – 54. Իսկ ընդդեմ դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի 

թագաւորին  Տրդատայ, և նորա բարկացեալ  յարձակեցաւ ի վերայ նորա 

և ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 140. Իսկ հայր եկեալ յոյժ բարկացեալ 

եկեղեցպանին և տրտմեալ, և բազում ժամս արտասուեաց – 155.  Իսկ 

Միհրան բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա ԲՌ այր: - 185. Եւ նորա 

բարկացեալ առ զտէգն որ ի ձեռն ծառային և կամէր հարկանել զՎահան: 
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- 190. Իսկ նորա բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա Զ հազար այր ի 

Մուշ: - 210. Եւ նորա բարկացեալ հրամայեաց գլխատել զնոսա – 213.  Իսկ 

Սմբատայ բարկացեալ ասէ – 235. Եւ բարկացեալ Վաշդեան` ետ ածել 

զՀամամ և ծայրատել զոտս և զձեռս նորա: - 284.  

ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ - մի՛ առներ յիս զցասում բարկութեան քո, և մի՛ եղէց  

նշաւակ աշխարհիս – 152. զի դու ոչ յիշես յողորմութեան զբարկութիւն 

քո: - 153. Եւ յարուցեալ մեծաւ բարկութեամբ ել ի թագաւորէն: - 161. Իսկ 

Վաղթանկայ ի ցասումն բարկութեան դարձեալ  վասն Վահանայ, 

առաքեաց դարձեալ զԱսուր ութ հազարաւ ի վերայ նորա – 214. և 

բարկութեամբ լցեալ ռազմ կարգեցին: - 259.  

ԲԱՐՁ – Եւ Վահանայ յանկարծակի առեալ  բարձ մի`աճապարեաց և 

ձգեաց ի վերայ բերանի նորա – 255.  

ԲԱՐՁՐ – Զի Կարապետին է առ անկիւն դրանն Աշակունի, թզաւ հեռի 

գտանես զբևեռս նշանացն` կէս թզաւ բարձր ի գետնոյն – 102. Իսկ նա 

ասէր ձայնիւ բարձր – 240.  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ – Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես, մշակ առանց ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն քան 

զերկինս: - 123.  

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – Ամրացո, տէ՛ր, զժողովուրդս քո, հովուեա՛ և 

բարձրացո մինչև յաւիտեան: - 168.  

ԲԱՐՁՐՈՒԹԻՒՆ - և սկսան ի վայր հոսել ընդ բարձրութեան ահաւոր 

վիմացն: - 258. 

ԲԱՐՁՔ - և աճապարեաց Արձանն և եհար տիգաւ ի վերայ բարձից նորա 

և մերձ  տարաւ ընկենուլ զնա: - 87. Եւ իբրև եհաս նմա, Մեստակէսն 

խոցեաց զբարձս նորա – 92. Եւ այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև 

զարմունքն. և ձախ ձեռն թիկամբն և զոսկր բարձիցն աջակողմանն և այլ 

մանր ոսկերս ի մարմնոյն: - 101. Բայց զորս եդաքն, այս են. 

զԱթանագինէին` զհասարակն, և զԿարապետին` զերկու բարձսն 

ձախակողմանն, և զերկու սրունսն և մասն ինչ յոսկերաց ողինն: - 115. Եւ 

Սմբատ ի ներքս անցեալ` եհար և կտրեաց զսռնապան բարձից նորա – 

223.  

ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ  - Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ 

այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և 

սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և որբոց խնամածուք: - 144. 

ԲԱՐՒՈՔ – Բարւոք գտա զձեզ, աւթևանք հոգւոյն սրբոյ և ճրագք լուսոյ: - 

121. Բարւոք / ծն. բարիոք / գտաք զձեզ, առաւաւտ խաղաղութեան: - 123.  
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ԲԱՐՔ - Ա՜յ գայլակորիւն, յիշեցեր զբարս / ծն. զբանս / հաւր քո և ի նոյն 

շաղակերութիւն դարձար: - 91. արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի 

քուն է, և մի՛ զգայլ, որ զբարս իւր մոռացեալ է – 162. 

ԲԱՒԱԿԱՆ -  զոր ոչ հաւանեցաւ սուրբն Գրիգոր, այլ բաւական 

համարեաց զայն միայն գրել: - 63. 

ԲԱՒԱԿԱՆ Է – Արդ`  այսոքիկ ի մէնջ պատասխանի ձեզ բաւական/ 

գրքում` բավական / իցէ: - 143. 

ԲԵԿԱՆԵԼ - Տե՛ս, տէր, զբեկեալ սիրտ իմ, և ողորմութիւն արա ինձ 

վիրաւորեցելոյս – 153.  

ԲԵԿՏՈՐ – Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի 

եպիսկոպոսունքն,  իբրև տեսին  զթուղթսն,  յոյժ ուրախ  եղեն  և  

խնդացին – 51.  Եւ  Բեկտոր / ծն. Բեկտոս /  և Անաստաս դարձան ի 

Կեսարիայ: - 52. Արդ ի նոյն ժամանակս Բեկտոր և Անաստաս ի 

Բիւզանդիայ հանդիպեալ ոմանց – 58. Զայս ամենայն իբրև  լուան 

Բեկտոր և Անաստաս և Թէովնաս և Աքիւղաս և Մարկիւղաս, զարմացան 

– 59. Բեկտոր տանջի ի ջերմութենէս և սուրբն Մարկեղաս վատեալ 

յաչացն: - 61. ո՜վ երանելիդ Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն 

Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով – 71. 

ԲԵՄ  -  Զոր գրեաց սուրբն Գրիգոր ի տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի անդ  - 

102. 

ԲԵՄԲ  -  Եւ զայս ասացեալ ետ բերել երկոտասան թուր և դնել առաջի 

բեմբին / ծն. բեմին/, մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252.  

ԲԵՌՆ  -  Վարդուհրի՛, մի՛, մեղադրեր, գլուխդ հակեաց և ընկէց զքեզ, արդ 

ուղղեմ զբեռնդ / ծն. զբեռդ /  և ապա բառնամ: - 274. 

ԲԵՐԱՆ - Եդ բանս ի բերան զաւրացն զսուրբ Կարապետն կոչել 

յաւգնականութիւն: - 159. Եւ պատառեալ զփորն, և ետ ծառային հանել 

զլերդն և դնել ի բերան: - 190. Սա խնդրեաց ի սուրբ Կարապետէն կապել 

զբերանս գազանացն, որք զլուսաբերսն ուտէին – 204. Եւ Վահանայ 

յանկարծակի  առեալ  բարձ  մի` աճապարեաց և ձգեաց ի  վերայ  բերանի 

/ ծն. բերանոյ / նորա – 255.  

ԲԵՐԴ  -  Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա 

միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց` ընդ յինքեանս 

տանելով զիշխանսն, որ ի բերդին Ողկան / ծն. Ուղկան /: - 142. գնամք ի 

վերայ ամուր բերդիցն – 180.  և ժողովեալ զերկու հազար երիվարսն ետ 

տանել յՈւղնուտն բերդ / ծն. յՈղնուբերդն, յօղնուբերդն /: - 189. յարուցեալ 

նոցա յետուստ կողմանէ, փախստական արարին ի բերդս կոյս  Կոթ 
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ձորոյ: - 199.  և  արք բերդին ընդդէմ եկեալ քարամբք և գլովք յանխնայ 

կոտորեցին – 199. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն`երեսուն 

հազարով , որ և շինեաց զՊորպ քաղաք և զբերդն Գահար: - 205. Կամ եթէ 

սիրոյ պատճառանաւք  եկիր, զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր շինեցեր, կամ զբերդ: - 

209. Իսկ զորդին Վաղթանկայ  և զկինն առեալ տարան ի յԱյծից բերդ ի 

պահել զնոսա: - 227. Եւ նոքա ցուցին նմա զբերդն, թէ անդ է: - 229. 

ԲԵՐԵԼ - Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ ինչ 

թերութիւն լիցի լսողաց, կարծելով թէ բերեալ / ծն. յերևելիս ,յերևեալս / ևս 

չեն: - 45. Եւ եդ անդ զբերեալ մասն սրբոց առաքելոցն և կարգեալ անդ 

պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս ԲԺ ան – 58. Բայց թէ ո՞վ  եբեր ի 

Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին. Յովհաննէս աւետարանիչն: - 75. Եւ 

զմարդիկն բերին ի տեղի անցուցին: - 84. զոր եբեր ի Կեսարիայ – 101.  և 

զնա փախստական արարին, բերին մինչև ի Կարնոյ քաղաք – 117. և 

առաջի սրբոյ սեղանոյն  երկրպագեցուցին տեառն և բերին ետուն զնա: - 

150.  Եւ Վահանայ առեալ զմախաղն, ուր քիթքն կային  և ետ բերել 

ծառայի մի առաջի իւր: - 189. Եւ փակեալ զդրունս տաճարացն, ետ բերել 

զգլուխն Միհրանայ – 194.  Եւ զքիթսն կտրեալ և ի  շար արկեալ` բերին 

առ Սմբատ – 227. Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ է – 231. Իսկ Սուրեան 

բերեալ ետ ՃՌ դահեկան, և զուղտսն, և զձիսն ետ ցիշխանն: - 231. Իսկ 

Սմբատայ ելեալ յեզր պատերազմին, հրամայեաց բերել պարսիկ մի – 242. 

Եւ զայս ասացեալ ետ բերել երկոտասան թուր և դնել առաջի բեմբին, 

մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252. Պատմութիւն վասն գիտելոյ 

զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ յումմէ բերաւ, և կամ թէ որպէս կայ ի 

Ծիծառնէ – 279. և ետ ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու և առեալ 

զխաչն` եբեր ի վանս Գլակայ ի սուրբ Կարապետն – 279. բեր զխաչն և 

տուր ինձ և առ յինէն ԶՌ դրամ: - 280. տասն և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ 

իւր բերեալ, խնդրէր հարկս ի Հայոց: - 285. 

ԲԵՒԵՌ – Զի Կարապետին է առ անկիւն դրանն Աշակունի թզաւ հեռի 

գտանես զբևեռս նշանացն` կէս թզաւ բարձր ի գետնոյն: - 102. Եւ զայս 

ասացեալ խաղաղեցաւ  տեղին ի մէնջ և անյայտնի եղև նշանաւք 

բևեռացն և փափագաւղացն: - 116. յորում կայ նշխարք Կարապետին  ̀

բեւեռովն յայտնի գոլ – 288.  

ԲԺ-ԱՆ - Եւ եդ անդ զբերեալ մասն սրբոց առաքելոցն և կարգեալ անդ 

պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս ԲԺ ան - 58. և եթող ի տեղւոջն արս 

կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ – 111. Զի Կուառ ունի 

երդահամարս ԳՌ  և  ԲԺ-ան  և  հեծեալս  ՌԼ  և  հետևակս  ԲՌ  և  Մ:  - 
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111. Արդ յետ ԲԺ-ան  աւուրս երթեալ իջանէաք ի քաղաքագեղն Մեղտի և 

անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, գտին 

ԲԺ-ան   ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 273. 

ԲԺԱՆԱՄԵԱՅ  -  այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և աւգնական իմ աստուած է և 

դու և ո՛չ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ: - 178. 

ԲԺ-ԱՆ ՀԱԶԱՐ - նախարարքն կշռեցին քաղաքապետին ԲԺ-ան հազար 

դահեկան: - 77. 

ԲԺՇԿԵԼ  -  Եւ մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց զնոսա և հրամայեաց 

կործանել զԳիսիանէս – 98. Այլ որ յուսով հաւանեալ և հաւատով գան ի 

բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն, խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես 

զնոսա – 104. Եւ որք գայցեն ի սա վասն կարեաց անձանց իւրեանց, 

ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր ախտից – 170. Մի՛ վասն մեղաց 

նոցա դատապարտեր զնոսա, այլ գթութեամբ քով  խնամեա և 

մարդասիրութեամբ քով ողորմեա և բժշկեա – 171. Իսկ զորս ի Մեղտի ետ 

տանել,  բժշկել ետ ի վիրացն – 248.  

ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ – որպէսզի որք գայցեն ի բժշկութիւն, մի՛ լիցի տրտունջ – 

43.  յորում բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58.  և դիւաբնակ մարմինք նոցա 

ընկալան զբժշկութիւն: - 74. Այլ որ յուսով հաւանեալ և հաւատով գան ի 

բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն, խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես 

զնոսա – 104. ուր զբժշկութիւնսն առնէր – 124. և բազմաց բժշկութիւն 

լինէր ի տեղւոջն: - 176. 

ԲԻՒԶԱՆԴԻԱՅ  -  Արդ ի նոյն ժամանակս Բեկտոր և Անաստաս ի 

Բիւզանդիայ / ծն. Բուզանդեա / հանդիպեալ ոմանց – 58. Եւ մեք աւասիկ  

եմք ի  Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց եպիսկոպոսն գնացեալ էր 

յԵգիպտոս  – 60.  արդ  մնացէք   դուք  ի  Բիւզանդիայ 

/գրքում`Բիւզանդիա / - 60.  

ԲԼՈՒՐ  -  Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն  և  զլերինն և 

զարանցն, որ ի պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային  կործանել – 63. 

Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց և զիշխանն 

Անձևացեաց … ելեալ յերկրորդ ժամուն  ընդ բլուրն, ուր Արձանն էր 

թագուցանել, և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. Իսկ 

իշխանքն  իբրև ելին ի վերայ բլերն / ծն. բլրին / և տեսին զԱրձանն, 

վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ քաջ իշխանացն` ի փախուստ 

դարձուցին զզաւրսն: - 84. ամենաքեան անդ հասանէին ի բլուրն: - 84. Իսկ 

իշխանն Անկեղ տանն հերձեալ զքրմացն կողմն և անցանէր յետուստ 

կողմանէ, ուշ  բլերն / ծն. բլրին / առնէր – 88. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ 
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իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա 

արարեալ, նոյնպես և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 

88. Եւ իբրև ելին ի վերայ բլերն / ծն. բլրին /, ճակատեցան դարձեալ առ 

միմեանս – 88. յառաւաւտուն պահուն ելանեն յանտառէն ի բլուրս ուրեք – 

120.  և եկեալ ելին ի բլուրն արևելական տեղոյն արարոց Դեմետրեայ – 

120. զոր կոչեմք Արևու բլուր / ծն. Արևոց բլուր, Արու բլուր, յԱրու բլուր,  

Արաբլուր / - 121. Եւ ելին ի գլուխ բլրին – 121.  Եւ կոչեցաւ բլուրն այն 

Աւետեաց բլուր: - 121. Իբրև մերձեցաք ի բլուրն, նոքա ընդ յառաջ եղէն 

մեզ և միաբանեալ ելաք ի բլուրն աղաւթեցաք: - 122. քանզի չէր բլուրն 

հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. 

և կտրեալ զռազմ առաջապահիցն, անց ի գլուխ բլերն: - 131. Ի սորա 

ժամին եկն  սուրբն  Գրիգոր ի Գլակայ վանս, և եկաց յԱւետեաց բլուրն 

առ Անտոն և Կրաւնիդէս Դ ամիս – 145. Ծածկեսցեն զիս լերինք, և 

ողորմեսցին ինձ բլուրք – 150. և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ եթէ  ̀

յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի, Ռ արամբ միայն, զի 

տեսցուք զմիմեանս: - 192.  և կայ ի թաղման ի Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ 

աջմէ եկեղեցւոյն, ընդ յԱւետեաց բլուրն  և ընդ Ասնի միջի: - 204. Եւ 

թողեալ զհինգ հազարն ի բլերն / ծն . բլուրն/  որ կոչի Մահու ագարակ և 

ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: - 218.  Իսկ Սմբատ կտրեաց ի 

գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի տեղի թագստեան զպարսկէն 

յետուստ կողմանէ, և ի բլերն յայն կողմանէ ԲՌ: - 221. իսկ նորա ի բլուրն 

ելեալ ասէր – 222. Եւ եհար զգլուխ նորա և ընկէց. և դարձաւ մեծաւ 

յաղթութեամբ ի բլուրն: - 226. Եւ կոչեաց անուն բլերն / ծն. բլրոյն / Մահու 

բլուր: - 226. Իբրև հասին հարիւրքն առ Սմբատ և ելին ի բլուրն, և զաւրքն 

Պարսից սկսան բազմանալ ի վերայ Սմբատայ և Վարազայ – 239. Եւ 

փողոց տուեալ ի վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և Վարազ յահեակ, և 

սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք և երիվարք իւրեանց: - 239. Իսկ 

Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր 

մի, և անուանեցաւ Վարազակայ բլուր: - 246. Եւ իբրև խմբեցաւ 

պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն, որ կոչի Կաղամախեաց բլուր 

/գրքում՝ կաղամախեաց/ – 270. Իսկ կրաւնաւորքն գային ի 

Կախամախեաց բլրէն / ծն. Կաղամախեաց, ի Կախմխեաց / - 277. և եկին 

ելին ի բլուր մի, որ հայի ընդ դաշտին Մատրավանից – 277. ապա շինեաց 

զեկեղեցին, որ ի վերայ բլերն Մշոյ / ծն. Մշու /, յանուն որդոյ իւրոյ 

կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: - 281. 
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ԲԼՈՒՐ  ՄՇՈՅ  -  ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի  վերայ բլերն Մշոյ / ծն. 

Մշու /, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն 

թաղեալ: - 281. 

ԲՆԱԿԵԼ  -  Եւ առ սովաւ բնակի երկիրս Մամիկոնէից – 35.  դրոշմեսջիր 

արձան յաւիտենից … շինելով իւրաքանչիւր ումեք զտէրունեան 

տաճարն, և առանձինն բնակել: - 43. յոր վիճակ և բնակիջիք / ծն. 

բնակեսջիք /, ձեր եղիցի և որք զկնի ձեր, որչափ կենդանի էք դուք և մեք: - 

49. Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, 

ուր հաճեցաւ տէր բնակել սրբոցդ: - 57. սակայն թշնամիք մի՛ 

յերկարեսցին, այլ չարիւք սատակեսցին. և մի՛ հերձուածողք բնակեսցին 

յայսմ աշխարհիս: - 97. Ի սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց` 

սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք` բնակեցան / ծն. բանակեցան / 

յանապատին` ամս Բ: - 148. Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք 

յԻննակնեան վանս – 148. Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն զԵպիփան, որ 

եկեալն էր ի Դունայ դաշտէ և բնակեալ  յանապատ վայրուցն եկեղեցոյ: - 

249. և ոչ ոք իցէ, որ բնակիցէ ի սա յաւիտեան: - 284. 

ԲՆԱԿԻԼ - Մանաւանդ զի առաւելապես գթութիւնդ քո հաճեցաւ բնակիլ 

ի տաճարիս յայսմիկ – 56.  թէպէտ և դուք զմեզ աստի հալածէք, բայց որ 

աստս կամի  բնակիլ, և նա մի գտցէ հանգիստ: - 99. Հաճեցավ տէր սրբոցդ 

բնակիլ ի տեղւոջս յայս – 114.  

ԲՆԱԿԻՉ  -  յոր պանձան բնակիչք երկրին վասն Գիսանէ կռոցն և նորուն 

որդոյ Դեմետրեայ – 36.  Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք 

գեղջն ի դուրս ընթացեալ արք  և կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն: - 96. 

Ընկա՛լ, տէր, զաղաչանս մեր և տուր շնորհս  բնակչաց սորա – 172. 

ԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ - զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն  ոմանք, 

շինեսջիր զդա բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 41. Իսկ զշինուածս 

մատրանն մի՛ շինեսցես բնակութիւն կրաւնաւորաց, այլ կացուսցես ի 

նմա քահանայս և քորեպիսկոպոսս – 43.  որպէս և այժմ զձէնջ իսկ  լուաք, 

զի ելեալ էք ի ձերմէ բնակութենէդ – 47. Դու, տէր զաւրութեանց, հայեաց 

յերկնից ի պատրաստ բնակութենէդ քումմէ և յայտնեա տեղի 

բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի 

գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ 

այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 56-57. և անուանեաց զայն 

Եղիազարու վանք և տաւն մեծ կատարեալ ի տեղւոջն զաւր բնակութիւն 

սրբոց հանդերձ աշխարհախումբ ժողովովք, յորում բազում բժշկութիւնք 

եղեն – 58. առեալ քարինս անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի 
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բնակութիւն կռոցն, սկիզբն արար եկեղեցոյ – 100. Այլ և աւետիք ձեզ, զի 

սուրբն Գրիգոր և Տրդատ  ի բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն 

զձեզ: - 121. Եւ եղիցի փառք քո, տէր, ի տաճարի աստ, զոր ընտրեցեր 

հիմնարկութեամբ սրբոյն Գրիգորի և բնակութեամբ / գրքում` 

բնակությամբ / սուրբ Կարապետիս – 170.  

ԲՆԱՒ -  և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած – 81. Ո՛վ, որ 

խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ վասն աստուածոցն մարտնչիս, սուտ ես. եթէ 

վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք – 85. և չունէաք բնաւ իրաց կասկած – 

127. և այնչափ փութանակի դարձաւ և կրթեալ զճոպանն, մինչ  զի բնաւ 

չկարաց շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. և զքարագլուխն  բնաւ ոչ 

իմացան, զի յիմարեցոյց զնոսա աստուածք – 258. ամենեքեան ասորիք 

էին և տունն այն  ասորի գրով և պաշտամամբ է վարեալ, մինչև Թոդիկ 

փոխեաց զամենայն կարգս և զասորոց ցեղս բնաւ հալածական արար ի 

վանացն: -287. 

ԲՆԱՒ ԻՍԿ - Ո՛վ, որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ վասն աստուածոցն 

մարտնչիս, սուտ ես. եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք – 85.   

ԲՆՈՒԹԻՒՆ - և ոչ ծառայելով նորա ապականացու բնութեանս, ելոյծ 

զապականութիւն մահու` ի գերեզմանի դնելով – 167.  

ԲՈԼՈՐ - առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս 

առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում 

փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր / ծն. բոլորից / տիեզերաց: - 34. 

ԲՈԼՈՐԵԼ  -  Եւ յինքեանս առին և սկսան կոտորել 

զպատերազմագլուխսն. և ի վերայ շրջեալ բոլորեցին – 246. Իսկ Վահան 

երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև ի դաշտն, որ ի վերայ 

Մատրավանիցն, և բոլորեալ ռազմ կարգեցին – 273.  

ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ - և անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ` ընդ իւր ունելով 

բոլորովին / ծն. զբոլոր /  զնշխարս սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի 

գլխոյն: - 76.  

ԲՈՅԹՆ -  Իսկ զայլն ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն` զերկու ոտսն և 

զահեակ բոյթն և զաջ ձեռն մինչև ցարմունկն: - 115.  

ԲՈՎԱՆԴԱԿ  - Զի  դեռ մանկունք երկրիս ի դպրոցի են և ոչ ոք ի նոցանէ 

բովանդակ / ծն. բաւական, բաւականս / է քահանայութեան: - 48. Իսկ նա 

ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից համարել, 

այլ և դեմեսլեկոս առնել  բովանդակ Հոռոմոց: - 283. Զոր դիպող 

ժամանակ գտեալ իւր որդին Վաշդենայ, Զոջիկ վրաց իշխանն, 

ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք` չերթալ առ նա: - 285. զի 
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աւրհնեալ լիջիք սրբոյ Կարապետէն, և ի մեր նուաստ հովուական 

աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 289. 

ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼ  -  և բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան – 288. 

ԲՈՐԲՈՔԵԼ  - Եւ բորբոքեալ  բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ 

եղէն ի հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. 

ԲՈՑ  -  Եւ բորբոքեալ  բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ եղէն ի 

հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. 

ԲՈՒԷՃ  -  զի անգեղք և բուէճք / ծն. բըւէճք,  բվռէճք / պատեցին զիս: - 241. 

ԲՈՒՆ -  զոր թագաւորն հրամայեաց թուել և գրել ի բուն խաչին – 124.  Եւ 

որ բուն յետինքն էին ի դարանի յայն, յարեան իսկ – 199. Իսկ Վահանայ 

առեալ զզաւրսն` իջուցանէր զնոսա ի ձորն բուն – 200.    

ԲՈՒՌՆ  -  և երկոքեան յերկիր անկեալ` բուռն զմիմեանց հարին – 137. 

ԲՈՒՌՆ ՀԱՐԿԱՆԵԼ  -  և երկոքեան յերկիր անկեալ` բուռն զմիմեանց 

հարին – 137. 

ԲՈՒՍՏՐ  -  Արդ, լուաք, եթէ ի Շահաստանէ եկեալ էք ի Բուստր / ծն. 

Բօստր, Բոստր, Բաւտր, Բօտր / քաղաք` յերկիր տափարակ և տաշտաձև 

- 201.   

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ  -  շինել սկսաւ քաղաք և տնկել այգիս և բուրաստանս – 

206. 

ԲՈՒՐՏԱՐ - Արդ մինչդեռ ի խաղաղութիւն էր Խոսրով, այր մի, որ կոչէր 

Բուրտար / ծն.  Բուրդաս, Բուրդար /  ելեալ գնաց պանդխտեալ ի 

կողմանս Գամրաց – 69. Դարձեալ առ զկինն իւր Բուրտար / ծն. Բուրդաս 

/ և գնաց ի Պարսիկս – 69. Իսկ Բուրտար / ծն. Բուրդաս, Բուրդարս / իբրև 

լուալ զայս հրաման ի թագաւորէն, փութացեալ եմուտ առ Ուգուհի  կին 

Անակայ, և առ զԳրիգոր ի գրկաց նորա – 70. Իսկ Բուրտար առեալ զկինն 

իւր և զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ  յաշխարհն 

Կապադովկացւոց:- 72.  

ԲՌ  -  Եւ փոխանակ ԲՌ դահեկանին ետ նոցա զնշխարս Աթանագինէի 

վկայի  - 77. Եւ նոքա գնացին ի Միհրան և առին ԲՌ այր ընտիր և եկին 

առ Վահան: - 182. Իսկ Միհրան բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա ԲՌ 

այր: - 185. Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի 

տեղի թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ, և ի բլերն  յայն կողմանէ 

ԲՌ: - 221.  Բայց թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ ՃՌ դահեկան, և ԲՌ ուղտ … և 

մեզ տուրս տուք զայս կինս և զորդիս: - 231. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց 

իշխանին թաքուցեալ  էին, յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից 

զաւրացն աւելի քան զԲՌ – 236.  Իսկ Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր 
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թողեալ ԳՌ արամբ.  և  ԲՌ` ի դարանի էր կացուցեալ ընդ յերիս դեհս – 

260. 

ԲՌ ԵՒ Է ՀԱՐԻՒՐ - Եւ Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ և Է հարիւր և հեծեալս ԸՃ 

և հետևակս ՌԼ: - 111.  

ԲՌ ԵՒ Խ  -  Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ և Խ – 112.  

ԲՌ ԵՒ Մ - Զի Կուառ ունի երդահամարս ԳՌ ւ ԲԺ-ան և հեծեալս ՌԼ և 

հետևակս ԲՌ և Մ: - 111. 

ԲՌՆԱՆԱԼ  -  ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ / ծն. 

բառնայցեն/ չտան ի ձեռս իմ` ապստամբ զիս կարծելով – 180.  

ԲՌՆԱՏԵՂԻ  - և ետ զենուլ ի վերայ ձեռինն, զի իջցէ ջերմ արիւնն և 

թուլացուսցէ  զբռնատեղին: - 242. 

ԲՌՆՈՒԹԻՒՆ - Եւ այնպէս ելին ի քաղաքէն բռնութեամբ: - 77. Սա եղև 

խորտակիչք բռնութեան դժոխոց և կապանաց մահու: - 170. 

ԲՐԵԼ - առեալ բրիչ` ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք Բ առնաչափոյ 

և արկեալ ի ներքս խիճս քարանց, և եդաք անդ զնշխարս Կարապետին: - 

101.  և բրեաց բազում աւանս և քաղաքս, և առեալ գնաց: - 164. Եւ թէ 

չտայք, ասէ, գամ ի տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. բրեմ և աւարեմ և 

կրակատուն առնեմ զեկեղեցիսն – 251. 

ԲՐԵԽ  -  և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան 

դաստակերտս  ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն, յորոց մինն Կուառս և 

Մեղտի  և  Բրեխ և Տումբ և Խորնի, Կեղք և Բազու– 111. Իսկ Բրեխ ունի 

ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ-  112.  

ԲՐԻՉ – առեալ բրիչ` ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք Բ առնաչափոյ 

և արկեալ ի ներքս խիճս քարանց, և եդաք անդ զնշխարս Կարապետին: - 

101. 

ԲՐՏԵԱՅ  -  այլ զհասարակն առեալ դնէր ի տապան բրտեայ / ծն. 

բրտնեա, բրտեա /, զի հողեղէն է և ոչ ոսկեղէն – 100. 

 

 

                                                             Գ 

 

 

Գ-  -  Եւ Գ իշխանս ըմբռնեցին և ածին  - 118. և ածէին ընդ յինքեանս Գ  

իշխանս և  Ն  այր ընտիր – 124.  և  կացոյց անդր կրաւնաւորսն Կ: … 

Յովհաննէս` ամս Բ: Բարդողիմէոս` ամս Գ: - 146. և նստի յաթոռ նորա 

Դաւիթ  Գ  ամ: - 267.  
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ԳԱԳԱԹՆ  -  Եւ վեր ամբարձեալ զմուրճն և իջուցանէր /գրքում` 

իջուցաներ/   ի  վերայ գագաթանն և ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն իջանէր: - 

159. Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ գագաթանն և գոգեաց 

սաղաւարտն, և գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց – 224.  

ԳԱԶԱՆ - զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով ի 

մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ յանկոխն ի 

գազանաց – 40. գազանք եղկեսցեն զիս – 150. Սա խնդրեաց ի սուրբ 

Կարապետէն  կապել զբերանս գազանացն, որք զլուսաբերսն ուտէին – 

204. զի անդ գահավէժ եղէն  ոմանք ի վայրենի գազանաց, կարծելով եթէ 

հեծեալ է: - 207. Կերան գազանք զմարմինս դիակացն և գիրացան – 247. 

ԳԱԶԱՆԱԲԵԿՈՒԹԻՒՆ - Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ 

եկեղեցոյս ի նեղութիւնս իւրեանց … կամ ի գետավէժութիւն, կամ ի 

գազանաբեկութիւն / ծն. գազանաց բեկութիւնս/ … դու, տէր աստուած 

մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ  քով – 171. 

ԳԱԶՊԷՆ - և որպէս մանանայն, որ յերկնիցն իջանէր, և աստ իջանէ ի 

վերայ անտառացս զոր գազպէն / ծն. գազպան / կոչեմք: - 144.  

ԳԱԼ  -  զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի սահման 

ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ – 34. Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին 

բանն, թե ժողովուրդք, որք նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ 

աստուածգիտութեանն: - 40. զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի 

հաւանեցուցի գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին – 42. որպէսզի որք գայցեն ի 

բժշկութիւն, մի՛ լիցի տրտունջ – 43. և աստ, որ ուստեք ուստեք եկեալ են 

ժողովեալ – 48. այլ ամենայն վստահութեամբ փութացարուք գալ զկնի 

արանցդ, զոր յղեցաք առ ձեզ: - 49.  Եւ եթէ գայցէք, զամենայն երկիրդ 

Եկեղեաց և Հարքայ ձեզ առաջի առնեմք – 49. Եւ առեալ տարան զթուղթն 

առաքեալքն այնոքիկ, որք ի Կեսարիայն եկին – 51. եւ ինքեանք եկին ի 

Միջագետս և ոչ գտին անդ զԵղիազարոս: - 52.  Իսկ Եղիազար եկեալ ի 

ճանապարհին հանդիպի սրբոյն Գրիգորի և Տրդատայ – 52. յորում հիմն 

հաւատոյս մերոյ  խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի մինչև ի վերջին 

աւուրն, յորժամ գաս և նորոգես զսա անապական – 56. տային նոցա զրոյց 

զառաջին պատերազմէն մինչ գայր սուրբն Գրիգորիոս ի Տարաւն – 58. և 

յոյժ ուրախութեամբ լցեալ գոհացաք զաստուծոյ, և կամեցաք զկնի 

կոչնականացդ գալ – 60.  զոր եկեալ ի Հռոմայ ոչ գտաք զնա անդ: - 60. 

Արդ մեք վասն այդր դանդաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի է – 61.  

հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց` մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն և զգալն յերկիրդ 



145 
 

Հայոց և զառաջին պատերազմ, որ  ի   քրմաց անդի, և զերկրորդ գալն ի 

Հռոմայ – 61. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի 

ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ,  այլ  աննախանձ  զձեր  

պատասխանիս  գրով յիշել  ետ: - 65.  Իսկ այր ոմն անուն Անակ,  ի  նոյն 

ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից  գալ  

սպանանել զԽոսրով – 67.  այլ յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին և 

զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ փախստեան աղագաւ գայ առ Խոսրով: - 67.  

Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ 

սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ 

զնորին մշակութեան  ելից զկարգն: - 68.  այր մի, որ կոչէր Բուրտար, ի 

նշանաւոր ազգէ  Պարսից, ելեալ զկնի Անակայ և եկեալ մինչև յԱրտազ և 

անտի ելեալ  գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 69. Եւ եկեալ ի 

Կեսարիայ, և առեալ իւր կին ի հաւատացելոց զմեծատան ուրումն քոյր 

Եւթաղէ և քեռն Սոփի … գնաց ի Պարսիկս – 69.  Զի սա էր, որ եկն ի 

պատերազմ ի վերայ Դիոկղետիանոսի արքային յունաց – 71. Իսկ ի 

հրամանէ  աստուծոյ եկեալ հանին զնա նախարարքն – 73. Մինչ ել  նա  ի  

Պատմոս  կղզոյ և  եկն յԵփեսոս, և  անտի  երթեալ յԵրուսաղէմ` գտեալ  

զգերեզման նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. և  անտի 

հալածեալ եկն ի Կեսարիայ` ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ 

Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 76. Եւ ի գալ սրբոյն Գրիգորի ի 

ձեռնադրութիւն առ Ղեւոնդ Կեսարու հայրապետն – 76.  Իսկ նորա դէմ 

եդեալ գայր,  զի  և  զայն ևս քանդեսցէ: - 79.  Եւ եկեալ յերկիրն Պալունեաց 

յաւանն Գիսիանէ,  ի  քաղաքագեւղն Կուառս: - 79.  և  ելեալ ի վերայ 

լերինն, որ հանդէպ Կուառաց,  մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք  եկեսցեն 

նոցա յաւգնականութիւն: - 80. և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: 

- 81.  զի ընդդէմ եկին արք տեղոյն և մուծ զմեզ ի ներքս: - 83. Իսկ արք 

գեղջն եկեալ անցին յայնկոյս և զամրոցն պաշարեցին: - 83. որք ի վաղիւն 

եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն – 84.  և այլք յԱշտենից եկեալ անդ 

հասանէին – 87.  Իսկ արք գեղջն դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ մերոց 

զաւրացն – 88. Արդ իբրև եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, էին վեց 

հազար ԹՃ ԽԶ քրմացն զաւրն, իսկ եւթն Ռ և ութսուն զաւրք իշխանացն 

Հայոց – 89. Եւ իբրև դարձաւ անտի, եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և 

Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին  ընդ միմեանս – 93. Իսկ մեք ելեալք 

յամրոցէն` եկաք ընդ նոյն ճանապարհ, որ փախստական գնացաք: - 95. 

Իբրև եկաք ի վայրս գեղջն, մոլորեցաք, զի գիշեր էր – 95. բայց դեռ գայաք 

առ ափամբ այգեստանեացն – 95. Եւ իբրև եկաք իջաք յԻննակնեան 



146 
 

տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. Եւ իբրև եկաք ի տեղին 

և տեսաք զտեղի կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, 

ընդ չորս բաժանեալ: - 97. Այլ որ յուսով հաւանեալ և հաւատով գան ի 

բժշկութիւն ի դուռն  եկեղեցոյն, խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես 

զնոսա – 104. Եւ ասացեալ զամէնն` եկն ձայն յերկնից, որ ասէր  -  105. Եւ 

իբբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց  յաւանն 

Կուառս, հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105.  որք յանձն 

առին գալ ընդ նմա: - 105. և փախուցեալ ի թագաւորէն Հնդկաց, 

հալածեցան և եկին մինչև յաշխարհս յայս: - 105.  Եւ իբրև եկին առ 

թագաւորն Հայոց Վաղարշակ, և նա ետ զերկիրն Տարաւնոյ 

յիշխանութեամբ նոցա – 108.  որք եկեալ յԱշտիշատ կանգնեցին զկուռսն  

զայնոսիկ – 108.  Եւ ի մէջ գիշերին եկն այր մի և պատմեաց, եթէ արք 

հիւսիսոյ գան ի վերայ: - 113.  Ապա դարձան և եկին ընդ յառաջ մեր – 113.  

Նոյնպէս եկն ձայն յերկնից, եթէ զոր խնդրեցերդ` արարից – 116. եկին 

հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. 

Արքայն հիւսիսոյ զաւր գումարեալ եկն ի վերայ իշխանին վրաց – 117. և 

եկեալ բանակեցաւ ի գլուխ  Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն 

– 119.  Եւ իբրև եկաք / ծն. եկայք / ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ 

թագաւորաւն , խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի  և Կրաւնիդեայ: - 119.  զի 

գային յանտառէն յարևմտից կողմանէ  ի քաղցրահամ յաղբիւրէն –120. և 

եկեալ ելին ի բլուրն արևելական տեղոյն արարոց Դեմետրեայ – 120. 

Բարի եկիր, ճանապարհորդ խաղաղութեան: - 121. Այլ և աւետիք ձեզ, զի 

սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ի բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն 

զձեզ: - 121.  զոր յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս հանդէրձ  գլխաւոր  

իշխանաւքն: - 122. Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես,  մշակ առանց ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն քան 

զերկինս: - 123.  Եւ իբրև կատարեաց զամենայն պաշտամունս աւուրն, 

եկին հասին զաւրքն, որ ի Վիրք էին առ թագաւորն – 124. և բազում 

ուրախութեամբ գային հասանէին յԵկեղեաց գաւառն – 125. և յետ երից 

աւուրց  ելեալ անտի գային հասանէին ի գաւառն Պալունեաց: - 125. Եւ 

եկեալ ի գեւղն Կուառս, և  զի  աշխատեալ էին, հանգիստ  ետուն իւրեանց 

աւր  մի: - 125.   և  այս  ամենայն  ջան նենգութեան վասն թագաւորին 

ունելոյ էր,  և  այնպես հմտութեամբ եկն և դիտով, մինչ զի զթագաւորն ի 

նեղ տեղի թակարդեաց – 126.  և  թագաւորն  եկեալ առ մեզ աղաւթէր 

իշխանաւքն հանդերձ – 127.  յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ 

յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ մեր – 127.  և  թագաւորն հիւսիսոյ  է 
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Գեդռեհոն և վասն ունելոյ զքեզ եկեալ է Ծ և ԸՌ – 129. Իբրև եկին հասին ի 

տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին յանտառն և պահէին զնա արք երեք 

հազար: - 133.  Եւ առաքեաց թուղթ առ Տրդատ, եթէ եկ  և  վաղիւն տացուք 

պատերազմ – 133. Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան իբրև զմրճաւորս 

քարահատաց կամ իբրև զուռնաւորս մինն  առնոյր և միւսն իջուցանէր: - 

134. Եւ իբրև եկին ժողովեցան զաւրքն ամենայն, և համարեալ գտաւ 

սպանեալ ի մերոցս հազար և ութսուն: - 141.  Այս ամենայն գործեցաւ ի 

գալ նոցա ի Հռոմայ – 142.  Բայց դուք  եթէ  գալ կամիք յերկիրս յայս, 

երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում – 143.  Ի սորա ժամին եկն 

սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ վանս – 145. Ի սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի 

յունաց՝ սուրբք և ճգնաւորք  և  խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝ 

ամս Բ: - 148.  Եկին և  այլ  Բ սուրբք  և  բնակեցան ոմանք յԻննակնեան 

վանս – 148. Իսկ կին նորա … գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին – 150.  որք եկին ի սեղան տիկնոջն – 153.  Տեսանեմ այր մի 

գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ և ելեալ յեկեղեցոյն գայ առ իս – 154. Իսկ 

հայր եկեալ յոյժ բարկացեալ եկեղեցպանին  և  տրտմեալ,  և  բազում 

ժամս արտասուեաց – 155. Իսկ հայր նորա, իշխանն Արծրունեաց, եկեալ  

ի  Կեսարիայէ  և լուեալ զմահ կնոջն, ստրջացաւ: - 156. Ընդ նոյն 

ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ և Ջամբ Խոսրով որդի 

նորա եկն  փախստական  ի  Հռոմս առ Մուրիկ: - 158.  Արդ՝ մինչ ի 

Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի 

Դուին և Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158. Իսկ Նիհորճէն Որմիզդ 

գումարեալ զզաւրս Պարսից ութսուն հազար,  եկն  ի  վերայ Մուշեղայ: - 

159. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր միայն Խ իշխան առանց այլ ուրուք.  և  

կազմեցան զաւրէն պատերազմի  և  սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին 

առ թագաւորն: - 161. Եւ եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն խորանին, և 

ամենայն խստութեամբ տուեալ պատասխանի – 161.  և  առեալ զզաւրս  

իւր, որ  ի  Մամիկոնեան տանէն,  եկն  ի  գաւառ  իւր: - 162.  և եկեալ 

անցանէր ընդ Կարնոյ քաղաք – 162. և  առաքեաց  առ  Մուշեղ Տարաւնոյ 

իշխանն  և  ասէ թէ՝  եկ ընդ իս  ի  դուռն թագաւորին Յունաց – 162. Բայց 

յորժամ եկն Խոսրով  ի Կարնոյ քաղաք՝ զՄիհրան ի Տարաւն առաքեաց 

բազում զաւրաւք – 163. Որոց եկեալ  և  կատարեցին զասացեալն 

Խոսրովու: - 163.  Պարսից պատմութիւն.  և գալն Միհրանայ  ի Տարաւն 

երեսուն հազարով – 164. յիշեաց  Խոսրով զուխտ իւր և եկ առ աւար և 

գերութիւն – 164. Իսկ զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի Տարաւն 

ԼՌ-ով, որ իբրև եկն ի գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ 
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իւրեանց,  և  եկին մինչև յԱրձանն: - 164.  Եւ իբրև մատուցին 

զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի 

միում, որ  եկեալ  էր  ի  Յունաց, գրել զառ  ի  յինքեանց ասացեալն: - 165. 

որ եկն  և  ծնաւ  ի  կնոջէ ի մեր նմանութիւնս: - 166. Եւ  որք գայցեն  ի  սա 

վասն կարեաց անձանց իւրեանց, ողորմեսցիս և բժշկեսցես 

յիւրաքանչիւր ախտից – 170.  Եւ ասացեալ զամէնն,  եկն ձայն յերկնից, որ 

ասէր – 173. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ  քո  ի  վերայ վիմիս 

այսորիկ, որպէս յառաջ հիմնարկեցաւ  սա  քան զամենայն եկեղեցիս  …  

սոյնպէս մնասցէ ի  սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 173. Եւ դուք 

եկայք ի լուսաւոր տեղին, զոր պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբդ: - 

174. և սկսաւ աղաչել զաստուած՝  վասն խաղաղութեան աշխարհի և 

զեկեալ թշնամիսն խորտակելոյ, և  աղքատաց մնալ  ի  տեղիս իւրեանց: - 

174. Եւ ինքեանք փութապէս եկին ի դուռն եկեղեցոյն և տեսին 

զկրաւնաւորս յարտասուս  և  ի  պաղատանս առ աստուած: - 174. Եւ յետ 

երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայր Թոդիկ – 176. որք զկնի 

սրբոյն Գրիգորի եկեալ էին  ի  Կեսարիայէ: - 176.  Արդ՝ արի՛ սթափեա՛ց,  

և  զեկեալդ  ի  վերայ մեր զՄիհրան յուղարկեսցես: - 177. զի ես առ քեզ 

կամիմ գալ  ապստամբութեամբ ի նմանէ – 178. Իբրև եկն Վահան առ 

Միհրան,  և  նա խնդրեաց  ի  նմանէ զԱստեղաւնս ամրոցն: - 180. Եւ իբրև 

գնացին մինչև  ի դուռն Աւձ քաղաքի, ի ներքս նենգութեամբ դարան 

մահու պատրաստեալ՝  ի ձեռս գալ / ծն. գայլ / զաւրացն: - 181. Եւ նոքա 

գնացին  ի  Միհրան  և  առին ԲՌ այր ընտիր  և  եկին առ Վահան: - 182. 

Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս տայր – 183. ես 

փախստական եկի առ քեզ ի քո զաւրացն – 185. և ես փախստական 

ահաւասիկ գամ: - 185. Մինչ նոքա զայն պատերազմն վճարեցին,  և 

յառաջ եկին յայսոց  և  նոքա  դեռ չէին եկեալ ի ծմակն.  և կացին  մնացին 

մինչև նոքա եկին: - 187. Եւ ինքն ի վաղիւն  եկն  առ Միհրան: - 189. Եւ 

Վահանայ դռնապան լեալ  և  զեկեալ իշխանսն դարձուցանէր  ի  դրանէն 

ասելով – 189.  Հայոց մարզպանն չկարաց գալ ի ճաշ,  և  զիս չէ  ի թողուլ: - 

189. Եւ իբրև գայր իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, Զ այր 

աստի  և  անտի կային – 192. և առեալ Վաշիրայ արս հազար  և հարիւր, 

եկն  ի  վերայ լերինն: - 197. Եւ եկեալ եմուտ  ի  վրանն առ Վահան, 

կարծելով  թէ Միհրան է: - 197. և ի հարուածէ ցաւոցն ետ բանից նշան առ 

զաւրապետն և իշխանս գալ ի տեղին  փութով: - 198. զի այնպես գրեսցէ, 

որպեսզի գայցեն վաղիւն, զի յոյնք գան  ի  վերայ մեր: - 198. և արք բերդին  

ընդդէմ  եկեալ քարամբք  և գլովք յանխնայ կոտորեցին – 198. Եւ արդ  ի 
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վաղիւն սկսան զաւրքն գալ  ի  նոյն տեղի լերինն: - 199. Այս մարզպան 

յորժամ եկն յերկիրս մեր,  և զաւրքն հակառակեալ միմեանց՝ գունդ 

խնդրեցին  և  ոչ կարացին գտանել – 201. Արդ, լուաք, եթէ  ի  

Շահաստանէ եկեալ էք  ի  Բուստր քաղաք՝ յերկիր տափարակ  և  

տաշտաձև - 201. և եկն  ի  վանս Գլակայ  և  տաւն ցնծութեամբ 

կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և  

եպիսկոպոսաւք – 203. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն՝ երեսուն 

հազարով, որ  և շինեաց զՊորպ քաղաք  և  զբերդն Գահար: - 205. Որք 

իբրև եկին   ի  գլուխ Տարաւնոյ, տեսին  տեղի մի ընդարձակ  և  վայելուչ – 

206.  Եւ արդ՝ ես եկեալ եմ վասն սիրոյ.  արի՛, եկ դու յի՛ս,  և  երդուիր, որ 

այլ չմտանես  ի  չարութիւն  և  ապրեաց: - 208. Թէ սէր եկիր արկանել, 

զկինդ ընդէ՞ր ածեր ի հետ – 209.  Կամ եթէ սիրոյ պատճառանաւք եկիր, 

զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր շինեցեր, կամ զբերդ: - 209.  Եւ ոմանք ազդ արարին 

Վահանայ, եթէ գայ Ռահան  ի  վերայ  քո  վեց  հազարով: - 210.  որք 

եկեալ բանակեցան յեզրս Մեղեայ – 214. արդ՝ արի եկ առ մեզ  և  լեր 

հարկատու, ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214.  Յիրավի է  այդ 

անուն իմ, քանզի գամ կոտորեմ, գնամ  և  այլ գամ: - 214.  Ի  նոյն ամի 

զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ 

պատերազմինք  և  կամ հնազանդեա  և  տուր հարկս: - 217. Եւ եկին 

զաւրքն  ի  գիշերի  և  պատեցին զնոքաւք – 218.  Եւ  յետ  ութ աւուրն  եկն 

եհաս Վաղթանկ  ի  դաշտի անդ: - 220.  Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով  ի  

վերայ քո  և  զամենայն պարսիկս գերեալ  ի Տարաւն ածեմ – 228.  Բայց 

եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ դահեկան  և  ԹՌ  այր ընդ իւր,  

և  եկն  ի  Տարաւն գնել զկին եղբաւրն  և  զորդին: - 229. Իբրև եկին, ասէ 

Սուրեան – 230. Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն  և  

գային  ի  վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն  ի  վեր 

անցանել: - 234.  Զի թէ սուրբն Գրիգոր  և  Տրդատ ոչ   իշխեցին գալ անտի 

երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք – 234. և այլք փախստական գնացեալ եկին 

ժողովեցան  ի  մի վայր,  և  իջեալ ճաշէին: - 237. Իսկ ոմանք ելեալք ի 

յՈղկանայ որսոյ պատճառաւ գային արք ՃԾ – 237. ի շուրջ եկեալ ի նոյն 

սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. և առաքեցին զոմն ի Մեղտի, թէ 

փութացէք գալ  ի վերայ դոցա: - 238.  Իսկ ըստ տեսչութեանն աստուծոյ 

տեսին զմիւս Սմբատ, զի գայր, որ էր իշխան Հաշտենից – 244. Քաջ որդի 

Վահան, ու՞ր էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244. զոր եկեալ  զաւրացն 

Հայոց զարթուցին զնոսա  և  ջուր ցանեցին  և  տարան  ի  Մեղտի – 246.  

Եւ ինքեանք եկեալ իջին  ի վանացն գեւղն – 246.  և  ի  դէպ  եկն  վասն 
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իրացն. որ  և  կոչեցաւ  գեղջն Շերանիկք անուն: - 247.  Եւ առեալ 

Վահանայ զեպիսկոպոս Մամիկոնէից,  և  զՊալունեաց  և  զՀաշտենից,  

եկն ի  վանս: - 248.  Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն զԵպիփան, որ եկեալն 

էր  ի Դունայ դաշտէ  և բնակեալ յանապատ վայրուցն եկեղեցոյ: - 248. որ 

իբրե եկն  յԱպահունիս և կոչեաց  զՍմբատ առ ինքն: - 250. Եւ թէ չտայք, 

ասէ, գամ  ի  տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. բրեմ և աւարեմ և կրակատուն  

առնեմ զեկեղեցիսն – 251. Արդ զայս ասաց  և  ինքն  ընդ Հաշտենս կամի 

գալ  ի  վերայ  -  251. Իսկ Սմբատայ առեալ  և  ընթերցաւ զթուղթն,  և եկն  

ի սուրբ Կարապետն – 252.  Արի  եկ  առ  իս և մի՛ երկնչիր և առ յինէն  

գանձս և մեծութիւն – 253. Կաց տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս 

գայցէ ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 254.  Եւ հրամայեաց ունել զարսն, որ 

ընդ նմայն էին եկեալ,  և  կտրեաց զգլուխս նոցա – 254. Եւ դարձեալ եկն ի  

տեղին և երթեալ գաղտ եմուտ ի խորանն  առ Տիգրան: - 255. Իբրև եկին 

միմեանց Միհրխոսրով  և  Սմբատ,  և  սկսան հարկանել  զգլուխ  իրերաց 

– 260. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին զաւրքն յԱպահունեաց 

իբրև երեք Ռ պարսիկ – 263. Իսկ զաւրն եկեալ հասին յանտառն, որ 

հանդէպ վանացն հայի  և թաքեան անդ: - 265. Բայց  ի թիկունս  եհաս 

նմա Վարազ  իշխանն,  և  առաջի եդեալ զաւրսն՝ գետավէժս առնէին, 

մինչև եկին  ի  տեղին – 265.  Եւ իբրև անդ եկին, ասէ Վարազ  զպարսիկսն 

– 266.  Գալն Վարդուրհեր,  և մեռանել  ի  Փանդիկ յիսուն հազար արամբ 

– 268. որք եկեալ բազում սրտմտութեամբ հասանէին  ի Տարաւն – 268.  և  

եկն  էջ  ի  Մուշ: - 268.  Եւ եկեալ միմեանց Վարդուհրի և Տիրան որդի 

Վահանայ, ասէ Վարդուհրի – 274. Իսկ կրաւնաւորքն գային  ի  

Կախամախեաց բլրէն – 277.  և  եկին   ելին  ի  բլուր  մի, որ  հայի ընդ 

դաշտին Մատրավանից – 277. Իսկ իբրև  եկին այլ գունդք իշխանին 

Հաշտենից, որք  գային  զհետ  փախստէիցն, և ոչ ետուն կրաւնաւորքն 

զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Եւ եկեալ իշխանն Հաշտենից  և  ասէ – 

278.  սա եկն  ի  դաշտն  Տարաւնոյ  առ  այր  մի  - 280.  Եւ ընդ  այն 

ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս … եկն վասն սուրբ խաչին 

տեսութեան – 280. Իսկ  Վահանայ առեալ զկաթողիկոսն, եկն  ի  վանսն 

Գլակայ: - 280. Դրամն  քեզ,  զխաչն առնում  և  գամ յերկիրն քո,  և  

ընտրեմ ամուր  տեղի – 280. և ինքն եկեալ ծանոյց  զիրսն եկեղեցպանին: - 

280. Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և 

հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց  ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն 

Հերակղի  ի  Պարսիկս: - 283. բայց յղէ  ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ  

գալոյս, այլ տուր  ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ  
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ի  թիկունս: - 283. Նեղեացար պանդխտութեամբ, արդ՝ արի ե՛կ, զի 

խորհեսցուք ինչ ի վերայ արքայի: - 284. ի  նոյն աւուր եկն թուղթ  մի  ի  

Համամայ  քեռորդոյն  Վաշդենայ՝  ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ 

առաջի  կայր ի զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284.  Եւ յետ Ը ամի եկն 

Աբդռահիմ, քեռորդին Մահմեդի, բազում աղխիւ – 285. որք կամաւ էին 

եկեալ – 285.  

ԳԱԼ  Ի  ՎԵՐԱՅ - Եւ ի մէջ գիշերին եկն այր մի  և  պատմեաց, եթէ արք 

հիւսիսոյ գան ի վերայ: - 113. և առաքեցին զոմն ի Մեղտի, թէ փութացէք 

գալ ի վերայ դոցա – 238. Արդ զայս ասաց  և  ինքն  ընդ Հաշտենս կամի 

գալ  ի  վերայ – 251.  

ԳԱԼ  ՅԱՒԳՆ  -  Քաջ որդի Վահան, ու՞ր էիր,  որ  այլ  վաղ չեկիր յաւգն: - 

244. 

ԳԱԼՈՒՍՏ  -  որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբն, որպէս  

և  անդ  Քրիստոսի գալստեամբն  ի Յորդանան: - 35. զի որպէս Քրիստոսի 

իջմամբն ի  ջուրն մահ կորեաւ, նոյնպես և աստ ի սորա գալստեանս և 

դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. և  արարեր խաղաղութիւն առ 

հեռաւորս  և  մերձաւորս  գալստեամբ միածնի քո և քարոզութեամբ սուրբ 

առաքելոցն –55. Վասն գալստեանն Տիգրանայ և  կոտորածին  որ ի  

Հոնընկեցն – 250.  

ԳԱԼ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ  -  Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից 

արքայ  և  Ջամբ Խորսով որդի նորա  եկն փախստական  ի  Հռոմս առ 

Մուրիկ: - 158. 

ԳԱՀ  -  և ԴՌ  ընդ Հաշտենից կողմանէն  և  ԴՌ  ընդ  մէջ իւրեանց անցեալ  

առ այգեստանաւքն, գնասցեն  ընդ վերի գահսն   և  մեզ ուշ կալցեն – 128. 

ԳԱՀԱՎԷԺ  -  և իջեալ կտրեաց զգլուխ  նորա  և  զմարմինն  գահավէժ 

արարեալ ասէր – 91.  զի  անդ գահավէժ եղէն / ծն. գահավիժեցան / 

ոմանք  ի  վայրենի գազանաց, կարծելով եթէ հեծեալ  է: - 207. 

ԳԱՀԱՎԷԺ ԱՌՆԵԼ - և իջեալ կտրեաց զգլուխ նորա և զմարմինն 

գահավէժ արարեալ ասէր – 91.  

ԳԱՀԱՎԷԺ  ԼԻՆԵԼ - զի անդ գահավէժ եղէն / ծն. գահավիժեցան / ոմանք 

ի  վայրենի գազանաց, կարծելով  եթէ հեծեալ  է: - 207. 

ԳԱՀԱՎԻԺԵԼ - Ապա զհետ փախստէիցն մտեալ, խնդրեցին, և հայեցեալ 

տեսին զնոսա գահավիժեալ: - 259.  

ԳԱՀԱՐ – Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն՝ երեսուն հազարով, որ և  

շինեաց զՊորպ քաղաք  և  զբերդն  Գահար: - 205.   ել  ի վերայ լերինն 

Տորոսի և  շինեաց անդ ամրոց  և  կոչեաց  Գահար – 206. 
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ԳԱՀԵՐԷՑ - Եւ գրեաց ինքն թագաւորն և գահերէց  իշխանքն չորեսին 

յԵղիազար Նիւստրացւոց եպիսկոպոս  և  Տիմոթէոս  Ակդենացւոց 

եպիսկոպոս աւրինակ զայս: - 47. Իսկ զգահերէց /գրքում՝ զգահերեց / 

իշխանն կացուցանէր թիկնապահ  իւր – 134. 

ԳԱՂՏ -  Եւ յերկուս կողմանէ այլ ռազմն գաղտ կազմեաց: - 221.  զի  մի 

գաղտ դարանս գիտասցեն – 221.  Եւ դարձեալ  եկն  ի  տեղին  և  երթեալ 

գաղտ / ծն. գաղտուկ, գաղտունք, գաղտուտք / եմուտ  ի  խորանն  առ  

Տիգրան: - 255. 

ԳԱՄԻՐՔ  -  և  անտի  ելեալ  գնաց  պանդխտեալ  ի  կողմանս Գամրաց: - 

69. 

ԳԱՅԻՈՍ - Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի 

եպիսկոպոսունքն, իբրև  տեսին  զթուղթսն,  յոյժ  ուրախ եղեն  և   

խնդացին  -51.  զոր  հաճոյ թուեալ էր երուսաղէմացոցն, զի առեալ 

ձեռնադրեսցեն զԳալիոս Երուսաղէմի  հայրապետ: - 52. որ ըստ 

աստուծոյ տեսչութեանն զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ 

ձեռնադրեցին փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. 

ԳԱՅԼ - արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ  ի  քուն  է,  և մի՛ զգայլ, որ 

զբարս իւր մոռացեալ է – 162. Պարսից պատմութիւն. և գալն Միհրանայ ի 

Տարաւն երեսուն հազարով. և կոտորել  գայլուն Վահանայ զնոսա յԱւձ 

քաղաքի: - 164. Ա՛յ  չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ  գիտես եթէ  

ծառայելոց ես Արեաց արքայի, ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 

214.  Եւ իբրև կացին հանդէպ  իրերաց, սկսաւ  Ասուր  թշնամանել  

զՎահան և գայլ  կոչել: - 214. Գայլ քանզի շատակեր էր՝ պայթեաց – 247. 

ԳԱՅԼԱԿՈՐԻՒՆ - Ա՛յ գայլակորիւն, յիշեցեր զբարս հաւր քո և ի նոյն 

շաղախակերութիւն դարձար: - 91.  

ԳԱՅԼ  ՎԱՀԱՆ - Պարսից պատմութիւն. և  գալն Միհրանայ  ի  Տարաւն  

երեսուն հազարով. և կոտորել գայլուն Վահանայ զնոսա յԱւձ քաղաքի: - 

164. Ա՛յ չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ ծառայելոց ես Արեաց 

արքայի, ընդէ՞ր  այդպէս  յանդգնեալ  անամաւթիս – 214.  

ԳԱՆԵԼ  -  Եւ զՎաշիր գանեաց, մինչև նշան բանից առցէ զաւրսն կոչելոյ 

– 197.  

ԳԱՆՁ - զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց – 35. գիշերագնաց 

եղեալ  ի  տեղի  կռոցն  և  լցին զգանձս  ի  տունս գետնափորս – 80.  ուր  

մտերիմք նորա  և  գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան  ի ձեռս  իմ՝  ապստամբ 

զիս կարծելով – 180. Եւ ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա  և զգանձ՝ ետ 

տանել յամուրն Ողկան: - 195.  Զոր Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն տուեալ 
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գանձս բազումս և հրամայեաց քարակոփս շինել – 202. և տուեալ նոցա 

գանձս, և ձիս և զէնս, և արձակեաց զնոսա խաղաղութեամբ  ի  պարսիկս: 

- 248.  Արի  եկ  առ  իս  և մի՛  երկնչիր և առ  յինէն գանձս և մեծութիւն – 

253. Եւ ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ ընկղմեցան, դարձան ինքեանք  

ի  բանակատեղն,  և զկարասին և զգանձսն ժողովեցին: - 259.  Եւ 

զփախստականսն դարձուցին ի Մեղտի, և համարով գտեալ արս չորեք 

հարիւր  և  յիսուն  և  տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝  արձակեցին  ի  

Պարսիկս – 278.  

ԳԱՌՆ -Եւ պատարագս ողջակիզաց/գրքում՝ ողջակիղաց/ սպիտակ 

զուարակաց  և  նոխազաց և բազում գառանց և աղքատաց բազում 

ողորմութիւն առնէին: - 141.  

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ - մինչդեռ  կամէր Խոսրով արշաւել ի պարսիկս ի  

գարնանային ժամանակս – 68. 

ԳԱՒԱԶԱՆ -  Ու՞ր  ես, բազուկ քաջ և հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, 

գաւազան իմոյ ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև 

զքաջ արծիւ – 241. 

ԳԱՒԱՌ  -  անցեալ գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, յԱյրարատեան 

գաւառ /ծն. յԱրարատեան /  ի  Վաղարշապատ քաղաք: - 46.  Մանաւանդ 

զի  գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս եպիսկոպոս պիտոյ է և քահանայս – 

48. բայց զի՞նչ են այսոքիկ  առ  վեց հարիւր և քսան գաւառ Հայոց, որ և 

գաւառին մին մի  քահանայ կամ երկու լոկ թէ հանդիպին: - 48. Եւ Տրդատ 

անցեալ գնաց յաշխարհ իւր յԱրարատեան գաւառ  ի Վաղարշապատ 

քաղաք: - 53. և ոչ գտին տեղի  ըստ պատշաճի յամենայն գաւառսն  և  

դարձան ունայն: - 54. Արդ մինչ  ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ 

գաւառ,  ի հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի – 68. զորոյ զհետ մտեալ 

Եւթաղէ հասանէ ի գաւառին / ծն. գաւառն / Այրարատեան – 69. և անդ 

թողաք զՍուրտինոս Եփեսացի վարդապետն ամենայն գաւառացն – 78. 

Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ  ի  գաւառն 

Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ  դեռ  ևս  ձաւնեն դիւաց: - 79. և 

ապա առեալ զաջ թեկն Մկրտչին տեառնագրեաց շուրջ  զգաւառաւն  

ասելով – 96. Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն Պալունեաց, շինեաց աւան  

և  կոչեաց Հոռեանս: - 109. եկին  հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի  

քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. և բազում ուրախութեամբ գային 

հասանէին յԵկեղեաց գաւառն / ծն. յԵկեղեց / - 125. և  յետ  երից աւուրց 

ելեալ անտի գային  հասանէին ի գաւառն Պալունեաց: - 125. Իբրև ի նուրբ 

տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին  առ  եզր գետոյն, որ անցանէր  ընդ  
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մեջ  գաւառին Հաշտենից: - 139.  Եւ  որ  գնացին  ի գաւառն  իւրեանց,  էին  

վեց հազար – 142.  Զորս  իբրև կացին  աւուրս երիս  ի  տեղիսն  

Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց 

– 142. Բայց ի պատուոյն մերժել հրամայեաց և վարել ի  գաւառէն  Հայոց: 

- 143. և առեալ  զզաւրս  իւր,  որ ի Մամիկոնեան  տանէն, եկն  ի  գաւառ  

իւր: - 162. Իսկ զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի  Տարաւն ԼՌ-

ով, որ իբրև  եկն  ի  գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ 

իւրեանց,  և  եկին  մինչև յԱրձանն: - 164. և  զիւրն և զայլ աւտար գաւառի 

մարդիկն  ետ արտաքս հանել: - 193. Եւ եդաւ անուն գաւառին Կորեայ 

լերինն: - 200. Սա բազում ուղղութիւնս գործեաց ի գաւառին Տարաւնոյ – 

204. Եւ զվեց գաւառին հարկն, զոր առեալ են,  և  զքաղաքին մուտն, զոր 

կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան զայն թող տան – 233. Եւ զերիվարսն  և  

զուղտսն յուղարկեցին ի գեւղն Պալունեաց.  ընդ  ձի,  և  ընդ յուղտ,  և  ընդ 

յէշ՝ գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 259. Իսկ իշխանն Արջուց 

կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում 

Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում, սա եկն ի  դաշտն Տարաւնոյ առ 

այր մի – 280. 

ԳԱՒԱՌ  ԱՅՐԱՐԱՏԵԱՆ  -  զորոյ զհետ մտեալ Եւթաղէ հասանէ  ի  

գաւառին  Այրարատեան – 69. 

ԳԱՒԱՌ  ԱՊԱՀՈՒՆԵԱՑ - եկին հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի  

քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117.  Զորս իբրև կացին  աւուրս երիս  ի  

տեղիսն  Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին  ի գաւառն 

Ապահունեաց – 142. 

ԳԱՒԱՌ  ՀԱՅՈՑ  - բայց զի՞նչ են այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան գաւառ  

Հայոց – 48.  Բայց  ի  պատուոյն մերժել հրամայեաց  և  վարել  ի  գաւառէն 

Հայոց – 143.  

ԳԱՒԱՌ  ՀԱՇՏԵՆԻՑ  -  Իբրև ի նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին 

առ  եզր գետոյն, որ անցանէր ընդ մեջ գաւառին Հաշտենից: - 139.  Իսկ 

զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց  ի  Տարաւն  ԼՌ-ով, որ իբրև եկն 

ի  գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ իւրեանց, և  եկին մինչև 

յԱրձանն: - 164.  

ԳԱՒԱՌ  ՊԱԼՈՒՆԵԱՑ - Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն Պալունեաց, 

շինեաց աւան և կոչեաց Հոռեանս: - 109. և յետ երից աւուրց ելեալ անտի 

գային հասանէին  ի  գաւառն Պալունեաց: - 125. 

ԳԱՒԱՌ  ՏԱՐԱՒՆՈՅ  - Իսկ ոմանք յիշխանաց  զգացուցին սրբոյն 

Գրիգորի, եթէ  ի  գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ դեռ 
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ևս ձաւնեն դիւաց: - 79. Սա  բազում ուղղութիւնս գործեաց  ի գաւառին 

Տարաւնոյ – 204. 

ԳԱՒՏԻ - Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն և զաջ ձեռն  մինչև ցգաւտին 

հատեալ եդաք – 101. Եւ անդեն բարձեալ  զաջ ձեռն  ի  վեր իջուցանէր 

զսուրն ի վերայ ձախոյ   թիկանն  և անցուցանէր  ընդ գաւտին – 136.  

ԳԵԴՌԵՀՈՆ  -  և  թագաւորն հիւսիսոյ  է Գեդռեհոն / ծն. Գեթռեհոն, 

Գդռեհոն /  և վասն ունելոյ զքեզ եկեալ  է  Ծ  և  ԸՌ: - 129. Եւ մտրակեալ 

զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի / ծն. Գիդռեհոնի, Գեդռիհոն, 

Գեդռիհոնին/ այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ  և  ոչ Ժ քայլ առաջի 

իւր: - 136. Իսկ ընդդեմ դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի թագաւորին 

Տրդատայ,  և  նորա բարկացեալ  յարձակեցաւ  ի  վերայ նորա  և ընդ 

յերկուս ճեղքեաց: - 140. 

ԳԵՂ1 - և զառաջին կողմն գեղն պատեալ էին հետևակքն և զներքինն 

հեծեալքն: - 127. և երկոտասան գեղ ազատեաց եկեղեցոյն՝ ջնջելով 

զանուանս նոցա յարքունական դիւանէն: - 203. 

ԳԵՂ2  -  Որդեա՛կ, մի՛ մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց.  և  մի՛  

վասն  զի մանուկ ես՝ խաբիր ի  գեղ  կանանց – 269. զի ոչ  պատրեցայ ի 

գեղոյ, և ոչ  զրկեցի  և  ոչ  նեղեցի զտառապեալս – 269.   

ԳԵՂԱՔԱՂԱՔ  - Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից, զի մի՛ ոք  ի  

դաստակերտս  կամ  ի  գեղաքաղաքս / ծն. գիւղաքաղաքս / զաւրէն 

աղէքսանդրացւոցն գործիցէ – 42.  

ԳԵՏ  -  որք  ի  վաղիւն եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն – 84. Իսկ մեք դէմ 

եդեալ կամեցաք անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: 

- 113. Իբրև հեռացաք  ի  գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք երկու  կամ  երեք   

և  մերձեցաք  ի  փոքր ձորակ մի – 113. Իբրև  ի  նուրբ տեղիս դիմեալք 

աւթևանս առնէին  առ  եզր գետոյն, որ անցանէր ընդ մէջ / գրքում՝ մեջ / 

գաւառին Հաշտենից: - 138. Եւ Վահան խրատ տայր  զաւրացն  ի  գիշերի 

մի՛ անցանել ընդ գետն Մեղտեայ / ծն. Մեղ, գետս  Մեղտայ / - 185.  Իբրև 

գնացին յեզր գետոյն Մեղայ  / ծն. Մեղտայ, Մեղտեայ /, յայս կոյս իջոյց 

զնոսա ի քուն առնել – 186. Եւ ի մէջ առին զնոսա  և  իսկոյն բարձին 

զգլուխս նոցա և ի գետ ընկեցին – 187. զորոյ  զհետ մտեալ  երկու ոմանց  

և անցեալ  ի  գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ նորա – 

188.  Եւ  ճակատեցան նոքա  ընդդէմ  միմեանց ի պատերազմ՝ յայն կոյս 

գետոյն,  որ  ի  դաշտին – 271. զոր և թշնամեաց տեսեալ յիմարեցան, և  ի 

գետ  անդր լցան – 272. և որք անցին ի գետոյն յայնկոյս, Մեղտոյ ուշ 

արարին: - 272. Իսկ Վահանայ  մտեալ  ի  գետն, էանց  յայնկոյս  ի  գեւղն, 
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զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն 

Ճորոխ, և գնաց ի քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր, եհար սրով  և 

հրով և գերեաց զքաղաքն: - 284. 

ԳԵՏԱՎԷԺ - Բայց ի թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն, և առաջի եդեալ 

զաւրսն գետավէժս առնէին – 265. 

ԳԵՏԱՎԷԺ  ԱՌՆԵԼ  -  Բայց  ի  թիկունս  եհաս նմա Վարազ իշխանն, և 

առաջի եդեալ զաւրսն՝ գետավէժս առնէին – 265. 

ԳԵՏԱՎԷԺՈՒԹԻՒՆ - Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց …  կամ  ի գետավէժութիւն / ծն. գետավիժութիւն /, 

կամ ի  գազանաբեկութիւն ... դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա 

մարդասիրութեամբ  քով – 171. 

ԳԵՏԻՆ - Զի Կարապետին է առ անկիւն դրանն Արշակունի / գրքում՝ 

Աշակունի/, թզաւ հեռի գտանես զբևեռս նշանացն՝ կէս  թզաւ բարձր  ի  

գետնոյն: - 102. և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին, և 

զգետինն մաքրէին յարենէն: - 191.  

ԳԵՏՆԱՓՈՐ – գիշերագնաց եղեալ  ի տեղի կռոցն և լցին զգանձսն ի 

տունս գետնափորս – 79.  

ԳԵՐԵԶՄԱՆ -  Մինչ  ել  նա  ի  Պատմոս կղզոյ և  եկն  յԵփեսոս,  և  անտի 

երթեալ  յԵրուսաղէմ՝ գտեալ  զգերեզման նորա ըստ հրամանի 

տեսչութեանն աստուծոյ – 75. և հատեալ գերեզմանս, լցին զնոսա ի ներքս 

– 94. և  պատրաստեալ նմա գերեզման եդին  ի  նոյն տեղւոջն: - 155.  և  ոչ 

ծառայելով նորա ապականացու բնութեանս, ելոյծ զապականութիւն 

մահու՝  ի  գերեզմանի դնելով – 167. և  տունդ այդ գերեզման  ձեզ եղիցի, 

շնորհելով պարսից արքայի: - 195.  Եւ կոչեցաւ անուն գեղջն մոգուց 

գերեզման, որ  և Մոգտունս: - 254.  

ԳԵՐԵԼ  -  Որք երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին, որ  և  զսակաւ 

մասն գերելոցն դարձուցին: - 118.  և իշխան գոլով ի վերայ մահու՝ զմահ 

գերեաց – 167.  Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և զամենայն 

պարսիկս գերեալ ի  Տարաւն ածեմ – 228. և քաղաքն աւերեաց, և 

զկտակարանսն այրեաց,  և  զսուրբ խաչն  գերեաց,  և առեալ գնաց ի 

Պարսիկս – 279.  Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն  Ճորոխ, և գնաց ի 

քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր, եհար սրով և  հրով և գերեաց 

զքաղաքն: - 284. 

ԳԵՐԻ - զի ԴՌ դեռ ի Մեղտի  զգերիսն  ունէին – 89. և զերկիրն գերի 

վարեալ տարան  ոգիս իբրև  քառասուն  և  ութ Ռ: - 117. Արդ  յորժամ 

գնացին  իշխանքն  ի Վիրք և դարձուցին զգերիսն կողմապահ թողին 
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զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն նորա: - 126.  և  դարձոյց զսուրբ խաչն՝ 

հանդերձ գերեաւքն: - 279.  

ԳԵՐԻ  ԳԱՐԵԼ - և  զերկիրն գերի վարեալ տարան ոգիս իբրև  քառասուն  

և ութ Ռ: - 117. 

ԳԵՐԾԵԼ  -  ետ հրաման գերծել զգէսս նոցա – 107. 

ԳԵՐՈՒԹԻՒՆ  -  և  զաւրացաւ արքայն Հայոց  և սկսաւ ապականել  

զերկիրն պարսից  ամս  Ժ  և  հիմն  ի  վեր  ջանայր առնել սպանմամբ և  

գերութեամբ: - 67.  Զի  կամ տացես զիշխանսն  իմ  յիս  և հարկս 

հնգետասան տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և 

գերութեամբ, որպէսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 134. Իբրև գնաց և 

էառ աւար և գերութիւն յերկրէն Յունաց, և անցեալ գնաց ընդ կողմանս 

Բասենոյ: -163. յիշեաց Խոսրով զուխտ իւր և եկ առ աւար և գերութիւն – 

164.  

ԳԵՒՂ  -  Եւ ժողովեսցես  ի  նոյն  տեղի  հարիւր արանց չափ, որոշեսցես 

նոցա գեւղս  և  աւանս մեծամեծս – 43. Եւ տուեալ զնոսա ի ձեռս 

քահանայից, ետ տանել զնոսա  ի  գեւղն / ծն.  ի  գեօղն / - 106. Եւ  եկեալ  ի  

գեւղն Կուառս,  և  զի աշխատեալ էին, հանգիստ ետուն  իւրեանց  աւր մի: 

- 125. և  ի  չորս  հազարէն  Ծ  այր թողեալ  էր  ի  Խարձս  կոչեցեալ  գեւղն 

/ ծն. գեօղն /: - 181.  զոր Արտից գեւղն / ծն. գեօղն, գեղն / կոչեն – 234.  Եւ 

ինքեանք եկեալ իջին  ի  վանացն գեւղն -246. և երթեալ իջանէր ի 

Հաշտենս, ի գեւղն, որ Գրեհն կոչեն: - 253. Եւ զերիվարսն  և  զուղտսն 

յուղարկեցին  ի  գեւղն Պալունեաց – 259. Իսկ Վահանայ մտեալ  ի  գետն, 

էանց յայնկոյս  ի  գեւղն, զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. 

ԳԷՇ  -  որք  գէշ  գէշ  պատառեն զձեզ սուրք մեր: - 223. 

ԳԷՇ  ԳԷՇ  -  որք  գէշ  գէշ  պատառեն զձեզ սուրք մեր: - 223. 

ԳԷՍ  -  ետ հրաման գերծել զգէսս նոցա – 107.  վասն այնորիկ  և  

պաշտաւնեայք նորա գէսք ունէին – 110.  

ԳԹԱԼ  - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ ողորմութեամբ 

իւրով զթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ միածնի – 34. որ 

թէպէտ և  առ  նոքաւք վերջացան ի ճշմարտութենէն, սակայն կամք 

ողորմութեանն գթացաւ  առ  մեր նուաստութիւնս: - 35. Այլ  դու, տէր,  

գթացար ի ստեղծուածս ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ  քո  ի  

փրկութիւն աշխարհի – 166.  

ԳԹՈՒԹԻՒՆ  -  Տէր աստուած բազմագութ  և  ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս  և  պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի  գթութեանց քոց  և  ոչ բարկացար իսպառ  և  ոչ  անտես 
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արարեր յաւիտեան – 54. Մանաւանդ զի առաւելապես գթութիւնդ / ծն. 

գրութիւն /  քո  հաճեցաւ բնակիլ  ի  տաճարիս յայսմիկ – 56. Մի՛ վասն 

մեղաց նոցա դատապարտեր զնոսա, այլ գթութեամբ քով խնամեա և  

մարդասիրութեամբ քով ողորմեա  և  բժշկեա – 171. 

ԳԻԼ -  և  արք բերդին ընդդէմ եկեալ քարամբք և  գլովք / ծն. գլաւք / 

յանխնայ կոտորեցին – 199. 

ԳԻՆ –Արդ յիշեա՛, տէր, զգինս արեան քո և փրկեա ի ձեռաց նեղչաց  

զհաւատացեալս  անուան քո: - 168.  դու,  տէր աստուած մեր,  լուիցես 

նոցա մարդասիրութեամբ քով  և  ողորմեալ զերծուսցես  զնոսա, զի  քո 

արարածք  են  և  գինք սուրբ արեան քո: - 171. տուր ինձ հինգ տարոյ 

հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն  և զհացն կերան …  և  

զտաճարին  գինն …  և  զսապոնին գինն  ԿՌ  դահեկան – 228.  Ասէ 

Սմբատ. Պարսից արքայի  և  մեռեալ շուն  մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց 

գնոյ  ոչ տամ, թո՛ղ թէ զդոսա: - 230.  հացի և  զջրոյ գինն թողում ձեզ: - 232.  

ԳԻՆԻ  -  Իսկ նոցա ժողովեալ ի  տաճար  մի  ընդ գինի մտին: - 189.  Բայց 

որ երկու տարի զԽառանայ գինին  և զԱսորոց  և  զՄուրհայի արբեալ են, 

զայն թող տան: - 232. 

ԳԻՇԱՀՈՏ  -  տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս 

զխոտն  և զհացն կերան …  և  զսապոնին գինն ԿՌ դահեկան, որ զքո 

զաւրացն զգիշահոտ  և  զարիւնաթաթաւ հանդերձն լուանալ տուաք և  

ագաք: - 228. 

ԳԻՇԵՐ - Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ 

արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս 

խարխաբեալք: - 40. և առեալ ի գիշերի զսուրբ մարմին Կարապետին 

Յովաննու և ետ ցՊողիկարպոս եպիսկոպոս, որ էր աշակերտ իւր – 75. որ 

թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ 

Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ մինչև հրաման  ի   տեառնէ հասանէր  ի  

գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն  և  տալ ցնա: - 77.  Մինչ  զի 

խորհուրդ առեալ իշխանին Անկիւղ տանն  ի  գիշերին հարկանել 

զքաղաքն – 77.  Իբրև եկաք  ի  վայրս գեղջն, մոլորեցաք, զի գիշեր  էր – 95. 

Եւ  ի  մէջ գիշերին եկն այր  մի  և պատմեաց, եթէ արք հիւսիսոյ գան ի  

վերայ: - 113. Եւ որք  ի  գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ  ի  մէջ  առին 

զայն զաւրքն,  և  կոտորեալ փախստական արարին  և իջուցին ի 

հարաւակողմն անտառն – 131. Արդ ի հասարակել գիշերոյն, մինչմեք 

զպաշտաւնն մատուցանէաք առաջի սրբոյ խաչին – 126. Արդ ի նոյն 

աւուրսն գիշերոյն ի  պաշտմանն ..  յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև 
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յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս  ի  վերայ մեր  - 127. Այս գիշեր  է  և  

մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն – 128.  Եւ Վահան խրատ տայր 

զաւրացն ի գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն Մեղտեայ - 185.  Եւ  եկին  

զաւրքն  ի  գիշերի  և  պատեցին զնոքաւք.  և  նա կամէր ի  գիշերի ելանել 

ընդդէմ նոցա – 218. Եւ ելեալ  ի  մէջ գիշերի  ի  վերայ զաւրացն Պարսից 

ջահիւք՝ յանկարծակի երևեալայրմի հերաւոր, և ի հերաց նորա լոյս 

փայլատակէր: - 218. վասն առն, որ տեսին ի գիշերին – 220. Իսկ Սմբատ 

կտրեաց  ի  գիշերին ԲՌ  արս հեծելոց – 221. Իսկ Սմբատայ առեալ 

զզաւրն, գնայ  ի  վերայ քաղաքին Պորպայ՝  ի  գիշերի: - 226. Արդ քանզի 

յայլ զաւրքն անցանել ոչ կարացին, զի մթին գիշեր էր … ապա թողեալ 

զերիվարս դէմ փախստի ի  քարագլուխն առնէին – 258. Իբրև գնաց 

յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի  ի  գիշերին,  և կամէր 

փախչիլ: - 279. երեք հազար ի մի գիշեր սատակեցան,  և  այլքն փախեան,  

և քաղաքն  աւեր մնաց: - 285.  

ԳԻՇԵՐԱԳՆԱՑ  - գիշերագնաց եղեալ ի տեղի կռոցն և լցին զգանձսն ի 

տունս գետնափորս – 79. Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց 

զոմն  առ իշխանն Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. Իսկ 

նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն է, ուր իջեալն 

էին: - 210. 

ԳԻՇԵՐԱԳՆԱՑ  ԼԻՆԵԼ  -  գիշերագնաց եղեալ  ի տեղի կռոցն  և  լցին 

զգանձսն  ի  տունս գետնափորս – 79. Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ 

գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն է, ուր իջեալն էին: - 210.  

ԳԻՍԱՆԷ,  ԳԻՍԻԱՆԷ,  ԳԻՍԻԱՆԷՍ  - Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց 

ժամանակս ինչ  ի Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն 

դադարեալ աւուրս քսան և հինգ ի վանս Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն 

Գիսանէ  կռոցն / ծն. Գիսանեայ, Գիսանայ / - 53. զիա՞րդ դարձան ընդդէմ 

նոցա քուրմքն, որ  ի  տեղիսն  Գիսանէ / ծն. Գիսանեայ, Գիսանէայ /: - 59. 

զի մեծն Գիսանէ  ի  պատերազմ ելանելոց է  ընդ ուրացող իշխանացն:- 

80. Եւ եկեալ  յերկիր Պալունեաց  յաւանն Գիսիանէ / ծն. Գիսանէ /, 

քաղաքագեւղն Կուառս: - 79. Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան և  

տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն կործանելոց է զմեծ 

աստուածն Գիսիանէ / ծն. Գիսանեայ /  և  զԴեմետր – 80.  Յառաջ մատի՛ք, 

ո՛վ դենակորոյսք  և  ուրացողք զհայրենի աստուածսն,  և թշնամիք 

բարեփառին Գիսիանէ / ծն. Գիսանէի, Գիսանեայ /  և  ուրացողք: - 85.  

այսաւր մեծն Գիսիանէ / ծն. Գիսանէ /  ի  պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ – 85. 

Առաջին պատերազմ եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ  
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կայ այսր  ի  թաղման և ընդ նմա արս ՌԼԸ  և  զայս պատերազմ արարաք 

վասն Գիսիանէ / ծն. Գիսանէ, Գիսանեայ /  կռոցն  և  վասն Քրիստոսի: - 

95. Եւ այնչափ են բազում դևք ի տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ 

զսանդարամետս անդընդոց: - 99. Դեմետր  և  Գիսիանէ իշխանք  էին 

Հնդկաց  և եղբարք ցեղով – 107. և  կանգնեցին կուռս երկուս,  զմինն 

յանուն Գիսիանէ / ծն. Գիսանայ, Գիսանեայ /,  և զմինն յանուն 

Դեմետրեայ – 109.  Եւ Գիսիանէ զի գիսաւոր էր, վասն այնորիկ  և  

պաշտաւնեայք նորա գէսք ունէին – 109.  և  կանգնեաց զնշան 

տէրունական խաչին  ի  տեղի կռոցն Գիսիանէ / ծն. Գիսանեայ / - 111.  Եւ 

մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց զնոսա և հրամայեաց կործանել 

զԳիսիանէս / ծն. Գիսանա, Գիսանէ, Գիսանեայ / - 98.  ուր Գիսիանէսն էր, 

առաջի աղբերն, ուր զբժշկութիւնսն առնէր – 124. յոր պանձան բնակիչք 

երկրին վասն Գիսանէ / ծն. Գիսանէի, Գիսանեայ / կռոցն  և  նորուն որդոյ 

Դեմետրեայ – 36.  

ԳԻՍԱՆԷ ԿՈՒՌՔ,  ԳԻՍԻԱՆԷ ԿՈՒՌՔ  -  յոր պանձան բնակիչք երկրին 

վասն Գիսանէ / ծն. Գիսանէի, Գիսանեայ /   կռոցն  և  նորուն որդոյ 

Դեմետրեայ – 36. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի  Տարաւն 

ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան և 

հինգ ի վանս Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն Գիսանէ / ծն.  Գիսանեայ, 

Գիսանայ /  կռոցն – 53.  Առաջին պատերազմ եղև, որ յոյժ պատերազմող 

Արձան քրմապետն, որ  կայ այսր  ի  թաղման  և  ընդ նմա արս ՌԼԸ  և  

զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ / ծն. Գիսանէ, Գիսանեայ /   

կռոցն  և  վասն Քրիստոսի: - 95. 

ԳԻՍԱՒՈՐ  -զի սևք էին  և  գիսաւորք  և  զազրատեսիլք – 107.  Եւ 

Գիսիանէ  զի գիսաւոր էր, վասն այնորիկ և պաշտաւնեայք նորա գէսք 

ունէին – 110. Տեսանեմ այր մի գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ  և ելեալ 

յեկեղեցոյն գայ առ իս – 154.  

ԳԻՍԻԱՆԷ – տե՛ս Գիսանէ 

ԳԻՍԻԱՆԷ  ԿՈՒՌՔ  -  տե՛ս  ԳԻՍԱՆԷ  ԿՈՒՌՔ  

ԳԻՍԻԱՆԷՍ  -  տե՛ս  ԳԻՍԱՆԷ  

ԳԻՏԵԼ  -  և  ոչ  գիտեմ զկենաց իմոց զերկարութիւն – 44. Այլ զմէնջ եթէ 

գիտել կամիս զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմք  և  կենաց վճար: - 45. 

այլ դէմ եդեալ գնացէք և ոչ գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 48. Զի մինչ գիտէիք 

զթագաւորս քրիստոսական հաւատով լցեալ և զաշխարհս 

յաստուածպաշտութեան, յաւտար  և  ի  տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք 

փախստական: - 48. Մանաւանդ  զի  գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս 
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եպիսկոպոս պիտոյ  է  և  քահանայս – 48. Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի 

Յակոբն այն հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և  անուն մաւր նորա 

Խոսրովուհի – 70. Իսկ նորա երթեալ  և  ոչ  կարաց գիտել, թէ ոյք են – 82.  

Ո՞չ գիտէք, զի այսաւր մեծն Գիսիանէ  ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ – 85. 

այս քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի աստուածոցն և գիտեմք 

զզաւրութիւն նոցա – 85. ,,Գիտեա՛, Արձա՛ն, զի այսաւր արձանանալ 

պիտի քեզ  ի տեղւոջ աստ: - 86.  Տեսցեն զքեզ անգեղք  և գիտասցեն / ծն. 

ասասցեն /, թէ արծուոյ հարեալ է զնապաստակդ – 91. և  մի՛  ոք  

գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման  և  որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ և 

անկեղծաւոր վարուք ի  նոյն տեղւոջն, մասնակից եղիցին դոցին 

բարեացդ: - 105. Այս գիշեր  է  և  մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն – 128.  

Բայց սկսաւ պակասել արքայն հիւսիսոյ,  և  գիտաց, եթէ վնասելոց եմ: - 

135.  Զոր գիտացեալ Մուշեղայ, թէ նա թագաւորն  է,  մարտեաւ ընդ նմա 

– 159.  գիտե՞ս  դու զայդ, որ արքայիդ մահուան սպառնայ Մուշեղ: -161. 

Իբրև գիտացին արքն եաւթ, որ խոտաճարակքն էին ի վանսն, և 

զամենեսեան փախուցին զկրաւնաւորսն: - 165.  Որդե՛ակ Վահան, դու 

գիտես զաւուրս կենաց իմոց – 178.  Եւ նա այնպիսի գործ հնարեաց, զոր 

ոչ կարացին գիտել Պարսիկքն: - 182. Եւ նորա տուեալ բանից նիշ  և  

պատուէր, բազում երդմամբ ասացեալ, զոր նա  և  նա  միայն գիտէին: - 

191.  Բայց նուիրակն  և դպիրն ոչ ինչ գիտէին յիրացն – 196.  և  յորժամ 

զտաճարսն այրեաց, զնոսա  ի պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի 

մի՛ գիտասցեն զիրսն: - 196. և ոչ գիտացին, մինչև ոմն զերծեալ անկաւ ի  

բանակն իւր: - 198. և  գիտեմք, որ գնդի խաղայք առէք զգլուխ քեռորդոյդ 

ձերոյ  և  եղիցի ձեզ գունդ ազգաց յազգս: - 201. Այլ գիտեմք, զի սուտ ես, 

իբրև  զշուն  կծկիս – 209. Ա՛յ չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ 

ծառայելոց ես Արեաց արքայի, ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 

214. զի մի գաղտ դարանս գիտասցեն – 221.  ապա գիտասջիք՝  թէ ձեզ 

այդպէս պարտ  է  լինել: - 225. Բայց գիտաց եթէ կարի սաստկանայ, ձայն 

բարձեալ ասէ – 241. Եւ գիտաց, եթէ կացեալ են երիվարքն, եհար զմի 

պարսիկն  և  ընկէց, և ասէ – 243.  իւրաքանչիւր ոք վա՜յ կանչէին և ոչ 

գիտէին զհետս անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 258. Եւ ոչ 

կարացին գիտել զիրսն, մինչև պակասեցաւ ճչիւն աղաղակին: - 258. Եւ 

ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ ընկղմեցան, դարձան ինքեանք ի  

բանակատեղն,  և զկարասին  և  զգանձսն  ժողովեցին: - 259. Գիտեմ, ո՛վ 

տէր, զմարդասիրութիւն քո, որ առ մեզ ի վաղուց հետէ: - 264. Զոր 

տեսեալ Վահանայ  և  գիտացեալ թէ Կարապետն է, խնդացեալ 
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յարձակեցաւ ի վերայ նոցա – 264.  Բայց  ոչ կարացին գիտել զինչ  էր 

բանն,  և  անդէն մեռաւ: - 275. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս 

Ծիծառնեայ խաչին – 279. 

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ  -  Եւ զայս գիտութեան աղագաւ ձեզ ծանուցանեմք – 35. 

ԳԻՐ - Պատճէն երկրորդ պատասխանի պայմանաւոր գրոյ սրբոյն 

Գրիգորի – 39.  Երջանիկ  և  աստուածարեալ տեառն եղբաւրդ եհաս առ 

մեզ գիր ուրախարար – 39. Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց ի կողմանս 

Երուսաղէմի վասն աւետարանին թարքմանելոյ  ի  հելենացի գիրս:- 44. 

Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով / ծն. գրելով / - 45. Զառ 

ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ 

զպատուական աջոյդ գիր ընթերացաք ի Հռոմ քաղաքի – 60.  զի 

հրամայեսցես միում  ի  պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն – 61.  Որպեսզի 

երթալն մեր առ Տիմոթէոս եպիսկոպոսն մարթասցուք տեղեկացուցանել 

զնոսա գրովդ: - 62. զոր ինքեանք խնդրեցին, զայն յուղարկեսցես գրով: - 

63. Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ 

հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ – 

64. Եւ  իսկոյն ձեռն  ի  գործ հրամայեաց արկանել պատճէն 

պատասխանոյ ձեզ, որչափ  և  հարցմանդ ձերոյ էր գիր – 65. այլ 

աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. մանաւանդ զի 

պատշաճ համարեցաւ զԱրշակունի  և  զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ 

տանս Հայոց և ձեզ պատճէն պատասխանոյ գրել – 65. ո՜վ երանելիդ 

Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով, 

կամ զթագաւորութիւն ճենաց – 71. Զայս գրեցին ասորի և հելլենացի գրով  

և  յոյն և  իսմայելացի նշանով: - 95.  Եւ  ի  վաղիւն բարձեալ ելաք 

յԱրձանն  և  ընթերցաք զգիրն: - 96.  զի աւանք էին սոքա բազումք  և  

մեծամեծք, որպէս կայ  ի  գիր իշխանացն Մամիկոնէից: - 111.  Եւ 

հաստատեալ կայ այս գրով  ի  նոյն տեղւոջ: - 155. Իբրև ընթերցան զգիր 

արձանին, խորտակեցին զարձան քարէ: -164.  Ժամանակագրութիւնս 

այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ Ասորւոյ՝ վասն որ ինչ յիւրեան 

տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն եկեղեցին: - 287. ամենեքեան 

ասորիք էին  և  տունն այն ասորի գրով և  պաշտամամբ է վարեալ – 287.  

Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև  ի Խոսրով արքայ պարսից լեալ  է  ի  

տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի 

կողմանս Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի 

զգիրսդ զայդ: - 287.  Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն – 287. և գիրքն կարծեմ 
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անտի  է անկեալ ի նա: - 288. Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  

Ժ՝  որ  ի  գրի առ իս կայր, և շ բովանդակեալ արարի ԼԸ շ պատճեան՝ ի 

մի գիրս հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 288. աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս 

ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ  և  զիմ պատճեանս 

անպակաս  և  լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 289. Եւ որ ոք զմեր 

անուն  ի  յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր 

աւրհնութենէ  և  աղաւթից: -289.  

ԳԻՐԱՆԱԼ -  կերան գազանք զմարմինս դիակացն  և  գիրացան – 247. 

ԳԻՐԿ - բայց զմանուկն առեալ ի գրկաց տիկնոջն, տարան յեկեղեցին – 

150.  որդե՛ակ, ընդէ՞ր բաժանեցար  ի  գրկաց իմոց – 151. 

ԳԻՒՂ  -  զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ  է ի տեղւոջն, 

իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի, յայնկոյս ձորոյն հանդէպ գեղջն, 

դնէր և  նշանագրէր: - 83.  Իսկ արք գեղջն հետամուտ եղեն մեզ – 83. Իսկ 

արք գեղջն եկեալ անցին յայնկոյս  և զամրոցն պաշարեցին: - 83. և 

փախստական արարեալ զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն  ընդ 

գեղջն կողմանէ: - 88. Իսկ արք գեղջն դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ 

մերոց զաւրացն – 88. Իբրև եկաք ի վայրս գեղջն, մոլորեցաք, զի գիշեր էր 

– 95. Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի  դուրս 

ընթացեալ արք  և կանայք, ծերք  և  տղայք  ի տեսիլն: - 96.  և  նոյն 

ժամայն բարձեալ զնշխարսն  ի մէջ գեղջն  և  պաշտաւն ցնծութեան 

կատարեալ մինչև ցառաւաւտն: - 96.  Եւ  իբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, 

երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն 

գալ  ի  մկրտութիւն – 105. Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպէս / գրքում՝ որպես / 

ի  դիպող ժամանակի գտեալ յարձակեցան ի վերայ գեղջն – 131. զոր 

տեսեալ ԴՌ  արանցն, որ  ի  վերայ գեղջն  էին, յարուցեալ փախստական 

արարին զզաւրսն  ի  ներքոյ գեղջն  - 132. և ի դէպ եկն վասն իրացն.  որ  և 

կոչեցաւ գեղջն Շերանիկք անուն: - 247.  Եւ  կոչեցաւ անուն գեղջն մոգուց 

գերեզման,  որ  և  Մոգտունս: - 254. 

ԳԼԱԿԱՅ  -  անդ  և զքո եղբայրն  իսկ իմ  ձեռնադրեալ եպիսկոպոս  և  

ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն 

Գլակայ վանս եդաք: - 49.  Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի 

Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս 

քսան  և  հինգ ի վանս Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն Գիսանէ կռոցն – 53. 

Եւ եթէ ոյք յաջորդեցին յառաջնորդութիւն սուրբ Կարապետին, որ 

Գլակայ կոչի վանս – 145. Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս  Ի: - 
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145. Ի  սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր  ի  Գլակայ վանս – 145. Սա 

բազում կրաւնաւորս կարգեաց  ի Գլակայ վանս – 147.  Արդ՝ ի 

ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի  

հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս  իմն գործեցաւ ի վանս Գլակայ, ի  

դուռն Կարապետին: - 149. նույնպէս և զսուրբ Կարապետն ի Գլակայ 

վանսն զարդարեաց: - 156. և  եկն  ի  վանս Գլակայ  և  տաւն ցնծութեամբ  

կատարէին  ի  սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք  և 

եպիսկոպոսաւք – 203.  Ի  սոյն  ամի վաղճանեցաւ երանելին Թոդիկ հայր 

Գլակայ / գրքում՝  Գլակա / վանիցն – 203.  Եւ  ետ տանել զինքն  ի  վանս 

Գլակայ  և կայ ի թաղման  ի դուռն Կարապետին: - 217. Ի սոյն ամի 

վաղճանեցաւ Սմբատ. և ետ  տանել զինքն  ի տապանատուն հարց իւրոց  

ի  Գլակայ վանս / ծն. Գլակա,  ի  վանսն Գլակայ / - 267. Ի սոյն աւուրս 

կնքեցաւ Տիրան որդին Վահանայ ի վանս Գլակայ: - 267. և խնդրէր 

անցանել  ի  վանս  ի  Գլակայ – 268. Եւ արձակեցին առ հայր Գրիգոր 

Գլակայ վանիցն  և  տարան  ի  պատերազմ  ԳՃԾԵ կրաւնաւոր  կնկղով: - 

270.  և ետ  ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու  և  առեալ զխաչն՝  

եբեր  ի  վանս Գլակայ  ի  սուրբ Կարապետն – 279.  զոր ստուգիւ գրեալ 

զեղեալ պատմութիւնն եդին ի Գլակայ վանսն ի սուրբ Կարապետն – 282. 

Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի … հրամանաւ տեառն 

Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի ... գրեալ  և  կազմեալ ի վանս Գլակայ, ի 

դուռն սրբոյ Կարապետին – 288. 

ԳԼԱԿԱՅ  ՎԱՆՔ  -  անդ  և  զքո  եղբայրն իսկ  իմ ձեռնադրեալ 

եպիսկոպոս  և  ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն  փոխեցաք յիւր 

աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. Եւ եթէ ոյք յաջորդեցին 

յառաջնորդութիւն սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի վանս – 145. Ի  

սորա ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի  Գլակայ վանս – 145. Սա բազում 

կրաւնաւորս կարգեաց  ի Գլակայ վանսն – 147. նույնպէս  և  զսուրբ 

Կարապետն ի Գլակայ վանսն զարդարեաց: - 156. Ի սոյն ամի 

վաղճանեցաւ երանելին Թոդիկ հայր Գլակայ / գրքում՝ Գլակա / վանիցն – 

203. Ի  սոյն  ամի վաղճանեցաւ  Սմբատ.  և  ետ  տանել զինքն  ի 

տապանատուն  հարց իւրոց  ի  Գլակայ վանս / ծն. Գլակա,  ի  վանսն 

Գլակայ / - 267. Եւ  արձակեցին  առ հայր Գրիգոր Գլակայ վանիցն  և  

տարան  ի  պատերազմ  ԳՃԾԵ կրաւնաւոր կնկղով: - 270. զոր ստուգիւ 

գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի  Գլակայ վանսն  ի  սուրբ  

Կարապետն – 282.    
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ԳԼԱՋԱՐԴ  -  զոր ոմանք յայգորդացն գլաջարդ / ծն. գլխաջարդ, 

գլաջարդս / արարին զգլուխ երիվարացն – 132.  

ԳԼԱՋԱՐԴ  ԱՌՆԵԼ  - զոր ոմանք յայգորդացն գլաջարդ / ծն. գլխաջարդ, 

գլաջարդս / արարին զգլուխ երիվարացն – 132. 

ԳԼԽԱՏԵԼ  -  Եւ  նորա բարկացեալ հրամայեաց գլխատել զնոսա – 231. 

ԳԼԽԱՒՈՐ  -  և  որ գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան,  և  որդի  նորա 

Դեմետր, առեալ զզաւրն ... մնացին  մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն 

նոցա յաւգնականութիւն: - 80.  զոր յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս 

հանդերձ գլխաւոր իշխանաւքն: - 122. 

ԳԼՈՒԽ  - և անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ իւր ունելով 

բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն – 76. Եւ 

իբրև հասին ի  գլուխ լերինն, ձայն գուժեաց յերկոսին գունդսն  - 87. ի 

իջեալ կտրեաց զգլուխ նորա  և զմարմինն գահավէժ արարեալ ասէր – 91. 

և տարաւ փախստական  մինչև ի  գլուխ անտառին  ընդ  դիտանոց 

վայրուցն: - 92. իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ՝ աճապարեալ 

կտրեաց զգլուխ նորա – 92. և կտրեաց զգլուխ նորա  և ընկէց / գրքում՝ 

ընկեց / ի  մաղախ իւր: - 93. Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն  և  զաջ ձեռն 

մինչև ցգաւտին հատեալ եդաք – 101. ծամ թողին  ի գլուխ մանկանցն – 

110. և եկեալ բանակեցաւ ի գլուխ Արձանին վասն ընդարձակութեան 

վայրուցն: - 119.  Եւ  ելին  ի  գլուխ բլրին – 121. ելէք  ԶՌ  ընդ մեջ 

այգեստանեացդ  և  ի  գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128.  

որոց յառաջել արգելուին  առ գլուխ Արձանին – 130. և կտրեալ զռազմ 

առաջապահիցն, անց  ի  գլուխ բլերն: - 131. զոր ոմանք յայգորդացն 

գլաջարդ արարին զգլուխ երիվարացն – 132. Եւ ապա դարձեալ 

թագաւորն  ի փոքր կոտորածէն,  ել ի գլուխ Արձանին – 133.  և զողն 

երիվարին հանդերձ գլխովն յերկուս կտրեալ յերկիր ընկէց: - 136. Եւ այն 

էր զարմանալի, որ գլուխն  և աջ ձեռն և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ 

մէջն հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 137. Եւ աճապարեալ 

հիւսիսայինն՝ կտրեաց զգլուխ երիվարին Սիւնեաց իշխանին: - 137. և 

դարձեալ կտրեաց զգլուխն  և  ընկէց  ի մաղախ իւր: - 138. Եւ իբրև 

յուղարկեցին զկինն  և ինքեանք դարձան, և  մերձեցաւ կինն ելանել  ընդ 

սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ  Սադակայ /ծն. գլուխ Նարդակայ, 

Արդակայ, Սադակայ, Սադակէ / է և հայի ի  փոքր ամրոցն, ետես ի 

հիւսիսական կողմանէ տեսութիւն զարմանալի – 154.  Եւ կտրեալ 

զգլուխն՝  եդ  ի մաղախ իւր – 160.  Գլուխ / ծն. գլուխ Բ / . Պարսից 

պատմութիւն – 164. և զգլուխն կտրեալ արտաքոյ պարսպին յաներևութ 
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տեղիս ընկենուին – 181. և  զայլսն  ի քաղաքն արգելեալ՝ կտրեալ տային,  

և  զգլուխսն  ի  պարիսպն հանել: - 184. Եւ  ի  մէջ առին զնոսա և իսկոյն 

բարձին զգլուխս  նոցա և ի գետ ընկեցին – 187. զորոյ զհետ մտեալ երկու 

ոմանց և  անցեալ  ի  գետոյն յայն  կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ 

նորա – 188. և զգլուխսն ի մուրատն և ի դաշտն ընկենուին – 188. Եւ իբրև 

ասաց զիրսն, ապա կտրեալ Վահանայ զգլուխն – 191. Եւ փակեալ 

զդրունս  տաճարացն, ետ բերել զգլուխն Միհրանայ – 194. Այս այն գլուխն 

է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն 

հրով այրել: - 194.  Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն էին  և 

ետ կոչել զիշխանսն   մի  մի  ի խորանն  և  կտրել  զգլուխսն – 198. Ետ 

տանել և զգլուխն Միհրանայ առ թագաւորն ասելով – 201. ապա 

կտրեցաք զգլուխդ զայդ և խաղացաք: - 201. և  գիտեմք, որ գնդի խաղայք 

առէք զգլուխ  քեռորդոյդ ձերոյ և եղիցի ձեզ գունդ ազգաց յազգս: - 202. 

Իբրև գնացին Խ արքն և տարան զգլուխ Միհրանայ առաջի թագաւորին, 

խռովեցաւ և  ամաչեաց  զամաւթն յաւիտենից: - 202. Որք իբրև եկին  ի 

գլուխ Տարաւնոյ, տեսին տեղի մի ընդարձակ և վայելուչ – 206. զի 

աճապարեալ կտրեաց զգլուխն Ըռահանայ – 212. Տուք ի մեզ զգլուխն 

Ըռահանայ, և  թողումք զձեզ: - 212. Կամ տուք ի մեզ զգլուխն Ըռահանայ, 

կամ տուք ԼՌ  դահեկան: - 212. Եւ յանկարծ զէնս վերացուցեալ՝ կտրեաց 

զգլուխ երիվարին Ասուրայ – 215. և  յարձակեալ  ի  վերայ  նորա, կտրեաց 

զգլուխն  և  ի  վեր կալեալ ասէր – 215. Եւ անդէն եհար զգլուխ որդոյն 

Ասուրոյ  և  հանդերձ թիկամբն  ի  վայր ընկէց – 216. և  հանեալ զսուրն 

կտրեաց զգլուխ նորա, և ոչ կարաց ունել, զի բազում մարդկաւ վազեաց 

գլուխն Վաղթանկայ: - 224. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն էառ գլուխ և  

փախեաւ: - 224. Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ գագաթանն 

և  գոգեաց սաղաւարտն,  և  գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց – 224. Եւ 

նորա հանեալ ընկէց զգլուխն և  ինքն մեռաւ: - 224.  Եւ  միւս այլ ծառայ 

առեալ զգլուխն փախեաւ: - 224. պարսի՛կք, մի՛ անմտանայք, զի մինչ յայս 

անկաւ, որ սրտացաւ ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. Եւ 

ծառային դարձեալ ձգեալ զգլուխն՝  եհար զկուրծսն Սմբատայ  և  ասէ – 

225. Իսկ Սմբատայ առեալ զգլուխն  և զհետմտեալ ծառային ասէ – 225.  

Ա՜յ տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ  քո ընդէ՞ր ոչ ետուր փոխանակ տեառն 

քո: - 225.  Արդ՝  որովհետև  այդպէս տիրատեաց էք,  ես բառնամ զգլուխ  

քո  ի  քէն: - 225. Եւ եհար զգլուխ նորա  և  ընկէց – 226. Զայս, զոր ինչ աստ 

բերեր, այս  իմ է, և  զքո գլուխդ կտրեմ և զոր ինչ ունիս, յիս առնում – 231. 

Եւ յարձակեալ Վարազայ, որ էր իշխան Պալուեաց, կտրեաց զգլուխն 



167 
 

Սուրենայ – 235. Եւ պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի 

ճեղքելն ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: 

- 240. Վա՜յ քաջութեանդ ձերոյ և արութեանդ, զի ոչ կարացէք հերձուլ 

զգլուխ իմ: - 241.  Գլուխ երկրորդ – 250.  և  եդից պսակ  ի  գլուխ  քո և 

արարից զքեզ մարզպան Հայոց – 254. Իսկ նորա կալեալ 

զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի երկաթի  և  եդ պսակ շուրջ 

զգլխով նորա  - 254. Եւ հրամայեաց ունել զարսն, որ ընդ նմայն էին 

եկեալ,  և կտրեաց զգլուխս նոցա – 254. և արարեալ այնպէս՝ և  ձգեցին 

զգլուխս նոցա մինչև ցվեց ժամ աւուրն: - 254. Իբրև  երեկոյ եղև, Վահան 

Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն 

Տիգրանայ  և  զերից իշխանացն – 255.  և  առեալ զգլուխս նոցա,  գնաց առ 

հայր իւր: - 255.  և  մտեալ ծառային Վահանայ կտրեաց զգլուխ նորա – 

255.  Իբրև  եկին միմեանց Միհրխոսրով և Սմբատ, և սկսան հարկանել 

զգլուխ իրերաց – 260. Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն և 

եհար զուսն, թիկնախառն ի վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261.  Եւ 

դարանակալացն յարուցեալ  ի  մէջ առին զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով 

ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 262. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի 

գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին 

տեսլեամբ, և թագ ծիրանի ի գլուխ նորա և խաչ – 272. և կրաւնաւորքն  ի  

նոյն տեղւոջ աղաւթէին, մինչև եհաս առ նոսա այրն, որ ունէր զգլուխն 

Վարդուհրէ աւագի նոցա: - 273. Վարդուհրի՛,  մի՛ մեղադրեր, զգլուխդ 

հակեաց  և ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ զբեռնդ,  և  ապա բառնամ: - 274.  Եւ  

կտրեալ զգլուխ նորա, ետ ցծառայ մի և ասէ – 274. Իսկ նա ընդդէմ 

դարձեալ եհատ զգլուխ երիվարին Վարազայ և ընկէց: - 276. Եւ առեալ 

զերկու իշխանորդիսն  և  զգլուխ այնր իշխանին, որ պակեաւն,  և կոչեցին 

զանուն տեղոյն Պողկ: - 276.  և նորա առեալ զմասնն ի  նմանէ, կտրեաց 

զգլուխ նորա – 279. Եւ կալեալ Վահանայ զԾիծառնիկն  և  եհատ զգլուխ 

նորա – 281.  Եւ  ի  գլուխ  ել աղաւթք Մանգնոսի – 285. Եւ ձգեաց զգլուխն 

Սահուռայ սրով և ինքն անդէն պսակեցաւ յերկու իշխանաւք: - 286.  

ԳԼՈՒԽ  ՍԱԴԱԿԱՅ - Եւ իբրև յուղարկեցին զկինն և ինքեանք դարձան, և  

մերձեցաւ  կինն ելանել  ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ / 

ծն. գլուխ Նարդակայ, Արդակայ, Սադակէ / - 154. 

ԳՃ  -  Եւ մնաց  ի  Պարսից  ԳՃ  այր – 246. 

ԳՃ  ԵՒ  ԻՆՍՈՒՆ  ԵՒ ՀԻՆԳ  - որք եկին  ի  սեղան տիկնոջն, էին  արք  

ԳՃ  և  ինսուն  և  հինգ: - 153. 
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ԳՃԾԵ - Եւ արձակեցին առ հայր Գրիգոր Գլակայ վանիցն և տարան ի  

պատերազմ ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր կնկղով: - 270. 

ԳՆԱԼ  -  նոքա յայնժամ գնացին – 44.  Քանզի Եղիազար գնաց ի  

քաղաքէն իւրմէ փախստական – 44.  Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց  ի  

կողմանս Երուսաղէմի վասն աւետարանին թարքմանելոյ  ի  հելենացի 

գիրս:- 44.  անցեալ գնացին  ընդ կողմանս Հաշտենից, յԱյրարատեան 

գաւառ  ի Վաղարշապատ քաղաք: - 46. այլ դէմ եդեալ գնացէք  և  ոչ 

գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 48. Եւ անտի ելեալ գնացին յԵրուսաղէմ և ոչ 

հանդիպեալ նոցա, տեղեկացան ի նոցանէ, եթէ  ի Հռոմ գնացին 

երկոքեանն: - 51. Իբրև  նոքա ի Հռոմ գնացին, Եղիազար ի Միջագետս 

ասորոց էր գնացեալ վասն թարքմանութեան երկոտասան մարգարէիցն:- 

51.  Իբրև գնացին անդ, զԵղիազար ոչ գտին – 52. Եւ Տրդատ անցեալ գնաց 

յաշխարհ իւր յԱրարատեան գաւառ  ի  Վաղարշապատ քաղաք: - 53.  և  

գնաց  ի  նոյն տեղի, ուր եցոյց նմա հրեշտակն տեառն: -57. Եւ մեք 

աւասիկ եմք ի  Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց եպիսկոպոսն 

գնացեալ էր յԵգիպտոս – 60.  և  անտի ելեալ գնաց պանդխտեալ  ի  

կողմանս Գամրաց: - 69.  Դարձեալ առ զկինն իւր Բուրտար  և  գնաց  ի  

Պարսիկս – 69.  Որ  իբրև զարգացաւ, գնաց յերկիրն Ճենաց – 70.  և  յետ 

ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց յաշխարհն Գթաց  և  անդ 

թագաւորեաց – 71. Իսկ Բուրտար առեալ զկինն իւր և զմանուկն  Գրիգոր, 

գնաց զկնի աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 72.  

մայրն եմուտ  ի  վանս կանանց  և  կրտսերն գնաց զկնի ճգնաւորի ուրեմն, 

որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. Եւ հայրն անցեալ գնաց առ Տրդատ՝ զհաւրն 

պարտսն հատուցանել – 73. մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր երիվարս 

փախստական գնացաք յամուրն Ողկան – 83. և գնաց մերձեցաւ առ նա – 

92.  Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն՝ եկաք ընդ նոյն ճանապարհ, որ 

փախստական գնացաք: - 95. Եւ մարդկաւրէն տեսլեամբ որպէս թևաւորք 

երևեալ գնացին յԱշտիշատի կուռսն: - 98.  Եւ իշխանքն երթեալ գնացին  

մինչև ի  դուռն քաղաքին  և  տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 113. Եւ ինքեանք 

ոմանք յառաջ գնացեալ մտին ի քաղաքն – 114. և  կամեցաք անցանել  և  

գնալ ի տեղի մեհենին – 114. Արդ մինչդեռ Տրդատ և սուրբն Գրիգոր 

կամէին գնալ անցանել առ Կոստանդիանոս թագաւորն, եկին հասին ի 

գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. Իսկ ես 

աղաչեցի զսուրբն Գրիգոր գնալ ի վանս իմ – 118. զոր թագաւորն / գրքում՝ 

թագավորն /  յանձին կալեալ գնալ  ի  տեսութիւն տեղեացն, զոր 

հիմնարկեաց: - 118.  զոր  և  գնաց  ընդ լեռնակողմն  և  եկեալ բանակեցաւ 
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ի գլուխ Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն:  - 119.  Եւ ինքեանք 

յառաջ եկեալ խաղային գնային  զբազում աւուրս – 125. Արդ յորժամ 

գնացին իշխանքն ի Վիրք և  դարձուցին  զգերիսն կողմապահ թողին 

զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն նորա: - 126. Եւ նորա կաշառեալ ի 

թագաւորէն հիւսիսոյ  ԿՌ  դահեկան, առ և գնաց յաշխարհ իւր – 126. և 

այլն ամենայն անցեալ գնացեալ էին  ի  Մուշն աւան: - 126. և ԴՌ  ընդ 

Հաշտենից կողմանէն  և  ԴՌ  ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ 

այգեստանաւքն, գնասցեն  ընդ վերի գահսն և մեզ ուշ կալցեն – 128.  Իսկ 

թագաւորն հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր գնաց ի Հաշտենից տափարակ 

տեղիսն: - 133. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա պատասխանի, այլ 

յարուցեալ գնաց երեսուն հազար արամբք  ի  պատերազմ – 133. և երթեալ 

յանդիման նոցա իջանէր ի Մուշեղամարգն Հաշտենից: - 134. Եւ որ 

գնացին  ի գաւառն իւրեանց, էին վեց հազար – 142. Զորս իբրև կացին 

աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին ի 

գաւառն Ապահունեաց – 142. և անտի գնացեալ  ի  Մանեայ այրն  և  

կացեալ անդ ամս  Է՝  վախճանի  ի  կենացս  ի  փառս Աստուծոյ: - 145. Եւ 

ինքն գնալոց էր  ի  Կեսարիա – 149. առեալ զկին իւր՝  էած առ հայր նորա 

և թողեալ զկին իւր՝ ինքն գնաց: - 149.  և  գնաց առաջի սրբոյ սեղանոյն,  և 

ծունր կրկնեալ ասէր – 153. Իսկ եկեղեցպանն և մի ոմն ի կրաւնաւորացն 

յարուցեալ ի սեղանոյն գնացին ի դուռն Կարապետին – 154. Խորհեցաւ 

շինել եկեղեցի, բայց գնաց ի մատրավանսն՝  վասն զնիւթն գտանելոյ – 

156.  Եւ  տուեալ  ի  ձեռս նորա զզաւրս Հայոց  ԼՌ. և ինքն առեալ զզաւրսն 

Յունաց  ՀՌ,  գնացին անցին աւուրս միոյ ճանապարհ ի դաստակերտս և 

անդ իջին: - 158. Զոր լուեալ Խոսրովու՝ գնաց  վրէժխնդիր լինել Մուրկայ 

– 162. Իբրև  գնաց  և  էառ աւար  և  գերութիւն յերկրէն Յունաց,  և  անցեալ 

գնաց ընդ կողմանս Բասենոյ: - 163. և բրեաց բազում աւանս և քաղաքս, և  

առեալ գնաց: - 164.  Եւ ինքեանք ութ հազար այր գնացին ի Մեղտի և  

յԱստեղաւնս ամրոցն: - 165. որք պանդխտութեամբ կենաւք գնասցեն / ծն. 

գնան /  ի  կեանս յայսոսիկ և ոչ ըստ մարմնոյ քնքշանաց: - 172. Եւ 

արտաքս ելեալ Պաւղիկարպոս գնաց առաջի սրբոյ խաչին –174. Արդ արի 

գնա և  իմաստութեամբ որսա զնա – 178. Իսկ Վահան յանձին կալեալ 

զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի հաշտեսցի և 

գնասցէ: - 179.  Ապա երթեալ գնացին առ Միհրան – 180.  Ասէ Վահան.  ոչ 

այդպէս, տէ՛ր, այլ տուր ի  ձեռս  իմ  չորս հազար այր, որ գնամք ի վերայ 

ամուր բերդիցն – 180.  Եւ իբրև  գնասցին մինչև ի դուռն Աւձ քաղաքի, ի 

ներքս նենգութեամբ դարան մահու պատրաստեալ՝  ի  ձեռս գալ 
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զաւրացն: - 181. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ  զոք 

յուղարկեմ, ի  Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182.  Եւ նոքա գնացին  

ի  Միհրան  և  առին  ԲՌ  այր ընտիր և եկին  առ  Վահան: - 182.  և ինքն Մ 

այր առեալ գնաց ի  Մուշն  աւան  առ Միհրան: - 185.  Եւ  Վահան խրատ 

տայր զաւրացն  ի  գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն Մեղտեայ, այլ իջաւանս 

առնել և վաղիւն ապա գնալ: -185. Ռ  այր  գնացէք ընդ ծմակն  և  հազար՝ 

ընդ դաշտն: - 186.  Իբրև գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին , առաքեաց  Ճ  

այր զհետ նոցա, որ ընդ ծմակն գնասցեն / ծն. գնացին /  ինքն  Ճ  այր 

առեալ՝ զկնի նոցա: - 186.  Իբրև գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս 

իջոյց զնոսա  ի  քուն առնել: - 186. Եւ  առեալ զթուղթն գնացին: - 192. Իբրև 

վճարեցան իշխանքն, գնաց ինքն ի տաճարն, ուր զաւրքն էին ժողովեալ – 

193. Եւ ինքն առեալ երեք հազար այր գնաց ընդ առաջ Վաշիրայ – 196.  

Արդ իբրև գնացին,  և  զՎահանայ ասացեալսն պատմեցին որպես թէ 

յերեսաց Միհրանայ,  և  առեալ Վաշիրայ արս հազար և հարիւր, եկն  ի  

վերայ լերինն: - 197.  Իսկ Վահան ընդ յառաջ գնացեալ ասէր – 199. ապա՝  

զի Յոյնք ձեր թշնամիք էին,  ի  նոսա ոչ իշխեցաք գնալ – 201. Իբրև 

գնացին Խ արքն  և  տարան զգլուխն Միհրանայ առաջի թագաւորին, 

խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն յաւիտենից: - 202. յերկրէս ել, արի և գնա 

խաղաղութեամբ – 209.  Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝  գնաց  առ ակն, 

որ Ծծմայոտն է, ուր իջեալն էին: - 210. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան 

ամբողջ, նախանձեալ զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ  ի  վերայ նոցա  

և  սկսան կոտորել: - 213.  Եւ  նորա զայս լուեալ առեալ վեց հազար այր  և 

զՍմբատ զորդի իւր,  և  գնաց  ի  պատերազմ: - 214. Յիրաւի  է  այդ անուն 

իմ, քանզի գամ կոտորեմ, գնամ և  այլ գամ: - 214. և յութ հազարէն ԳՌ  

միայն գնացին առ Վաղթանկ: - 217.  Իսկ նորա ժողովեալ ինն հազար 

այր, գնաց ի  վերայ նորա յԱնտաք: - 218.  Եւ թողեալ զհինգ հազարն  ի  

բլերն, որ կոչի Մահու ագարակ  և  ինքն գնացեալ  ընդդէմ նորա, 

գրգռեաց զնա: - 218. Իսկ Սմբատայ առեալ զզաւրն, գնայ  ի  վերայ 

քաղաքին Պորպայ՝ ի  գիշերի: - 226. Եւ  ընդյառաջ գնաց Սմբատ  

Սուրենայ  և ընկալաւ զնա սիրով  - 229. Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ 

տամ, ապա թէ ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230.  

և  գնացին երկոքեանն  ի  վանսն: - 234. Իսկ ոմանք հետևակեալ 

ձորամուտք եղեն ի Պարսից զաւրացն, գնացին յանտառն – 236. և ընկերք 

նորա քարիւ և նետիւ ընդդէմ գնացեալ զբազումս սպանին – 237.  և  այլք 

փախստական գնացեալ եկին ժողովեցան  ի  մի այր,  և  իջեալ ճաշէին: - 

237.  Սա գնաց  ի ժողովն, զոր արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ 
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թագաւորութեանն – 249. Արդ՝ իբրև գնաց և իմացաւ զիրսն, արձակեաց 

պատասխանի առ հայր և ասէ – 250. արդ ես գնամ զհետ նորա – 252. և 

դու ժողովեա զզաւրս մեր  և  գնա ի սուրբ Կարապետն – 251. Եւ ելեալ 

գնաց ժողովել զզաւրս իւր՝  ինն հազար ինն հարիւր և  քառասուն այր – 

253. և  առեալ զգլուխս նոցա, գնաց առ հայր իւր: - 255. և ժողովեալ 

զկարասին, և  զպատուական ակունսն,  և  զընտիր սուսերսն, ել և  գնաց – 

255. և գնաց  մերձ ի բանակն Հոնին – 256.  Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ 

գնացին, յարուցեալ մտին զհետ  նոցա. և ի  վաղիւն հասին: - 262.  Եւ իբրև 

բանակեցան  առ իրերաւք, խորհեցան սոքա գնալ ի վերայ պարսից – 262. 

և  հնարս իմացեալ ընդ Մարտուց փող ի վայր գնացեալ  և  անդ 

բանակեցան: - 263. Իսկ Վահան աճապարեալ գնաց անդ – 265. որք 

գնացին ի Պարսիկս առ Խոսրով: - 266. Արդ գնամք  ի  պատերազմ: - 270. 

Զի՞ պակեար, ո՛վ իշխան: Իսկ նա ասէ. Պաղակ իշխան տեսանեմ  և  

չկարեմ գնալ: - 275. և  ինքն գնաց զհետ փախստէիցն  և  հասեալ միւս 

իշխանին, ասէ – 275.  Եւ սակաւ ինչ գնացեալ՝  եհաս միւս այլ իշխանին  

և  ասէ – 276.  Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Հերակլեայ զաւրացաւ 

Խոսրով պարսից արքայն. և գնաց մինչ յԵրուսաղէմ  - 279. և քաղաքն 

աւերեաց, և  զկտակարանսն այրեաց,  և  զսուրբ խաչն գերեաց,  և  առեալ 

գնաց  ի  Պարսիկս – 279.  Եւ զաւրացաւ Հերակլ  ի  թագաւորութեանն 

իւրում, գնաց ի  Պարսիկս – 279. Իբրև գնաց  յԵրեզնաւան, կտրեաց 

սպասաւորն մեծ մասն մի  ի  գիշերին,  և  կամէր փախչիլ: - 278.  և  ելեալ 

զաւրաւքն գնաց ի  Կեսարիա  և  ետ զմասնն հայրապետին Կեսարու, որ 

կոչիւր Յովհան – 279. և ինքն գնաց ի թագաւորաբնակ քաղաքն 

Կոստանդինուպաւլիս: - 279. Եւ ի նոյն ամի գնաց Վահան Կամսարական 

ի  Կեսարիա – 279. և  գնացեալ զհետ նորա յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց 

տեղի և շինեաց եկեղեցի: - 280. Եւ յանձն կալեալ իշխանին՝ գնաց ի տուն 

իւր: - 280. և  յարուցեալ գնացին ի տեղին – 281. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ 

որդեգիրս, լեալ մարզպան Հայոց, առնու զաւր բազում և գնայ ի վերայ 

Հունաց – 283.  Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց 

իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան 

զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն 

Ճորոխ,  և գնաց ի քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր, եհար սրով և 

հրով և գերեաց զքաղաքն: - 284. և ինքն գնաց ի  Կոստանդինուպաւլիս: - 

285.  Գնացի  և  գտի առ նմա զգիրսն – 288.  

ԳՆԵԼ -  և  գնեաց զերկոսեան աւանսն և  ետ Կարապետին վճռով: - 157.  

Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո գնեցեր և մարդասիրութեամբ որդեգիրս 
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արարեր: - 171. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ  ՃՌ  

դահեկան  և  ԹՌ այր ընդ իւր,  և  եկն  ի  Տարաւն գնել զկին եղբաւրն  և  

զորդին: - 229.  Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ տամ, ապա թէ ոչ՝ գնացէք 

երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230.  

ԳՈԳԵԼ - Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն  ի  վերայ գագաթանն  և  

գոգեաց սաղաւարտն,  և  գլխոյն ոսկրն  ի  ներքս պատառեաց – 224. 

ԳՈԼ - վասն  զի  ոչ գոյր նիւթ պատրաստ – 100. Եւ խմբեցաւ պատերազմ 

այնչափ մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս – 222. Ի ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակղի … հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի … գրեալ և կազմեալ ի վանս Գլակայ, ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին, յորում կայ նշխարք Կարապետին՝ բեւեռովն յայտնի գոլ, 

թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն – 288.  

ԳՈԼՈՎ - Ուստի և յարաժամ ճգնութեամբդ բազմաց աւրինակ գոլով և  

դաստիարակելով շնորհիւն տեառն – 39.  և  իշխան գոլով ի  վերայ 

մահու՝ զմահ գերեաց – 167. 

ԳՈՀԱՆԱԼ - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ – 34. և յոյժ ուրախութեամբ լցեալ 

գոհացաք զաստուծոյ – 60. Յոյժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր 

առաջին սուրբ հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ 

գոհացաք/ ծն. գոհացաւ/ զաստուծոյ – 64. զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ 

եղև յոյժ և գոհացեալ զաստուծոյ, որ ետ ի ձեռս նորա զթշնամիս իւր – 125. 

Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ,  ի  /գրքում՝  և / դիմի հարեալ  և  

կտրեաց փողոց, անց ի ներքս – 244. 

ԳՈՀՈՒԹԻՒՆ - Մանաւանդ կրկին գոհութիւն ձևք աստուծոյ 

մատուցանեմք, առաւել և ձեզ աւրհնութիւն – 35. Որ թէպէտ վասն յամելոյ 

տրտմութեանս ի վշտի էի, սակայն շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր 

գոհութեան նամակդ, զոր ընթերցեալ  գոհութիւն մատուցի աստուծոյ, 

ըստ գրեցելոյդ – 39. մեծ գոհութիւն  աստուծոյ մատոցանէին: - 141. Բայց 

դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ – 177. Եւ խնդացեալ զաւրացն 

Հայոց, մեծ գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին: - 256. 

ԳՈՂԱՆԱԼ - Եւ ինքն սկսաւ վտանգել զնոսա բանիւք՝ եթե արժա՞ն էր ձեզ 

զմարգարտեայ զպսակն մարզպանին գողանալ: -194. Իսկ նորա տեսեալ 

զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ, կարծելով եթէ 

կարասի կամի գողանալ: - 255. Աղաչեաց իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ 

հնարեա՛  և  գողացիր  զխաչն – 280.  Զիս կողոպտեցին  և  զԱրջք 

շինեցին.  արդ թոյլ տուր, զի երկիրն այն ամուր է, ոչ կարեն անտի 
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գողանալ: - 281.  և  կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ 

ցկաթողիկոսն – 281.  

ԳՈՂՈՑ  ԱՂԲԻՒՐ - Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին յայն տեղի, 

որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. 

ԳՈՂՔ - Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին յայն տեղի, որ կոչի 

Գողոց աղբիւր – 236. 

ԳՈՄ  - Սա ետ  Բ. աւանս յիւր իշխանութենէն սուրբ Կարապետին 

զԱրտեմէտ և  զԳոմսն: - 157. 

ԳՈՅԺ - Իսկ այլ զաւրքն Հայոց, իբրև լուան զձայն գուժին, ամենեքեան 

անդ հասանէին  ի  բլուրն: - 84. 

ԳՈՆԵԱ  -  զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա և զիս տաճարիս 

արժանի արա: - 152.  

ԳՈՌԱԼ - և գոռալ ընդ միմեանս երկուց թագաւորացն՝ արքային Հայոց և  

Պարսից – 66. 

ԳՈՌՈԶ  - Սա ել  ի  վերայ Գոռոզ լերինն, շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝  

Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս: - 207. 

ԳՈՌՈԶ  ԼԵԱՌՆ - Սա ել  ի  վերայ Գոռոզ լերինն, շինեաց աւան որդոյն 

իւրոյ՝  Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս: - 207. 

ԳՈՎԵԼ  -  զոր դու իսկ գովէիր զհմտութիւն դպրութեան նորա յոյժ - 38.  

ԳՈՎՈՒԹԻՒՆ - և  յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց 

առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ 

ամենասուրբ  երրորդութեանդ  այժմ  և  միշտ  և  յաւիտեանս յաւիտենից:  

- 57. 

ԳՈՐԳ - Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ կոչեաց 

զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում, սա եկն ի 

դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի – 280.  

ԳՈՐԳ  ՇԱՏԱԽԱՒՍ - Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ Շատախաւս, 

որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի անուան 

իւրում, սա եկն  ի  դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի – 280.  

ԳՈՐԾ – ուստի յոյժ ձեռն  ի  գործ առեալ, կործանեցի զպատկերս 

սատանայի – 36.  Եւ իսկոյն ձեռն  ի  գործ  հրամայեաց արկանել պատճէն 

պատասխանոյ ձեզ, որչափ  և  հարցմանդ ձերոյ էր գիր – 64. Ապա ձեռն  ի  

գործ արկեալ ուսուցանէր նոցա շինել տունս տէրունականս – 74. զի 

այնպիսի էր այր յաղթող  և  կորովի  և  ի  գործ պատերազմի յառաջադէմ 

– 90. զի  և  զայն տեսեալ՝  յիշեսցեն զառաջին գործ  պղծութեան իւրեանց 

– 111. Եւ անդ ձեռն ի գործ արկեալ շինուածի եկեղեցոյն – 114. Իբրև ետես 
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իշխանն Անգեղ տանն զիրս  և զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն 

ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. Եւ նա 

այնպիսի գործ հնարեաց, զոր ոչ կարացին գիտել Պարսիկքն: - 182. 

ԳՈՐԾԱՒՈՐ  -  Եւ կնքեալ քաղկեդոնական հաւատովն  և  դարձաւ  

զաւրաւք  ի  Պարսից գործաւորսն – 158. 

ԳՈՐԾԵԼ  -  Կամեցաւ  և  գործեաց սքանչելիս  ի  մերում ժամանակիս, 

զոր դուք  ի  մեզէն  իսկ լուայք: - 35. Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից, զի 

մի՛ ոք  ի  դաստակերտս կամ  ի  գեղաքաղաքս զաւրէն 

աղէքսանդրացւոցն գործիցէ / ծն. գործեսցեն, գործեն / - 42. Զայս 

ամենայն ըստ այսմ աւրինակի տուր գործել: - 43. Զոր հաւանեալ 

Զենոբայ, առեալ գրեաց առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ 

իւրեանց սահմանաւքն գործեցան: - 64. Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց 

սկսան դարան գործել  ի  ցանգ այգեացն – 80.  Եւ մինչ այս այսպէս 

գործեցաւ, փութանակի եկին հասին զաւրք քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ – 

87. Մկրտիչ Հովհաննէս Կարապետ Քրիստոսի, չտեսանե՞ս զինչ գործեն: - 

130. Այս ամենայն գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ – 142. Արդ՝ ի 

ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի 

հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ  ի  վանս Գլակայ,  

ի  դուռն Կարապետին: - 149. Ո՜վ տէր, դու ներե՞ս կնոջն, որ զայն 

գործեաց  և այլ կանանց համարձակեաց մուտ: - 154.  Իսկ նա խորհեցաւ 

դարան մահու գործել  նմա: - 161. որք ի կենդանութեան իւրեանց 

ապաւինեցան յայս տեղի  և  գործեցին բարիս առ եկեղեցիս – 173.  և  

երթեալ  ի  վերայ լերինն, ընդ յերիս դեհս դարան գործեաց: - 196.  Սա 

բազում ուղղութիւնս գործեաց  ի  գաւառին Տարաւնոյ – 204. Եւ բազում 

նախճիրս գործեաց անդ իշխանն Հաշտենից – 212. Եւ տարածեալ զնոսա 

ի դաշտ անդ, կոտորած  սաստիկ գործեցին: - 213. Եւ մինչ այս այսպէս 

գործեցաւ, Սմբատ  և  իշխանն Պալունեաց, թաքեան ի ձորս ուրեք – 238. 

Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի  պատերազմ, այլ տեսից, ասէ, թէ նոքա զի՞նչ 

գործեն: - 271. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ 

խաչին, թէ յումմէ բերաւ,  և  կամ թէ որպէս կայ  ի  Ծիծառնէ,  և  կամ յոր 

ժամանակի գործեցաւ – 279. Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ 

սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ Ասորւոյ՝ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն 

գործեցաւ, թողեալ գրով  ի  նոյն եկեղեցին: - 287. Արդ, որ զկնի դոցա այլ 

նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ 

ի նոյն մատենիս – 288. 
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ԳՈՒԹ – Յիշեա՛, տէր, զգութ մարդասիրութեան քո և մի՛ տար 

զժառանգութիւնս քո ի  ձեռս անհաւատից – 167. 

ԳՈՒԹՔ  - և  յետ ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց յաշխարհն Գթաց  և 

անդ թագաւորեաց – 71.  

ԳՈՒԺԵԼ  -  Եւ իբրև հասին  ի  գլուխ լերինն,  ձայն գուժեաց յերկոսին 

գունդսն – 87.  

ԳՈՒՄԱՐԵԼ -  Արքայն հիւսիսոյ զաւր գումարեալ եկն  ի վերայ  

իշխանին վրաց – 117.  Իսկ Նիհորճէն Որմիզդ գումարեալ զզաւրս 

Պարսից ութսուն հազար, եկն  ի վերայ Մուշեղայ: - 159. Ի նոյն ամի զաւր 

գումարեալ Վաղթանկայ  ԻՌ,  առաքեաց առ Սմբատ – 217. Եւ 

գումարեցան ընդդէմ միմեանց: - 260. 

ԳՈՒՆԴ1  - Եւ իբրև հասին ի գլուխ լերինն, ձայն գուժեաց յերկոսին 

գունդսն – 88. Սիւնեաց իշխան, ի  մէջ  ած  զգունդ  այծուցդ, զի  անկաւ  

հոնն: - 137. Եւ  հայեցեալ Վահանայ ի գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ 

թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ – 272. և դիմեցին առ նոսա 

գունդ պարսից փախստական,  և  աղաչէին զկրաւնաւորսն ապրիլ: - 277.  

Իսկ իբրև եկին այլ գունդք իշխանին Հաշտենից, որք գային զհետ 

փախստէիցն, և ոչ ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն  ի  ձեռս նոցա: - 277. 

և  համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և տուեալ նոցա գանձս և 

երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս, լինել զրուցատար սքանչելեացն և 

յահէն, որ հանդիպեցաւ ի  կրաւնաւորաց գնդէն նոցա: - 278.  

ԳՈՒՆԴ2  -  Այս մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն 

հակառակեալ միմեանց՝  գունդ խնդրեցին  և  ոչ կարացին գտանել – 201. 

և ձեր զաւրացդ գունդ  ոչ կայր – 201.  և  գիտեմք, որ գնդի խաղայք առէք 

զգլուխ քեռորդոյդ ձերոյ  և  եղիցի ձեզ գունդ ազգաց յազգս: - 201-202. 

Պահեա զդա, իջանեմք ի  Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ 

Կարապետին – 275.  

ԳՈՒՍԱՆ  -  զի իշխան ոմն անաւրէն կտրեաց զերկոսեանս  և  ետ 

գուսանի մի: - 157. 

ԳՈՒՑԷ - Սիւնեաց իշխան, յառաջ մատի՛ր և տես, գուցէ զաւրքդ 

հիւսիւսոյ իշխանին են: - 82.  փախո զԳրիգորդ յանհոգս ուրեք հանդերձ 

ընկերաւք իւրովք, գուցէ / ծն. մի գուցէ /  ըմբռնեն զդոսա  և  մեք ամաչեմք  

ի  թագաւորէն: - 82. ուր մտերիմք նորա  և  գանձն, գուցէ բռնացեալ  չտան  

ի  ձեռս  իմ՝  ապստամբ զիս կարծելով – 180. Գուցէ / գրքում՝ գուցե / ոք 

թշնամի յարձակիցի  և  դուք չեք ընդել վայրուցն: - 185. 
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ԳՌ  -  իսկ  ԳՌ  անցին ընդ Բասեն  և  ընդ Հարք – 89.  Զի Կուառ ունի 

երդահամարս  ԳՌ  և ԲԺ-ան հեծեալս  ՌԼ  և  հետևակս  ԲՌ  և  Մ: - 111.  

և  առ  ինքն կայր յաւուր յայնմիկ  ԳՌ: - 212. և յութ հազարէն  ԳՌ միայն 

գնացին  առ  Վաղթանկ: - 217.  Եւ զերիվարսն իջեալ առին  և  խառնեցին 

յայլսն. և  եղեն  ԳՌ  ձի: - 236. Իսկ Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր 

թողեալ  ԳՌ  արամբ – 260. Եւ  դարանակալացն յարուցեալ  ի  մէջ առին 

զնոսա՝  ԳՌ  գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 

262.  և  կտրեալ զզաւրսն  ԳՌ.  և  եդ առաջի,  և  տարաւ անցոյց ընդ 

յԱստեղաւնս – 264. 

ԳՌ  ԵՒ  ԲՃ  - Իսկ Բրեխ ունի  ծուխս  ԳՌ  և  ԲՃ – 112. 

ԳՏԱՆԵԼ - իսկ պիտանի է երկիրս մերում, որով աւգնականութիւն գտեալ  

ի  քէն աղաւթից: - 38.  զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ 

խնայելով  ի մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ 

յանկոխն ի  գազանաց – 40.  Եւ / գրքում՝  Եվ /  իբրև դարձան 

պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա  ի  Տարաւն – 46. 

զոր և տեսանէք տեղի վայելուչ, այն ձեզ, յորմէ ոչինչ պակաս գտանէք ի 

մէնջ քան զասացեալդ: - 50. և տարան մինչև  յՈւռհայ, և ի Կեսարիայ 

դարձան, և ոչ անդ գտին: - 51. Եւ ինքեանք եկին ի  Միջագետս և ոչ գտին 

անդ զԵղիազարոս: - 52. Իբրև գնացին անդ, զԵղիազար  ոչ գտին – 52.  և  

ոչ  գտին տեղի ըստ պատշաճի յամենայն գաւառսն  և  դարձան ունայն: - 

54. որք դիմադարձ գտան քարոզութեան սուրբ աւետարանին – 55.  զոր 

եկեալ  ի  Հռոմայ  ոչ գտաք զնա անդ: - 60. զոր գտանես յՈւռհայ քաղաքի 

առ Բարդա պատմագրի: - 71.  Մինչ ել նա  ի  Պատմոս կղզոյ  և  եկն  

յԵփեսոս,  և  անտի երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման նորա ըստ 

հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. և նա մի՛ գտցէ հանգիստ: - 99. 

առեալ քարինս անկազմս  և  անտաշս, և գտեալ կիր ի բնակութիւն կռոցն, 

սկիզբն արար եկեղեցոյ – 100.  Զի Կարապետին  է  առ անկիւն դրանն 

Արշակունի / գրքում՝ Աշակունի /, թզաւ հեռի գտանես զբևեռս նշանացն՝ 

կէս թզաւ բարձր  ի  գետնոյն: - 102. զոր թէ գտանել  ոք  կամի, ոչ  կարէ  –  

103.  և  ոչ  ոք  իցէ, որ  կարիցէ  հանել  զդոսա, առ  ի  գտանել,  ուր  եդեալ  

ես:  -  116. և  զաւուրս  Դ  ոչ կարացին գտանել – 120.  Բարւոք գտա զձեզ, 

աւթևանք հոգւոյն սրբոյ  և  ճրագք լուսոյ: - 121.  Բարւոք գտաք  զձեզ 

առաւաւտ խաղաղութեան: - 123. Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպես  ի  դիպող 

ժամանակի գտեալ յարձակեցան  ի   վերայ գեղջն – 131. զոր  և  

թագաւորն զհետ մտեալ՝  մինչ  ի  մուտս արեգականն յանխնայ 

կոտորեցին որք դիմադարձ  գտան: - 138.  և  համարեալ գտաւ սպանեալ 
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ի  մերոցս հազար և  ութսուն: - 141. Խորհեցաւ շինել եկեղեցի, բայց գնաց 

ի  մատրավանսն՝ վասն զնիւթն գնատելոյ – 156. գտցես զսա նորոգ և  

անապականութեամբ լցեալ – 173. բայց զդուռն եկեղեցոյն ոչ կարացին 

գտանել – 175. Այս մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր,  և  զաւրքն 

հակառակեալ միմեանց, գունդ խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել: - 201. 

Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝  խնդրէին ելս իրացն  և  ոչ 

գտանէին: - 212.  Եւ մտեալ զաւրաց  ի  տունս՝  զորս պարսիկ լեզուաւ 

գտանէին, սատակէին: - 227. և համարեալ զքիթսն, գտան սպանեալ 

պարսիկ ընդ այր, ընդ կին  և  ընդ մանկտի  ԻԴՌ: - 227.  այնչափ 

կուտեցան  ի  վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. 

Եւ զերիվարսն  և զուղտսն յուղարկեցին  ի  գեւղն Պալունեաց.  ընդ ձի, և 

ընդ յուղտ, և ընդ յէշ՝ գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 259. Արդ 

իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել Տիգրանայ  և  որդոյ նորա, և  ոչ 

գտին: - 259.  Իսկ անաւրինացն հասեալ  ի  տեղի, գտին ԲԺան ծեր ի 

կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 273. Եւ զփախստականսն դարձուցին 

ի  Մեղտի, և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր  և  յիսուն  և  տուեալ 

նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս – 278. Իսկ 

սպասաւորացն խնդիր արարեալ, ոչ գտին: - 280.  Զոր դիպող ժամանակ 

գտեալ իւր  որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ  

զբովանդակ Հայք՝  չերթալ առ նա: - 285. Բայց զոր ինչ  ի  Տրդատայ մինչև  

ի  Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 

287. Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն –287. զի այսպէս գտաք աւրինադրալ 

յառաջնոցն: - 288.  

ԳՐԱՒԵԼ  -  Եւ  եղև միջնորդ արքայն ճենաց  և ոչ կարաց գրաւել զսիրտ 

նոցա  ի  հաշտութիւն: - 67. 

ԳՐԳՈՒՌ - Եւ ի վաղիւն ժողովեալ ի ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն որ ընդ 

հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  մինչև յերրորդ ժամն: - 285. 

ԳՐԳՌԵԼ - Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն  և  զլերինն  և  

զարանցն, որ  ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն  ոչ տային կործանել – 63. 

և  ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: - 218. Եւ ինքեանք 

առաքեցին արս  Ճ՝ գրգռել զզաւրսն – 238. 

ԳՐԳՌՈՍ  - Սա ել ի վերասյ Գոռոզ լերինն, շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝  

Գրգռոսի, կոչեաց  Գրգռոս: - 207.  

ԳՐԵԼ - զոր գրեաց  և  յղեաց  ի  Կեսարիա – 33.  զոր ընթերցեալ 

գոհութիւն մատուցի աստուծոյ, ըստ գրեցելոյդ / ծն. գրեցելումն  ի  քէն, 

գրեցելոյ /  - 39. որ  և  զիմ անուն գրեսջիր / ծն. գրեսցես /  ի  դպրութեանդ 
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– 41. և  վասն այսորիկ  և  դանդաղիմ իսկ  և  գրել  առ նոսա թուղթս: - 44. 

Բայց դուք գրեցէք առ նոսա զնշան բանից ձերոց և  զտեղեացդ  

զվայելչութիւն: - 44. Եւս  առավել ստուգիւ գրեսջիք՝  եթէ զի՞նչ էր 

պատերազմ ձեր  և  քրմացն, մինչ երթայիքն  ի  մէնջ: - 45.  Եւ գրեաց ինքն 

թագաւորն … աւրինակ զայս: - 46. Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն 

յայլ նամակի և  յուղարկեցին առ Տիմոթէոս  ի  Կորնթոս – 51.  և  գրեցին 

թուղթս առ սուրբն Գրիգորիոս աւրինակ զայս  - 59.  քանզի գրեալ է առ 

մեզ, եթէ զքաղաքս ետուն ակդենացիք յիմ ձեռս – 60. Զայս ամենայն 

ստուգիւ գրեսջիր առ մեզ,  ազաչեմք: – 62.  Եւ իբրև ընթերցան զթուղթսն, 

սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին 

պատերազմն – 62. զայս ամենայն պատմութիւն գրեսցես  և  առաքեսցես: 

- 63.  Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի մահուն 

Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն - 63.  զոր ոչ հաւանեցաւ սուրբն 

Գրիգոր, այլ բաւական համարեաց զայն միայն գրել: - 63.  Զի ոչ  է աւրէն 

զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել  և  յիշատակ Հայոց ոչ 

թողուլ – 63.  Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց առ եպիսկոպոսն 

ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն գործեցան: - 64. որ 

թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, 

սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր 

պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. զի ես յառաջագոյն գրեցի քան զնա: - 

65.  Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն 

Գրիգորիոս ոչ հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 66. 

մանաւանդ զի պատշաճ համարեցաւ զԱրշակունի և զքաջ թագաւորաց 

զգիր թողուլ տանս Հայոց  և  ձեզ պատճէն պատասխանոյ գրել – 66.  և  

գրեցին զայս – 94. Զայս գրեցին ասորի և հելլենացի գրով և յոյն և  

իսմայելացի նշանով: - 95.  Զոր գրեաց սուրբն Գրիգոր  ի  տախտակ 

պղնձի և  եդ  ի  բեմի անդ – 102.  զի որպէս զայլ տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի 

թագաւորաց ժամանակագիրք են: - 116.  զոր թագաւորն հրամայեաց 

թուել և գրել ի բուն խաչին – 124. Սա էր ի ժամանակս Մովսեսի Հայոց 

կաթողիկոսի, որ զթուականն գրեաց – 147. Եւ կանգնեալ խաչ քարէ և 

գրեցին ի նմա այսպես – 155. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն 

եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ 

էր ի Յունաց, գրել զառ ի յինքեանց ասացեալն: - 165. Թո՛ղ զյանցանս 

նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և մեր մեղմամբ արեանս 

գրեա՛ զնոսա յորդեգրութիւն սրբոցն  ի  լոյս: - 172.  և  ետ գրել  ի  նա 

ողջոյն – 192.  Եւ  գրեաց դպիրն որպէս ասաց Վահան – 192.  Եւ ետ գրել 
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թուղթ պարսիկ դպրին՝  կաշառելով զնա – 198. զի այնպես գրեսցէ, 

որպէսզի գայցեն վաղիւն, զի յոյնք գան ի վերայ մեր: - 198. Իսկ նա 

պատասխանի ոչ գրեաց – 229. Արդ զայս պատմութիւն գրեալ եդին 

յեկեղեցին Ծիծեռնեոյ: - 281.  զոր ստուգիւ գրեալ զեղեալ պատմութիւնն 

եդին   ի  Գլակայ վանսն  ի  սուրբ Կարապետն – 282.  Իսկ Վաշդեան 

գրեալ թուղթ առ Տիրան – 284. Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ  ի  

Վաշդեան՝  յամաւթ առնելով վասն ծածուկ իրացն: - 284.  Հաճոյ  է  

թուեալ  և  այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս 

այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր ժամանակին 

թողոյր – 287.  և  աճեալ՝  պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն հարանցն 

անուանքն, որ գրեալ կան մինչև  ի  Թոդիկ – 287. Գնացի  և գտի առ նմա 

զգիրսն, որ  ի  նոյն Իննակնեան վանս էր գրած – 288.  Ի  ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակղի … հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի … գրեալ  և  կազմեալ  ի  վանսն Գլակայ,  ի  դուռն սրբոյ 

Կարապետին, յորում կայ նշխարք Կարապետին՝ բեւեռովն յայտնի գոլ, 

թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոց – 288.  և  աստուած վարձահատոյց 

լիցի գրողացդ  և ընթերցողացդ, ամէն: - 289.  

ԳՐԵԼԻՔ - յորժամ զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ 

թուեսցի ումեք ծանր, այլ  և  զիմ պատճեանս անպակաս  և  լի  գրով 

դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ / ծն. գրելոցդ, գրեալեացդ /  - 289. 

ԳՐԵՀ - և երթեալ իջանէր  ի  Հաշտենս, ի գեւղն, որ Գրեհն / ծն. Գիրեհն, 

Կրեհն/  կոչեն: - 253.  

ԳՐԻԳՈՐ - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ է Զենոբայ Ասորոց 

եպիսկոպոսի պատճէն առաջի սրբոյն Գրիգորի –33. Պատճէն երկրորդ 

պատասխանի պայմանաւոր գրոյ սրբոյ Գրիգորի, զոր յղեաց Կեսարիայ 

հայրապետն  ի  ժամ վաղճանին: - 39. Իսկ Եղիազար եկեալ ի 

ճանապարհին հանդիպի սրբոյն Գրիգորի և Տրդատայ – 52. Իսկ սուրբն 

Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ ի Տարաւն – 53. Իսկ սուրբն Գրիգոր 

հրամայեաց  պաշտաւնէիցն աղաւթել յերեկորեա – 54. Եւ իբրև ընթերցան 

զթուղթսն,  սուրբն Գրիգոր / ծն. Գրիգորիոս /  հրամայեաց Զենոբայ  

Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն – 62.  զոր ոչ հաւանեցաւ սուրբն 

Գրիգոր, այլ բաւական համարեաց զայն միայն գրել: - 63.  Յորժամ եհաս 

պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ հայրապետիս Գրիգորի, 

անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ – 64. զոր ինքն անուանեաց 

սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն ասորոց պատմութիւն: - 66. Արդ մինչ ի 

պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ սուրբ 
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առաքելոյն Թադէոսի, ասեն սրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ զնորին 

մշակութեան ելից զկարգն: - 68. և  դադարեալ ի  Վաղարշապատ 

քաղաքի, մտանէր Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ 

համարձակ սնուցանէր զմեր Լուսաւորչին: - 69. Զոր ոմանք համբաւեն, 

եթե Զգաւն ասեն եղբաւրն Գրիգորի, որ  է  Յակոբ: - 70.  Բայց ոչ գիտեն 

զստոյգն,  զի Յակոբն այն հաւրաքեռորդի  էր սրբոյն Գրիգորի, և անուն 

մաւր նորա Խոսրովուհի: - 71.  Իսկ Բուրտար առեալ զկինն իւր  և  

զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ յաշխարհն 

Կապադովկացւոց: - 72. Իբրև տեղեկացաւ ի քեռոյ աներոյն Գրիգորի, եթէ 

դա  է  որդի Անակայ … և նորա արկեալ զնա ի  Վիրապն  ներքին ամս 

հնգետասան: - 73. Այս առաջին պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի,  

զոր  ի  Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 74. Եւ ի գալ  սրբոյն Գրիգորի  ի  

ձեռնադրութիւն առ Ղեւոնդ Կեսարու  հայրապետն, որ թէպէտ  և  բազում 

անգամ խնդրեաց  սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ 

յանձն տալ  մինչև հրաման  ի  տեառնէ հասանէր  ի  գիշերին  վերջնումն՝ 

բաժանել զկէսն  և  տալ ցնա: - 76.  Տայր  և  սրբոյն Գրիգորի  երկու 

լուսաւոր ակունս, զոր տուեալ էր  նմա Հռովմայ հայրապետն: - 77. Իսկ 

ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ ի գաւառն Տարաւնոյ 

երկուս բագինս մնացեալ են, որ  դեռ   ևս ձաւնեն դիւաց: - 79. Իսկ սրբոյն 

Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց և  զիշխանն Անձևացեաց …  և 

գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. փախո զԳրիգորդ յանհոգս  

ուրեք հանդերձ ընկերաւք իւրովք – 82. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն տայ  

զսուրբն Գրիգոր  ի  ձեռն իշխանին Մոկաց  և  ասէ – 82.  զոր տեսեալ 

սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ  է  ի  տեղւոջն,  իջուցեալ զնշխարսն մերձ  

առ աղբիւր  մի …  դնէր  և  նշանագրէր: - 83.  Եւ փութապէս կոչնականս 

արձակեցին սրբոյն Գրիգորի  - 95. զոր  պահեալ  էր սրբոյն Գրիգորի : - 

93.  Եւ  ի  բազում ժամս արտասուեալ  սրբոյն Գրիգորի վասն իզուր 

կոտորածին – 96. Եւ մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց զնոսա և 

հրամայեաց կործանել  զԳիսիանէս – 98.  Իբրև կործանեցին զաւրքն 

զկուռսն, սկսավ  սուրբն Գրիգոր  հիմն արկանել եկեղեցոյ – 100.  Զոր 

գրեաց  սուրբն Գրիգոր ի  տախտակ  պղնձի  և  եդ  ի  բեմի անդ – 102. 

ապա երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ  և  

յարուցեալ տարածեաց զձեռս  իւր ընդ յարևելս  և  ասէ – 103. Եւ առեալ 

սրբոյն Գրիգորի  իջուցանէ զնոսա  ի  ձորն Այծսանայ – 105. Իբրև  եղև 

այս ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն և  

զպաշտաւնեայս կռոցն,  և  աղաչէր զնոսա դառնալ  առ  տէր աստուած: - 
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106. Իբրև հիմնարկեաց սուրբն Գրիգոր  զեկեղեցին  և  եդ անդ զնշխարսն 

– 110. Այս այսպէս կարգեալ  է սրբոյն Գրիգորի: - 112.  Արդ մինչև Տրդատ 

և սուրբն Գրիգոր  կամէին գնալ անցանել առ  Կոստանդիանոս 

թագաւորն, եկին հասին ի  գաւառն Ապահունեաց  ի  քաղաքագեղն 

Մանծկերտ: - 117. Իսկ ես աղաչեցի  զսուրբն Գրիգոր գնալ ի վանս իմ – 

118. Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս 

հանդերձ  Բ  սարկաւագաւք – 119. Այլ  և  աւետիք  ձեզ, զի  սուրբն 

Գրիգոր  և Տրդատ ի բնակութիւնս ձեր եկեալ  են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 

121.  Արդ, առեալ  սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան 

տէրունական խաչին հանդերձ քահանայիւք  և  անուշահոտ խնկաւք – 

122.  Եւ յետ ողջունին ասէ  սուրբն Գրիգոր - 122.  զի կուտեցան  ի  

տեղեաց և եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ,  թող զզաւրս թագաւորին և 

զպաշտաւնեայս սրբոյն Գրիգորի - 124. զոր կանգնեաց իշխանն Սիւնեաց 

հրամանաւ սրբոյն Գրիգորի - 126. և սուրբն Գրիգոր   երթեալ աւրհնէր 

զխաչն,  ի  յերկոսեան հիմն եկեղեցոյ արկանէր: - 127.   Զոր տեսեալ 

սրբոյն Գրիգորի, յարտասուս եղեալ ասէ – 130.  Իբրև  եկին հասին  ի  

տեղին և  զսուրբն Գրիգոր  իջուցին յանտառն և պահէին զնա արք երեք 

հազար: - 133.  Զոր իբրև դարձան թագաւորն  և  իշխանքն  յԱրձանն  և  

իջին առ  սուրբն Գրիգոր   ի  տեղին, ուր սուրբ Կարապետն էր – 141.  զոր 

արգել  սուրբն Գրիգոր   ի  պատուհասիցն: - 143. Ի սորա ժամին եկն  

սուրբն Գրիգոր ի  Գլակայ վանս – 145. Սա շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն 

Գրիգոր զնշխարսն պահեաց – 146. և  կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: …  

Գրիգոր՝  ամս Զ: Անդրէաս՝  ամս ԺԱ: - 146. Եւ  եղցիցի փառք քո, տէր,  ի  

տաճարի աստ, զոր ընտրեցեր հիմնարկութեամբ  սրբոյն Գրիգորի  և  

բնակութեամբ / գրքում՝  բնակությամբ / սուրբ Կարապետիս – 170.  որք 

զկնի սրբոյն Գրիգորի եկեալ էին  ի  Կեսարիայէ: - 176.  Զի թէ սուրբն 

Գրիգոր  և  Տրդատ  ոչ իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 

234. Եւ արձակեցին  առ հայր Գրիգոր Գլակայ վանիցն  և  տարան ի 

պատերազմ  ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր կնկղով: - 270. որ քսան  և  իններրորդ էր  

ի սրբոյն Գրիգորէ - 282. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝  

հիմնարկեալ ի սրբոյն Գրիգորէ, և Կարապետն, որ յԻննակնեանսն, և 

կաթողիկէն, որ ի Թիլն: - 286.  Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ 

սրբոյն Գրիգորով / ծն. սրբով Գրիգորիւ / Զենոբայ Ասորւոյ՝  վասն որ ինչ 

յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով  ի  նոյն եկեղեցին: - 287.  

ԳՐԻԳՈՐԻՈՍ – Եւ / գրքում՝ Եվ / իբրև դարձան պատգամաւորքն առ 

սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա ի Տարաւն – 46. տային նոցա զրոյց 
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զառաջին պատերզմէն մինչ գայր սուրբն Գրիգորիոս / ծն. Գրիգոր / ի 

Տարաւն – 58. և  գրեցին  թուղթս առ սուրբն Գրիգորիոս աւրինակ զայս – 

59. Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն 

Գրիգորիոս / ծն. Գրիգոր /  ոչ հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել  քան 

զհարցուածս ձեր – 66. Իսկ իշխանն Մոկաց առեալ զԳրիգորիոս դառնայ 

ընդ զառիվայր լերինն, կամելով իջանել  ի Կուառս: - 82.  Եւ  ծածկեաց 

տէր զտեղին  և  ոչ ոք կարաց տեսանել մինչև  սուրբն Գրիգորիոս / ծն. 

Գրիգոր / դարձաւ  ի  տեղին: - 83. Ապա հրեշտակ տեառն արգել զսուրբն 

Գրիգորիոս /ծն. Գրիգոր/ ասելով – 114.  Բայց թագաւորն  և Գրիգորիոս / 

ծն. Գրիգոր / մեւք հանդերձ ի փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք: - 129. 

 

 

                                                                   

                                                                   Դ 

   

 

 

Դ  -   և զաւուրս  Դ  ոչ կարացին գտանել: - 120. Ի սորա ժամին եկն սուրբն 

Գրիգոր  ի  Գլակայ վանս,  և  եկաց յԱւետեաց բլուրն  առ Անտոն  և  

Կրաւնիդէս  Դ  ամիս – 145. Ի սորա ժամանակս եկեալ  Դ  այր  ի  յունաց՝  

սուրբք  և  ճգնաւորք  և  խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝  ամս  

Բ: - 148.  Սոքա եւթանեթեան կատարեցան  ի  զաւրացն  Միհրանայ 

յամսեանն քաղոց, որ աւր  Դ  էր, ընդ երեկաւուրն: - 175.  

ԴԱ - Ուստի և այժմ  դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել ի ձեռաց 

անմարմին Փարաւոնի – 40.  Եւ արդ քանզի  քև ծագեաց  ի  դոսա 

արեգակն արդարութեան Քրիստոս, և դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց 

առաքելոցն Բարթողիմէոսի և Թադէոսի, յիշեա՛  զնոցա  

նահատակութիւնն և մի՛ երբէք վերջասցիս  ի  շաւղաց նոցա: - 41. զի  և  

չիք ինչ պատճառ, զի ետ զդոսա տէր  ի  շինել և  ոչ  ի քակել – 41.  

զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, շինեսջիր զդա 

բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 41. և  կացուսցես զդոսա / ծն. զնոսա 

/ ըստ աւրինակի այսր կրաւնաւորացս, զոր տեսեր  ի մերում վիճակիս: - 

41. զոր առեալ կացուցես զԵպիփան դոցա և այլոց եղբարց վերակացու: - 

42.  Իբրև տեղեկացաւ  ի  քեռոյ աներոյն Գրիգորի, եթէ դա  է  որդի 

Անակայ – 73. փախո զԳրիգորդ յանհոգս ուրեք հանդերձ ընկերաւք 

իւրովք, գուցէ ըմբռնեն զդոսա  և  մեք ամաչեմք  ի թագաւորէն: - 82.  և  մի՛ 
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ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման – 105.  և  ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ 

հանել զդոսա – 116. ի  քո կուռսդ շուն խառնեմ, որ փոխանակ դոցա 

հաջեն  ի  ձեզ: - 228. Ասէ Սմբատ.  Պարսից արքայի և  մեռեալ շուն մի, որ 

զայն ճաշ ուտէ, առանց գնոյ ոչ տամ, թո՛ղ թէ զդոսա: - 230.  բայց եթէ 

դոքա քեզ պիտին՝  դու քրիստոնեայ լեր  և  զիս  ի  պարսիկս տար,  և  

դոքա քեզ – 232.  և  առաքեցին զզոմն ի Մեղտի, թէ փութացէք գալ  ի  

վերայ դոցա: - 238. Պահեա զդա, իջանեմք  ի  Մատրավանս, գնդի 

խաղամք առաջի սուրբ Կարապետին – 274. զի դա էր, որ նախատէր 

զպաշտաւնեայս նորա: - 275.  Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին վանականք, 

զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա  ի  տանս յայսմիկ, դիցէ  ի   նոյն մատենիս 

– 288.  

ԴԱԴԱՐԵԼ  -  Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի  Տարաւն ընդ 

իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան և հինգ 

ի վանս Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն Գիսանէ կռոցն – 53. զի դադարեաց 

հալածանքդ  ի  կողմանցդ յայդցանէ: - 64.  և  դադարեալ ի 

Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, 

իբրև զդայեակ համարձակ սնուցանէր զմեր Լուսաւորիչն:  - 69.  և  ինքն 

թագաւորն  ի  մէջ վարազանց երթեալ դադարէր: - 73.  տե՛ս, տէր,  և  մի՛ 

լռեր,  մի՛  դադարեր, զի կարի խրոխտացաւ թշնամին   ի  վերայ մեր: - 

252. Եւ ապա դադարեաց  /ծն. դադարեցաւ/  պատերազմն: - 278. 

ԴԱՀԵԿԱՆ - Եւ ի վաղիւն բազում պատերազմունս սկսաւ լինել, մինչև 

նախարարքն կշռեցին քաղաքապետին ԲԺ-ան հազար դահեկան: - 77. Եւ 

փոխանակ  ԲՌ  դահեկանին   ետ նոցա զնշխարս Աթանագինէի վկայի – 

77. Եւ նորա կաշառեալ  ի  թագաւորէն հիւսիսոյ  ԿՌ դահեկան, առ  և  

գնաց յաշխարհ իւր – 126. Արդ՝ այս իշխան կշռեաց  ԻԲՌ դահեկան  և  

տարաւ ետ նոյն իշխանին – 157. Կամ տուք  ի  մեզ զգլուխն Ըռահանայ, 

կամ տուք  ԼՌ դահեկան  : - 213. Եւ նոքա ետուն  ԼՌ  դահեկան   և 

դարձան: - 213. տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս 

զխոտն և զհացն կերան …  և զսապոնին գինն ԿՌ դահեկան  - 228. Բայց 

եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ  ՃՌ դահեկան  և  ԹՌ այր ընդ իւր, 

և  եկն  ի  Տարաւն գնել զկին  եղբաւրն  և զորդին: - 229.  Բայց թէ լսէք մեզ, 

առէք ի  մէնջ  ՃՌ  դահեկան,  և  ԲՌ ուղտ,  և  հինգ հազար պարսիկ ձի,  և 

մեզ տուրս տուք զայս կինս  և  զորդիս: - 231. Իսկ Սուրեան բերեալ ետ  

ՃՌ դահեկան,  և  զուղտսն,  և  զձիսն  և  ետ ցիշխանն: - 232. Հաւանեալ եմ 

տրոցս, բայց հարիւր ութսում հազար դահեկանի  լուր փայտ են տարեալ 

ի Քարքէոյ  և  ԴՌ դահեկանի խոտ են կերեալ ի դաշտէդ, և ԻՌ 
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դահեկանի, որ զեղն և  զեղջերուն  և զնապաստակ զիմ երկրիս որսացեալ 

են – 232. Եւ զվեց գաւառին հարկն,  զոր առեալ են,  և զքաղաքին մուտն, 

զոր կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան  զայն թող տան – 233. և ետ ԼԶՌ դահեկան  

հայրապետին Յովհաննու և առեալ զխաչն՝ եբեր  ի  վանս Գլակայ  ի  

սուրբ Կարապետն – 279. և զիշխանն Արջուց եդեալ յՈղկան, մինչև էառ  ի  

նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 281. 

ԴԱՅԵԱԿ  -  և դադարեալ ի Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի 

ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ համարձակ սնուցանէր զմեր 

Լուսաւորիչն: - 69.  Իսկ անդրանիկն մնաց առ դայեկացն,  և  յետոյ 

ամուսնացաւ: - 72.  ընկեցեալ զմանուկն  ի դայակսն / ծն. դայեակն /  և  

ասէ – 154. Իսկ զմանուկն առեալ ետ  ի  դայեակս / ծն. ցդայեակն /  մինչև 

յարբունս հասաւ: - 156. 

ԴԱՆԱԿ -  Եւ հարեալ զդանակն  ի  փողսն՝  ետ թողուլ  ի  ցից: - 191. 

դանակովն   ի  սիրտն հարեալ, ձգէին  ի  միւս յարկն – 193.  

ԴԱՆԴԱՂԵԼ  -  և  վասն այսորիկ  և  դանդաղիմ իսկ  և  գրել  առ նոսա 

թուղթս: - 45. Արդ մեք վասն այդր դանդաղիմք գալ – 60.  

ԴԱՆԴԱՂԵԼԻ  -  Այս ամենայն մեզ պիտանի  է  և ձեզ  ոչ դանդաղելի: - 

62. 

ԴԱՆԴԱՂՈՒԹԻՒՆ  - Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս ի վշտի էի, 

սակայն շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 40.  

ԴԱՇՏ  -  իսկ այլքն  դեռ  ի  դաշտի անդ սփռեալ ասպատակէին: - 89.  և  

Մեղտես շինեաց  ի  դաշտի  անդ աւան  և  կոչեաց Մեղտի: - 108. Բայց 

դուք  եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր 

բազում, և երկիր դաշտ  և  շուրջանակի լերամբ պարսպեալ  և  բազում 

ամրոցս – 143.  Ռ  այր   գնացէք  ընդ ծմակն և  հազար՝ ընդ դաշտն: - 186. 

և  զգլուխսն  ի  մուրատն  և  ի  դաշտն  ընկենուին – 188. Եւ տարածեալ 

զնոսա ի դաշտ անդ, կոտորած  սաստիկ գործեցին: - 213. Եւ յետ ութ 

աւուրն եկն եհաս Վաղթանկ ի դաշտի անդ: - 220. և  ԴՌ  դահեկանի  խոտ 

են կերեալ  ի  դաշտէդ / ծն. դաշտէս, դաշտէն /  - 232.  Եւ ձեռնադրեցին 

հայր վանացն զԵպիփան, որ եկեալն էր ի Դունայ  դաշտէ  / ծն. ի 

Դվադաշտէ / և բնակեալ յանապատ վայրուցն եկեղեցոյ: - 249.  Եւ  

ճակատեցան  նոքա ընդդէմ միմեանց  ի պատերազմ՝ յայն կոյս գետոյն,  

որ  ի  դաշտին – 271.  Իսկ Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից  

մինչև  ի  դաշտն – 274.  Եւ  փախուցեալքն  ընդ յերեսս դաշտին 

թաքստեայք լինէին, որ  և կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277.  և  եկին 

ելին  ի  բլուր մի, որ հայի ընդ դաշտին / ծն. ընդ դաշտն / Մատրավանից – 
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277.  սա եկն  ի դաշտն Տարաւնոյ  առ այր մի – 280. Եւ ի  վաղիւն 

ժողովեալ ի ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն որ ընդ հարաւոյ,  խմբեցան 

յառաւաւտէ  մինչև յերրորդ ժամն: - 286. 

ԴԱՇՏԱՁԵՒ - Իբրև եհաս իշխանն փախստական ի տեղի մի դաշտաձև, 

պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և  ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 

276. 

ԴԱՇՏ  ՄԱՏՐԱՎԱՆ - և  եկին ելին  ի  բլուր մի, որ հայի ընդ դաշտին / ծն. 

ընդ դաշտն /  Մատրավանից – 277.   

ԴԱՇՏ  ՏԱՐԱՒՆՈՅ - սա եկն  ի  դաշտն Տարաւնոյ  առ այր մի – 280. 

ԴԱՌՆԱԼ  -  Եւ / գրքում՝  Եվ /  իբրև դարձան պատգամաւորքն  առ 

սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա  ի  Տարաւն – 46.  Եւ արդ եթէ ի  

ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ 

վերջանայք- 49. և տարան մինչև  յՈւռհայ, և ի Կեսարիայ դարձան, և ոչ 

անդ գտին: - 51. Ապա դարձան յԵրուսաղէմ: - 52. Եւ Բեկտոր և Անաստաս 

դարձան ի Կեսարիայ: - 52. և   խնդացեալ յոյժ, դարձաւ զկնի նոցա մինչև 

ի Հռոմ քաղաք: - 53. զոր առեալ մեծաւ խնդութեամբ դարձան յաշխարհն 

Հայոց: -53. և ոչ գտին տեղի ըստ պատշաճի յամենայն գաւառսն և 

դարձան ունայն: - 54. զիա՞րդ դարձան ընդդէմ նոցա քուրմքն, որ ի 

տեղիսն Գիսանէ: - 59. բայց Նիւստրացիքն ընդդէմ դարձան – 60.  Որ  և  

զիս իսկ ոչ եթող դառնալ ի Նիւստրիայ -78.  Իսկ նորա երթեալ և ոչ 

կարաց գիտել, թէ ոյք են. դարձաւ և ասէ – 82. Եւ դու առաքեա զոք զկնի 

զաւրացն մերոց, զի դարձցին յետս – 82. Իսկ իշխաննՄոկաց առեալ 

զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, կամելով իջանել ի Կուառս: - 

82. Եւ ծածկեաց տէր զտեղին  և  ոչ ոք կարաց տեսանել մինչև սուրբ 

Գրիգորիոս դարձաւ ի տեղին: - 83.  վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ 

քաջ իշխանացն՝ ի փախուստ դարձուցին զզաւրսն: - 84. Իսկ իշխանին ի 

վերայ դարձեալ ասէ – 86. Ա՜յ գայլակորիւն, յիշեցեր զբարս հաւր քո և ի 

նոյն շաղակերութիւն դարձար: - 91.  եւ ինքն դարձաւ – 92.  Իսկ նա ի 

փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց  ընդ սիրտ 

նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. Իսկ նորա առեալ զերկոսեան երիվարսն՝ 

դարձաւ – 93. Եւ իբրև դարձաւ անտի, եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր  և 

Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ միմեանս – 93. Եւ դարձան  ի վերայ 

զաւրացն և յանխնայ կոտորել սկսան արս ՌԼ դիաթաւալ կացուցանէին: - 

93. և աղաչէր  զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 107. Զի և ազգն այն, 

յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և զհարցն 

աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել – 110. Այլ մեք դարձցուք անդրէն յառաջին 
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կարգն: - 110.  Ապա դարձան  և  եկին ընդ յառաջ մեր – 113.  և  դարձուցին 

զմեզ յեզերացն Արածնոյ: - 113. Արդ, ինչ որ զկնի այսոցիկ՝ և զայն թողաք 

այլ պատմագի, մինչև դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս  ի  Տարաւն 

– 116.  Որք երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին, որ  և  զսակաւ մասն 

գերելոցն դարձուցին: - 118. և  կողմնապահ թողեալ երկրին, ինքեանք 

դարձան առ թագաւորն: -  118. և անդ կացեալ զաւրս բազումս, և  դարձան 

մեծաշուք պատուով – 125. Արդ յորժամ գնացին իշխանքն ի Վիրք և  

դարձուցին զգրիսն կողմապահ թողին զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն 

նորա: - 125. Եւ ապա դարձեալ թագաւորն ի փոքր կոտորածէն, ել ի գլուխ 

Արձանին – 132. և  այնչափ փութանակի դարձաւ և կրթեալ զճոպանն, 

մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել զձեռս  իւր Տրդատ: - 135. Իսկ ընդդէմ 

դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի թագաւորին Տրդատայ, և նորա 

բարկացեալ յարձակեցաւ ի վերայ նորա և ընդ  յերկուս  ճեղքեաց: - 140. 

Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն  և  իշխանքն յԱրձանն  և  իջին առ սուրբն 

Գրիգոր  ի  տեղին, ուր սուրբ Կարապետն էր, մեծ գոհութիւն աստուծոյ 

մատուցանէին: - 141.  յուղարկեցին զկինն  և ինքեանք դարձան – 154.  Եւ 

կնքեալ քաղկեդոնական հաւատովն և դարձաւ զաւրաւք ի Պարսից 

գործաւորսն – 158. Իսկ արս  Ռ  ընդ իշխանացն ըմբռնեալ՝  մեծաւ 

յաղթութեամբ դարձան  ի  կոտորածէն: - 160. յորժամ դառնամ, զերկիրդ 

քո ապականեմ – 163.  վասն զի մարդասէր եմ  առ ամենայն դարձեալս: - 

174. և ինքն դարձաւ զհետ Պարսից զաւրացն: - 183. Իբրև բազումք մտին  

ի քաղաքն  և այլքն դեռ մտանէին, սկսան կասկած առնուլ զիրացն  և  

կամէին յետս դառնալ: - 183.  զոր յաղաչանս դարձան  և  հարկս 

խոստանային տալ նոցա: - 212. Եւ նոքա ետուն  ԼՌ դահեկան  և  

դարձան: - 213.  Առ  ի՞նչ  դարձայք /  ծն.  դարձայքն,  դարձաք /  ի  

պատերազմ, ո՜վ աւելախաւսք: - 213.  Եւ նորա բարկացեալ հրամայեաց 

գլխատել զնոսա, որք դարձան – 213. Իսկ Վաղթանկայ  ի  ցասումն 

բարկութեան դարձեալ  վասն Վահանայ, առաքեաց դարձեալ զԱսուր ութ 

հազարաւ  ի  վերայ նորա – 213. Եւ եհար զգլուխ նորա  և  ընկէց. և 

դարձաւ մեծաւ յաղթութեամբ ի  բլուրն: - 226.  և դարձան ի վերայ 

ձիագողքն և հարին պարսաքարով և  աղեղամբ հինգ հարիւր  և  քսան 

այր: - 236. Իսկ որ աւագն էր  ի  ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ  ի  

վերայ  և  սուր հանեալ ըննդէմ նոցա ինքն միայն պատերազմեցաւ  մինչև 

դարձան ընկերքն: - 237. Եւ իբրև դարձան, Սերեմ մեռաւ – 237. և  

ցնծութեամբ դարձան  ի տունս իւրեամց: - 248. Եւ ապա գիտացին զաւրքն 

Հայոց, թէ ընկղմեցան, դարձան ինքեանք  ի  բանակատեղն,   և  
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զկարասին և  զգանձսն ժողովեցին: - 259. Եւ դարձան ի վերայ և 

փախստական արարին  զնոսա մինչ ի  դարանսն: - 261.  Իսկ նա ընդդէմ 

դարձեալ / ծն. դարձաւ / եհատ զգլուխ երիվարին Վարազայ  և  ընկէց: - 

276. Եւ դարձաւ Վարազ  առ Սմբատ որդին իւր,  և  իջին  առ Վահան- 276. 

Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի  Բասեան, ի Վիրս  և  ի   Ջաւախս,  և  

ի Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ  ի Տաճկաստան: - 286.  

ԴԱՌՆԱԼ  Ի  ՎԵՐԱՅ  - և  դարձան ի  վերայ  ձիագողքն և հարին 

պարսաքարով  և  աղեղամբ  հինգ հարիւր  և   քսան  այր: - 236. Իսկ որ 

աւագն  էր  ի  ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ  ի վերայ և սուր հանեալ 

ընդդէմ նորա, ինքն միայն պատերազմեցաւ մինչև դարձան ընկերքն: - 

237. Եւ  դարձաւ  ի  վերայ  և  փախստական  արարին  զնոսա  մինչ  ի  

դարանսն: - 261. 

ԴԱՍ - զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, շինեսջիր զդա 

բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 41. հաւաքեալ դասս  կրաւնաւորաց  

և  զոմանս վարդապետս կոչէր յԱղէքսանդրիայէ  և  հրաշազան 

պաշտաւնեայս, յորոց մինն Դիմառիոս, զոր Դովնադաշտի եպիսկոպոս 

կարգեաց: - 78. և  միաւորեալք դասք քրմացն ընդ միմեանս՝ յարձակեցան  

ի  վերայ զաւրացն Հայոց – 88.  Իսկ զդասս պաշտաւնէից  սորա պահեա – 

104.  Արդ, առեալ սրբոյն Գիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան 

տէրունական խաչին հանդերձ քահանայիւք  և  անուշահոտ խնկաւք, որ  

և  ձայն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր: - 122. 

Վատ  և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ,  ի  խոչքորոց դասուց, որ զաղբս 

ճաշակեն, ողջոյն: - 208.  

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏ  -  Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից, զի մի՛ ոք  ի  

դաստակերտս  կամ  ի  գեղաքաղաքս   զաւրէն  աղէքսանդրացւոցն  

գործիցէ – 42. որոշեսցես ի  նմա  դաստակերտս  և  շինեսցես  ի  նմա 

աղքատանոցս – 43.  սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ ևս 

յաւելում ի դաստակերտսն: - 50. զի ընդյարձակութիւն էր որսոյ  և  

հովուաբեր էր,  և  խոտի  և  փայտի  առատաձեռն, շինեցին զնա 

դաստակերտս – 109.  և  եթող ի  տեղւոջն արս կրաւնաւորս  ԽԳ և  ԲԺ-ան 

դաստակերտս ետ – 111.  գնացին անցին աւուր  միոյ ճանապարհ  ի  

դաստակերտս  և  անդ  իջին: - 158. 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼ  -  Ուստի  և  յարաժամ ճգնութեամբդ բազմաց աւրինակ 

գոլով  և դաստիարակելով շնորհիւն տեառն – 39. 

ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼ  -  Եւ ոչ կրելով իւր զմեղս՝ դատապարտեաց  ի  մարմնի 

իւրում  և  ելոյծ զանէծս  ի  վերայ խաչին – 167.  Մի՛ վասն մեղաց նոցա 
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դատապարտեր զնոսա, այլ գրութեամբ քով խնամեա և  

մարդասիրութեամբ քով ողորմեա – 171. 

ԴԱՏԱՍՏԱՆ - հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման 

առաքելական և մարգարէական քարոզութեան՝ մինչև երևեսցիս ի  

դատաստանի համաւրէն աշխարհի: - 169. 

ԴԱՐԱՀՈՍ  -  և  զդի  նորա դարահոս արար – 92. 

ԴԱՐԱՀՈՍ  ԱՌՆԵԼ  -   և  զդի  նորա դարահոս արար – 92. 

ԴԱՐԱՆ1  - Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան գործել  ի  ցանգ 

այգեացն – 80.  Իսկ նա խորհեցաւ դարան մահու գործել նմա: - 161.  և ի 

լոյս ածեալ զդարան մահուն,  և  թքակոծեաց զանմտութիւն նորա: - 161. 

Եւ իբրև գնացին  մինչև ի դուռն Աւձ քաղաքի, ի ներքս նենգութեամբ 

դարան մահու պատրաստեալ՝  ի  ձեռս  գալ զաւրացն: - 181. և  երթեալ  ի  

վերայ լերինն, ընդ յերիս դեհս դարան գործեաց: - 196. Իբրև  ետես 

Վահան, եթէ յայտնեցաւ իրքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի  դարանսն 

էին – 199.  Եւ որ բուն  յետինքն էին  ի  դարանի յայն, յարեան իսկ – 199.  

զի մի գաղտ դարանս գիտասցեն – 221.  Իսկ Սմբատ զՎահան 

կողմնապահ էր թողեալ  ԳՌ  արամբ.  և ԲՌ՝  ի  դարանի  էր  կացուցեալ 

ընդ յերիս դեհս – 260. Եւ դարձան ի վերայ և փախստական   արարին  

զնոսա   մինչ  ի  դարանսն: - 261. 

ԴԱՐԱՆ2  -  և  առեալ զխաչն՝ եբեր  ի  վանս Գլակայ  ի  սուրբ Կարապետն  

և  եդ  ի  դարանն – 279. 

ԴԱՐԱՆԱԿԱԼ - և ինքն պատրաստի արարեալ  զդարանակալսն / 

գրքում՝  զդարնակալսն/՝ հրամայեաց ծառայիցն կտրել զերիվարսն 

արաւտի պատճառանաւք – 186.  զոր իմացեալ դարանակալացն՝  

յարեան  ի  վերայ  և  կալան զնոսա: - 199.  Եւ դարանակալք դիմեցին  ի  

վերայ  նոցա – 200.  յարեան ի  վերայ դարանակալքն աստի և անդի – 200. 

Եւ դարանակալացն / ծն. դարանակալքն, դարանակալք /  յարուցեալ ի 

մէջ  առին զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ 

Հոնընկէց: - 262. 

ԴԱՐԱՆԱՄՈՒՏ  -  Իսկ արք գեղջն դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ 

մերոց զաւրացն – 88. 

ԴԱՐԱՆԱՓՈՐ - զի և անդ իսկ էին դարանափոր /ծն. դարանափոսք, 

դարանափորք /  խուցք նոցա: - 120.  

ԴԱՐԱՆ  ԳՈՐԾԵԼ  -  Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան գործել  

ի  ցանգ այգեացն – 80. Իսկ նա խորհեցաւ դարան մահու գործել նմա: - 

161.  և  երթեալ  ի  վերայ լերինն, ընդ յերիս դեհս դարան գործեաց: - 196. 
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ԴԱՐԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ -  զոմանս յանտառին դարանեցուցին – 80. 

ԴԱՐՁԵԱԼ - Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով – 45. Եւ 

դարձեալ նստելոց է ընդ աջմէ միածնիդ քո ի  փառս անճառելիս: - 56. 

Դարձեալ  առ զկինն  իւր Բուրտար և գնաց ի Պարսիկս – 69. Եւ իբրև ելին 

ի վերայ բլերն, ճակատեցան դարձեալ առ միմեանս – 88. զոր և իշխանքն 

դարձեալ  հաստատեցին  ի  վերայ  եկեղեցոյն ամս  Լ: - 112. Իսկ 

Վաղթանկայ ի ցասումն բարկութեան դարձեալ վասն Վահանայ, 

առաքեաց  դարձեալ  զԱսուր  ութ հազարաւ  ի  վերայ նորա  - 214. Արդ. 

Ինչ որ զկնի այսոցիկ՝  և  զայն թողաք  այլ պատմագրի, մինչև դարձեալ 

կրկին դառնա պատմութիւնս  ի Տարաւն – 116.  Եւ դարձեալ զնոյն 

սարկաւագսն աւետաւոր արձակեցաք ի ստորոտ Արձանին – 122. Եւ 

ծառային դարձեալ ձգեալ զգլուխն՝  եհար զկուրծսն Սմբատայ և ասէ – 

225. բայց տեսէք՝ մի՛ իմասցին զձեզ և դարձեալ նենգութեամբ փախիցեն և 

ի մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 128. և  դարձեալ  կտրեաց զգլուխն  և  ընկէց  

ի  մաղախ իւր: - 138.  Դարձեալ  այլ զաւր առաքեաց Խոսրով ի վերայ 

Սմբատայ տանն Մամիկոնէից՝ զՏիգրան զաւրապետն  մեծ  Ի հազարաւ – 

250.  Եւ դարձեալ եկն  ի  տեղին և  երթեալ գաղտ եմուտ ի  խորանն առ  

Տիգրան: - 255.  Եւ  եղև յետ ութուտասան ամի դարձեալ դժրութիւն ընդ 

պարսիկս  և  ընդ Վահան – 268. Դարձեալ ես, տէր Յոհաննէս 

Մամիկոնեան եպիսկոպոս, աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ – 

289. 

ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ  -  Սա դարձոյց  զԿուառս  ի  Կարապետն  և  զՊարեխ – 

156. Բայց որդին, թէպէտ  և  դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս 

իշխան: - 157. Եւ  Վահանայ դռնապան լեալ  և  զեկեալ իշխանսն 

դարձուցանէր  ի  դրանէն ասելով – 189. Վաշի՜ր զի՞նչ եդիր ի  մտի.  ի  

պարսից հաւա՞տն կամիք դարձուցանել զերկիրս հայոց: - 197.  Եւ 

դարձուցին կոչնական զաւրացն – 198. զի աճապարեալ կտրեաց զգլուխն 

Ըռահանայ, և զզաւրսն ի փախուստ դարձուցեալ – 212.  Եւ զայս 

ասացեալ՝  միաբան յոտն կացին  և  զնշան խաչին դարձուցին  ի  վերայ 

թշնամեացն: - 272. Եւ զփախստականսն դարձուցին  ի  Մեղտի – 278. և  

դարձոյց զսուրբ խաչն՝ հանդերձ գերեաւքն: - 279.  

ԴԱՐՊԱՍ - Ո՜վ  բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել 

տայիր, դեռ պարծանս  էր մեզ, որ  ի  դրան քում կայաք, թո՛ղ թէ այծ 

արածել: - 231. 

ԴԱՒ - Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով 

ի  ծառայէ իւրմէ, որ  և  նստաւ յաթոռ նորա – 164.  
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ԴԱՒԱՆԵԼ - որ դաւանեն խոստովանութեամբ զանուն քո առաջի ազգաց 

աւտարաց: - 168. 

ԴԱՒԻԹ -  Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն աստուածապաշտ, որ 

կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր իւրում, որ կոչիւր 

Մարիամ: - 72.  և  նստի յաթոռ նորա  Դաւիթ  Գ  ամ: - 267. 

ԴԵԿՈՍ - Եւ յետ փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք 

Կարապետին, մինչև  ի  ժամանակս  Դեկոսի / ծն. Դիոկղետիանոսի/  

թագաւորի: - 76. 

ԴԵՀ  -  և  երթեալ  ի վերայ լերինն, ընդ յերիս դեհս / ծն. դիհս /  դարան 

գործեաց: - 196. Իսկ Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ 

արամբ.  և  ԲՌ՝ ի  դարանի  էր կացուցեալ ընդ յերիս դեհս / ծն. դիհս / - 

260. 

ԴԵՄԵՍԼԵԿՈՍ  -  Իսկ նա  ուխտ սիրոյ դնէր  ի  միջի ոչ  միայն 

մարզպան Հայոց  և  Պարսից համարել, այլ  և  դեմեսլեկոս առնել 

բովանդակ Հոռոմոց: - 283.  

ԴԵՄԵՏՐ,  ԴԵՄԵՏՐԵԱՅ,  ԴԵՄԵՏՐԷ  -  Եւ ոմանք  ի  քրմացն անդ 

հանդիպեցան և  տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն 

կործանելոց  է  զմեծ աստուածն  Գիսիանէ  և զԴեմետր /ծն. Դեմետրեայ, 

Դէմէտրեայ, Դեմետրէ / - 79. և որ գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան,  և  

որդի  նորա Դեմետր, առեալ զզաւրն … մնացին մինչև  այլ զաւրք ուստեք 

եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80. Եւ  իբրև մերձ եղեն յելս 

զառիվայրին, յառաջ մատուցեալ Արձանն և Դեմետր, և  հնչեցուցին 

զփողսն պատերազմացն  և  յանդգնաբար յարձակեցան  ի  վերայ: - 81. 

Իսկ Դեմետր, որդի Արձանին, ասէ – 85. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ 

իշխանն Անկեղ տանն  ի  բլուրն ել … նոյնպես  և այլ զաւրքն սկսան 

ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. Եւ  իբրև դարձաւ անտի, եկն 

հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և  Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ 

միմեանս – 93. Եւ ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին Մոկաց 

իշխանին – 94. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր ի  նոյն պատերազմի, հնչեցոյց 

իշխանն Սիւնեաց զփող պատերազմին ի խաղաղութիւն – 94. ընդյառաջ 

եղեն մեզ իշխանքն Հայոց՝ աւետիս տալով մեզ, եթէ Դեմետր  

կործանեցաւ: - 97.  Դեմետր և Գիսիանէ իշխանք էին Հնդկաց  և  եղբարք 

ցեղով – 107.  և կանգնեցին կուռս երկուս, զմինն յանուն Գիսիանէ, և 

զմինն յանուն Դեմետրեայ – 109. յոր պանձան բնակիչք երկրին վասն 

Գիսանէ կռոցն  և  նորուն որդոյ Դեմետրեայ – 36. և եկեալ ելին ի բլուրն 

արևելական տեղոյն արարոց Դեմետրեայ – 120.  



191 
 

ԴԵՄԵՏՐԵԱՅ – տե՛ս  ԴԵՄԵՏՐ 

 ԴԵՄԵՏՐԷ – տե՛ս ԴԵՄԵՏՐ 

ԴԵՆԱԿՈՐՈՅՍ – Յառաջ մատի՛ք, ո՛վ դենակորոյսք  և  ուրացողք 

զհայրենի աստուածսն – 84. 

ԴԵՌ - Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել ի ձեռաց 

անմարմին Փարաւոնի – 40.  Զի  դեռ մանկունք երկրիս  ի  դպրոցի են  և  

ոչ ոք  ի  նոցանէ բովանդակ է քահանայութեան: - 48. բազումք դեռ ունէին 

զնորա պղծութիւնն: - 52. Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ 

էր, հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի 

մաշել: - 70. որ և դեռ Արձան կոչեն լերինն: - 87. զի  ԴՌ  դեռ  ի Մեղտի 

զգերիսն ունէին – 89. իսկ այլքն դեռ ի դաշտի անդ սփռեալ 

ասպատակէին: - 89. բայց դեռ գայաք առ ափամբ այգեստանեացն – 95. և  

դեռ հանէին զմեզ յամրոցէն – 132. Իսկ ԻԲՌ  դեռ յԱրձան անդր կային՝  

դիտելով զփախուցեալսն: - 165. Իբրև բազումք մտին  ի  քաղաքն  և  այլքն 

դեռ մտանէին, սկսան կասկած առնուլ զիրացն  և  կամէին յետս դառնալ: 

- 183.  և  նոքա դեռ չէին  եկեալ ի ծմակն – 187. Ո՜վ բարեպաշտաւն 

իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ 

ի դրան քում կայաք, թո՛ղ թէ այծ արածել: - 230.  

ԴԵՌ  ԵՒՍ,  ԴԵՌԵՒՍ – Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն 

Գրիգորի, եթէ  ի  գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ դեռ  

ևս ձաւնեն դիւաց: - 79. Դեռևս փախստեայ էին արարեալ 

զՏաճկաստանսն – 288.   

ԴԵՍՊԱՆ  -  Իսկ Վահան յանձին կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել  

և առ նա յուղարկել, զի հաշտեսցի և գնասցէ: - 179. 

ԴԵՒ – Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ ի գաւառն 

Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ դեռ ևս ձաւնեն դիւաց: - 79. Եւ 

պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար, որ և դևքն ի լսելիս 

մարդկան կոծէին՝ ասելով – 98. Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս 

անհուն բազմութեամբ, կամ որպէս թանձրատարած տաղատարափս, 

այնպէս յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն, և   զքուրմսն առհասարակ 

լլկեալ թողին իբրև զմեռեալս: - 98. Իսկ դևքն ձայն բարձեալ ասէին - 99. 

այսպէս և այստեղ ի  դիւաց դուռն է: - 99. Եւ այնչափ են բազում դևք ի 

տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ զսանդարամետս անդընդոց: - 99. հրեշտակք 

ապաշաւեսցեն զանձն իմ և դևք յարձակեցան ի վերայ իմ: - 150.  Ի սմանէ 

դևք պատկառին՝ ոչ իշխելով դժրել ի սպասաւորաց սորա: - 170. Եւ 
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սկսան մրճաւք հարկանել.  և  զարհուրեալ ի դիւաց, փախեան ի տեղոջէն: 

- 175.  

ԴԷՄ – այլ դէմ եդեալ գնացէք և ոչ գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 48. Իսկ նորա 

դէմ եդեալ գայր, զի և զայն ևս քանդեսցէ: - 79. Իսկ մեք դէմ եդեալ 

կամեցաք անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113. 

ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. Եւ իբրև ամենայն զաւրքն սկսան 

դէմ իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ արքայն հիւսիսոյ ասէր – 134. 

փութապէս ի դիմի հարեալ շարժեաց ի վերայ իւր: - 221.  Արդ՝ իբրև ի 

դիմի հարան Վաղթանկ և Սմբատ, ասէ Վաղթանկ – 222. Իսկ նորա 

գոհացեալ յաստուծոյ, ի /գրքում՝ և/  դիմի  / ծն. ի դիմի / հարեալ և 

կտրեալ փողոց, անց ի ներքս – 245. և զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան, զի 

յիմարեցոյց զնոսա աստուած, ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի 

քարագլուխն առնէին – 258. 

ԴԷՄ ԴՆԵԼ - այլ դէմ եդեալ գնացէք և ոչ գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 48. Իսկ 

նորա դէմ եդեալ գայր, զի և զայն ևս քանդեսցէ: - 79. Իսկ մեք դէմ եդեալ 

կամեցաք անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113. 

ԴԷՏ - և այլ ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին ունելոյ էր, և 

այնպես հմտութեամբ եկն  և  դիտով / ծն. դիտակաւք /, մինչ զի 

զթագաւորն ի նեղ տեղի թակարդեաց: - 126. 

ԴԺՈԽՔ – դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. և այնչափ որջացեալ էր ի 

միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 

36. արժանացուցանել զնոսա դժոխոց կայանին – 55. Սա եղև խորտակիչ 

բռնութեան դժոխոց և կապանաց մահու: - 170.  

ԴԺՐԵԼ –  Ի սմանէ դևք պատկառին՝ ոչ իշխելով դժրել ի սպասաւորաց 

սորա: - 170. 

ԴԺՐՈՒԹԻՒՆ – Եւ եղև յետ ութուտասան ամի դարձեալ դժրութիւն / ծն. 

գժտութիւն եղև / ընդ պարսիկս և ընդ Վահան – 268.  

ԴԻ - և զդի նորա դարահոս արար – 92. և մի ոմն ի դին թաքուցեալ՝ 

հեծեալ յերիվարն փախեաւ ի Մուշ – 187.  

ԴԻԱԹԱՒԱԼ – ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, 

յանկարծակի զէնս ի վեր վերացուցեալ, զթաագաւորն դիաթաւալ 

կացուցանէին: - 68. Եւ դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորել 

սկսան արս ՌԼ դիաթաւալ կացուցանէին: - 93.  

ԴԻԱԹԱՒԱԼ ԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով 

Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր վերացուցեալ, զթաագաւորն 
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դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. Եւ դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ 

կոտորել սկսան արս ՌԼ դիաթաւալ կացուցանէին: - 93.  

ԴԻԱԿ / Ն / - Իսկ Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի 

վերայ իրերաց ի բլեր մի – 246.  Եւ ինքեանք եկեալ իջին ի վանացն գեւղն. 

ընդ յառաջ երգս առեալ նման միմեանց. որ և յետոյ ի հոտել դիակացն / 

ծն. դիականցն, դիականց / շէր հանեալ ասէին: - 247. Կերան  գազանք 

զմարմինս դիակացն / ծն. դիականցն, դիականց /  և  գիրացան – 247. 

ԴԻՄԱԴԱՐՁ – որք դիմադարձ գտան քարոզութեան սուրբ աւետարանին 

– 55.  զոր և թագաւորն զհետ մտեալ` մինչ ի մուտս արեգականն յանխնայ 

կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. 

ԴԻՄԱՌԻՈՍ – հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց ... յորոց մինն Դիմառիոս, 

զոր Դովնադաշտի եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. որոց անուանքն են 

այսոքիկ.  Թէովնաս Պաւղիկարպոս, Սիմովն ... Դիմառիոս, Նարկեսոս – 

175.  

ԴԻՄԵԼ – ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ – 68. ապա 

հնչեցուցին զփողս պատերազմացն և դիմեցին առհասարակ ի վերայ 

միմեանց – 90. Իբրև ի նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին առ եզր 

գետոյն  - 138. դուք միաբան ի քաղաքն դիմեցէք – 183. Եւ իբրև տեսին 

պարսիկք, զի դիմեցին ի քաղաքն միաբան, խնդացին յոյժ: - 183. Դիմեցին 

և նոքա ի քաղաքն և սկսան մտանել: - 183. Եւ դարանակալք դիմեցին ի 

վերայ նոցա – 200. և դիմեաց զզաւրն ի վերայ Սմբատայ իբրև զմեղու – 

260. Եւ կնքեալ զանձինս իւրեանց` դիմեցին ի վերայ պարսից: - 264. և 

դիմեցին առ նոսա գունդ մի պարսիկ փախստական – 277. 

ԴԻՈԿՂԵՏԻԱՆՈՍ, ԴԻՈԿՂԻՏԻԱՆՈՍ – Զի սա էր, որ եկն ի պատերազմ 

ի վերայ Դիոկղետիանոսի արքային յունաց – 71. և եկաց ի նոյն տեղւոջն 

մինչև ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. 

ԴԻՈԿՂԻՏԻԱՆՈՍ – տե'ս ԴԻՈԿՂԵՏԻԱՆՈՍ  

ԴԻՊՈՂ – Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպես ի դիպող ժամանակի գտեալ 

յարձակեցան ի վերայ գեղջն – 131. Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր 

որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ 

զբովանդակ Հայք` չերթալ առ նա: - 285. 

ԴԻՏԱՆՈՑ - և տարաւ փախստական մինչև ի գլուխ անտառին ընդ 

դիտանոց վայրուցն: - 92. և ինքեանք մնացին անդէն, ոմանք ի դիտանոցն 

/ ծն. դիտանոցին / մնալով, և այլ զաւրք ի մարգճակին առ աղբիւրս 

անտառին: - 95.  քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի 
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բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ, որ հայի ընդ յարևելս, բարեհամ և 

դիտանոց: - 123.  

ԴԻՏԵԼ – Իսկ ԻԲՌ  դեռ յԱրձան անդր կային` դիտելով զփախուցեալսն: - 

165.  

ԴԻՒԱԲՆԱԿ - և դիւաբնակ մարմինք նոցա ընկալան զբժշկութիւն: - 74. 

ԴԻՒԱԳՆԵԼ – Եւ յետ հնգետասան ամի դիւագնեալ ամենայն երկիրն 

Հայոց, և ինքն թագաւորն ի մէջ վարազացն երթեալ դադարէր: - 73.  

ԴԻՒԱՆ – Եւ զչորս հարիւր այրն ի դիւան արքունի տայր արկանել: - 142. 

և երկոտասան գեղ ազատեաց եկեղեցոյն` ջնջելով զանուանս նոցա 

յարքունական դիւանէն: - 203.  

ԴԻՒԱՐԱԾ – Եւ նա ասէ`անդ՝ այծարա՞ծ է, թէ դիւարած: - 229. 

ԴԻՔ – Քաջ և հզաւր բազկի Վահանայ Սկայի, դիցն աւգնականութեամբ 

ողջո'յն: - 208. 

ԴՂՈՐԴ – Եւ ասացեալ մեր զամէնն, ձայն դղորդի եհաս յականջս մեր: - 

97. 

ԴՂՈՐԴԵԼ – յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն 

եհաս ի վերայ մեր – 127. 

ԴՃ  -  և առեալ  ԴՌ  այր ընդ իւրեաւ ... գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 

234. 

ԴՆԵԼ - և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի զնշխարս Կարապետին և 

զԱթաբագինեայ վկայի – 36. Որոց և եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս 

խաչեալ ընդ Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 37. այլ 

դէմ եդեալ գնացէք և ոչ գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 48. և ըստ կարի 

աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս 

եդաք – 49. Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ 

Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 

50. Եւ եդ անդ զբերեալ մասն սրբոց առաքելոցն և կարգեալ անդ 

պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս ԲԺ ան – 58. թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ 

պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա – 61. սուրբն Գրիգոր, հրամայեաց 

Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և 

զնշխարացն թե ուր եդաւ – 62. Արդ ես սկիզբն այսմ պատմութեանս 

զձերդ եդից հարցումն: - 66. Այս առաջին պահք եդաւ / ծն. եդան / յաւուրս 

սրբոյն Գրիգորի, զոր ի Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 74. Եւ եդեալ 

զնոսա ի սուրբ Սերեդոնն, ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց ի նոյն տեղւոջ 

մինչև ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. Իսկ նորա դէմ եդեալ 

գայր, զի և զայն ևս քանդեսցէ: - 79. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ 
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վտանգ է ի տեղւոջն իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի ...  դներ և 

նշանագրէր: - 83. Արար անդ աւուրս երկոտասան և զնշխարս 

Կարապետին զամէնն անդ կամէր դնել – 100. այլ զհասարակն առեալ 

դնէր ի տապան բրտեայ, զի հողեղէն է և ոչ ոսկեղէն – 100. Եւ եդ զնոյն 

տապանն ի նոյն պղնձի տապան – 100. և եդ անդ զմին ակն լուսոյ, զոր 

եբեր ի Կեսարիայ, և անուն Ղիգոն: - 100. Եւ ոչ եթէ յատնապէս ումեք 

դնէր զիսն, այլ ի ծածուկ – 101. և եդաք անդ զնշխարս Կարապետին: - 101. 

Եւ այս էին, զոր եդաք – 101. Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն և զաջ ձեռն 

մինչև ցգաւտին հատեալ եդաք – 102. Զոր գրեաց սուրբն Գրիգոր ի 

տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի անդ – 102. եդաք զնշխարսն ի տեղւոջ 

ուրում և ծածկեցաք – 103. և հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել ի 

տեղւոջն, ուր զնշխարսն եդին – 106. և եդ անդ զնշխարսն – 110. Իսկ մեք 

դէմ եդեալ կամեցաք անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ 

Հովանս: - 113. զի անդ իսկ էր խորհեալ դնել զմնացեալ նշխարս – 114. և 

եդեալ ի քարեղէն տապանի առնաչափ և զերկու վկայիցն մերձ առ 

դուրսն յաջակողման եկեղեցոյն և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի նոյն 

տապանին – 115. Բայց զորս եդաքն, այս են – 115. իբրև եդաք ի ներքս ի 

տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն 

... զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. և  ոչ ոք իցէ, որ 

կարիցէ հանել զդոսա, առ  ի  գտանել, ուր եդեալ ես: - 116. Եւ ինքն 

առաջի եդեալ փախստական արար զնոսա մինչև ի  կողմանս Հարքայ: - 

141. և պատրաստեալ նմա գերեզման եդին ի նոյն տեղւոջն: - 155. Եդ 

բանս ի բերան  զաւրացն զսուրբ Կարապետն կոչել յաւգնականութիւն: - 

159. Եւ կտրեալ զգլուխն` եդ  ի  մաղախ իւր – 160. և զաւրացեալ առաջի  

եդ  զնոսա  ի  փախուստ – 160. և  ոչ ծառայելով նորա ապականացու 

բնութեանս, ելոյծ զապականութիւն մահու`  ի  գերեզմանի դնելով – 167. 

Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին  ի  մէջ դրախտին  ի  կողմն 

հարաւոյ,  և  անդէն եդին զնոսա առ Անտոն և  Կրաւնիդէս – 176. Եւ նորա 

լուեալ` զաւուրս երիս անկեալ դնէր անխաւս: - 176. Արդ դիր, որդեակ, 

զայս ի մտի քում, որ եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, 

մարտիրոս ես – 178.Եւ նորա ձգեալ զձեռն իւր ի սուրն, որ կայր առաջի և  

կտրեաց նախ զիւր քիթն  և  եդ առաջի ասելով – 190. Եւ պատառեալ 

զփորն, և  ետ ծառային հանել զլերդն և դնել ի բերանն: - 190. Եւ գրեաց 

դպիրն որպէս ասաց Վահան, և  եդ զմատանին Միհրանայ  ի  վերայ – 

192. Վաշի՜ր, զի՞նչ եդիր / ծն. եդիք /  ի  մտի – 197. Եւ եդաւ անուն 

գաւառին Կորեայ լերինն: - 200. և  եդաւ առ Արծրունեաց իշխանն ի կողմ 
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արևելից ճակատուն: - 203. Ած  և ի Պարսից զկին իւր զՊորպէս  և  եդ  

զանուն քաղաքին Պորպ, ըստ կնոջ անուանն: - 207. զկեանս քո առաջի 

մահու եդեր – 209. Եւ զայս ասացեալ ետ բերել երկոտասան թուր և դնել 

առաջի բեմբին, մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252. և  եդից պսակ  ի 

գլուխ քո և արարից զքեզ մարզպան Հայոց – 254. Իսկ նորա կալեալ 

զպատգամաւորսն` հրացոյց շամփուր  մի երկաթի և եդ պսակ շուրջ 

զգլխով նորա և  ասէ – 254.Կաց  տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս 

գայցէ ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 254. Իսկ Սմբատ զամենայն յոյս 

յաստուած եդեալ,  և  սկսաւ ասել այսպէս – 263. և  կտրեալ զզաւրսն ԳՌ.  

և  եդ առաջի, և տարաւ անցոյց ընդ յԱստեղաւնս – 264. Բայց զաւրութիւն 

տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն, որ  և  յետս 

անդ անկեալ տեղոյն անուն Այծսան եդին: - 265. Իսկ Վահան 

աճապարեալ գնաց անդ, և  սուր  ի  վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ մնաց  

և  ոչ մի: - 265. Բայց  ի  թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն, և առաջի  

եդեալ զաւրսն, գետավէժս առնէին – 265. և առեալ գնաց ի Պարսիկս  ̀

եդեալ ի  պահեստի զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի 

տասն ամի թագաւորութեանն իւրում: - 279. և առեալ զխաչն` եբեր ի 

վանս Գլակայ ի սուրբ Կարապետն և եդ ի դարանն – 279. Եւ անդ եդին 

զտէրունական / գրքում` տերունական / սուրբ նշանն,  և  անուանեաց 

զաւանն Ծիծառն: - 280. սա եկն  ի  դաշտն Տարաւնոյ առ այր  մի, որոյ 

անունն էր Ծիծառնիկ, որ շինեաց փոքր աւան  և  եդ անուն նմա Ծիծառն: 

- 280. և շինեմ աւան և զիմ անուանս դնեմ – 280. և զիշխանն Արջուց 

եդեալ յՈղկան, մինչև էառ  ի նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 281. Արդ 

զայս պատմութիւնս գրեալ եդին յեկեղեցին Ծիծեռնեոյ: - 281. զոր 

ստուգիւ գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին  ի  Գլակայ վանսն  ի  սուրբ 

Կարապետն – 282. Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր  ի  միջի ոչ միայն մարզպան 

Հայոց  և  Պարսից  համարել, այլ  և  դեմեսլեկոս առնել բովանդակ 

Հոռոմոց: - 283. Զայս յետոյ շինեաց Համամ, զիւր անուն դնելով 

Համամաշէն: - 285. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ 

հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց –285. 

իսկոյն իշխանն Անձաւացեաց Սահուռ ապստամբեալ, ի  դուրս ելեալ  և  

սուր ի  վերայ Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին 

վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ  ի  նոյն 

մատենիս – 288. 

ԴՆԵԼ ԱՌԱՋԻ - և  կտրեալ զզաւրսն ԳՌ.  և  եդ առաջի,  և  տարաւ 

անցոյց ընդ յԱստեղաւնս – 264. 
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ԴՆԵԼ ԲԱՆՍ Ի ԲԵՐԱՆ - Եդ բանս  ի  բերան  զաւրացն զսուրբ 

Կարապետն կոչել յաւգնականութիւն: - 159. 

ԴՆԵԼ  Ի  ՄՏԻ - . Վաշի՜ր, զի՞նչ եդիր / ծն. եդիք /  ի  մտի – 197. 

ԴՆԵԼ Ի ՎԵՐԱՅ - Եւ գրեալ դպիրն որպէս ասաց Վահան, և  եդ 

զմատանին Միհրանայ  ի  վերայ – 192. 

ԴՈՂԱԼ – մինչ զի ամենայն իշխանքն Հայոց դողային  ի  նմանէ: - 90. 

ԴՈՂԴՈՉՈՏ - այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ / ծն. դողդոջոտ / և աւգնական իմ 

աստուած է – 178. 

ԴՈՂՈՒՄՆ – որ  և  ի  դողման հարեալ երիվարացն ... եհան ընդ յողն 

յերիվարին – 241-242. 

 ԴՈՑՆ – մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. 

ԴՈՎՆԱԴԱՇՏ, ԴՈՒՆԱՅ  ԴԱՇՏ – զոր Դովնադաշտի / ծն. Դըւնա դաշտի, 

Դունայ դաշտին / եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. Եւ ձեռնադրեցին հայր 

վանացն զԵպիփան, որ եկեալն էր  ի  Դունայ դաշտէ / ծն.  ի  Դվադաշտէ,  

ի Դվնայ  դաշտէն / և  բնակեալ յանապատ վայրուցն եկեղեցոյ: - 249. 

ԴՈՒ – առ ի ձեր / ծն. ձերոյ / սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջի թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. Կամեցաւ և 

գործեաց սքանչելիս  ի  մերում ժամանակիս, զոր դուք ի մեզէն իսկ 

լուայք: - 35. Մանաւանդ կրկին գոհութիւն ձևք աստուծոյ մատուցանեմք, 

առաւել  և ձեզ աւրհնութիւն – 35. Եւ զայս գիտութեան աղագաւ ձեզ 

ծանուցանեմք – 35. որ դու իսկ ըստ սիրոյ քո ընձայս մատուցեր զնոսա 

աշխարհիս Հայոց: - 37. Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ 

մեզ, աղաչեմ զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. Բայց զքեզ աղաչեմ, 

զի հանցես մշակս ի հունձս տեառն: - 38. Յորոց մին մշակն, զոր խնդրեմք  

ի  քէն, Եղիազարոս, և  միւսն Սիւս հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ 

Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն 

– 38. զոր դու իսկ գովէիր զհմտութիւն դպրութեան նորա յոյժ – 38. իսկ 

պիտանի է երկրիս մերում, որով աւգնականութիւն գտեալ ի քէն 

աղաւթից: - 38. Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս ի վշտի էի, 

սակայն շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. 

Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, 

սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի  գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. 

զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով ի մարմինդ 

քո – 40. Եւ արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգակն արդարութեան 

Քրիստոս, և դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի և 
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Թադէոսի, յիշեա զնոցա նահատակութիւնն և մի' երբէք վերջասցիս ի 

շաւղաց նոցա – 41. որ  և  զիմ անուն գրեսջիր ի դպրութեանդ, զի այնու և 

մասն աւրհնութեան ընկալայց յետ քո: - 41. Այլ և խրատ բարեաց տամ 

քեզ / ծն. ձեզ / - 41.  Զոր ես քեզ աւգնութիւն համարիմ զայս – 42. նոքա 

յայնժամ գնացին, մինչ դու / ծն. դուք / զբագինսն կործանեցեր – 44. Բայց 

դուք գրեցէք առ նոսա զնշան բանից ձերոց և զտեղեացդ զվայելչութիւն: - 

45. Եւս առաւել / գրքում` առավել / ստուգիւ գրեսջիք` եթէ զի՞նչ էր 

պատերազմ ձեր և քրմացն, մինչ երթայիքն ի մէնջ: - 45. Եւ զմեր 

պակասութիւնս տացէ տէր աստուած ձեզ – 46. որով և աղաւթիւք քո / ծն. 

քոյովք, քովք, ձերովք /  և  մեր հաւտս խնայեսցէ Քրիստոս – 46. որպէս և 

այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք ի ձերմէ բնակութենէդ – 47.  Արդ վասն 

պանդխտութեանդ երանեմք զձեզ, իսկ վասն իմաստութեանդ ոչ: - 48. իսկ 

դուք այդչափ բազում քահանայք առեալ տարադէմ և հեռի 

ուղեգնացութեան ետոյք ձեզ: - 49. այլ ամենայն վստահութեամբ 

փութացարուք գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք առ ձեզ: - 49. Եւ եթէ գայցէք 

զամենայն երկիրդ Եկեղեաց և Հարքայ ձեզ / ծն. ձեր /  առաջի առնեմք – 

49. յոր վիճակ և բնակիջիք, ձեր եղիցի և որք զկնի ձեր, որչափ կենդանի 

էք  դուք և մեք: - 49. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս 

դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր, անդ  և  զքո եղբայրն 

իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի աղաչանաց զանուն 

տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. Ապա թէ 

զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի ձեր է – 50. զոր և տեսանէք 

տեղի վայելուչ, այն ձեզ, յորմէ ոչինչ պակաս գտանէք ի  մէնջ քան 

զասացեալդ: - 51. Տէր աստուած բարեգութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան – 54. Իսկ մեզ շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո 

և ժառանգ արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց առաքելոցն  - 56. և արարեր 

խաղաղութիւն առ հեռաւորս և մերձաւորս գալստեամբ միածնի քո և 

քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն – 56.Առաւել զոր այսմ աշխարհի 

արարեր զկամս ողորմութեան քո  ի   ձեռն սուրբ Կարապետիս – 56. 

Մանաւանդ զի առաւելապէս / գրքում` առաւելապես / գթութիւնդ քո 

հաճեցաւ բնակիլ ի  տաճարիս յայսմիկ – 56. Եւ դարձեալ նստելոց է ընդ 

աջմէ միածնիդ քո  ի  փառս անճառելիս: - 56. Դու, տէր զաւրութեանդ, 

հայեաց յերկնից ի պատրաստ բնակութենէդ քումմէ – 56. Յարուցեալ 

երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր հաճեցաւ 
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տէր բնակել սրբոցդ: - 57. արդ մնացէք դուք ի Բիւզանդիա – 60. Բայց արդ 

աղաչեմք զքեզ, երջանիկ մշակդ աստուծոյ զի հրամայեսցես միում ի 

պաշտաւնէիցդ քոց` մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն- 61. Այս ամենայն մեզ պիտանի է և ձեզ ոչ 

դանդաղելի: - 62. Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի Զենոբայ 

անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի  Հայաստանեայցս յոյժ սիրով 

ողջոյն ի տէր – 64. Եւ իսկոյն ձեռն ի գործ հրամայեաց արկանել պատճէն 

պատասխանոյ ձեզ, որչափ  և  հարցմանդ ձերոյ էր գիր – 65. որ թէպէտ և 

ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ 

ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել 

ետ: - 65. Եւ դուք մի' ինչ աղարտէք զսակաւ պատմութիւնս – 65. Եւ որ 

զթագաւորացն ժամանակսն  չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս  ոչ  

հրամայեաց  այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 65. մանաւանդ զի 

պատշաճ համարեցաւ զԱրշակունի և  զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ 

տանս Հայոց և ձեզ պատճէն պատասխանոյ գրել – 66. Արդ ես սկիզբն 

այսմ պատմութեանս զձերդ եդից  հարցումն: - 66. որ սպան զհայր քո 

Խոսրով – 73. և  ասէ` պարտ է  քահանայս ածել, որ հովուեն զձեզ: - 74. Եւ 

դու առաքեա զոք զկնի զաւրացն մերոց – 82. այսաւր մեծն Գիսիանէ  ի  

պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ  և  մատնելոց  է  զձեզ  ի  ձեռս մեր և  

հարկանելոց  է  զձեզ կուրութեամբ  և  մահուամբ: - 85. զոր դուք  իսկ 

ճանաչէք: - 85. Արդ մեք պատերազմաւ ձեզ  ոչ կարեմք ընդդիմանալ, զի 

այս տուն թագաւորին Հայոց է և դուք իշխանք արքային Հայոց: - 86. Արդ 

այս ձեզ յայտնի լիցի - 86. լաւ է մեռանել  ի վերայ մեծի աստուածոց 

մերոց, քան զնոսա  ի  ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. զի 

մենամարտեսցուք ես և  դու: - 86. ,,Գիտե'ա, Արձա'ն, զի այսաւր 

արձանանալ պիտի քեզ ի  տեղւոջ աստ: - 86. Ա՜յ գայլակորիւն, յիշեցեր 

զբարս հաւր քո  և  ի  նոյն շաղախակերութիւն դարձար: - 91. ես ցուցանեմ 

զզաւրութիւնս իմ  ի  քեզ: - 91. Տեսցեն զքեզ անգեղք  և  գիտասցեն, թէ 

արծուոյ հարեալ է զնապաստակդ – 92. թէպէտ  և  դուք զմեզ աստի 

հալածէք, բայց որ աստս կամի բնակիլ,  և  նա մի' գտցէ հանգիստ: - 99. 

Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ`զՊիսիդոն ասորի թարքմանիչ հարցէք, և 

նա ասէ ձեզ: - 102. ոչ անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն  ի  

քէն: - 103. Դու, տէ'ր ... ձգե'ա զաջ քո  ի  վերայ տապանաց սոցա – 103. 

որք զգուշութեամբ  ծառայեն  քեզ – 104. զի դու կարող ես յամենայնի  և  

քեզ փառք յաւիտեան: - 104. եղիցի քեզ որպէս  և  կամիս – 105. զայս ի 

միտ առէք, որ թէ ապրիմք` փոխարէն հատուցանեմք ձեզ –107. և դու անդ 
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կաց զգուշութեամբ, զի մի' զձեզ տեսեալ փախիցեն –120. Լսելի արա ինձ 

առաւաւտուց զողորմութիւնս քո: - 121. Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ 

յերկիր ուղիղ: - 121. Բարւոք գտա զձեզ, աւթևանք հոգւոյն սրբոյ  և ճրագք 

լուսոյ: - 121. Այլ  և  աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր  և Տրդատ  ի 

բնակութիւնս ձեր եկեալ են  և  յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. Եւ ձեզ աւետիք, զի 

սատանայ կործանեցաւ – 121. Բարւոք գտաք զձեզ, առաւաւտ 

խաղաղութեան: - 123. բայց տեսէք` մի' իմասցին զձեզ  և  դարձեալ 

նենգութեամբ փախիցեն  և  ի  մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 126. Իբրև 

տեղեկացաւ իրացն, եթէ  ի  քո իշխանացդ է իրքդ – 129. և  թագաւորն 

հիւսիսոյ  է  Գեդռեհոն  և  վասն ունելոյ զքեզ եկեալ  է  Ծ  և  ԸՌ – 129. Զի 

կամ տացես զիշխանսն իմ  յիս  և  հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թէ 

ոչ` քանդեալ զերկիրդ  քո սրով  և  գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես զդէմս 

խոզութեան քո – 133. Իբրև եհաս նմա` ասէ. Կատաղի շուն, խառանեցեր 

զկնի քո ջղացն: - 136. Արդ` այսոքիկ  ի  մէնջ պատասխանի ձեզ 

բավական իցէ: - 143. Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս 

բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում – 143. Եւ զի ձեր երկիրդ 

խարշակահար է և հացապակաս, իսկ այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, 

առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և սուրբ ի  չարեաց – 144. ո՞չ ես զքեզ 

ծնայ և սնուցի. և դու զիս միա՞յն թողեր: - 151. Արդ`եթե վասն հաւատոյ 

ես, ընդունելի է  քեզ այդչափ աշխատանք քո: - 151. ես չերկնչիմ  ի  ձէնջ – 

152. մի' առներ յիս զցասում բարկութեան քո,  և  մի' եղէց նշաւակ 

աշխարհիս – 152. զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա  և  զիս 

տաճարիս արժանի արա: - 152. զի դու ոչ յիշես յողորմութեան 

զբարկութիւն քո: - 152. Արդ` աւրհնեալ լիցի անուն քո յաւիտեան: - 153. 

Ո՜վ տէր, դու ներե՞ս կնոջն, որ զայն գործեաց  և  այլ կանանց 

համարձակեաց մուտ: - 154. Արդ՝ արա զնշան քո զաւրութեանդ առ նա, 

զի վկայ լիցի ազգաց և աւրէն բազմաց: - 154. գիտե՞ս դու զայդ, որ 

արքայիդ մահուան սպառնայ Մուշեղ: - 161. Կամեցայք դուք սպանանել 

զիս նենգութեամբ – 162. արդ մի' զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ  ի  քուն է  

- 162. և  ասէ թէ` եկ ընդ  իս ի դուռն թագաւորին Յունաց. ապա թէ ոչ` 

յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո ապականեմ – 163. յորժամ դառնամ, 

զերկիրդ քո ապականեմ`  և զքեզ և  զընտանիս  քո  ի  դուռն արքունի 

կապանաւք խաղացուցանեմ: - 163. Այլ  դու, տէր, գթացար  ի  

ստեղծուածս ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո  ի  փրկութիւն 

աշխարհի – 166. որ և մեք այսաւր մատնեմք զանձինս մեր պատարագ 

վասն փառաւորեալ անուանդ քո: - 167. Յիշեա', տէր, զգութ 
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մարդասիրութեան քո  և մի' տար զժառանգութիւնս քո  ի ձեռս 

անհաւատից – 167. Արդ յիշե'ա, տէր, զգինս արեան քո և փրկեա ի ձեռաց 

նեղչաց  զհաւատեցեալս անուան քո: - 168. Եւ յուսասցին յանուն քո, որք 

երկիւղիւ ծառայեն քեզ: - 168. Ամրացո, տէ՛ր, զժողովուրդս քո, հովուեա՛ և 

բարձրացո մինչև յաւիտեան: - 168. Պարսպեա, տէր, խնամատար աջովդ 

քո, զոր փրկեցեր խաչիւ քո` տալով աւգնականութիւն  ի  նեղութեան ի  

դէպ ժամանակի: - 168. Ձգե'ա, տէր, զամրածածուկ աջ քո  ի  վերայ 

բանաւոր փարախիս այսորիկ – 168. մի' տար  ի  ժառանգութիւն 

անհաւատից, այլ եղիցի ձեռն քո  ի  զաւրացուցանել զհաւատացեալս, որ 

դաւանեն խոստովանութեամբ զանուն քո առաջի ազգաց աւտարաց: - 

168. Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան  ի վերինդ քո 

Երուսաղէմ, զի վասն քո մեռանիմք զաւր հանապազ,  և զանձինս մեր 

փոխանակ անչափ մարդասիրութեան քո ի տանջանս մատնեմք: - 169. 

Լու՛ր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն  քո ի մաղթանս 

ծառայից քոց: - 169. Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և Մկրտչի  

քո և աղաչանաւք սորա պահեա.  զեկեղեցի քո հաւատացելոց 

անդրդուելի և անսասանելի – 169. Եւ եղիցի փառք  քո, տէր,  ի  տաճարի 

աստ – 170. դու,  տէր աստուած մեր,  լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ 

քով և ողորմեալ զերծուսցես զնոսա, զի  քո արարածք են  և  գինք սուրբ 

արեան քո: - 171. Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո գնեցեր և 

մարդասիրութեամբ որդեգիրս արարեր: - 171. Մի՛ եղիցի իշխանութիւն 

չարին  ի  վերայ հաւատի քո  և  մի՛ ապականիչ ժառանգութեան վերին 

Սիոնի: - 172. Դու հատո՛ նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս: - 

173. Մնասցէ, տէր, փառք  և  զաւրութիւն աջոյ քո  ի  վերայ վիմիս 

այսորիկ – 173. Այլ  և  զմեր մահս ընկալ  ի հաճոյս  քո տէրութեանդ, զի  

դու կարող ես յամենայնի,  և  քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. Եղիցի ձեզ 

որպէս  և  կամիք – 173.  Եւ  դուք եկայք ի  լուսաւոր տեղին, զոր 

պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբ: - 174. Բայց  դու առաւել գոհութիւն 

մատո աստուծո, որ ի քո ժամանակս այսքան աշտիճան հանգստեան 

փոխեաց յաշխատութենէ անտի – 177. Որդե՛ակ Վահան, դու գիտես 

զաւուրս կենաց իմոց – 178. այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ,  և աւգնական իմ 

աստուած  է  և դու  և ո՛չ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ: - 178. և  

երկիրս  քեզ եղիցի  և զաւակի քում: - 178.  սուրբ Կարապետն եղիցի քեզ 

աւգնական  և  պարիսպ – 178. Եթէ զերկիրս ինձ  տաս իշխանութեամբ, 

ես  տամ զիշխանն Մուշեղ  ի  ձեռս քո,  զի ես  առ  քեզ կամիմ գալ 

ապստամբութեամբ ի  նմանէ – 179. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ  ի  
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ձեզ զոք յուղարկեմ,  ի  Միհրան գնացէք  և  այլ զաւր աէծք: - 182. Եւ  

խրատ տուեալ, թէ յորժամ նոքա զձեւք / ծն. ի  ձեզ, ձեօք / հային, դուք 

միաբան  ի  քաղաքն դիմեցէք – 182. ես փախստական եկի  առ քեզ  ի  քո 

զաւրացն – 185. Եւ  ի  քէն ապստամբեալ են – 185. Գուցէ ոք թշնամի 

յարձակիցի  և  դուք  չեք ընդել վայրուցն: - 186. դու՞ ես նախատել 

զաստուած – 190. դու՞  ես, որ զկրաւնաւորսն իմ՝ զսիւնսն աշխարհի 

զենել ետուր: - 190. ես ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191. Եւ ինքն սկսաւ 

վտանգել զնոսա բանիւք՝ եթէ արժա՞ն էր ձեզ զմարգարտեայ զպսակն 

մարզպանին գողանալ: - 194. Արդ՝ հրամայեալ  է  ձեզ զամենեսեան 

մերկացուցանել, մինչև ցուցանէք: - 194. Դուք ինձ վնաս էք  ի  տալ յառնել, 

որ զտաճարս այրել էք  ի  տալ: - 194.  սակայն ընդ ձեզ  և  ընդ ձեր 

թագաւորին կառափն հանեմ – 195. դուք մերկ էք  և  ցրտացած – 195. և  

տունդ  այդ գերեզման ձեզ եղիցի, շնորհելով պարսից արքայի: - 195. 

ապա՝ զի Յոյնք ձեր թշնամիք էին,  ի  նոսա  ոչ իշխեցաք գնալ – 201. և  ձեզ 

ընդ յակամբ էաք – 201.  և  ձեզ զաւրացդ գունդ ոչ կայր – 201. և գիտեմք, 

որ գնդի խաղայք առէք զգլուխ քեռորդոյդ ձերոյ և եղիցի ձեզ գունդ ազգաց 

յազգս: - 202. Թէպէտ ընդ մահ եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, սակայն 

ընդ քո իմաստութեանդ զարմացաք: - 208. արի՛, եկ դու յի՛ս,  և երդուիր – 

208. Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ 

լացի – 209. զկեանս քո առաջի մահու եդեր – 209. յերկրէս ել, արի  և  գնա 

խաղաղութեամբ. ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն 

ամենայն երկիր տեսանէ: - 210. Եւ ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ 

գայ Ռահան ի վերայ  քո  վեց հազարով: - 210. Տուք ի մեզ զգլուխն 

Ըռահանայ,  և թողումք զձեզ: - 212. Որդի սատանայի՛, յիրաւի է անուն  քո 

Ասուր, զի սուր քո չէ ինչ, և մարտուցեալ ընդ կտրիճս՝ ծանիցես 

զպարտութիւն քո: - 215. Փառք քեզ Քրիստոս, փառք քեզ սուրբ 

Կարապետ, որ յաղթեցեր հակառակորդիս: - 215. որք գէշ գէշ պատառեն 

զձեզ սուրք մեր: - 223. Կարապե՛տ յայտնեա զքեզ  և  այսաւր ծառայից 

քոց, զի վասն քո մեռանիմք ի  վերայ հաւատացելոց Քրիստոսի: - 223. 

ապա գիտասջիք՝ թէ ձեզ այդպէս պարտ  է  լինել: - 225. վա՜յ ձեզ որ այլ 

վաղ ոչ սպանիք: - 225. Ա՜յ տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ  քո  ընդէ՞ր  ոչ 

ետուր փոխանակ տեառն քո: - 225.  Արդ՝ որովհետև այդպէս 

տիրատեացք էք, ես բառնամ զգլուխ  քո  ի  քէն: - 225. Կամ տուր  ինձ  

հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն  և  զհացն կերան … 

և  զսապոնին գինն ԿՌ դահեկան, որ զքո զաւրացն զգիշահոտ և 

զարիւնաթաթաւ հանդերձն լուանալ տուաք  և  ագաք: - 228. զոր իմ 



203 
 

հայրն Վահան այրեաց վասն  քո զաւրացն – 228. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ 

մարդով ի վերայ քո և զամենայն պարսիկս գերեալ  ի  Տարաւն ածեմ,  և  

քո կուռսդ շուն խառանեմ, որ փոխանակ դոցա հաջեն  ի  ձեզ: - 228. Արդ՝ 

փութով զոր ասացիդ յուղարկեա՛.  ապա թէ ոչ՝ տե՛ս եթէ զինչ անցք 

անցուցանեմ ընդ քեզ: - 229.   բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ տամ, ապա թէ 

ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230.  Զայս, զոր ինչ 

աստ բերեր, այս իմ է,  և  զքո գլուխդ կտրեմ  և  զոր ինչ ունիս, յիս առնում 

– 231. բայց եթէ դոքա քեզ պիտին՝  դու քրիստոնեայ լեր  և  զիս  ի 

պարսիկս տար,  և  դոքա քեզ, ապա թէ ոչ՝ ձեզ հնար իմացիք: - 231. 

զհացի  և զջրոյ գինն թողում ձեզ: - 232. և  դու քրիստոնեայ լեր,  և  զիս  ի  

պարսիկս տար  և  իւրեանքդ քեզ: - 233. Եւ ասէ իշխանն. մի՛ տրտմիր, 

ընդ քո կամացդ առնեմ զամենայն – 233. Որվհետև պարսիկք այնպիսի 

պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք դուք – 235. Բայց խնդրէ զայս  ի  

մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին, և զհաւր քո զՎահանայ – 251. Եւ  թէ 

չտայք, ասէ գամ  ի  տեղին, ուր  ձեր հաւատքն են. բրեմ  և  աւարեմ  և  

կրակատուն առնեմ զեկեղեցիսն, և զձեզ ի դուռն արքունի 

խաղացուցանեմ: - 251. և դու ժողովեա զզաւրս մեր և  գնա ի սուրբ 

Կարապետն – 251. Զարթի՛ր տէր և  զարթո՛ զզաւրութիւնս  քո – 252. Բայց 

սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ  ի  վերայ  քո վասն  ուխտի 

սրբութեան մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն  քո յաւիտեան: - 252.  և  եդից 

պսակ  ի  գլուխ  քո  և  արարից զքեզ մարզպան Հայոց – 254. Կաց 

տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս գայցէ ինձ, որ ես  քեզ պսակ եդի: - 

254. Գիտեմ, ո՛վ տէր, զմարդասիրութիւն քո, որ  առ մեզ  ի  վաղուց հետէ: 

- 264. Որդե՛ակ, մի՛  ի  մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց – 269. և դու 

ծառայէ Աստուծոյ և կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ – 269. Որդեա՛կ, 

զնոյն և դու արասցես, և տէր զաւրացուսցէ զքեզ: - 270. Կախարդասա՛րք, 

և դուք ի  կախարդի՞նս էք պանծացեալ և կախարդութեա՞մբ կամիք 

յաղթել Պարսից քաջաց: - 274. Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր  մի անսա, ես  

զքո ձիոյդ ագիդ  քո ակինդ հայել  ի  տամ: - 274. Վարդուհրի՛,  մի՛ 

մեղադրեր, գլուխդ հակեաց  և  ընկէց  զքեզ, արդ ուղղեմ զբեռնդ, և ապա 

բառնամ: - 275.  Իսկ  նա  ի  վայր վազեալ՝ եհար զջիլս երիվարի պարսկին  

և  ասէ. Անկիր  և  դու: - 276. Աղաչեաց իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ հնարեա՛ 

և գողացիր զխաչն, զի եկեղեցպանն քո  ազգականն է – 280. Դրամն քեզ, 

զխաչն առնում  և  գամ յերկիրն  քո,  և  ընտրեմ ամուր տեղի,  և  շինեմ 

աւան  և  զիմ անուանս դնեմ: - 280. ժողովեալ զզաւրս  Հայոց մնացից քեզ 

ի  թիկունս: - 283.  Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ 
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Խոսրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 283. արդ առաքեա  

ութ  հազար այրուձի ընդ Վանանդ,  և  ես տաց զնա  ի  ձեռս  քո: - 283. 

Կա՛ց ուրացեալ Սահուռ, ըմբռնեաց զքեզ Քրիստոս  ի  ձեռս  իմ: - 286. 

ԴՈՒԻՆ – Արդ՝ մինչ ի Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն 

իշխանն Տարաւնոյ  ի  Դուին  և  Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158.  Եւ  

ինքն թողեալ զզաւրսն  ի Դուին  ի  բաց  եկաց  ի  մարզպանութենէն – 162. 

ԴՈՒՆԱՅ ԴԱՇՏ      տե՛ս    ԴՈՎՆԱԴԱՇՏ 

ԴՈՒՌՆ – դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. և հատանէ անցանէ մինչ ի  

դրունս Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 35. և այնչափ որջացեալ էր 

ի  միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն յայտնեալ, թե նա իսկ  է դրունք / ծն. 

դուռն / դժոխոց – 36. որպես  և  առ  դրան խորանին ննջեցուցանէին 

զուխտաւորսն: - 43. Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա 

Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին  ի  դուռն Պարսից – 70. Բայց ո՛չ  է  

հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի բազում զաւրք մտանեն, 

այսպէս  և  այստեղ  ի  դիւաց դուռն է: - 99. Զի՛ Կարապետին է  առ 

անկիւն դրանն Աշակունի / ճիշտը՝ Արշակունի/, թզաւ հեռի գտանես 

զբևեռս նշանացն՝ կէս թզաւ բարձր  ի  գետնոյն: - 102.եթէ կին ոք մի՛ 

իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ կոխելով զպատուական 

նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 102. Այլ որ յուսով 

հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն, 

խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես զնոսա – 104. Եւ  իշխանքն 

երթեալ գնացին  մինչև  ի  դուռն քաղաքին  և  տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 

113. և  եդեալ  ի  քարեղէն տապանի առնաչափ և զերկու վկայիցն մերձ  

առ  դուրսն յաջակողման եկեղեցոյն  և  զմիւս ակն լուսոյ դնէր  ի  նոյն 

տապանին – 115. Եւ  ի  վաղիւն սկսան ռազմ կազմել  և  փողոցս 

պատերազմին  թողել  Բ  դրունս – 134. Արդ՝  ի  ժամանակս 

իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի  հայրապետութեանն 

Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ  ի վանս Գլակայ, ի  դուռն 

Կարապետին: - 149. և գայր  բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին – 150. Իսկ եկեղեցպանն  և  մի  ոմն  ի  կրաւնաւորացն 

յարուցեալ  ի  սեղանոյն գնացին  ի  դուռն Կարապետին – 154. Եւ եկեալ  

երիվարաւքն  մինչև  ի  դուռն խորանին,  և  ամենայն խստութեամբ 

տուեալ պատասխանի – 161. և  առաքեաց  առ  Մուշեղ Տարաւնոյ  

իշխանն  և  ասէ  թէ՝  եկ ընդ իս  ի  դուռն թագաւորին Յունաց – 162. 

յորժամ դառնամ, զերկիրդ  քո ապականեմ՝  և  զքեզ  և  զընտանիս  քո  ի  

դուռն արքունի կապանաւք խաղացուցանեմ: - 163. Եւ  ինքեանք 
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փութապէս եկին ի դուռն եկեղեցոյն և տեսին զկրաւնաւորսն յարտասուս  

և  ի պաղատանս  առ  աստուած: - 174.  բայց զդուռն եկեղեցոյն  ոչ  

կարացին գտանել – 175. Եւ իբրև գնացին մինչև  ի  դուռն Աւձ քաղաքի,  ի  

ներքս նենգութեամբ դարան մահու  պատրաստեալ՝  ի ձեռս գալ 

զաւրացն: - 181. Եւ  որք  ընդ դուռն անցանէին, զայն ի տունս առեալ ի 

զգեստիցն կողոպտէին – 181. Արդ՝ յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, 

Վահան զպարսից զերիվարսն  և  զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝  ի  

դուրս կոչել զնոսա: - 182.  և  զդուռն ի բաց թողէք, զի նոքա կարծեսցեն 

եթէ առին զքաղաքն: - 183. Եւ Վահանայ դռնապան  լեալ և զեկեալ 

իշխանսն դարձուցանէր  ի  դրանէն ասելով – 189. Եւ փակեալ զդրունս 

տաճարացն, ետ բերել զգլուխն Միհրանայ – 194.  Եւ ետ տանել զինքն ի 

վանս Գլակայ և կայ  ի թաղման ի դուռն Կարապետին: - 217.  բայց 

արգելին զնա քահանայք դրան իւրոյ: - 218. Ո՛վ բարեպաշտաւն իշխան, 

եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան 

քում կայաք, թո՛ղ թէ այծ արածել: - 230.   և  զձեզ  ի  դուռն  արքունի 

խաղացուցանեմ: - 251. և  կայ  ի  դուռն Ստեփաննոսի – 267.  և  կան ի 

թաղման ի դուռն եկեղեցոյն – 273.  Եւ յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր ի 

դուռն / ծն. դրունս / եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն 

Վահան – 280. որ  կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: - 281. և  կայ  թաղեալ  ի  

դուռն սրբոյ Կարապետին – 283. բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ 

Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց ի դուռն 

Խոսրովայ յառաջ  քան զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Եւ ի վաղիւն 

միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր 

առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 285. Եւ մարզպան կայ թաղեալ  ի  դուռն 

կաթողիկէին  ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի – 286.  Ի  

ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի … գրեալ  և  կազմեալ  ի  վանսն 

Գլակայ,  ի  դուռն սրբոյ Կարապետին, յորում կայ նշխարք Կարապետին՝ 

բեւեռովն յայտնի գոլ, թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն – 288. 

ԴՈՒՌՆ ԱՐՔՈՒՆԻ - յորժամ դառնամ, զերկիրդ  քո ապականեմ՝ և զքեզ  

և  զընտանիս  քո  ի  դուռն արքունի կապանաւք խաղացուցանեմ: - 163. և  

զձեզ  ի  դուռն  արքունի խաղացուցանեմ: - 251. 

ԴՈՒՌՆ ՊԱՐՍԻՑ - Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա 

Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին  ի  դուռն Պարսից – 70. 

ԴՈՒՍՏՐ – ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր իւրում,  որ կոչիւր 

Մարիամ: - 72. 

ԴՈԻՐՔ – Եւ ապա կարացին զդուրս մահուն կործանել: - 99. 
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ԴՊԻՐ – Եւ ինքն ելեալ կոչեաց զպարսիկ դպիրն Միհրանայ  ի  սենեկն – 

192. Եւ  գրեաց դպիրն որպէս ասաց Վահան – 192. և  զդպիրն  վասն 

պատճառի  ոչ ետ տանել  ի  բանդ: - 193. Եւ զդպիրն և զնուիրակն 

առաքեաց առ Վաշիր, զի կոչեսցեն անդ: - 196. Բայց նուիրակն  և  դպիրն  

ոչ ինչ գիտէին յիրացն – 196. Եւ  ետ գրել թուղթ պարսիկ դպրին՝ 

կաշառելով զնա – 198.  

ԴՊՐՈՑ – Զի դեռ մանկունք երկրիս  ի  դպրոցի են  և  ոչ  ոք  ի  նոցանէ 

բովանդակ  է քահանայութեան: - 48. Եւ տուեալ զնա  ի  դպրոց, 

ուսուցանէր զնա ասորի  և  հելլէնացի դպրութիւն  և  լեզու – 72. 

ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ – զոր դու իսկ գովէիր  զհմտութիւն դպրութեան նորա յոյժ  

- 38. որ  և  զիմ անուն գրեսջիր  ի դպրութեանդ, զի այնու  և  մասն 

աւրհնութեան ընկալայց յետ քո: - 41. և  կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս 

սարկաւագ, որ յոյժ հմուտ էր բազում դպրութեան – 52. Եւ տուեալ զնա  ի  

դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի  և  հելլէնացի դպրութիւն  և  լեզու – 72. 

ԴՌ  - Իսկ նորա ԴՌ արանց ընտիր սուսերաւորաց առաքեաց – 84. զի ԴՌ 

դեռ   ի  Մեղտի զգերիսն ունէին – 89. զոր տեսեալ  ԴՌ արանցն, որ ի  

վերայ գեղջն էին, յարուցեալ փախստական արարին զզաւրսն  ի  ներքոյ 

գեղջն – 131. և  ԴՌ  ընդ Հաշտենից կողմանէն  և  ԴՌ  ընդ նէջ իւրեանց 

անցեալ  առ  այգեստանաւքն, գնասցեն ընդ վերի գահսն  և  մեզ ուշ 

կալցեն – 128. և  ԴՌ դահեկանի խոտ  են կերեալ  ի  դաշտէդ – 232. Եւ  

զվեց գաւառին հարկն, զոր առեալ են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ  

են՝  ԴՌ դահեկան զայն թող տան – 233.  Եւ  ինքն թողեալ զզաւրս իւր  ի  

Մեղտի  ԴՌ  այր … գնացին երկոքեանն  ի  վանսն: - 234.  

ԴՌ  ԵՒ  Մ  ԵՒ  ԾԲ  -  զոր պարսպաւորքն կոտորեցին  ԸՃ  և  Զ  այր, 

միահամուռ  ԴՌ  և  Մ  և  ԾԲ: - 132.  

ԴՌՆԱՊԱՆ -և դռնապանս / ծն. դռնապահս/ տեղեացն զԲագրատունեաց 

իշխանն կացուցանէր: - 134. Եւ  Վահանայ դռնապան լեալ  և  զեկեալ 

իշխանսն դարձուցանէր  ի  դրանէն ասելով – 189. 

ԴՌՈՀ – զորս իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, դռոհ / ծն. գռոհ, գրոհ տուեալ 

զհետ / ետուն զհետ  և  մի  մի  հասանէին: - 239. 

ԴՌՈՀ  ՏԱԼ – զորս իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, դռոհ ետուն  / ծն. գռոհ, 

գրոհ տուեալ զհետ / զհետ  և  մի  մի  հասանէին: - 239. 

ԴՌՈՎ – Արդ յորժամ գնացին իշխանքն  ի  Վիրք  և  դարձուցին զգերիսն 

կողմապահ թողին զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն նորա: - 126. 

ԴՐԱԽՏ – Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ  դրախտին ի կողմն 

հարաւոյ – 176. Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո 
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ժամանակս այսքան աշտիճան հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ 

անտի, ի  խոտաբուտ  կենացն  ի  դրախտն  փափկութեան,  և  մեզ 

բարեխաւսք: - 177. 

ԴՐԱՄ – բեր  զխաչն  և  տուր  ինձ  և  առ  յինէն  ԶՌ դրամ: - 280.  Դրամն 

քեզ, զխաչն առնում  և  գամ  յերկիրն քո,  և  ընտրեմ ամուր տեղի,  և  

շինեմ աւան  և  զիմ անուանս դնեմ: - 280.  Եւ վեց  հազար  դրամ 

կարգեցին  նոցա տալ իշխանին Հայոց Տարաւնոյ: - 281. 

ԴՐԱՒՇ – զի ըռազմ է  բազում զաւրաց և բազում  դրաւշք երևին 

փողփողեալք: - 82.  Եւ  խմբեցաւ  պատերազմ այնչափ, մինչ  ոչ գոյր 

հնար ճանաչել  զմիմեանս, բայց միայն  ի  ձայն փողոցն և ի տեսս  

դրաւշիցն: - 222.  

ԴՐՈՇՄԵԼ – Եւ  դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից – 42. այլ և զիմ 

պատճեանս  անպակաս  և  լի գրով դրոշմեսջիք  զհետ գրելեացդ – 289. 

ԴՐՈՒՆՔ ՊԱՀԼԱՒԱՑ  - և հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս Պահլաւայ / 

գրքում՝ Պալհաւայ, ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 36. 

 

 

                                                                     Ե 

 

 

Ե  -Եւ համար արարեալ յաւուր յայնմիկ  ԶՌ,  Ե  միայն պակաս: - 184.  

ԵԱՒԹ - Իբրև գիտացին արքն եաւթ, որ խոտաճարակքն էին ի վանսն, և  

զամենեսեան փախուցին զկրաւնաւորսն: - 165. 

ԵԱՒԹԱՆԱՍՈՒՆ  ՀԱԶԱՐ  -  արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ  ի  

քուն   է … ապա թէ ոչ՝ որ զութսուն հազարն յաղթահարեաց, կարող է  և 

զեաւթանասուն հազարդ յաղթահարել: - 162. 

ԵԳԻՊՏՈՍ  - Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի / ծն. Գայոս 

Եգիպտոս/ եպիսկոպոսունքն, իբրև տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և  

խնդացին – 51. Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս – 60. և պահեաց ինքն և թագաւորն 

Կոստանդիանոս  և  ամենայն քաղաքն Եգիպտոսի, զոր  և  առաջաւորք 

կոչեմք: - 75. 

Ե-ԵՐՈՐԴ  --Իսկ ի լուսանալ աւուրն Ե-երորդի՝ լուան զձայն 

սաղմոսերգութեան նոցա – 120. 

ԵԶՐ  -  և դարձուցին զմեզ յեզերացն  Արածնոյ: - 113.  Իբրև ի նուրբ 

տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին առ եզր գետոյն – 138. Իբրև գնացին  
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յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց զնոսա  ի  քուն առնել – 186. Եւ նոքա 

երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու: - 196.  որք եկեալ 

բանակեցան յեզր Մեղեայ / ծն. յեզր, յեզերս /  - 214. Իսկ Սմբատայ ելեալ 

յեզր պատերազմին, հրամայեաց բերել պարսիկ  մի – 242.  այնչափ 

կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին որք յեզերսն էին – 243. 

Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն  և  տարաւ զնոսա յեզր 

բանակին – 257.  Եւ  իբրև խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ 

անտառն – 270. Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ Վահանայ  և  

պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն եղև - 283.   

ԵԹԷ  - Եւս առաւել / գրքում՝ առավել / ստուգիւ գրեսջիք՝ եթէ զի՞նչ էր 

պատերազմ ձեր  և  քրմացն, մինչ երթայիքն  ի  մէնջ: - 45.  Այլ զմէնջ եթէ 

գիտել կամիս զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմք  և  կենաց  վճար: - 45. 

Եւ արդ եթէ  ի  ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք  ի  

մէնջ  մի՛ վերջանայք – 49. Եւ  եթէ գայցէք, զամենայն երկիրդ Եկեղեաց  և  

Հարքայ ձեզ առաջի առնեմք – 49. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ 

թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ  զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 

49. սակայն եթէ ինքն տացէ,  ի  մէնջ լիով  է,  զի այլ  ևս յաւելում  ի 

դաստակերտսն: - 50. Եւ անտի ելեալ գնացին յԵրուսաղէմ  և  ոչ 

հանդիպեալ նոցա, տեղեկացան ի նոցանէ, եթէ ի Հռոմ, գնացին 

երկոքեանն: - 51. տային նոցա զրոյց զառաջին պատերազմէն մինչ գայր 

սուրբն Գրիգորիոս  ի  Տարաւն, եթէ զիա՞րդ դարձան ընդդէմ նոցա 

քուրմքն, որ  ի  տեղիսն Գիսանէ – 59. քանզի գրեալ  է  առ  մեզ, եթէ 

զքաղաքս ետուն ակդենացիք յիմ ձեռս – 60.  թէ  ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ 

պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա  և  թէ ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն 

ոմանք, եթէ ոչ: - 61. Զոր ոմանք համբաւեն,  եթէ / ծն. թէ, գրքում՝ եթե  / 

Զգաւն ասեն եղբաւրն Գրիգորի, որ  է Յակոբ: - 70. տեղեկացաւ  ի  քեռոյ 

աներոյ Գրիգորի, եթէ դա է որդի Անակայ – 73. Իսկ ոմանք յիշխանաց 

զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ ի  գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս 

մնացեալ են, որ դեռ  ևս ձաւնեն դիւաց: - 79. և ինքեանք ազդ արարին 

յԱշտիշատ ի քուրմսն, եթէ ժողովեցէք զամենայն արս պատերազմողս և 

փութապէս առ  վաղիւն հասիք  առ  մեզ – 79. փութացո յամուրն Ողկան 

մինչև տեսցուք՝  եթէ  զի՞նչ լինիցի – 82. Ո՛վ, որ խրոխտաս  ի  վերայ մեր. 

եթէ վասն աստուածոցն մարտնչիս, սուտ ես.  եթէ վասն երկրիս, բնաւ 

իսկ անմիտ էք – 85. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն  

ի  բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա արարեալ, նոյնպես  և  այլ 

զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. Ա՜յ արծուաձագ, որ 
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թևաւքդ ես հպարտացեալ, եթէ ի լար ականատացս անկանիս – 91.  

Ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց՝ աւետիս տալով մեզ, եթէ Դեմետր 

կործանեցաւ: - 97. Եւ ոչ եթէ յայտնապէս ումեք դնէր զիրսն, այլ  ի  

ծածուկ – 101. Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ՝ զՊիսիդոն ասորի 

թարքմանիչ հարցէք,  և  նա ասէ ձեզ: - 102.  եթէ  կին  ոք մի՛ իշխեսցէ 

մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ կոխելով զպատուական նշխարսն, 

անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 102.  բայց   եթէ կամք  իցին   ոք 

թողուլ զոմանս  ի  ցաւս իւրեանց, զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին 

հոգով  ի  հանդերձեալսն: - 104.  Եւ  ի  մէջ  գիշերին եկն այր  մի  և  

պատմեաց, եթէ  արք  հիւսիսոյ գան  ի  վերայ: - 113.  Նոյնպէս եկն  ձայն 

յերկնից, եթէ զոր խնդրեցերդ՝  արարից – 116. Իսկ սուրբն Գրիգոր … 

տուեալ նոցա խրատ, եթէ յառաւաւտուն պահուն ելանեն յանտառէն ի 

բլուրս ուրեք – 120. Իբրև տեղեկացաւ իրացն, եթէ  ի  քո իշխանացդ է 

իրքդ – 129. Եւ առաքեաց թուղթ առ Տրդատ, եթէ  եկ  և  վաղիւն տացուք 

պատերազմ – 133.  Բայց սկսաւ պակասել արքայն հիւսիսոյ, և գիտաց, 

եթէ  վնասելոց եմ: - 135.  Եւ զկնի այսորիկ եթէ իմանալ ոք կամեսցի 

զայլն,  ի  պատմագիրս հարցցէ: - 143.  Եւ եթէ ոյք յաջորդեցին 

յառաջնորդութիւն սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի վանս – 145. Արդ՝ 

եթէ / գրքում՝ եթե /  վանս հաւատոյ ես, ընդունելի է  քեզ այդչափ 

աշխատանք քո: - 151. Ո՛չ այդպես, այլ եթէ վասն իշխանութեան է, ես 

երկնչիմ  ի  ձէնջ, իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ մեզ, 

ո՞չ ապաքեն  և  ինքն  ի  կնոջէ   է  ծնեալ – 152. զի եթէ դու զկնոջն կաթն 

արբեր, գոնեա և զիս տաճարիս արժանի արա: - 152. յղեաց առ Խոսրով 

Մուրիկ արքայն Յունաց … եթէ ՝ գիտե՞ս դու զայդ, որ արքայիդ մահուան 

սպառնայ Մուշեղ: - 160. զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ  կորեաւ 

տեղի ապաւինի նոցա  և  ոչ  ոք է, որ աւգնէ նոցա: - 167.  բայց եթէ կամք 

իցեն թողուլ  զնոսա  ի  ցաւս, զի աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով  

ի  հանդերձեալ աւրն: - 170. Արդ դիր, որդեակ, զայս  ի  մտի  քում, որ եթէ 

ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես, իսկ  եթէ ի  վերայ  

մարմնաւոր ընչից իջանես  ի  մարտ  և  այն քաջութեան անուն, զի ես այլ 

ժառանգ ոչ  ունիմ.  և  երկիրս քեզ եղիցի  և  զաւակի քում: - 178.  Եթէ  

զերկիրս ինձ տաս իշխանութեամբ, ես տամ զիշխանն Մուշեղ  ի  ձեռս քո 

– 179. զի նոքա կարծեսցեն եթէ  առին զքաղաքն: - 183.  Իսկ Վահան 

փութով յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս տայր  և  քսան ի պարսից 

զաւրացն աւետաւոր առաքէր առ Միհրան, եթէ զքաղաքն առաք – 183. և 

ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ եթէ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ – 192.  
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Եւ ինքն սկսաւ վտանգել զնոսա բանիւք՝ եթէ / գրքում՝ եթե / արժա՞ն էր 

ձեզ զմարգարտեայ զպսակն մարզպանին գողանալ: - 193. Նաև 

զհանդերձս իշխանացն տեսեալ՝ կարծէին եթէ Միհրանեանքն են: - 197. 

Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ իրքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի 

դարանսն էին – 199. Արդ, լուաք, եթէ ի Շահաստանէ եկեալ էք ի Բուստր 

քաղաք՝ յերկիր տափարակ  և տաշտաձև - 202. զի անդ գահավէժ եղէն 

ոմանք  ի  վայրենի գազանաց, կարծելով եթէ հեծեալ է: - 207.  Կամ եթէ 

սիրոյ պատճառանաւք եկիր, զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր շինեցեր, կամ զբերդ: - 

209. Եւ ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ գայ Ռահան  ի  վերայ քո վեց 

հազարով: - 210. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, նախանձեալ 

զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ  ի  վերայ նոցա  և սկսան կոտորել: - 

213. Ա՛յ չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ ծառայելոց ես Արեաց 

արքայի, ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214. Ի նոյն ամի զաւր 

գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ 

պատերազմինք և կամ հնազանդեա և տուր հարկս: - 217. Եւ առաքեաց 

Վաղթանկ ԹՌ այր  ի  վերայ նորա՝ կարծելով եթէ այն միայն են: - 218. 

Արդ՝ փութով զոր ասացիդ յուղարկե՛ա. ապա թէ ոչ՝ տե՛ս եթէ զինչ անցք 

անցուցանեմ ընդ քեզ: - 229. Ո՛վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս 

դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ  ի դրան քում 

կայաք, թո՛ղ թէ այծ արածել: - 230. բայց եթէ դոքա քեզ պիտին՝ դու 

քրիստոնեայ լե՛ր և  զիս  ի  պարսիկս տար – 231. Բայց գիտաց եթէ կարի 

սաստկանայ, ձայն բարձեալ ասէ – 241. Եւ գիտաց, եթէ կացեալ են 

երիվարքն, եհար զմի պարսիկն  և  ընկէց,  և  ասէ – 243. Կա՞յ այն 

տառապեալ հայրն իմ ծերունի, եթէ փոխեցաւ առ տէր ի հանգիստ: - 244. 

Այլ յուսամք եթէ որպէս արարերդ և առնես: - 253. Իսկ նորա տեսեալ 

զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ, կարծելով եթէ 

կարասի կամի գողանալ: - 255. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, 

յարուցեալ մտին զհետ նոցա. և ի վաղիւն հասին: - 262. Այլ եթէ 

շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ պատրիր, որպէս չես իսկ: - 

269. Եթէ ես մեռանիմ ի  պատերազմին, զիս  ի մեր վանսն տուր տանել – 

269. Անկանի՞ս կամաւ, եթէ անկանիս ակամայ: - 276. Աղաչեաց իշխանն 

զԾիծառնիկ՝ եթէ  հնարեա՛  և գողացիր զխաչն – 280. Իսկ եթէ ոք 

երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և  

զվարձսն  ի  Քրիստոսէ – 289.  

ԵԹԷ  ՈՉ – թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա և  

թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն ոմանք, եթէ ոչ: - 61. 
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ԵԺ-ԱՆ – Եւ կացեալ թագաւորն  ի  նոյն տեղւոջն աւուրս ԵԺ – ան: - 123. 

ԵԼԱՆԵԼ – որպէս  և  այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք  ի  ձերմէ 

բնակութենէդ – 47. Եւ անտի ելեալ գնացին յԵրուսաղէմ – 51. Եւ նորա 

խնդութեամբ արտաքս ելեալ էառ զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 57. այր 

մի, որ կոչէր Բուրտար,  ի  նշանաւոր ազգէ Պարսից, ելեալ զկնի Անակայ  

և  եկեալ մինչև յԱրտազ  և անտի ելեալ գնաց պանդխտեալ  ի  կողմանս 

Գամրաց: - 69. և  նորա ելեալ ժողովեաց զնոսա առ ինքն – 73.  ել նա  ի  

Պատմոս կղզոյ և  եկն  յԵփեսոս – 75. Եւ այնպէս ելին ի  քաղաքէն 

բռնութեամբ: - 77. Եւ ելեալք  ի  Կեսարիայէ մնայր ժամանակս  ինչ  ի  

Սեբաստիայ – 78.  Եւ անտի ելեալ անցաք մինչև ցԹորդան  - 78. Եւ մեք 

ելեալ անդէն ընդ Կարին  և  ընդ Հարք կամեցաք անցանել: - 78. զի մեծն 

Գիսանէ  ի  պատերազմ ելանելոց  է  ընդ ուրացող  իշխանացն: - 80. և  

ելեալ ի  վերայ լերինն, որ հանդէպ Կուառաց, մնացին մինչև այլ զաւրք 

ուստեք եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80. Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ  

ի վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ լերինն – 80. Իսկ սրբոյն Գրիգորի 

առեալ զիշխանն Արծրունեաց  և  զիշխանն Անձևացեաց … ելեալ 

յերկրորդ ժամուն ընդ բլուրն, ուր Արձանն էր թագուցեալ,  և գային  

յանհոգս և  բնաւ չունէին կասկած: - 81. Իսկ իշխանքն իբրև ելին  ի  վերայ 

բլերն  և  տեսին զԱրձանն … վաղվաղակի յարձակեալ  ի  վերայ  քաջ  

իշխանացն՝  ի  փախուստ դարձուցին զզաւրսն: - 84. այսաւր մեծն 

Գիսիանէ  ի  պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ – 85. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, 

եթէ իշխանն Անկեղ տանն  ի  բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա 

արարեալ, նոյնպես  և  այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 

88.  Եւ իբրև ելին  ի  վերայ բլերն, ճակատեցան դարձեալ առ միմեանս – 

88. Իսկ իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ 

արամբք  ի քրմացն կողմ ելանէր – 90. Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն՝ եկաք 

ընդ նոյն ճանապարհ, որ փախստական գնացաք: - 95. Եւ  ի  վաղիւն 

բարձեալ ելաք յԱրձանն  և  ընթերցաք զգիրն: - 96. Եւ յետ ժամանակաց 

խորհուրդ առեալ Կուառ և  Մեղտես  և  Հոռեան,  ելեալ ի լեառն Քարքէ … 

շինեցին զնա դաստակերտս – 109. Եւ ելեալ յաշտից տեղեացն, զոր և 

գնաց ընդ լեռնակողմն  և  եկեալ  բանակեցաւ  ի  գլուխ Արձանին վասն 

ընդարձակութեան վայրուցն: - 119. յառաւաւտուն պահուն ելանեն 

յանտառէն  ի  բլուրս ուրեք – 120. և  եկեալ ելին ի  բլուրն արևելական 

տեղոյն արարոց Դեմետրեայ – 120. Եւ ելին  ի  գլուխ բլրին – 121. նոքա 

ընդ յառաջ եղէն մեզ  և  միաբանեալ ելաք  ի  բլուրն  և  աղաւթեցաք: - 122. 

Եւ համբուրեալ զնոսա յերկար, ապա ելաք յեկեղեցին – 123. Եւ ինքեանք 
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յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում աւուրս – 125. և  յետ երից աւուրց 

ելեալ անտի գային հասանէին  ի  գաւառն Պալունեաց: - 125. Արդ սկսան 

իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա  ի  պատերազմ – 128. ելէք ԶՌ ընդ մեջ 

այգեստանեացդ  և  ի  գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. 

Եւ իբրև առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել փողոց թագաւորին, զի 

յԱրձանն ելցէ: - 130.  Եւ ապա դարձեալ թագաւորն  ի  փոքր կոտորածէն, 

ել  ի  գլուխ Արձանին – 132. Եւ իբրև ել արտաքս, խստացան, ոխացան, 

տրտմեցան ընդ յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն – 153. և մերձեցաւ կինն 

ելանել ընդ սակաւ  զառիվայրն, որ  ի  գլուխ Սադակայ է – 154.  Տեսանեմ 

այր մի գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ  և ելեալ յեկեղեցոյն գայ առ իս – 

154.  Եւ յետ սակաւ ժամանակի յորս ելեալ իշխանն անկեալ յերիվարէն 

եհաս զոգին: - 157. Եւ յարուցեալ մեծաւ բարկութեամբ ել  ի  թագաւորէն: 

- 161. Եւ արտաքս ելեալ Պաւղիկարպոս գնաց առաջի սրբոյ խաչին – 174. 

և ինքն ել ի Միհրանայ յուղարկել զնոսա: - 186. Եւ ինքն ելեալ կոչեաց 

զպարսիկ դպիրն Միհրանայ ի  սենեկն  և  ետ գրել  ի նա ողջոյն  և բանից 

նիշ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել  ի  բլուրդ – 192. ել  ի վերայ լերինն Տորոսի  և 

շինեաց անդ ամրոց  և  կոչեաց Գահար – 207. Սա ել ի վերայ Գոռոզ 

լերինն, շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝ Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս – 207. 

յերկրէս ել, արի  և  գնա խաղաղութեամբ – 209. և  նա կամէր  ի  գիշերի 

ելանել ընդդէմ նոցա  - 218. Եւ ելեալ  ի  մէջ գիշերի  ի  վերայ զաւրացն 

Պարսից ջահիւք՝ յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր,  և  ի  հերաց 

նորա լոյս փայլատակէր: - 219. Եւ այնչափ կոտորեցին զնոսա, մինչև 

հեղեղատք արեանց ելին – 220. Իսկ նորա ի բլուրն ելեալ ասէր – 222. Իսկ 

ոմանք ելեալք ի  յՈղկանայ որսոյ պատճառաւ գային արք ՃԾ – 237. Իբրև 

տեսին զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին,  ի  վերայ  յարձակեալ, ոչ 

ետուն ումեք յերիվար ելանել – 238. Իբրև հասին հարիւրքն առ Սմբատ և 

ելին ի բլուրն, և զաւրքն Պարսից սկսան բազմանալ ի վերայ Սմբատայ և 

Վարազայ – 239. Իսկ Սմբատայ ելեալ յեզր պատերազմին, հրամայեաց 

բերել պարսիկ մի – 242. Եւ մնաց ի Պարսից ԳՃ  այր, որք ընդ միջոցս 

ելեալ փախստական եղէն – 246. Եւ ինքեանք ելեալ ի  տէրունական 

տունն, բազում ընձայս մատուցանէին աստուծոյ ի սուրբ Կարապետն – 

248. Եւ ելեալ գնաց ժողովել  զզաւրս իւր՝ ինն հազար ինն հարիւր և 

քառասուն այր – 253. Իսկ Սմբատայ ելեալ ի վերայ լերինն, զոր 

Սերեմավայրք կոչեն, բանակեցաւ հանդէպ Տիգրանայ: - 254. և ժողովեալ 

զկարասին, և զպատուական ակունսն, և զընտիր սուսերսն, ել և գնաց: - 

255. և պատեալ իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ կամեցան 
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ելանել ընդ նոյն տեղի և զկրաւնաւորսն սատակել: - 265. և եկին ելին  ի 

բլուր մի, որ հայի ընդ դաշտի Մատրավանից – 277.  և  ելեալ զաւրաւքն 

գնաց  ի  Կեսարիա – 279. զի այր ոմն լուսաւոր ընդ սեամս եկեղեցւոյն 

յայս կոյս ելեալ՝ ասէր զնա – 280. Ապա ի  սոյն ամի ելանէ Հերակղ և 

սպանանէ զԽոսրով: - 285. Եւ ի գլուխ ել աղաւթք Մանգնոսի – 285. իսկոյն 

իշխանն Անձաւացեաց Սահուռ  ապստամբեալ  ի  դուրս ելեալ  և  սուր  ի  

վերայ Հայոց զաւրուն դնէր: - 286.  

ԵԼԱՆԵԼ ԱՐՏԱՔՍ - Եւ իբրև ել արտաքս, խստացան, ոխացան, 

տրտմեցան ընդ յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն – 153.  

ԵԼՔ – Եւ իբրև մերձ եղեն յելս զառիվայրին, յառաջ մատուցեալ Արձանն և  

Դեմետր,  և  հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն  և  յանդգնաբար 

յարձակեցան  ի  վերայ: - 81. Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝ 

խնդրէին  ելս իրացն  և  ոչ գտանէին: - 212.  

ԵԿԵՂԵԱՑ – Եւ եթէ գայցէք, զամենայն երկիրդ Եկեղեաց  և  Հարքայ  ձեզ 

առաջի առնեմք – 49. և բազում ուրախութեամբ գային հասանէին 

յԵկեղեաց գաւառն – 125.  

ԵԿԵՂԵԱՑ  ԳԱՒԱՌ - և  բազում ուրախութեամբ գային հասանէին 

յԵկեղեաց գաւառն / ծն. յԵկեղեց/ – 125.  

ԵԿԵՂԵՑԻ – Խրատել և զիշխանսդ զայդոսիկ լինել եկեղեցոյ զարդս, 

աղքատասէրս, կրաւնաւորասէրս, երկիւղածս: - 43. ինքն շինեաց 

զեկեղեցին, զոր  ես միայն հիմունս արկի – 50. և  ինքն մտեալ յեկեղեցին, 

տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց սրբոց առաքելոցն և առաջի 

տապանի սուրբ Կարապետին – 54. Եւ եդ անդ զբերեալ մասն սրբոց 

առաքելոցն և կարգեալ անդ պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս ԲԺ ան – 58. 

Կամ զԿրաւնիդէս  և  զԱնտոն ու՞ր ես թողեալ, որով պարծին եկեղեցիք 

սրբութեամբ նոցա – 61. և ետ տանել յԵփեսոս յեկեղեցին – 76. Իբրև 

կործանեցին զաւրքն զկուռսն, սկսաւ  / գրքում՝ սկսավ /սուրբն Գրիգոր 

հիմն արկանել եկեղեցոյ - 100. առեալ քարինս անկազմս և անտաշս, և 

գտեալ կիր ի բնակութիւն կռոցն սկիզբն արար եկեղեցոյն  – 100. եթէ կին 

ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ / ծն. եկեղեցւոյն /, զի մի՛ 

կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 

102. Այլ որ յուսով հաւանեալ և  հաւատով գան  ի  բժշկութիւն  ի  դուռն 

եկեղեցոյն  / ծն. եկեղեցւոյն/, խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես 

զնոսա – 104. Իբրև հիմնարկեաց սուրբն Գրիգոր զեկեղեցին  և եդ անդ 

զնշխարսն – 110. և եթող անդ պաշտաւնեայս եկեղեցոյն զԱնտոն և  

զԿրաւնիդէս: - 111. զոր և իշխանքն դարձեալ հաստատեցին  ի  վերայ 
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եկեղեցոյն  ամս Լ: - 112.Եւ անդ ձեռն  ի  գործ արկեալ շինուածի  

եկեղեցոյն -114. և  եդեալ  ի  քարեղէն տապանի առնաչափ  և  զերկու 

վկայիցն մերձ առ դուրսն յաջակողման եկեղեցոյն և  զմիւս ակն լուսոյ 

դնէր ի նոյն տապանի – 115. Եւ համբուրեալ զնոսա յերկար, ապա ելաք 

յեկեղեցին – 123. և  սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն, ի 

յերկոսեան հիմն եկեղեցոյն արկանէր: - 127. Սա շինեաց եկեղեցի, ուր  

սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց – 146. սա շինեաց բազում եկեղեցիս 

և վանորայս – 149. և  բազում անգամ աղաչեալ զսպասաւորսն, զի թողցեն 

մտանել յեկեղեցին – 150. բայց զմանուկն առեալ ի գրկաց տիկնոջն, 

տարան յեկեղեցին – 150. Եւ իբրև ել արտաքս, խստացան, ոխացան, 

տրտմեցան ընդ յիրսն սպասաւորք  եկեղեցոյն - 153. Տեսանեմ այր մի 

գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ և  ելեալ յեկեղեցոյն գայ առ իս – 154. 

Զոր տեսեալ ծառայիցն՝  ընթացեալ ազդ առնէին սպասաւորաց  

եկեղեցոյն: - 155. և գրեցին  ի  նմա այսպէս. Որ ոք յանդգնեսցի մարտնչել 

Ընդ եկեղեցի աստուծոյ Այս սուր եղիցի ընդ նմա – 155. խորհեցաւ շինել 

եկեղեցի, բայց գնաց ի Մատրավանսն՝ /գրքում՝ մատրավանսն/ վասն 

զնիւթն գտանելոյ – 156. և անդ շինեաց եկեղեցի վայելուչ  և  կոչեաց 

զանուն նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում – 156. և ի տեղոջն միայն 

զհայրն Թոդիկ արգել և  սպասաւորս եկեղեցոյն: - 165. 

Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և Մկրտչի քո և  աղաչանաւք 

սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց անդրդուելի և անսասանելի – 

169. Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս 

իւրեանց – 171. Աղաչե՛մք, զի և  մեղաւորաց ողորմութեամբ քով 

քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես, ի կալ առաջի սրբոյ եկեղեցոյս և ունել 

բարեխաւս զսուրբ Կարապետս – 173. որք ի կենդանութեան իւրեանց 

ապաւինեցան յայս տեղի և գործեցին բարիս առ եկեղեցիս – 173. Մնասցէ, 

տէր, փառք  և  զաւրութիւն աջոյ  քո  ի  վերայ վիմիս այսորիկ, որպէս 

յառաջ հիմնարկեցաւ  սա  քան զամենայն եկեղեցիս … սոյնպէս մնասցէ  

ի  սմա մինչև զայցես ի նորոգել զերկիր – 173. Եւ ինքեանք փութապէս 

եկին ի դուռն եկեղեցոյն և տեսին զկրաւնաւորսն յարտասուս և ի 

պաղատանս առ աստուած: - 174. բայց զդուռն եկեղեցոյն ոչ կարացին 

գտանել – 175.Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն 

Թոդիկ – 176. Արդ դիր, որդեակ, զայս ի  մտի քում, որ եթէ ի վերայ 

եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես – 178. և երկոտասան գեղ 

ազատեաց եկեղեցոյն՝ ջնջելով զանուանս նոցա յարքունական դիւանէն: - 

203. և կայ ի թաղման ի Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն   – 204. 
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և  ետ շինել նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 205. Եւ ի նոյն ամին 

վաղջանեցաւ քաջն  Վահան վրէժխնդիրն ի վերայ եկեղեցեաց: - 217. Եւ 

ձեռնադրեցին հայր վանացն զԵպիփան, որ եկեալն էր ի Դունայ դաշտէ և 

բնակեալ յանապատ վայրուցն եկեղեցոյ: - 249.  Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ ի  

տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. բրեմ և աւարեմ և կրակատուն առնեմ 

զեկեղեցիսն – 251. և  պատեալ իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ  եկեղեցոյն  - 

264. և  կան ի  թաղման ի դուռն եկեղեցոյն – 273. Եւ նորա յանձին կալեալ 

իջոյց ի պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց 

տեղի և  շինեաց եկեղեցի: - 280. Եւ յայտնեալ նմա մինչդեռ  ննջէր ի դուռն 

եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն Վահան, զի այր ոմն 

լուսաւոր ընդ սեամս  եկեղեցւոյն  յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280.  ապա 

շինեաց զեկեղեցին, որ  ի  վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի 

Ստեփաննոսի, որ կայ  ի  նոյն դուռն թաղեալ: - 284. և  նա իսկ կացոյց 

եւթն քահանայ ի վերայ  եկեղեցոյն  - 281.Արդ զայս պատմութիւնս գրեալ 

եդին յեկեղեցին Ծիծեռնեոյ: - 281. Եւ նորա հրաման տուեալ պարսկացն՝ 

կոտորել զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: - 284. Ով 

Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ է ինձ մեռանել՝ քան զեկեղեցի աստուծոյ 

հարկատու լինել Տաճկաց: - 285. Ի  սոյն ամի քակի եկեղեցին – 286. 

Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ 

Ասորւոյ՝ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով  ի  նոյն 

եկեղեցին: - 287. և բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի գիրս 

հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ : - 288. Դարձեալ ես, տէր 

Յոհաննէս Մամիկոնեան եպիսկոպոս, աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց 

աստուծոյ – 289.  

ԵԿԵՂԵՑՊԱՆ  -  Իսկ եկեղեցպանն  և  մի ոմն  ի  կրաւնաւորացն 

յարուցեալ  ի  սեղանոյն գնացին  ի դուռն Կարապետին – 154. Իսկ հայր 

եկեալ յոյժ բարկացեալ եկեղեցպանին և տրտմեալ, և բազում ժամս 

արտասուեաց – 155. Աղաչեաց իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ հնարեա՛ և 

գողացիր զխաչն, զի եկեղեցպանն քո ազգականն է – 280. և  ինքն եկեալ 

ծանոյց զիրսն եկեղեցպանին: - 280. 

ԵՂԲԱՅՐ – զոր խնդրեմք  ի քէն, Եղիազարոս, և միւս Սիւս հայոց 

եպիսկոպոս եղբայր Զենոբայ Ասորոյ – 38. Երջանիկ և աստուածարեալ 

տեառն եղբաւրդ / ծն. եղբօրդ /  եհաս մեզ գիր ուրախարար – 39. զոր 

առեալ կացուցես զԵպիփան դոցա և այլոց եղբարց վերակացու: - 42. 

Տեառն և սիրելի եղբարց և հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց  ի 

տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատու և ամենայն իշխանաւքս: - 47. անդ և 
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զքո եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս – 49. Ընդ ժամանակս 

թագաւորութեանն Խոսրովու որդոյ Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր 

Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. այլ յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին  

և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ փախստեան աղագաւ գայ առ Խոսրով: - 

67. Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա Սուրեան, 

մանկաբարձքն փախուցին ի դուռն Պարսից – 70. Զոր ոմանք համբաւեն, 

եթե Զգաւն ասեն եղբաւրն Գրիգորի, որ  է Յակոբ: - 70. Որ  և  զիս իսկ ոչ 

եթող դառնալ  ի  Նիւստրիայ՝ հրաժարեալ եղբաւրէն /ծն. եղբօրէն/ իմմէ 

Եղիազարու: - 78. Դեմետր և  Գիսիանէ իշխանք էին Հնդկաց և եղբարք 

ցեղով – 108. և քոյրն Խոսրովու իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն 

եղբաւրն: - 161. Սա յանդիմանեաց զիշխանն Հարքայ, որ ունէր զկին 

եղբաւր իւրոյ – 205. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ 

դահեկան  և  ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի  Տարաւն գնել զկին եղբաւրն և 

զորդին: - 229. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և 

զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և 

զընտանիս տան իմոյ հոգային խնամով – 269. 

ԵՂԲԱՒՐՈՐԴԻ – Թէպէտ ընդ մահ եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, 

սակայն ընդ քո իմաստութեանդ զարմացաք: - 207. Իբրև կացին աւուրս 

Ժ, խնդիր արար Սուրէն եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ ու՞ր է: - 229. 

ԵՂԻԱԶԱՐ – Այլ վասն Տիմոթէի և Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի 

յինէն աղաչանաւք խնդրեալ՝ նոքա յայնժամ գնացին, մինչ դու զբագինսն 

կործանեցեր  և մեզ հարցման պատասխանի էիք արձակեալ: - 44. Քանզի 

Եղիազար գնաց  ի  քաղաքէն իւրմէ փախստական – 44.  զոր ընթերցեալ 

յոյժ տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն, առաւել վասն հալածանացն 

Եղիազրու  և հեռենալոյ յերկրէն իւրեանց: - 46. Եւ գրեաց ինքն թագաւորն 

և գահերէց իշխանքն չորեսին յԵղիազար Նիւստրացւոց  եպիսկոպոս  և  

Տիմոթէոս Ակդէնացւոց եպիսկոպոս աւրինակ զայս: - 46. Իբրև նոքա ի 

Հռոմ գնացին, Եղիազար ի Միջագետս ասորոց էր գնացեալ վասն 

թարքմանութեան երկոտասան մարգարէիցն: - 51. քանզի և նոքա 

հալածականք շրջէին զկնի Եղիազարու : - 51. Իբրև գնացին անդ, 

զԵղիազար  ոչ գտին – 52. Իսկ Եղիազար եկեալ ի ճանապարհին 

հանդիպի սրբոյն Գրիգորի և Տրդատայ – 52. և ետ զտեղին զայն 

Եղիազարու - 58. և անուանեաց զայն Եղիազարու վանք – 58. այլ 

պատճառ արգելմանս մերոյ  Եղիազար  / ծն. Եղիազարոս / եղև - 60. կամ 

թէ զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ նորա կամ ու՞ր Եղիազար և Զենոբ: - 62. 

Որ և զիս իսկ ոչ եթող դառնալ ի  Նիւստրիայ՝ հրաժարեալ եղբաւրէն  
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իմմէ Եղիազարու: - 78. Յորոց մին մշակն, զոր խնդրեմք ի քէն, 

Եղիազարոս, և միւսն Սիւս հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, 

զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. եւ 

ինքեանք եկին  ի  Միջագետս  և  ոչ գտին անդ զԵղիազարոս: - 52. 

ԵՂԻԱԶԱՐՈՒ ՎԱՆՔ -  և  անուանեաց  զայն  Եղիազարու  վանք – 58. 

ԵՂԿԵԼ – գազանք եղկեսցեն զիս – 150.  

ԵՂՆ – զեղն  և զեղջերուն և զնապաստակ զիմ երկրիս որսացեալ են – 232. 

ԵՂՋԵՐՈՒ - զեղն  և զեղջերուն և զնապաստակ զիմ երկրիս որսացեալ են 

– 232. 

ԵՃԸ – ի շուրջ եկեալ  ի  նոյն սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. 

ԵՄ / էական բայ / - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս – 35. և 

այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն յայտնեալ, թե 

նա իսկ  է դրունք դժոխոց – 36. իսկ պիտանի է երկրիս մերում, որով 

աւգնականութիւն գտեալ ի քէն աղաւթից: - 38. Որ թէպէտ վասն յամելոյ 

տրտմութեանս  ի վշտի էի, սակայն շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր 

գոհութեան նամակդ – 39. քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին 

յաշխարհդ Հայոց – 41. զի ոչ իւիք պակաս է քան զառաջին Անտոնն: - 42. 

Եւս առավել ստուգիւ գրեսջիք՝ եթէ զի՞նչ էր պատերազմ ձեր  և քրմացն, 

մինչ երթայիքն  ի  մէնջ: - 45. զի ոչ առ ամենեսեան ընդունելի է նորա 

քարոզութիւնն – 47. բայց զի՞նչ   են / ծն. իցեն / այսոքիկ առ վեց հարիւր և 

քսան գաւառ Հայոց – 48. Զի դեռ մանկունք երկրիս  ի դպրոցի են և ոչ ոք ի 

նոցանէ բովանդակ է քահանայութեան: - 48. յոր վիճակ և բնակիջիք, ձեր 

եղիցի և որք զկնի ձեր որչափ կենդանի էք / ծն. իցէք / դուք և մեք: - 49. Եւ 

այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ Կարապետին, մինչ զի 

զամենայն շինուածս վանացն քար  և  կիր եդեալ: - 50. սակայն եթէ ինքն 

տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ ևս յաւելում ի դաստակերտսն: - 50. սակայն 

ամենայն երկիրն առաջի ձեր է – 50. և կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս 

սարկաւագ, որ յոյժ հմուտ էր բազում դպրութեան – 52. Եւ մեք աւասիկ 

եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց եպիսկոպոսն գնացեալ էր 

յԵգիպտոս – 60. Արդ մեք վասն այդր դանդաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի է և 

մեք անկար  ի նուաղ կենացս  ի  պանդխտութենէս – 61. թէ ու՞ր եդեալ ես, 

կամ զո՞յ պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա  և  թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս 

ասեն ոմանք, եթէ ոչ: - 61. Այս ամենայն մեզ պիտանի է և ձեզ ոչ 

դանդաղելի: - 62. սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել 

զառաջին պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և զնշխարացն թե ուր 

եդաւ, և զԱնտոն և զԿրաւնիդէս, թէ որպէս վարին, կամ ուր են: - 62.  Եւ 
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իսկոյն ձեռն  ի  գործ հրամայեաց արկանել պատճէն պատասխանոյ ձեզ, 

որչափ և հարցմանդ ձերոյ էր գիր – 65. Արդ մինչդեռ ի խաղաղութիւն էր 

Խոսրով, այր մի, որ կոչէր Բուրտար … ելեալ գնաց պանդխտեալ  ի  

կողմանս Գամրաց: - 69. Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ 

էր, հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ  ի  սուր սուսերի 

մաշել: - 70. և անդ սնաւ առ հաւրաքեռ իւրում, որ էր կին թագաւորին 

Ջուանշերի: - 70. Զոր ոմանք համբաւեն, եթե Զգաւն ասեն եղբաւրն 

Գրիգորի, որ է Յակոբ: - 70. Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն այն 

հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի,  և  անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 

70. զոր յետոյ Տրդատ ըմբռնեաց, մինչ առ արքայն յունաց էր: - 71. Զի սա 

էր, որ եկն ի պատերազմ  ի  վերայ Դիոկղետիանոսի արքային յունաց – 

71. Իբրև տեղեկացաւ ի քեռոյ աներոյն Գրիգորի, եթէ դա  է  որդի Անակայ 

– 73. որ էր աշակերտ իւր – 75. և  որ գլխաւոր քուրմն էր,  անուն Արձան – 

80. որ ի Կուառաց տանէն  էին իբրև արս չորս հարիւր  - 80. Իսկ զաւրքն 

հայոց ելեալ  ի  վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ լերինն, զոր աւրինակ 

սովոր էին ասպատակել: - 80. Սիւնեաց իշխան, յառաջ մատի՛ր, գուցէ 

զաւրքդ հիւսիւսոյ իշխանին են: - 82. Իսկ նորա երթեալ և ոչ կարաց 

գիտել, թէ ոյք են – 82. զի ըռազմ է բազում զաւրաց  և  բազում դրաւշք 

երևին փողփողեալք: - 82. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է  

ի  տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի … դնէր  և  

նշանագրէր: - 83. Ո՛վ, որ խրոխտաս ի  վերայ մեր. եթէ վասն 

աստուածոցն մարտնչիս, սուտ ես.  եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ 

էք – 85. զի այս իշխան է Անկեղ տանն  և  Սիւնեաց տանն – 85. այս 

քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի աստուածոցն  և գիտեմք 

զզաւրութիւն նոցա – 85. զի այս տուն թագաւորին Հայոց է և դուք իշխանք 

արքային Հայոց: - 86. լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց  մերաց, 

քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. Բայց որ իշխանդ ես 

Անկեղ տան, յառաջ մատիր – 86.  Իսկ արք գեղջն դարանամուտք էին 

ընդդէմ եկեալ մերոց զաւրացն – 88. զի անդ արք հետևակք, որ զառիվայր 

կողմանէն էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 88. էին մեց 

հազար ԹՃ ԽԶ քրմացն զաւրն – 89. Իսկ իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ 

իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամբք  ի  քրմացն կողմ ելանէր – 90. զի 

այնպիսի էր այր յաղթող և կորովի  և  ի  գործ պատերազմի յառաջադէմ – 

90. Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, աղաչեցին զիշխանս 

իւրեանց ի խաղաղութիւն  - 94. Իբրև եկաք ի վայրս գեղջն, մոլորեցաք, զի 

գիշեր էր – 95. Եւ իբրև եկաք ի տեղին  և  տեսաք զտեղի կռոցն քանդեալ  և  
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զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: - 97. զի 

պղնձի էր, երկոտասան կանգուն երկայնութեամբ և երկու կանգուն և 

թզաւ լայնութիւն: - 98. Բայց ո՛չ է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս 

քաղաքի բազում զաւրք մտանեն, այսպէս և այստեղ  ի  դիւաց դուռն  է: - 

99. Եւ այնչափ են բազում դևք ի տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ 

զսանդարամետս անդընդոց: - 99. այլ զհասարակն առեալ դնէր ի 

տապան բրտեայ, զի հողեղէն է  և  ոչ ոսկեղէն – 100.  Եւ այս էին, զոր 

եդաք – 101. Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն  և զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին 

հատեալ եդաք, և է ուրոյն ի կաւեղէն տապանի: - 101-102. Զի 

Կարապետին է առ անկիւն դրանն Աշակունի – 102. բայց եթէ կամք իցին 

քո թողուլ զոմանս ի ցաւս իւրեանց, զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին 

հոգով  ի  հանդերձեալսն: - 104.  զի դու կարող ես յամենայնի և քեզ փառք 

յաւիտեան: - 104. և որք մկրտեցան էին արք ԵՌ: - 106. Եւ տաւն սրբոյն 

Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր Նաւասարդի: - 106. Այլ և յոյժ 

իսկ զարմանալի էր տեսիլ նոցա, զի սևք էին և գիսաւորք և 

զազրատեսիլք, զի ցեղով ի Հնդկաց էին: - 107. Զի կռոցն, որ յայսմ տեղւոջ 

էին, պատճառ այս է. Դեմետր և Գիսիանէ իշխանք էին Հնդկաց և եղբարք 

ցեղով – 107.  զի ընդյարձակութիւն էր որսոյ և հովուաբեր էր – 109. Եւ 

Գիսիանէ զի գիսաւոր էր, վասն այնորիկ և պաշտաւնեայք նորա գէսք 

ունէին, զոր հրամայեաց կտրել – 109. զի աւանք էին սոքա բազումք և 

մեծամեծք – 111.Եւ իշխանքն երթեալ գնացին մինչև ի դուռն քաղաքին և 

տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 113. Բայց զորս եդաքն, այս են – 115. և ոչ ոք 

իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա – 116. զի թագաւորաց ժամանակագիրք են / 

ծն. է /: - 116. Այս ամ մի  է, զի ոչ եմք տեսեալ զնոսա: - 119. զի և անդ իսկ 

էին դարանափոր խուցք նոցա: - 120. քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի 

տեղոյն, այլ սակաւ մի ի բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. ուր 

Գիսիանէսն էր, առաջի աղբերն, ուր զբժշկութիւնսն առնէր – 124. եկին 

հասին զաւրքն, որ ի Վիրք էին  առ թագաւորն – 124. և այս ամենայն ջան 

նենգութեան վասն թագաւորին ունելոյ էր – 126. Արդ սկսան իշխանքն 

մեր ելանել ընդդէմ նոցա ի պատերազմ, զի լուսինն  ի միջաւորէի էր: - 

128. Այս գիշեր  է  և  մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն – 128. Իբրև 

տեղեկացաւ իրացն, եթէ  ի  քո իշխանացդ է իրքդ – 129. և թագաւորն 

հիւսիսոյ  է  Գեդռեհոն  և  վասն ունելոյ զքեզ եկեալ  է  Ծ  և  ԸՌ – 129. զոր 

տեսեալ ԴՌ արանցն, որ  ի  վերայ գեղջն էին, յարուցեալ փախստական 

արարին զզաւրսն  ի  ներքոյ գեղջն – 132. Զի արքայն հիւսիսոյ զաւրաւոր 

էր իբրև  զՏրդատ  և  ահաւոր: - 135. Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց 
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և ձգեաց զճոպանն – 135. Եւ այն էր զարմանալի, որ գլուխն  և  աջ  ձեռն  և  

աջ ոտն  և  երիվարին ողն ընդ մէջն հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 

137. Եւ  ի  նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ ասէր. Ու՞ր ես, իշխանդ 

Սիւնեաց, հաս ինձ յաւգնականութիւն: - 139. Զոր իբրև դարձաւ 

թագաւորն  և  իշխանքն յԱրձանն և  իջին առ սուրբն Գրիգոր  ի  տեղին, 

ուր սուրբ Կարապետն էր – 141.  Եւ որ գնացին  ի  գաւառն իւրեանց, էին 

վեց հազար – 142. բայց մինչ ի Տարաւն մտին, ԾԸ հազար էին: - 142. Եւ զի 

ձեր երկիրդ խորշակահար է և  հացապակաս, իսկ այս ամենայն 

բարութեամբ լցեալ – 144. Սա էր ի ժամանակս Մովսեսի Հայոց 

կաթողիկոսի, որ զթուականն գրեաց – 147. զի նա էր տեղեակ տոմարի 

ամենայն ազգաց: - 147. Եկին  և  այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք 

յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն, որ  ի հարաւակողմն  է 

յարևելից ի թագուցած Խաչին կողմանն՝ ամս Լ: - 148. որ էին ի վանս 

սուրբ  Կարապետին – 149. յաւուր միում առեալ փոքրիկ մանուկ մի ի 

ստեան, և էր անդրանիկ, և գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին – 149. Արդ՝ եթե վանս հաւատոյ ես, ընդունելի է քեզ 

այդչափ աշխատանք քո: - 151. Ո՛չ այդպես, այլ եթէ վասն իշխանութեան 

է, ես չերկնչիմ ի ձէնջ – 152. իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է 

ընդ մեզ, ո՞չ ապաքեն  և  ինքն  ի  կնոջէ  է ծնեալ – 152. որք եկին ի սեղան 

տիկնոջն, էին արք ԳՃ և ինսուն և հինգ: - 153. և մերձեցաւ կինն ելանել 

ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն – 

154. Զոր գիտացեալ Մուշեղայ, թէ նա թագաւորն է, մարտեաւ ընդ նմա – 

159. Եւ իբրև լուաւ թագաւորն, երկեաւ ի նմանէ, զի մանուկ էր: - 161. Արդ 

մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է … ապա թէ ոչ՝ որ զութսուն 

հազարն յաղթահարեաց, կարող է և զեաւթանասուն հազարդ 

յաղթահարել: - 162. Իսկ զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի 

Տարաւն ԼՌ-ով – 164. Իբրև գիտացին արքն եաւթ, որ խոտաճարակքն էին 

ի վանսն, և զամենեսեան փախուցին զկրաւնաւորսն: - 165. ուստի և 

զորդեգրութիւնն, որ ընդ յաստուծոյ էր, ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն – 

166. և ոչ ոք է, որ աւգնէ նոցա: - 167. բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի 

ցաւս, զի աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 

170. զի քո արարածք են և գինք սուրբ արեան քո: - 171. աննախանձ 

ամենեցուն  մատակարարդ ես ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից: - 171. և են 

փառք աստուածութեանդ շուրջ զնովաւ – 173. Այլ և զմեր մահս ընկալ ի 

հաճոյս քո տէրութեանդ, զի դու կարող ես յամենայնի, և քեզ փառք 

յաւիտեան: - 173. վասն զի մարդասէր եմ առ ամենայն դարձեալս: - 174. 
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որոց անուանք են այսոքիկ. Թէովնաս, Պաւղիկարպոս, Սիմովն – 175. 

Սոքա եւթանեքեան կատարեցան ի զաւրացն Միհրանայ յամսեանն 

քաղոց, որ աւր Դ էր, ընդ երեկաւուրն: - 175. Իսկ նորա որպէս / գրքում՝ 

որպես /  ի քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան, զոր 

իշխանն էր արարեալ Տարաւնոյ, մինչ ինքն Մարզպանն էր: - 177. այս ՃԻ 

ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով եմ սրբեալ զարիւնն ի 

ճակատէս փոխանակ քրտան: - 178. այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և 

աւգնական իմ  աստուած է և դու և ոչ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ 

ԲԺանամեայ: - 178. եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, 

մարտիրոս ես – 178. Եւ նա արձակեալ կոչեաց, զի յաւժար էր իրացն – 

179. և զի նուրբ էր մուտ քաղաքին՝ ի ժամուն սակաւք մտանէին: - 181. և 

որք ի ցամաքն էին՝ զքիթսն կտրեցին և պահէին – 188. Զինչ է այդ, զրուց 

տուր ինձ: - 190. դու՞ ես, որ զկրաւնաւորսն իմ՝ զսիւնսն աշխարհի զենել 

ետուր: - 190. Այս այն գլուխն է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն 

ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. ես աշխատել եմ և շինել, 

և դուք մերկ էք և ցրտացած – 195. Նաև զհանդերձս իշխանացն տեսեալ՝ 

կարծէին եթէ Միհրանեանքն են: - 196. Եւ եկեալ եմուտ ի վրանն առ 

Վահան, կարծելով թէ Միհրան է: - 197. Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ 

և յուղարկեաց յայն զաւրսն, որ հեռին էին: - 198. Եւ դարձուցին կոչնական 

զաւրացն, որ յետոյն էին և ետ կոչել զիշխանսն մի մի ի խորանն և կտրել 

զգլուխսն – 198. Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ իրքն, ազդ արարեալ 

այնոցիկ, որ ի դրանսն էին – 198. Եւ որ բուն յետինքն էին ի դարանի յայն, 

յարեան իսկ – 199. ապա՝ զի Յոյնք ձեր թշնամիք էին,  ի նոսա ոչ իշխեցաք 

գնալ – 201. և ձեզ ընդ յակամբ էաք – 201. Ի սոյն ամի Կարապետն, որ 

յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ խիստ եղև: - 202. զի հայր էր փառաւոր և 

սուրբ վարիւք – 204. զի անդ գահավէժ եղէն ոմանք ի վայրենի գազանաց, 

կարծելով եթէ հեծեալ է: - 207. Այլ գիտեմ, զի սուտ ես, իբրև զշուն կծկիս – 

209. Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն է, ուր 

իջեալն էին: - 210. Յիրաւի է այդ անուն իմ, քանզի գամ կոտորեմ, գնամ և 

այլ գամ: - 214. Իսկ Ասուրայ տեսեալ, թէ պատանի է, քամահեաց զնա և 

ասէ – 215. Որդի սատանայի, յիրաւի է անուն քո Ասուր, զի սուր քո չէ ինչ, 

և մարտուցեալ ընդ կտրիճս՝ ծանիցես զպարտութիւն քո: - 215. Ու՞ր ես 

Սմբատ որդե՛ակ, հաս յաւգնականութիւն: - 216. Զի էր Վահան ամաց 

ութսնից: - 216. Եւ առաքեաց Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ նորա՝ կարծելով 

եթէ այն միայն են: - 218. Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ 

սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ոչ թողու զմեզ ի ձեռանէ: - 218. Ու՞ր 
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էք քաջք, յառաջ մատիք – 222. պարսի՛կք, մի՛ անմտանայք, զի մինչ յայս 

անկաւ , որ սրտացաւ ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. Ադր՝ 

որովհետև այդպէս տիրապետեացք էք, ես բառնամ զգլուխ քո ի քէն: - 225. 

և մի ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց միայն այնոքիկ, որ առ ուղտքն էին – 226. 

Իբրև կացին աւուրս Ժ, խնդիր արար Սուրէն եղբաւրորդոյն իւրոյ,  թէ 

ու՞ր է: - 229. Եւ նոքա ցուցին նմա զբերդն, թէ անդ է: - 229. Եւ նա ասէ՝ 

անդ՝ այծարա՞ծ է, թէ դիւարած: - 230. Իսկ Սուրեան, զի իմաստուն այր 

էր, ասէ – 230. Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ 

արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թո՛ղ թէ 

այծ արածել: - 231. Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ է – 231. Որովհետև 

պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք դուք, և կենաց 

արժանի ընդէ՞ր էք: - 235. Եւ յարձակեալ Վարազայ, որ էր իշխան 

Պալունեաց, կտրեաց զգլուխն Սուրենայ: - 235. Իսկ որ աւագն էր ի 

ձիագողսն, Սերեմ կոչէին – 237. Իբրև տեսին զզաւրսն Պարսից, զի 

յանհոգս էին, ի վերայ յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք յերիվար ելանել – 238. 

Ու՞ր ես, բազուկ քաջ … իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև զքաջ 

արծիւ – 241. այնչափ կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին 

որք յեզերսն էին: - 243. որ էր իշխան Հաշտենից – 244. Քաջ որդի Վահան, 

ու՞ր էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244. Գայլ քանզի շատակեր էր՝ 

պայթեաց – 247.  Անգեղք, զի ագահ էին նստան – 247.  Եւ թէ չտայք, ասէ, 

գամ ի տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. բրեմ և աւարեմ և կրակատուն 

առնեմ զեկեղեցիսն – 251. Իբրև երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, 

որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից 

իշխանացն, զի էին ի միում խորանի – 255. զի փոխանակ էր նա 

Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 256. էր սա զատակաց 

յայլոց բանակացն: - 256. և զաւրքն կարծէին, թէ հեծեալ է – 257. զի մթին 

գիշեր էր – 258. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի 

այնչափ էր հզաւր, որ մարդոյ քան զմինն այլ ոչ կրկնէր – 260. և սկսաւ 

պակասել Սմբատ, զի այր ծեր էր: - 261. Ու՞ր ես, Վահան որդեակ, հասի՛ր: 

- 261. Ահա ժամ, ո՜վ Մկըրտիչ Քրիստոսի Յովհաննէս, ու՞ր են իմ սուրբ 

կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին 

զաւրքն յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ - 263. Զոր տեսեալ 

Վահանայ և գիտացեալ թէ Կարապետն է, խնդացեալ յարձակեցաւ ի 

վերայ նոցա – 264. Որդե՛ակ, մի՛  ի  մեծութենէս պատրել տաս զքեզ 

մեղաց. և մի՛ վասն զի մանուկ ես՝ խաբիր ի գեղ կանանց – 269. զի  ի  

պատերազմունս նա էր, որ աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 269. Այլ եթէ 
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շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ պատրիր, որպէս չես իսկ: - 

269. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս 

և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարսն և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. կրաւնաւորքն սևազգեստ էին 

մազեղինաւք – 270. զի նա է թագաւոր նոցա և մեր հասարակաց – 273. զի 

այն իսկ էր խնդրուածք նոցա: - 273. Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, 

ես զքո ձիոյդ ագիդ քո ակինդ հայել ի տամ: - 274. զի դա էր, որ նախատէր 

զպաշտաւնեայս նորա: - 275. Իբրև եհաս իշխանն փախստական ի տեղի 

մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և ոչ կարաց խաւսել 

կամ կռուել: - 275. Բայց ոչ կարացին գիտել զինչ էր բանն, և անդէն մեռաւ: 

- 275. Ու՞ր են պարսիկքն: - 278. սա եկն  ի  դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի, 

որոյ անուն էր Ծիծառնիկ – 280. Աղաչեաց իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ 

հնարե՛ա և  գողացիր զխաչն, զի եկեղեցպանն քո ազգականն է – 280. Եւ 

ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր ծննդեամբ 

…եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. երկիրն այն ամուր է, ոչ 

կարեն անտի գողանալ: - 281. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, 

զարթեաւ, և ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք է: - 

281. որ քսան և իններրորդ էր ի սրբոյն Գրիգորէ – 282. և ոչ ոք իցէ, որ 

բնակիցէ ի սա յաւիտեան: - 284. Ով Քրիստոսի ժողովուրդք,. լաւ է ինձ 

մեռանել՝ քան զեկեղեցի աստուծոյ հարկատու լինել Տաճկաց: - 285. 

ամենեքեան ասորիք էին – 287. Ապա տեղեկացայ յոմանց , թէ ի կողմանս 

Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի զգիրսդ զայդ: - 

287. որ ԼԲ  էր  ի  Մուշեղայ – 288. 

ԵՄ / օժանդակ բայ / - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ է 

Զենոբայ Ասորոց եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն Գրիգորի – 33. և 

աստ իսկ որջացեալ էր մահ յերկուս տեղիս – 36. և այնչափ որջացեալ  էր  

ի  միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք 

դժոխոց – 36. Զի հունձք բազում հասեալ են ի Քրիստոս, և մշակք սակաւ – 

37. մեզ հարցման պատասխանի էիք արձակեալ: - 44. որպէս և այժմ 

զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք  ի  ձերմէ բնակութենէդ – 47. և աստ, որ 

ուստեք ուստեք եկեալ են ժողովեալ – 48. այլ և մեզ ոչ է արժան առնուլ ի 

նմանէ, զի աշխատեալ է, առանց այլոց սատարութեան – 50. Իբրև նոքա ի 

Հռոմ գնացին, Եղիազար ի Միջագետս ասորոց էր գնացեալ վասն 

թարքմանութեան երկոտասան մարգարէիցն: - 51. զոր  հաճոյ թուեալ էր 

երուսաղէմացոցն, զի առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ: - 52. Եւ դարձեալ նստելոց է ընդ աջմէ միածնիդ քո ի փառս 
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անճառելիս: - 56. Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի 

Ակդէնացւոց  եպիսկոպոսն  գնացեալ էր յԵգիպտոս – 60. քանզի գրեալ է 

առ մեզ, եթէ զքաղաքս ետուն ակդենացիք յիմ ձեռս – 60. զոր տարեալ ես 

– 61. թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա – 61. 

Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես թողեալ – 61. զոր տուեալ էր նմա 

Հռովմայ հայրապետն: - 78. Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն 

Գրիգորի, եթէ ի գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ դեռ 

ևս ձաւնեն դիւնաց: - 79. Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան և 

տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն կործանելոց է զմեծ 

աստուածն Գիսիանէ և զԴեմետր – 79. զի մեծն Գիսանէ ի պատերազմ 

ելանելոց է ընդ ուրացող իշխանացն: - 80. ուր Արձանն էր թագուցեալ – 

81. այսաւր մեծն Գիսիանէ ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ և մատնելոց է 

զձեզ ի ձեռս մեր – 85. և հարկանելոց է զձեզ կուրութեամբ և մահուամբ: - 

85. զի ամենեքեան չէին ժողովեալ – 89. Ա՜յ արծուաձագ, որ թեւաւքդ ես 

հպարտացեալ, եթէ ի լար ականատացս  անկանիս – 91. Տեսցեն զքեզ 

անգեղք և գիտասցեն, թէ արծուոյ հարեալ է զնապաստակդ – 91. զոր 

պահեալ էր սրբոյն Գրիգորի: - 96. զոր և Պիսիդոն իսկ ընթերցեալ է 

զտախտակն: - 103. Զի և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին 

կատարեալ ի հաւատս և զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել – 110. 

Արդ այս աւանագեղքս ի բնէ տուեալ էին կռոցն ի ծառայութիւն – 112. 

Զայս այսպէս կարգեալ է սրբոյն Գրիգորի: - 112. զի անդ իսկ էր խորհեալ 

դնել զմնացեալ նշխարսն – 114. և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա, առ 

ի գտանել, ուր եդեալ ես: - 116. զի որպէս զայլ տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի 

թագաւորաց ժամանակագիրք  են: - 116. Այս ամ մի է, զի ոչ եմք տեսեալ 

զնոսա: - 119. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ի 

բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. Եւ եկեալ ի գեւղն 

Կուառս, և զի աշխատեալ էին, հանգիստ ետուն իւրեանց աւր մի: - 125. 

Բայց առ թագաւորն Տրդատ ԼՌ միայն մնացեալ էին զաւրք և այլն 

ամենայն անցեալ գնացեալ էին ի Մուշն աւան: - 126. և զառաջին կողմն 

գեղն պատեալ էին հետևակքն և զներքինն հեծեալքն: - 127. և զձիոցն 

վրնջիւնս էր տեսանել: - 127. և թագաւորն հիւսիսոյ ի Գեդռեհոն և վասն 

ունելոյ զքեզ եկեալ է Ծ  և  ԸՇ – 129. Եւ որք ի գիշերին թաքուցեալ էին, 

յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ փախստական արարին 

և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն – 131. Բայց սկսաւ պակասել 

արքայն հիւսիսոյ, և գիտաց, եթէ վնասելոց եմ: - 135. և իբրև ետես զի 

խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան ի բանակն և 
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անդէն մեռաւ: - 140. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջ էր յուղարկեալ, 

հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ առնել – 143. Եւ 

ինքն գնալոց էր ի Կեսարիայ – 149. Իսկ կին  նորա զի յոյժ փափագեալ էր 

տեսութեան սրբոցն… գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին – 149. վա՜յ ինձ, մեղաւորիս, որ զրկեալս եմ ի բարեաց: - 

150. Ոչ զայս հրաման ընկալեալ եմք յառաջնոցն, և ո՛չ մեք իշխեմք առնել: 

- 151. իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ մեզ, ո՞չ ապաքեն 

և ինքն ի կնոջէ է ծնեալ – 152. զի թագաւորին փոխանակ էին զնա 

կարգեալ – 160. արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է, և մի՛ 

զգայլ, որ զբարս իւր մոռացեալ է – 162. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն 

եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ 

էր ի Յունաց, գրել զառ ի յինքեանց ասացեալն: - 165. ուստի փրկութեանն 

ճանապարհ բարձեալ էր և մահ թագաւորեալ: - 166. Եւ դուք եկայք 

լուսաւոր տեղին, զոր պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբդ: - 174. Եւ 

յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ, և տեսեալ 

զնոսա, զի վաղճանեալ էին և յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. 

որք զկնի սրբոյն Գրիգորի եկեալ էին ի Կեսարիայէ: - 176. Իսկ նորա 

որպես ի քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան, զոր 

իշխանն էր արարեալ Տարաւնոյ, մինչ ինքն Մարզպանն էր: - 177. այս ՃԻ  

ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով եմ սրբեալ զարիւնն  ի  

ճակատէս փոխանակ քրտան: - 178. Եւ ութսուն  Գ ռազմ անձամբ իմով 

եմ կարգեալ և մղեալ – 178. և ինքն իջեալ էր ի Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ 

յամուրն Ողկան: - 179. և  ի  չորս հազարէն  Ծ այր թողեալ էր ի Խարձս 

կոչեցեալ գեւղն: - 181. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի  ձեզ զոք 

յուղարկեմ,  ի  Միհրան գնացէք  և  այլ զաւր ածէք: - 182. Եւ  ի  քէն 

ապստամբեալ են – 185. Գուցե ոք թշնամի յարձակիցի և դուք չեք ընդել 

վայրուցն: - 186. և նոքա դեռ չէին եկեալ ի ծմակն – 187. զի զայն խրատ 

տուեալ էր Վահանայ: - 187. Հայոց մարզպանն չկարաց գալ ի ճաշ, և զիս 

չէ ի թողուլ: - 189. Եւ նա կարգաւ պատմեաց նմա ստուգիւ, և մի բան ո՛չ 

թաքուցեալ ի նմանէ, զոր արարեալ էր: - 190.  դու՞ ես նախատել 

զաստուած – 190. Իբրև վճարեցան իշխանքն, գնաց ինքն ի տաճարն, ուր 

զաւրքն էին ժողովեալ – 193. Արդ՝ հրամայեալ է ձեզ զամենեսեան 

մերկացուցանել մինչև ցուցանէք: - 194. Այս այն գլուխն է, որ խորհեալ էր 

զսուրբ Կարապետն հիմն ի  վեր առնել  և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 

194. Դուք ինձ վնաս էք ի տալ յառնել, որ զտաճարս այրել էք ի տալ: - 194. 

Բայց եթէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ 
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յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 

195. ես աշխատել եմ և շինել, և դուք մերկ էք և ցրտացած – 195. Եւ նոքա 

երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու: - 196. Արդ, լուաք, 

եթէ  ի  Շահաստանէ եկեալ էք ի Բուստր քաղաք՝ յերկիր տափարակ և 

տաշտաձև - 201. Եւ արդ՝ ես եկեալ եմ վասն սիրոյ – 208. յերկրէս ել, արի 

և գնա խաղաղութեամբ. ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, 

զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 209. Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ 

գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն է, ուր իջեալն էին: - 210. Բայց բաժանեալ էր 

և կողմապահս թողեալ ամենայն տեղեաց – 211. Ա՜յ չարաբարոյ գայլ 

Վահան, մինչ գիտես եթէ ծառայելոց ես Արեաց արքայի, ընդէ՞ր այդպէս 

յանդգնեալ անամաւթիս – 214. Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև 

ծառայել եմ սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ո՛չ թողու զմեզ ի 

ձեռանէ: - 218. Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր ութսուն հազար 

դահեկանի լուր փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232. և  ԴՌ  դահեկանի 

խոտ են կերեալ  ի  դաշտէդ – 232. Բայց որ երկու տարի զԽառանայ գինին 

և զԱսորոց և զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 232.  և  ԴՌ  

դահեկանի խոտ են կերեալ  ի  դաշտէդ, և  ԻՌ դահեկանի, որ զեղն և 

զեղջերուն և զնապաստակ զիմ երկիրս որսացեալ են – 232. Եւ զվեց 

գաւառին հարկն, զոր առեալ են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են ՝  

ԴՌ  դահեկան զայն թող տան – 233. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին 

թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն 

աւելի քան զԲՌ – 236. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ 

սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց 

ասեն – 240. Եւ գիտաց, եթէ կացեալ են երիվարքն, եհար զմի պարսիկն և 

ընկէց, և ասէ – 243. Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն զԵպիփան, որ եկեալն 

էր ի Դունայ դաշտէ և բնակեալ յանապատ վայրուցն եկեղեցոյ: - 249. Եւ 

հրամայեաց ունել զարսն, որ ընդ նմայն էին եկեալ, և կտրեաց զգլուխ 

նոցա – 254. Իսկ Սմբատ զՎահանն կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ արամբ, և 

ԲՌ՝ ի դարանի էր կացուցեալ ընդ յերիս դեհս – 260. Կախարդասա՛րք, և 

դուք ի կախարդի՞նս էք պանծացեալ և կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել 

Պարսից քաջաց: - 275. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ 

հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց, որք 

կամաւ էին եկեալ – 285. Դեռևս փոխստեայ էին արարեալ 

զՏաճկաստանսն – 286. ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի 

գրով և պաշտամամբ է վարեալ – 287. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև ի 

Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. 
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Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած – 

287. և գիրքն կարծեմ անտի է անկեալ ի նա: - 288. որ չորեքամսեան էր 

նստեալ: - 288. 

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ – Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ է Զենոբայ 

Ասորոյ եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն Գրիգորի – 33. զոր 

խնդրեմք ի քէն, Եղիազարոս, և միւսն Սիւս հայոց եպիսկոպոս, եղբայր 

Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս 

Մամիկոնէից տանն – 38. մանաւանդ և զՏիմոթէոս Ադդէնացւոց  

եպիսկոպոս  յղեսցես – 38. Այլ վասն Տիմոթէի և Եղիազարու 

եպիսկոպոսացն, զոր ի յինէն աղաչանաւք խնդրեալ, նոքա յայնժամ 

գնացին, մինչ դու զբագինսն կործանեցեր և մեզ հարցման պատասխանի 

էիք արձակեալ: - 44. Եւ գրեաց ինքն թագաւորն և գահերէց իշխանքն 

չորեսին յԵղիազար Նիւստրացւոց եպիսկոպոս և Տիմոթէոս Ակդէնացւոց  

եպիսկոպոս աւրինակ զայս: - 47. Մանաւանդ զի գիտէք, թէ ամենայն 

գաւառացս եպիսկոպոս պիտոյ է  և քահանայս – 48. անդ և զքո եղբայրն 

իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս - 49. Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և 

Գայիոս Եգիպտոսի եպիսկոպոսունքն / ծն. եպիսկոպոսքն/, իբրև տեսին 

զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 51.Եւ մեք աւասիկ եմք ի 

Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս 

– 60. Որպեսզի երթալն մեր առ Տիմոթէոս եպիսկոպոսն մարթասցուք 

տեղեկացուցանել զնոսա գրովդ: - 62. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ 

գրեաց առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց 

սահմանաւքն գործեցան: - 64. Տեռան և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, 

ի Զենոբայ անարժան ծառայէս առ  ձեր սրբութիւնդ և ի Հայաստանեայցս  

յոյժ սիորվ ողջոյն  ի տէր – 64. և առեալ ի գիշերի զսուրբ մարմին 

Կարապետին Յովաննու  և ետ ցՊաւղիկարպոս եպիսկոպոս, որ էր 

աշակերտ իւր – 75.  զոր Դովնադաշտի եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. 

առեալ բրիչ՝ ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս  բրեցաք  Բ  առնաչափոյ և 

արկեալ ի ներքս խիճս քարանց, և եդաք անդ զնշխարս Կարապետին: - 

101.Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս 

հանդերձ  Բ  սարկաւագաւք – 120. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն 

ցնծութեամբ կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և 

եպիսկոպոսաւք – 203. վերագոյն ընդունէին զնա, քան զեպիսկոպոսս – 

204. Եւ առեալ Վահանայ զեպիսկոպոս Մամիկոնէից, և զՊալունեաց և 

զՀաշտենից, եկն ի վանս: - 248. Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի 

պղծութեան աղանդոյն հալածական լինէր յերկիրն յունաց: - 249. Սուգ 
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առին իշխանքն և կաթողիկոսն և եպիսկոպոսունքն: - 280. Իսկ զխաչն ետ 

Վահան ի ձեռն եպիսկոպոսի / ծն. եպիսկոպոսին / Արջուց – 281.  Իսկ 

սուրբ եպիսկոպոս քաղաքին  Մանկնոս անիծեաց սաստիկ զիշխանն: - 

284. Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած լռութեամբ, միայն զայս 

հանեալ ի լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս խոպան և աւեր – 284. թողի 

անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն, ես Յովհան Մամիկոնեան եպիսկոպոս, 

ԼԵ-երորդ Զենոբայ, առաջին  եպիսկոպոսէ / ծն. եպիսկոպոսէն / 

Մամիկոնենից – 288. Դարձեալ ես, տէր Յոհաննէս Մամիկոնեան 

եպիսկոպոս, աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ – 289. 

ԵՊԻՓԱՆ  - զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի 

նոյն  Իննակնեան տեղին – 42. զոր առեալ կացուցես զԵպիփան դոցա և 

այլոց եղբարց վերակացու: - 42. կամ թե զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ 

նորա կամ ու՞ր Եղիազար և Զենոբ: - 61. Եւ զԵպիփան հայր հաստատեաց 

վանացն ձեռամբ իւրով – 111. Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: 

Յետ նորա՝ /Եպիփան /  աշակերտն Անտոնի՝ ամս Լ: - 145. որոց 

անուանքն են այսոքիկ. Թէովնաս, Պաւղիկարպոս, Սիմովն, Յովհաննէս, 

Եպիփան, Դիմառիոս, Նարկեսոս: - 175. Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն 

զԵպիփան – 249. Յայնմ ամի փոխի և հայրն Եպիփան / ծն. հայր 

Եպիփանոս /  առ աստուած՝ յետ Ի  ամի – 267.  

ԵՌ - և որք մկրտեցան էին արք ԵՌ:  - 106.  

ԵՍ -  առ  ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և  ի   մեր փանաքիմացութենէս 

առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում 

փառաւորութեանդ,  և  ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. որ թէպէտ  և առ 

նոքաւք վերջացան ի  ճշմարտութենէն, սակայն կամք ողորմութեանն 

գթացաւ առ մեր նուաստութիւնս: - 34. Կամեցաւ և գործեաց սքանչելիս  ի  

մերում ժամանակիս, զոր դուք  ի  մեզէն իսկ լուայք: - 35. զորս իբրև 

զանգիւտ մարգարիտ համարիմ զնոսա տուեալս ինձ: - 37. Այլ ըստ սիրոյ 

մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ / ծն. ընդ իս /,  աղաչեմ զմիւս 

ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի 

եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38.  Երջանիկ և աստուածարեալ 

տեառն եղբաւրդ եհաս առ մեզ գիր ուրախարար, և յոյժ անթերի 

ուրախութեամբ լցոյց զվշտագնեալ անձն իմ: - 39. Որ թէպէտ վասն 

յամելոյ տրտմութեանս վշտի էի, սակայն  շարժեաց զմեր 

դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. որ և զիմ անուն գրեսջիր 

ի դպրութեանդ, զի այնու և մասն աւրհնութեան ընկալայց յետ քո: - 41. 

Զոր ես քեզ աւգնութիւն համարիմ զայս – 42. Այլ վասն Տիմոթէի և 
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Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի յինէն աղաչանաւք խնդրեալ, նոքա 

յայնժամ գնացին, մինչ դու զբագինսն կործանեցեր և մեզ հարցման 

պատասխանի էիք արձակեալ: - 44. Եւ ես իսկ ի ցաւս մահու հասեալ կամ 

– 44. Եւս առավել ստուգիւ գրեսջիք՝ եթէ զի՞նչ էր պատերազմ ձեր  և 

քրմացն, մինչ երթայիքն ի մէնջ: - 45. Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս 

զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմք և կենաց վճար: - 45. Բայց թէպէտ և 

արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն ներքինն զնորոգումն կենաց 

սկսանի: - 45. Եւ զմեր պակասութիւնս տացէ տէր աստուած ձեզ – 46. 

որով և աղաւթիւք քո  և  ի  մեր հաւտս խնայեսցէ Քրիստոս, զի յերևել 

հովուապետին առցուք և մեք վարձս ընդ առաջին մշակացն: - 46. Եւ արդ 

եթէ ի ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ  մի՛ 

վերջանայք – 49. յոր վիճակ և բնակիջիք, ձեր եղիցի և որք զկնի ձեր, 

որչափ կենդանի էք դուք և մեք: - 49. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ 

թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր, 

անդ և զքո եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի 

աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս 

եդաք: - 49. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի մահ ոչ ումեք կամի տալ. այլ և մեզ ոչ 

է արժան առնուլ ի նմանէ, զի աշխատեալ է, առանց այլոց սատարութեան 

– 50. ինքն շինեաց զեկեղեցին, զոր ես միայն հիմունս արկի – 50. սակայն 

եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ ևս յաւելում ի դաստակերտսն: - 50. 

զոր և տեսանէք տեղի վայելուչ,  այն ձեզ, յորմէ ոչինչ պակաս գտանէք ի 

մէնջ քան զասացեալդ: - 50. այլ կարգեցեր զիս ի պաշտաման 

քահանայութեանս այսմիկ – 55. ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել 

զպարտականութիւն առաջին հարցն մերոց – 55. Իսկ մեզ շնորհեցեր 

լինել ծանաւթս անուանդ քո և ժառանգ արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց 

առաքելոցն – 55. որ և առաջին հիմնարկութիւն շնորհեցաւ ինձ 

յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. Եւ մեք աւասիկ 

եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց եպիսկոպոսն գնացեալ էր 

յԵգիպտոս – 60. արք հալածական արարին զմեզ – 60. քանզի գրեալ է առ 

մեզ, եթէ զքաղաքս ետուն ակդենացիք յիմ ձեռս – 60. արդ մնացէք դուք ի 

Բիւզանդիայ, մինչև ես յայլ քաղաքս երթամ: - 60. Արդ մեք վասն այդր 

դանդաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի է և մեք անկար ի նուաղ կենացս և ի 

պանդխտութենէս – 61. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ 

գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն – 61. 

Զայս ամենայն ստուգիւ գրեսջիր առ մեզ – 62. Որպեսզի երթալն մեր առ 

Տիմոթէոս եպիսկոպոսն մարթասցուք տեղեկացուցանել զնոսա գրովդ: - 
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62. Այս ամենայն մեզ պիտանի է և ձեզ ոչ դանդաղելի: - 62. զի ես 

յառաջագոյն գրեցի քան զնա: - 65. Արդ ես սկիզբն այսմ պատմութեանս 

զձերդ եդից հարցումն: - 66. և դադարեալ ի Վաղարշապատ քաղաքի, 

մտանէր Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ համարձակ 

սնուցանէր զմեր Լուսաւորիչն: - 69. Որ և զիս իսկ ոչ եթող դառնալ ի 

Նիւստրիայ – 78. Եւ մեք ելեալ անդէն ընդ Կարին և ընդ Հարք կամեցաք 

անցանել: - 78. ժողովեցէք զամենայն արս պատերազմողս և փութապէս 

առ վաղիւն հասիք առ մեզ – 80. մեք աղաչեմք ի թագաւորէն: - 82. Իսկ 

արք գեղջն հետամուտ եղեն մեզ և մեք հեծեալ  յիւրաքանչիւր  երիվարս 

փախստական գնացաք յամուրն Ողկան – 83. զի ընդդէմ եկին արք 

տեղոյն և մուծին զմեզ ի ներքս: - 83. Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք 

գիշերագնաց զոմն առ իշխանն Անկեղ տանն և թղթով ծանուծաք զիրսն: - 

83. այսաւր մեծն Գիսիանէ ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ և մատնելոց է 

զձեզ ի ձեռս մեր – 85. Ո՛վ, որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ վասն 

աստուածոցն մարտնչիս, սուտ ես. եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ 

էք – 85. Լուարուք մեզ իշխանք Հայոց- 85. Արդ մեք պատերազմաւ ձեզ ոչ 

կարեմք ընդդիմանալ – 85. զի  մենամարտեսցուք ես և դու: - 86. և կային 

մնային իշխանքն մեր զաւրուն  իւրեանց – 89. ես ցուցանեմ զզաւրութիւնս 

իմ ի քեզ: - 91. Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն՝ եկաք ընդ նոյն ճանապարհ, որ 

փախստական գնացաք: - 95. Եւ ասացեալ մեր զամէնն, ձայն դղորդի 

եհաս յականջս մեր: - 97. Եւ իբրև եկաք իջաք յԻննակնեան տեղիսն, 

ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց՝ աւետիս տալով մեզ, եթէ Դեմետր 

կործանեցաւ: - 97. ,,Վա՜յ մեզ, զի և ոսկերք մեռելոց հալածեն զմեզ 

յերկրէս: - 98. մեռցուք նախ մեք և ապա մեծ աստուածդ մեր: - 99. թէպէտ 

և դուք զմեզ աստի հալածէք, բայց որ աստս կամի բանակիլ, և նա մի՛ 

գտցէ հանգիստ: - 99. առեալ բրիչ՝ ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք Բ 

առնաչափոյ և արկեալ ի ներքս խիճս քարանց, և եդաք անդ զնշխարս 

Կարապետին: - 101. ապա երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի 

մեւք / ծն. մեօք / հանդերձ և յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ 

յարևելս և ասէ – 103. և մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման և որ 

ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, 

մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. և թէ մեռանիմք, աստուածք 

հատուցանեն զվրեժ մեր: - 107. զոր և ես աղաչեմ՝ զգուշ կացէք – 110.  Այլ 

մեք դարձցուք անդրէն յառաջին կարգն: - 110. Իսկ մեք դէմ եդեալ 

կամեցաք անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113. 

Ապա դարձան և եկին ընդ յառաջ մեր – 113. և դարձուցին զմեզ յեզերացն 



231 
 

Արածնոյ: - 113 իսկ ոմանք ընդ մեզ երթային: - 113. իբրև եդաք ի ներքս ի 

տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն, 

նոյնպես ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք / ծն. մեօք / հանդերձ զնոյն 

աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. Եւ զայս ասացեալ 

խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ և յայտնի եղև նշանաւք բևեռացն և 

փափագաւղացն: - 116. Իսկ ես աղաչեցի զսուրբն Գրիգոր գնալ ի վանս իմ 

– 118. Լսելի արա ինձ առաւաւտուց զողորմութիւնս քո: - 121. Հոգի քո 

բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ: - 121. նոքա ընդ յառաջ եղէն մեզ 

և միաբանեալ ելաք ի բլուրն և աղաւթեցաք: - 122. մեք զպաշտաւնն 

մատուցանէաք առաջի սրբոյ խաչին – 126. և թագաւորն եկեալ առ մեզ 

աղաւթէր իշխանաւքն հանդերձ – 127. յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև 

յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ մեր – 127. Արդ սկսան 

իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա ի պատերազմ – 128. Այս գիշեր է և մեք 

ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն – 128. և ԴՌ ընդ Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ 

ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ այգեստանաւքն, գնասցեն ընդ վերի գահսն 

և մեզ ուշ կալցեն – 128. Բայց թագաւորն և  Գրիգորիոս մեւք / ծն. մեօք / 

հանդերձ ի փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք: - 129. և դեռ հանէին 

զմեզ յամրոցէն – 132. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ 

սակաւք պրծան, և անկան ի տեղւոջն  Ռ  և  Զ այր: - 132. Զի կամ տացես 

զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թե ոչ՝ քանդեալ 

զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպէսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո 

– 133. Եւ ի նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ ասէր. Ու՞ր ես, իշխանդ 

Սիւնեաց, հաս ինձ յաւգնականութիւն: - 139. Արդ՝ այսոքիկ ի մէնջ 

պատասխանի ձեզ բավական իցէ: - 143. Այլ աղաւթիւք ձերովք պահեսցէ 

տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն – 144. վա՜յ 

ինձ, մեղաւորիս, որ զրկեալս իմ ի բարեաց: - 150. Ողբացե՛ք զիս ամենայն 

կանայք, տեղի տուք արտասուաց իմոց ամենայն ձայնարկուք: - 150. 

Ծածկեսցեն զիս լերինք, և ողորմեսցին ինձ բլուրք. գազանք եղկեսցեն 

զիս, և թռչունք խիթասցեն ընդ իս. հրեշտակք ապաշաւեսցեն զանձն իմ և 

դևք յարձակեցան ի վերայ իմ: - 150. Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք 

սուրբ Կարապետիդ, և տուք տանել զիս ի տաճար անդ: - 150. ո՞չ ես զքեզ 

ծնայ և սնուցի.  և  դու զիս միա՞յն թողեր: - 151. Եւ զայս ասացեալ կնոջն՝ 

հանեալ բազում անուծահոտս՝ տայր սպասաւորացն և ասէր. առէք զայս, 

և տուք տանել զիս ի ներքս: - 151. Ոչ զայս հրաման ընկալեալ եմք 

յառաջնոցն, և ոչ մեք իշխեմք առնել: - 151. Արդ՝ մի՛ վասն պատասխանոյ 

ձանձրանալ ի մէնջ / գրքում՝ մինջ /, այլ երթ խաղաղութեամբ – 152. ես 
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չերկնչիմ ի ձէնջ – 152.  իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ 

մեզ, ո՞չ ապաքեն և ինքն ի կնոջէ  է ծնեալ – 152. Արդ՝ ես մտանեմ, ով տէր, 

և զքո մայրդ ինձ բարեխաւս ունիմ. մի՛ առներ յիս զցասում բարկութեան 

քո, և մի՛ եղէց նշաւակ աշխարհիս. զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, 

գոնեա  և զիս տաճարիս արժանի արա: - 152. Տե՛ս, տէր, զբեկեալ սիրտ 

իմ, և ողորմութիւն արա ինձ վիրաւորեցելոյս – 153. ,,Ո՛վ սրբասէրք և 

փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր ի 

տէր, զի ներեաց ինձ և կատարեաց զփափագումն սրտի իմոյ: - 153. Արդ՝ 

աւրհնեցեք զիս և արձակեցեք խաղաղութեամբ: - 153. Տեսանեմ այր մի 

գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ և ելեալ յեկեղեցոյն գայ  առ իս – 154. 

Կամեցայք դուք սպանանել զիս նենգութեամբ – 162. և առաքեաց առ 

Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն  և  ասէ թէ՝  եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին 

Յունաց – 162. որ եկն և ծնաւ ի կնոջէ ի մեր նմանութիւնս: - 166. որ և մեք 

այսաւր մատնեմք զանձինս մեր պատարագ վասն փառաւորեալ 

անուանդ քո: - 167. զանձինս մեր փոխանակ անչափ մարդասիրութեան 

քո ի տանջանս մատնեմք: - 169.  դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա 

մարդասիրութեամբ քով և ողորմեալ զերծուսցես զնոսա – 171. Ընկա՛լ, 

տէր, զաղաչանս մեր և տու՛ր շնորհս բնակչաց սորա- 172. Թո՛ղ 

զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և մեր հեղմամբ 

արեանս գրե՛ա զնոսա յորդեգրութիւն սրբոցն ի լոյս: - 172. մեր 

նահատակութեամբս հաշտեա՛ ընդ նոսա և մի անտես առներ զաղաչանս 

մեր – 1473. Այլ և զմեր մահս ընկալ ի հաճոյս քո տէրութեանդ, զի դու 

կարող ես յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. Բայց դու առաւել 

գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո ժամանակս այսքան աշտիճան 

հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի 

դրախտն փափկութեան, և մեզ բարեխաւսք: - 177. Արդ՝ արի՛, սթափեաց, 

և զեկեալդ ի վերայ մեր զՄիհրան յուղարկեսցես: - 177.  զի ես ի 

պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով եմ սրբեալ զարիւնն ի  ճակատէս 

փոխանակ քրտան: - 178. այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և աւգանկան իմ 

աստուած է և դու և ո՛չ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ: - 178. ես 

այլ ժառանգ ոչ ունիմ – 178.  Եթէ զերկիրս ինձ տաս իշխանութեամբ, ես 

տամ զիշխանն Մուշեղ ի ձեռս քո, զի ես առ քեզ կամիմ գալ 

ապստամբութեամբ ի նմանէ – 179. Ասէ Վահան. ոչ այդպէս, տէ՛ր, այլ 

տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ գնամք ի վերայ ամուր բերդիցն – 

180. ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան ի ձեռս իմ՝ 

ապստամբ զիս կարծելով – 180. ես փախստական եկի առ քեզ ի քո 
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զաւրացն, զի ո՛չ ի քաղաքն  թողին և ո՛չ աւարամասն ետուն մեզ. այլ և 

զիմ զաւրսն ի քաղաքն արգելեցին – 185. և ես փախստական ահաւասիկ 

գամ: - 185. Հայոց մարզպանն չկարաց գալ ի ճաշ, և զիս չէ ի թողուլ: - 189. 

Զինչ է այդ, զրուց տուր ինձ: - 190. դու՞ ես, որ զկրաւնաւորսն իմ՝ զսիւնսն 

աշխարհի զենել ետուր: - 190.  ես ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191. Դուք ինձ 

վնաս էք ի տալ յառնել, որ զտաճարս այրել էք ի տալ: - 194. Բայց թէ կամի 

աստւոած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ յապաշաւել եմ, 

սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն  հանեմ – 195. ես 

աշխատել եմ և շինել, և դուք մերկ էք և ցրտացած – 195.  արդ վասն իմ 

մեղացն  թողութեան և վասն իմ հարանցն ջեռարուք այսաւր և մի՛ 

ամաչեք – 195. զի այնպես գրեսցէ, որպէսզի գայցեն վաղիւն, զի յոյնք գան 

ի վերայ մեր: - 198. Վա՜յ  մեզ, կորեա՛ք: - 200. Այս մարզպան յորժամ եկն 

յերկիրս մեր, և զաւրքն հակառակեալ միմեանց՝ գունդ խնդրեցին և ոչ 

կարացին գտանել – 201. Եւ արդ՝ ես եկեալ եմ վասն սիրոյ. արի՛, եկ դու 

յիս, և երդուիր, որ այլ չմտանես ի չարութիւն և ապրեաց: - 208. և զիմ 

կորովութիւնս ծանեար, զոր ետ ինձ աստուած: - 208. Կամ եթէ սիրոյ 

պատճառանաւք եկիր, զիմ քաղաքս ընդէ՞ր շինեցեր, կամ զբերդ: - 209. 

Տուր ի մեզ զգլուխն Ըռահանայ, և թողումք զձեզ: - 212. Կամ տուք ի մեզ 

զգլուխն Ըռահանայ, կամ տուք ԼՌ դահեկան: - 212. արդ՝ արի եկ առ մեզ 

և լեր հարկատու, ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214. Յիրաւի է այդ 

անուն իմ, քանզի գամ կոտորեմ, գնամ և այլ գամ: - 214. Աւգնեա մեզ, 

սուրբ Կարապետ: - 216. Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ 

սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ո՛չ թողու զմեզ ի ձեռանէ: - 218. 

Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի 

թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 219. որք գէշ գէշ 

պատառեն զմեզ սուրք մեր: - 223. Արդ՝ որովհետև այդպէս տիրատեացք 

էք, ես բառնամ զգլուխ քո ի քէն: - 225. Կամ տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, 

որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և զհացն կերան – 227. զոր իմ հայրն 

Վահան այրեաց վասն քո զաւրացն – 228. Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, 

եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ իկ 

դրան քում կայաք, թո՛ղ թէ այծ արածել: - 231. Բայց թէ լսէք մեզ, առէք ի 

մէնջ ՃՌ դահեկան, և ԲՌ ուղտ, և հինգ հազար պարսիկ ձի, և մեզ տուրս 

տուք զայս կինս և զորդիս: - 231. Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ է, և 

զքո գլուխդ կտրեմ և զոր ինչ ունիս, յիս առնում – 231. բայց եթէ դոքա քեզ  

պիտին՝ դու  քրիստոնեայ  լե՛ր  և  զիս  ի  պարսիկս  տար – 231.  և  ԴՌ 

դահեկանի խոտ են կերեալ ի դաշտէդ, և ԻՌ դահեկանի, որ զեղն  և  
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զեղջերուն  և  զնապաստակ զիմ երկրիս որսացեալ  են – 233. և դու 

քրիստոնեայ լեր, և զիս ի պարսիկս տար և իւրեանքդ քեզ: - 233. բայց արի 

անցանեմք և յուխտ երթամք ի վանս իմ: - 233. Յիշեա զմեզ, սուրբ 

Կարապետ և զմեր երախտիսն, և որպէս աւգնեցեր ի հեռաստանէ, 

աւգնեա և ի մաւտոյս: - 239. Վա՛յ քաջութեանդ ձերոյ և արութեանդ, զի ոչ 

կարացէք հերձուլ զգլուխ իմ: - 241. զի անգեղք և բուէճք պատեցին զիս: - 

241. Կա՞յ այն տառապեալ հայրն իմ  ծերունի, եթէ փոխեցաւ առ տէր ի 

հանգիստ: - 244. Սուրբ Կարապետն ինձ ի թիկունս հասանէր, և ես ի 

պարսից մեռանէի՞: - 244. Սա մերթ բարի խորհի մեզ և մերթ չար: - 250. 

Բայց խնդրէ զայս ի մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին – 251. արդ ես 

գնամ զհետ նորա – 251. և դու ժողովեա զզաւրս մեր և գնա ի սուրբ 

Կարապետն – 251. տե՛ս տէր, և մի՛ լռեր, մի՛ դադարեր, զի կարի 

խրոխտացաւ թշնամին ի վերայ մեր: - 252. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել 

զջան մեր, որ ի վերայ քո վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի 

փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 252. որք զսուսերս մեր ի ժանգոյ և 

յարեանց սրբեցին: - 253. Արի եկ առ իս և մի՛ երկնչիր և առ յինէն գանձս և  

մեծութիւն – 253. և եդից պսակ ի գլուխ քո և արարից զքեզ մարզպան  

Հայոց, միայն լոկ զոսկերսն Մուշեղայ և զՎահանայ տուր ցիս: - 254. Կաց 

տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս գայցէ ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 

254. Ահա ժամ, ո՜վ Մկրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր են իմ սուրբ 

կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. Գիտեմ, ո՛վ տէր, զմարդասիրութիւն քո, 

որ առ մեզ ի վաղուց հետէ: - 264. Եւ արդ հայեաց ի մեզ՝ թէ զիա՞րդ 

թշնամիք նեղեն զմեզ: - 264. Զի՞ սպառեցայք, փախիք որ մեք կոտորեմք: - 

266. Կորեաք  մեք  և մեռաք, որ և Կուրա կոչեցաւ: - 266. այլ յիշեա զհարսն 

մեր, թէ ո՞րչափ սրբութեամբ ծառայեցին աստուծոյ: - 269. զի ի 

պատերազմունս նա էր,  աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 269.  Եթէ ես մեռանիմ 

ի պատերազմին, զիս  ի  մեր վանսն տուր տանել – 269. և  դու ծառայէ 

Ասուծոյ և կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ, որպէս և ես ծառայեցի – 269. 

զի ամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և 

զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով, որպէս և հարքն իմ: - 270. Ով տէր 

զաւրութեանց, զաւրացո զմեր պատերազմողսն և արա յամաւթ 

զթշնամիսն: - 271. զի նա է թագաւորն նոցա և մեր հասարակաց, որ 

խոնարհեցաւ  ի  ձայն պաշտաւնէից  իւրոց և  էջ փրկել զնոսա և զմեզ – 

273. Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ քո ակինդ 

հայել ի տամ: - 275. բեր զխաչն և տուր ինձ և առ յինէն ԶՌ դրամ: - 280.  և 
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շինեմ աւան և  զիմ անուանս դնեմ: - 280. Զիս կողոպտեցին և զԱրջք 

շինեցին – 281. բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր 

ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. 

արդ առաքեա ութ հազար այրուձի ընդ Վանանդ, և  ես  տաց զնա ի  ձեռս 

քո: - 283. Ով Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ  է  ինձ մեռանել՝ քան զեկեղեցի 

աստուծոյ հարկատու լինել Տաճկաց: - 285. Կա՛ց ուրացեալ Սահուռ, 

ըմբռնեաց զքեզ Քրիստոս ի  ձեռս իմ: - 286. Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ 

պատճեան, և Ժ՝ որ ի գրի առ իս կայր, և բովանդակեալ արարի ԼԸ 

պատճեան՝  ի  մի գիրս հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 288. 

թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն,  ես Յովհան Մամիկոնեան 

եպիսկոպոս,  ԼԵ-երորդ Զենոբայ, առաջին եպիսկոպոսէ Մամիկոնենից – 

288. Դարձեալ ես, տէր Յոհաննէս Մամիկոնեան եպիսկոպոս, աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս 

ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ և զիմ պատճեանս 

անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ: - 289. զի աւրհնեալ 

լիջիք ի սրբոյ Կարապետէն, և ի մեր նուաստ հովուական աղաւթիցս, և 

բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 289. Եւ որ ոք զմեր անուն ի յիշատակէ այս 

գրոյս ջնջէ, լիցի և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր աւրհնութենէ և աղաւթից: 

- 289.  

ԵՐԱԽՏԻՔ – Յիշեա զմեզ, սուրբ Կարապետ և զմեր երախտիսն, և որպէս 

աւգնեցեր ի հեռաստանէ, աւգնեա և ի մաւաքտոյս: - 239.  

ԵՐԱՆԵԼ – Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ / ծն. երանելի / տեառն և աստուածարեալ 

սրբոյ հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահանայապետ, առ  ի  ձեր սրբոյ  ձեռնադրութենէդ  և  ի  մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում  փառաւորութեանդ,  և  ապա  բոլոր տիեզերաց: - 34. Արդ  վասն  

պանդխտութեանդ երանեմք զձեզ,  իսկ վասն իմաստութեանդ  ո՛չ: - 48. 

ԵՐԱՆԵԼԻ - ո՜վ երանելիդ Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն 

Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով, կամ թագաւորութիւն ճենաց – 71. Ո՜վ 

ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, երջանիկ սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր 

վասն նոցա – 177.  Ի  սոյն   ամի վաղճանեցաւ երանելին Թոդիկ հայր 

Գլակա վանիցն – 203. Ի  սոյն  աւուրս վաղջանեցաւ երանելին 

Ստեփաննոս – 248.  

ԵՐԱՆՔ - և  իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք / ծն. 

երեսօք, երանօք, արմանօքն, արանաւքն / նորա, առեալ տարան ի 
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բանակն և անդէն մեռաւ: - 140. Թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ՞ր 

ածեր  ի  հետ, մի՞թէ որդիս խնդրես յերանաց / ծն. երանաց, յարանց /  

մերոց: - 209.  

ԵՐԳ – Եւ ինքեանք եկեալ իջին ի վանացն գեւղն. ընդ յառաջ երգս առեալ 

նման միմեանց. որ և յետոյ ի հոտել դիակացն շէր հանեալ ասէին: - 247.  

ԵՐԴ - և կախեալ ընդ յերդն, և ցուցանէր նոցա և ասէ – 194.  

ԵՐԴԱՀԱՄԱՐ – Զի Կուառ ունի երդահամարս ԳՌ  և  ԲԺ-ան և հեծեալս 

ՌԼ  և հետևակս ԲՌ  և  Մ: - 111. 

ԵՐԴՈՒԵԼ – Եւ արդ՝ ես եկեալ եմ վասն սիրոյ. արի՛, եկ դու յի՛ս, և 

երդուիր, որ այլ չմտանես ի չարութիւն և ապրեաց: - 208. 

ԵՐԴՈՒՄՆ – Եւ նորա տուեալ բանից նիշ և պատուէր, բազում երդմամբ 

ասացեալ, զոր  նա և  նա  միայն գիտէին: - 191. Եւ յիշեաց զերդումն – 285. 

ԵՐԵԶՆԱՒԱՆ – Իբրև գնաց յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն 

մի  ի  գիշերին, և  կամէր փախչիլ: - 279. 

ԵՐԵԿԱՒԹՔ – Եւ ինքեանք իջին երեկաւթս / ծն. յերեկօթս / առնել 

յԻննակնեան տեղւոջն: - 95. Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ իջանէաք  ի  

քաղաքագեղն Մեղտի  և  անդ երեկաւթս արարեալ: - 113.  

ԵՐԵԿԱՒԹՍ  ԱՌՆԵԼ - Եւ ինքեանք իջին երեկաւթս / ծն. յերեկօթս / 

առնել յԻննակնեան տեղւոջն: - 95. Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ 

իջանէաք  ի  քաղաքագեղն Մեղտի  և  անդ երեկաւթս արարեալ: - 113.  

ԵՐԵԿԱՒՈՒՐ – Սոքա եւթանեքեան կատարեցան ի զաւրացն Միհրանայ 

յամսեանն քաղոց, որ աւր  Դ  էր, ընդ երեկաւուրն: - 175. 

ԵՐԵԿՈՑ – Եւ յորժամ ճակատեցան առ միմենաս և կամէին խառնել, 

ժամանեաց նոցա երեկոյ: - 89. Իջէք ամենեքեան և թողէք զերիվարս 

արածել  մինչև յերեկոյ – 200. Իբրև երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, 

որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ  և  զերից  

իշխանացն  –  255.  Եւ ժամանեաց նոցա երեկոյ  և  զաւրքն  պարսից  

փախստական  եղէն  ի  Հաշտենս  ԸՌ  այր:  -  262.  

ԵՐԵԿՈՒՆ – Եւ իբրև բանակեցան առ իրերաւք, խոնարհեցան սոքա գնալ 

ի  վերայ պարսից.  և  կազմեցան առ երեկունն / ծն. երեկոյին, երիկունն, 

իրիկունն /: - 262. 

ԵՐԵՍ/Ք/ – Արդ իբրև գնացին,  և զՎահանայ ասացեալն պատմեցին 

որպես թէ յերեսաց Միհրանայ,  և  առեալ Վաշիրայ արս հազար և  

հարիւր, եկն  ի վերայ լերինն: - 197. Եւ զերիվարսն և զուղտսն 

յուղարկեցին ի  գեւղն Պալունեաց. ընդ ձի, և  ընդ յուղտ,  և  ընդ յէշ՝ գտաւ 

ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 259.Եւ փախուցեալքն ընդ յերեսս / 
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ծն. երեսս / դաշտին թաքստեայք լինէին, որ  և  կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Փանդիկ: - 277.  

ԵՐԵՍՈՒՆ  ԵՒ ԵՐԿՈՒ -  Եւ եղեւ այս  ի  թուականութեանն Հայոց  ի  ՃԼ 

…և  իշխանութեանն Վահանայ Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու իշխան 

նստեալ  ի  Մուշեղայ Մամիկոնենի ցեղէ: - 282.  

ԵՐԵՍՈՒՆ  ՀԱԶԱՐ – Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա 

պատասխանի, այլ յարուցեալ գնաց երեսուն հազար արամբք ի 

պատերազմ – 133. և գալն Միհրանայ  ի  Տարաւն երեսուն հազարով – 

164. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ  ի  Տարաւն՝ երեսուն հազարով, որ  և  

շինեաց զՊորպ քաղաք  և  զբերդն Գահար: - 206. և առաքեաց զՎաղթանկ 

նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ / ծն. հազար /  ընտիր առն  և  

ձիոյ: - 206. 

ԵՐԵՒԵԼ – զի յերևել / ծն. յերևիլ, երևիլ / հովուապետին առցուք  և  մեք 

վարձս ընդ առաջի մշակացն: - 46. զի ըռազմ է բազում զաւրաց  և բազում 

դրաւշք երևին փողփողեալք: - 82. Եւ մարդկաւրէն տեսլեամբ որպէս 

թևաւորք երևեալ գնացին  յԱշտիշատի կուառսն: - 98. և  կալան  ԽԸ 

իշխան կենդանոյն, և  համար կոտորածին ոչ երևեցաւ՝ վասն 

բազմութեանն: - 160. հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ 

հիման առաքելական և մարգարէական քարոզութեան՝ մինչև երևեսցիս ի 

դատաստանի համաւրէն աշխարհի: - 169.  Եւ ելեալ  ի  մէջ գիշերի  ի  

վերայ զաւրացն  Պարսից ջահիւք՝ յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր,  

և ի հերաց նորա լոյս փայլատակէր: - 218. Եւ երևեցաւ նոցա ի  

պատերազմին այր մի ահեղ և  լուսաւոր,  և  հեր նորա լոյս փայլատակէր: 

- 264. Ահա տէրն արարածոց Քրիստոս երևի  ի մէջ ծառայից իւրոց – 272. 

ԵՐԵՔ- և ինքն առաքեաց զկնի երիս արս զաւրացն ազդ առնել: - 82. և  յետ 

երից աւուրց առին զքաղաքսն  և զշինուածսն կործանեցին: - 84. ապա 

երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ և 

յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և  ասէ – 103. Իբրև 

հեռացաք ի գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք երկու կամ երեք  և  մերձեցաք 

ի փոքր ձորակ մի – 114. և  յետ  երից աւուրց ելեալ գային հասանէին  ի  

գաւառն Պալունեաց: - 125. մինչդեռ զաւրհնութիւնս երից մանկանցն 

ասէաք … յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն 

եհաս ի վերայ մեր – 127. Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն 

Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին  ի  գաւառն 

Ապահունեաց – 142. Եւ նշխարք սրբոցն անկեալ կային անթաղ զաւուրս 

երիս, ամենքեան /ճիշտը՝ամենեքեան/ փախեան: - 175. Եւ յետ երից 
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աւուրց  եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ,  և  տեսեալ զնոսա, զի 

վաղճանեալ էին և յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. Եւ նորա 

լուծեալ՝ զաւուրս  երիս անկեալ դնէր անխաւս: - 177. և  երթեալ  ի  վերայ 

լերինն, ընդ յերիս / ծն. երիս /  դեհս դարան գործեաց: - 196. Իբրև երեկոյ 

եղև, Վահան Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց 

զգլուխն որդոյն Տիգրանայ  և  զերից իշխանացն – 255. Իսկ Սմբատ 

զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ  արամբ.  և  ԲՌ՝ ի դարանի էր 

կացուցեալ ընդ յերիս դեհս – 260.  

ԵՐԵՔԵԱՆ – Բայց թէ դու դնել կամիս, քեզ տամ, ապա թէ ոչ՝ գնացէք 

երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230.  

ԵՐԵՔ ՀԱԶԱՐ – Իբրև եկին հասին ի տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին 

յանտառն  և  պահէին զնա արք երեք հազար: - 133. Եւ ինքն առեալ  երեք 

հազար այր գնաց ընդ առաջ Վաշիրայ – 195. երեք հազար  ի  մին  գիշեր 

սատակեցան – 285.  

ԵՐԵՔ ՀԱՐԻՒՐ - Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց … և  

սակաւ ինչ զաւրս իբրև երեք հարիւր …  և  գային յանհոգս և  բնաւ 

չունէին կասկած: - 81. 

ԵՐԵՔ ՀԱՐԻՒՐ ԵՒ ԻՆՍՈՒՆ  ԵՒ ՈՒԹ - և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով երեք 

հարիւր  և  ինսուն  և  ութ կրաւնաւորս: - 204. 

ԵՐԵՔ  Ռ – Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին զաւրքն 

յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ  պարսիկ – 263. 

ԵՐԹԱԼ – Եւս առավել ստուգիւ գրեսջիք՝ եթէ զի՞նչ էր պատերազմ ձեր և 

քրմացն, մինչ երթայիքն  ի  մէնջ: - 45. այլ դէմ եդեալ գնացէք  և  ոչ գիտէք  

թէ յո՞վ չոգայք: - 48. զոր երթեալ խուզեցին աւուրս բազումս – 54. 

Յարուցեալ երթիցես / ծն. գնասցես /  ի  ստորոտ լերինն Տաւրոսի  և  

ցուցից  քեզ տեղի, ուր  հաճեցաւ տէր բնակել սրբոցդ: - 57. որք յԱշտիշատ 

Տարաւնոյ էին անդ երթեալ – 58. Ապա հարկ եղև վասն  նորա  և  վասն 

սուրբ տեղեացն յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն Սիմաքոս – 60. արդ 

մնացէք դուք ի Բիւզանդիա, մինչև ես յայլ քաղաքսն երթամ: - 60. 

Որպեսզի երթալն մեր առ Տիմոթէոս եպիսկոպոսն մարթասցուք 

տեղեկացուցանել զնոսա գրովդ: - 62. Եւ յետ հնգետասան ամի 

դիւագնեալ ամենայն երկիրն Հայոց,  և  ինքն թագաւորն ի մէջ վարազացն 

երթեալ դադարէր: - 73. Մինչ ել  նա ի Պատմոս կղզոյ և եկն  յԵփեսոս, և 

անտի երթեալ յԵրուսաղէմ՝  գտեալ զգերեզման նորա ըստ հրամանի 

տեսչութեանն աստուծոյ – 75. Իսկ նորա երթեալ  և  ոչ կարաց գիտել, թէ 

ոյք են – 82. Եւ  իբրև լցաւ  նոցա  անդ ինն աւր, երթեալ  իշխանն Սիւնեաց 
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յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ  ի  մկրտութիւն – 105. 

Արդ  յետ  ԲԺ-ան աւուր  երթեալ  իջանէաք  ի  քաղաքագեղն Մեղտի  և  

անդ երեկաւթս արարեալ: - 113.  Եւ  իշխանքն երթեալ գնացին  մինչև  ի  

դուռն  քաղաքին և  տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 113. Իսկ ոմանք  ընդ մեզ 

երթային: - 113. Որք երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին – 118. Եւ  

ինքեանք յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում աւուրս, մինչև երթեալ 

հասանէին ի  Հռոմ քաղաք – 125. և  սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր 

զխաչսն,  ի  յերկոսեան  հիմն եկեղեցոյ արկանէր: - 127. Արդ՝ մի՛ վասն 

պատասխանոյ ձանձրանալ ի  մէնջ / գրքում՝ ի  մինջ /,  այլ երթ 

խաղաղութեամբ: - 152. իբրև տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան  և  

փութանակի երթեալ պատմեցին իշխանին Մուշեղայ: - 176. Ապա 

երթեալ գնացին  առ  Միհրան – 180. այժմ երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝  և  

ապա այլ ուրեք: - 180. Եւ ինքն առեալ զզաւրս իւր  Շ, երթեալ առ Մուշեղ 

– 184. Երթ կոչեա զայս անուն իշխան – 192. և երթեալ ի  վերայ լերինն, 

ընդ յերիս դեհս դարան գործեաց: - 196. Եւ նոքա  երթեալ կոչեցին 

զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու: - 196. Որք երթեալ պատմեցին  

Վաղթանկայ: - 213. բայց արի անցանեմք  և  յուխտ երթամք  ի  վանս իմ: - 

233. և  զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և  թաքեան – 

246.  և  երթեալ իջանէր  ի  Հաշտենս,  ի  գեւղն, որ Գրեհն կոչեն: - 253. Իսկ 

Տիգրանայ երթեալ ի  վերայ  Հոնընկեցին իջանէր: - 253. Եւ դարձեալ եկն  

ի  տեղին  և  երթեալ գաղտ եմուտ  ի  խորանն  առ Տիգրան: - 255. Արդ 

առեալ Վահանայ  զհարիւր ամեհի ջորիսն  և  տարաւ զնոսա  յեզր 

բանակին,  և  ի  տասն ջորին՝ այր մի, որ զհետ երթայր: - 257. Եւ որք 

փախստեայ երթային, կացին երիվարք նոցա: - 266. Իսկ Վահան երթեալ 

վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև  ի  դաշտն – 273. Զոր դիպող ժամանակ 

գտեալ իւր որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ 

զբովանդակ  Հայք՝ չերթալ առ նա: - 285. 

ԵՐԻՎԱՐ – զի յորժամ լուան երվարքն, սկսան վրնջել  և  պատերազմ 

յուզել: - 81. մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր երիվարս փախստական գնացաք 

յամուրն Ողկան – 83. զի անդ արք հետևակք, որ զառիվայր կողմանէն 

էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 88. և  ապա հասեալ 

հանդէպ Իննակնեան վայրուցն մղեալ ընկեց /ճիշտը՝ընկէց/  յերիվարէն – 

91. Իսկ նորա առեալ զերկոսեան երիվարսն՝ դարձաւ – 93. զոր ոմանք 

յայգորդացն գլաջարդ արարին զգլուխ երիվարացն – 132. Եւ մտրակեալ 

զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ  և  

ոչ  Ժ քայլ առաջի իւր: - 135. և  զողն երիվարին հանդերձ գլխովն յերկուս 
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կտրեալ յերկիր ընկէց: - 136. Եւ այն էր զարմանալի, որ գլուխն  և  աջ  

ձեռն  և  աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ մէջն հերձեալ ընդ միմեանս 

թաւալէին: - 137. Եւ աճապարեալ հիւսիսայինն՝ կտրեաց զգլուխ 

երիվարին Սիւնեաց իշխանին: - 137. Իսկ նա վտանգեալ փութապէս էած 

զսուրն և  կտրեաց զոտն երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 137. Եւ ոմն ի 

ծառայից Սիւնեանց իշխանին մղեաց զոմն ընկէց յերիվարէ  / ծն. 

յերիվարէն, երիվարէն / իւրմէ,  և  մատուցեալ զերիվարն ասէ, Հեծիր տէր: 

- 138. Եւ աճապարեալ անկաւ զերիվարաւն – 138. Եւ յետ սակաւ 

ժամանակի յորս ելեալ իշխանն անկեալ յերիվարէն եհան զոգին: - 157. Եւ 

եկեալ երիվարաւքն մինչև  ի  դուռն խորանին,  և  ամենայն խստութեամբ 

տուեալ պատասխանի – 161. Արդ՝ յորժամ մերձեցան  ի  դուռն քաղաքին, 

Վահան զպարսից զերիվարսն  և զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝  ի  

դուրս կոչել  զնոսա: - 182. և  ինքն պատրաստի արարեալ 

զդարանակալսն՝ հրամայեաց ծառայիցն կտրել զերիվարսն արաւտի 

պատճառանաւք – 186. Եւ զերիվարսն հրամայեաց  ի  ծմակն տանել: - 

187. և  մի  ոմն  ի  դին թաքուցեալ՝ հեծեալ յերիվարն  փախեաւ  ի  Մուշ – 

187. և  ժողովեալ զերկու հազար երիվարսն  ետ տանել յՈւղնուտն բերդ: - 

189. Իջէք ամենեքեան  և թողէք զերիվարս արածել մինչև յերեկոյ – 200. Եւ 

դարանակալք դիմեցին ի  վերայ նոցա, և կտրեցին զերիվարսն ի 

զաւրացն – 200. Եւ ոչ ժամանեցին ըմբռնել զերիվարսն – 210. որդի նորա 

Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս հազար երիվար – 210. Եւ յանկարծ 

զէնս վերացուցեալ՝ կտրեաց զգլուխ երիվարին Ասուրայ – 215. Եւ ինքն 

յուղարկեաց զերիվարսն  ի  Մուշ յորդին իւր – 220.  Եւ իբրև եկին առ 

թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և  գային  ի  վանս, զի չէր հնար 

ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. Զի թէ սուրբն Գրիգոր  

և  Տրդատ  ոչ  իշխեցին  գալ  անտի երիվարաւ, ապա  ո՞վ  այլ ոք: - 234. Եւ 

զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին 

զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան զԲՌ – 236. Եւ զերիվարսն  

իջեալ առին և խառնեցին յայլսն.  և  եղեն  ԳՌ ձի: - 236. իբրև տեսին 

զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք 

յերիվար / ծն. երիվար / ելանել – 238. Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն 

Սմբատ յաջ թևն և Վարազ յահեակ,  և  սկսան արեամբ թաւթաւել 

ինքեանք  և  երիվարք իւրեանց: - 239. որ  և  ի  դողման հարեալ 

երիվարացն … եհան ընդ յողն յերիվարին – 242. Եւ նորա փոխեալ այլ 

սուր  և  հեծեալ յայլ երիվար: - 243. Եւ գիտաց, եթէ կացեալ են երիվարքն, 

եհար զմի պարսիկն  և  ընկէց,  և  ասէ – 243. և այնպէս արարեալ  ի  մէջ  
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ահաւոր պատերազմին՝ փոխէին զերիվարս իւրեանց – 243.  և  զի  

մնացին  երիվարք  նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և  թաքեան – 246. և  

զքարաքգլուխն  բնաւ  ոչ իմացան, զի յիմարեցոյց զնոսա աստուած, ապա 

թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն առնէին – 258. Եւ 

զերիվարսն և  զուղտսն յուղարկեցին  ի  գեւղն Պալունեաց – 259. Եւ որք 

փախստեայ երթային, կացին երիվարք նոցա: - 266. Եւ Վարազայ զհետ 

մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին և ասէ 

– 276. Իսկ նա ընդդէմ դարձեալ եհատ զգլուխ երիվարին Վարազայ և 

ընկէց: - 276. Իսկ նա ի վայր վազեալ՝ եհար զջիլս երիվարի / ծն. 

երիվարին / պարսկին և ասէ – 276. Եւ զփախստականսն դարձուցին  ի  

Մեղտի,  և  համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և տուեալ նոցա 

գանձս և  երիվարս՝ արձակեցին  ի  Պարսիկս – 278.  

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ – Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս կրաւնաւորացն, ետես  

յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ – 272. 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ - և այլ երկուս երիտասարդական հասակաւ 

տեսանէր, որ առաջի կային թևաւորք – 272. 

ԵՐԻՑՍ – Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ  և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ 

հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգեղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ, առ ի 

ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ 

ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ,  և  ապա բոլոր 

տիեզերաց: - 34. 

ԵՐԻՑՍ  ԱՆԳԱՄ – ապա երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի 

մեւք հանդերձ  և  յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս  և  ասէ  - 

104. 

ԵՐԿԱԹ – Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի 

ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք,  և  երկաթ  մի յայսկոյս 

ասպարին  և  երկաթ մի  յայն,  և  գնաց  մերձ ի  բանակն Հոնին – 256.  

ԵՐԿԱԹԻ – Իսկ նորա կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի 

երկաթի  և  եդ պսակ շուրջ զգլխով նորա  և  ասէ – 254.  

ԵՐԿԱՅՆՈՒԹԻՒՆ – զի պղնձի էր, երկոտասան կանգուն երկայնութեամբ 

և  երկու կանգուն  և  թզաւ լայնութիւն – 98.  

ԵՐԿԱՐՈՒԹԻՒՆ - և  ոչ գիտեմ զկենաց իմոց զերկարութիւն – 44. 

ԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ – Իսկ եթէ ոք երկբայաբար  և  թերի մտաւք ընկալցի 

զշարադրեալքս, թերի ընկալցի  և  զվարձսն  ի  Քրիստոսէ – 289. 
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ԵՐԿԵՐԻՒՐ – Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր 

կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք,  և  երկաթ մի յայսկոյս 

ասպարին  և  երկաթ մի  յայն,  և  գնաց  մերձ ի  բանակն Հոնին – 256.  

ԵՐԿԻՆՔ – Իսկ մեզ շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո և ժառանգ 

արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց առաքելոցն – 55. Դու, տէր 

զաւրութեանց, հայեաց յերկնից  ի պատրաստ բնակութենէդ քումմէ – 56. 

Նոյնպէս եկն ձայն յերկնից, եթէ զոր խնդրեցերդ՝ արարից – 116. Բարի 

եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս լուսաւորես, մշակ առանց 

ամաւթոյ  և  աշտարակ բարձրագոյն քան զերկինս: - 123. և որպէս 

մանանայն, որ յերկնիցն իջանէր, և  աստ իջանէ ի վերայ անտառացս, զոր 

գազպէն կոչեմք: - 144. և  իշխան գոլով ի  վերայ մահու՝  զմահ գերեաց, 

ճանապարհս յերկինս ուղղեաց – 167. Եւ ասացեալ զամէնն, եկն ձայն 

յերկնից, որ ասէր – 173. Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ 

հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 

285. 

ԵՐԿԻՐ – զի զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն 

աստուծոյ  և  մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու, որով ցնծայ յոյժ 

երկիրս Հայոց սորա գալստեամբն – 35. Զի  է  սա երկիրս / ծն. յերկրիս / 

Հայոց  ի  չորրոդ բաժինս  և  յերկրորդ Հայոց աւարտինս, ի լերինն, որ 

կոչի Տաւրոս – 35. Եւ առ սովաւ բնակի երկիրս Մամիկոնէից – 36. յոր 

պանձան բնակիչք երկրին վասն Գիսանէ կռոցն  և  նորուն որդոյ 

Դեմետրեայ – 36. իսկ պիտանի է երկրիս մերում, որով աւգնականութիւն 

գտեալ  ի  քէն աղաւթից: - 38. զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ 

թագաւորաւն, առաւել վասն հալածանացն Եղիազարու  և  հեռենալոյ 

յերկրէն իւրեանց: - 46. Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական 

հաւատով լցեալ  և  զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի 

տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական: - 48. Զի դեռ մանկունք 

երկրիս  ի  դպրոցի են և ոչ  ոք  ի  նոցանէ բովանդակ  է  քահանայութեան: 

- 48. Եւ արդ եթէ ի ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի 

մէնջ մի՛ վերջանայք – 49. Եւ եթէ գայցէք, զամենայն երկիրդ Եկեղեաց և  

Հարքայ ձեր առաջի առնեմք – 49. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ 

թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. 

Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի ձեր է – 50. և յայտնեա 

տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի 

գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ 

այժմ  և  միշտ  և  յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. Արդ մեք վասն այդր 
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դանդաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի  է  և  մեք անկար   ի  նուաղ կենացս  և  

ի  պանդխտութենէս – 60. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ 

մեզ գրով առաքել  զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն  և  

զգալն  յերկիրդ Հայոց  և  զառաջին պատերազմ – 61. և  զաւրացաւ 

արքայն Հայոց  և  սկսաւ  ապականել  զերկիրն պարսից ամս Ժ և հիմն ի 

վեր ջանայր առնել սպանմամբ և  գերութեամբ: - 67. Որ  իբրև զարգացաւ, 

գնաց յերկիրն Ճենաց – 70.  և  կացեալ անդ ամս  Ժ, թագաւորեաց անդ  ի  

վերայ երկրին Ճենաց  ամս ԺԹ: - 70. Եւ յետ հնգետասան ամի դիւագնեալ 

ամենայն երկիրն Հայոց,  և  ինքն թագաւորն  ի  մէջ վարազացն երթեալ 

դադարէր: - 73. Եւ եկեալ յերկիրն Պալունեաց յաւանն Գիսիանէ, ի  

քաղաքագեւղն Կուառս: - 79. Ո՛վ, որ խրոխտաս  ի  վերայ մեր. եթէ վասն 

աստուածոցն մարտնչիս, սուտ ես. եթէ  վասն  երկրիս, բնաւ  իսկ անմիտ  

էք – 85. Եւ նա  անկեալ յերկիր թաւալէր – 87. եղիցի աչք տեառն  ի  վերայ 

երկրիս  այսորիկ  պահել  ի  թշնամեաց – 96. ,,Վա՜յ  մեզ, զի  և  ոսկերք 

մեռելոց հալածեն զմեզ յերկրէս: - 98. Եւ ասացեալ զամէնն՝ եկն ձայն 

յերկնից, որ ասէր – 105. և  նա  ետ զերկիրն Տարաւնոյ յիշխանութեամբ 

նոցա – 108. զի մի՛  և  այս  ի  ձերում երկիրդ սերմանեսցի: - 110. և 

զերկիրն գերի վարեալ տարան ոգիս իբրև քառասուն  և  ութ  Ռ: - 117. Եւ  

Գ իշխանս ըմբռնեցին  և  ածին.  և  կողմնապահ թողեալ երկրին, 

ինքեանք դարձան առ թագաւորն: - 118. Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ 

ինձ յերկիր ուղիղ: - 121. Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս  և  հարկս 

հնգետասան տարոյ, ապա թե ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով  և  

գերութեամբ, որպէսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. և  զողն 

երիվարին հանդերձ գլխովն յերկուս կտրեալ յերկիր ընկէց: - 136. և  

երկոքեանն յերկիր անկեալ՝ բուռն զմիմեանց հարին: - 137. Բայց դուք եթէ 

գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում,  և  

երկիր դաշտ  և  շուրջանակի լերամբ պարսպեալ   և  բազում ամրոցս.  և  

երկիր խոտաբուխ  և  մայրաբուխ – 143. ձեր երկիրդ խորշակահար է և 

հացապակաս – 144. Եւ կնքեալ քաղկեդոնական հաւատովն   և  դարձաւ  

զաւրաւք  ի  Պարսից  գործաւորսն.  և  առնու  զերկիրն: - 158.  և  ասէ թէ՝  

Եկ ընդ իս  ի  դուռն թագաւորին  Յունաց. ապա թէ ոչ՝ յորժամ դառնամ, 

զերկիրդ քո ապականեմ – 163. Իսկ նա ոչ ինչ յղեաց պատասխանի, այլ 

սկսաւ զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. Իբրև գնաց  և  էառ աւար և  

գերութիւն յերկրէն Յունաց  և  անցեալ գնաց  ընդ կողմանս Բասենոյ: - 

163. և կացուցեր զնա իշխան  ի  վերայ երկրի,  և  ետուր նմա զփառս  և 

զպատիւ  յավիտենական  և  անմահ: - 166.  Մնասցէ, տէր, փառք  և  
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զաւրութիւն աջոյ  քո  ի  վերայ վիմիս այսորիկ, որպէս յառաջ 

հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն եկեղեցիս … սոյնպէս մնասցէ  ի  սմա 

մինչև գայցես  ի  նորոգել զերկիր – 173. և  երկիրս  քեզ եղիցի և  զաւակի 

քում: - 178. Եթէ զերկիրս ինձ տաս  իշխանութեամբ, ես տամ զիշխանն 

Մուշեղ  ի  ձեռս  քո – 179. Վաշիր, զի՞նչ եդիր  ի  մտի.  ի  պարսից 

հաւա՞տն կամիք դարձուցանել զերկիրս հայոց: - 197. Այս մարզպան 

յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն հակառակեալ միմեանց՝ գունդ 

խնդրեցին  և  ոչ կարացին գտանել – 201.  ի  Շահաստանէ եկեալ էք ի  

Բուստր քաղաք՝ յերկիր տափարակ  և  տաշտաձև - 201. յերկրէս ել, արի 

և  գնա  խաղաղութեամբ. ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց 

եմ, զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 209.և  զնա յերկիր ընկէց – 215. Կամ 

տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն  և  զհացն 

կերան – 227. որ զեղն  և զեղջերուն և զնապաստակ զիմ երկրիս 

որսացեալ են – 232. Զոր և  եպիսկոպոսն Հաշտենից  ի  պղծութեան 

աղանդոյն հալածական լինէր յերկիրն յունաց / ծն. երկիրն Յունաց / - 249. 

Արդ իբրև տեսին զաւրքն Տարաւնոյ, լքեալ յերկիր կործանեցան  - 263. 

Դրամն քեզ, զխաչն առնում  և  գամ յերկիրն քո,  և  ընտրեմ ամուր տեղի – 

280. Եւ նորա յանձին կալեալ իջոյց  ի  պահարանէն  և  գնացեալ զհետ 

նորա յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և շինեաց եկեղեցի: - 280. Զիս 

կողոպտեցին  և  զԱրջք շինեցին.  արդ թոյլ տուր, զի երկիրն այն ամուր է, 

ոչ կարեն անտի գողանալ: - 281. Յետ այսքան պատմեալ 

զրուցատրութեանց, սուգ  ժամանեաց խաղաղաբնակ երկրիս մերում – 

283. Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած, 

և ի զաւրաց ուստեք ունէր, պարսից կամ յայլոց ուրուք ապականեալ 

զերկիրս – 288. 

ԵՐԿԻՐ ԵԿԵՂԵԱՑ - Եւ  եթէ գայցէք, զամենայն երկիրդ Եկեղեաց և  

Հարքայ ձեր առաջի առնեմք – 49. 

ԵՐԿԻՐ  ՀԱՅՈՑ - զի զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն 

աստուծոյ  և  մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու – 35.  որով ցնծայ յոյժ 

երկիրս Հայոց սորա գալստեամբն – 35. Զի  է  սա երկիրս / ծն. յերկրիս / 

Հայոց ի  չորրորդ բաժինս  և  յերկրորդ Հայոց աւարտինս,  ի  լերինն, որ 

կոչի Տաւրոս,  և  հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս Պալհաւայ /ծն. 

պահլաւոյ/ պարսից: – 35. Զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ 

մեզ գրով առաքել  զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն և 

զգալն յերկիրդ Հայոց և զառաջին պատերազմ – 61. Եւ յետ հնգետասան 

ամի դիւագնեալ ամենայն երկիրն Հայոց, և ինքն թագաւորն  ի  մէջ 
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վարազացն երթեալ դադարէր: - 73. Վաշի՜ր, զի՞նչ եդիր ի  մտի.  ի  

պարսից հաւատն կամիք դարձուցանել զերկիրս Հայոց: - 197. 

ԵՐԿԻՐ  ՃԵՆԱՑ - Որ իբրև զարգացաւ, գնաց յերկիրն Ճենաց – 70. և 

կացեալ անդ ամս  Ժ, թագաւորեաց անդ  ի  վերայ երկրին Ճենաց  ամս 

ԺԹ: - 70. 

ԵՐԿԻՐ  ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ - Եւ առ սովաւ բնակի երկիրս Մամիկոնէից – 36. 

Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ  թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, 

եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. 

ԵՐԿԻՐ  ՅՈՒՆԱՑ - Իբրև գնաց  և  էառ աւար և գերութիւն յերկրէն Յունաց  

և  անցեալ գնաց  ընդ կողմանս Բասենոյ: - 163. .  Զոր  և  եպիսկոպոսն 

Հաշտենից  ի  պղծութեան աղանդոյն հալածական լինէր յերկրէն յունաց : 

/ ծն. երկիրն Յունաց / - 249.  

ԵՐԿԻՐ  ՊԱԼՈՒՆԵԱՑ - Եւ եկեալ յերկիրն Պալունեաց յաւանն Գիսիանէ, 

ի  քաղաքագեւղն Կուառս: - 80. 

ԵՐԿԻՐ ՏԱՐԱՒՆՈՅ- և  նա  ետ զերկիրն Տարաւնոյ յիշխանութեամբ նոցա 

– 108. 

ԵՐԿԻՒՂ – Եւ յուսասցին յանուն քո, որք երկիւղիւ ծառայեն քեզ: - 168. զի 

ես առ քեզ կամիմ գալ ապստամբութեամբ ի նմանէ, և հատանել զերկիւղ 

ի  պատեհութիւն: - 179.  

ԵՐԿԻՒՂԱԾ – Խրատել և զիշխանսդ զայդոսիկ՝ լինել եկեղեցոյ զարդս, 

աղքատասէրս, կրաւնաւորասէրս, երկիւղածս: - 43. Աստուած աստուծոց  

և  տէր  տէրանց, որ կատարես զկամս երկիւղածաց քոց  և  ոչ անտես 

առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն  ի  քէն: - 104. 

ԵՐԿՄՏԵԼ – Եւ սկսան ոմանք երկմտել  ի  զաւրացն Սմբատայ: - 244. 

ԵՐԿՆԱՅԻՆ – որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն ի 

ձեռն առաքելական քարոզութեան – 34.  

ԵՐԿՆՉԵԼ – ես զերկնչիմ  ի  ձէնջ – 152. Եւ իբրև լուաւ թագաւորն, երկեաւ 

ի  նմանէ, զի մանուկ էր: - 161.  Ի  սմանէ մահ սարսեալ  և  երկնչի 

մերձենալ  առ հաւատացեալս: - 170. Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք,  և  մի՛ 

երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի  թիկունս հասեալ կայ  և  ընդ  մեր 

ինքն պատերազմի: - 219. Արի եկ առ  իս  և  մի՛ երկնչիր  և  առ յինէն 

գանձս  և  մեծութիւն – 253. բայց  յղէ  ի  կայսր՝  թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ 

գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ 

ի  թիկունս: - 283. 

ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ – Իբրև նոքա  ի  Հռոմ գնացին, Եղիազար  ի  Միջագետս 

ասորոց էր գնացեալ վասն թարքմանութեան երկոտասան / ծն. 
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երկուտասան / մարգարէիցն: - 51. զի պղնձի էր, երկոտասան կանգուն 

երկայնութեամբ և  երկու կանգուն  և  թզաւ լայնութիւն: - 98.  Արար անդ 

աւուրս երկոտասան  և զնշխարս Կարապետին զամէնն անդ կամէր դնել 

– 100. և երկոտասան գեղ ազատեաց եկեղեցոյն՝ ջնջելով զանուանս նոցա 

յարքունական դիւանէն: - 203. Եւ զայս ասացեալ ետ բերել երկոտասան 

թուր  և  դնել  առաջի բեմբին, մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252.  

ԵՐԿՈՏԱՍԵԱՆԱՄԵԱՅ -  Իբրև եղև երկոտասեանամեայ / ծն. 

երկոտասան/, այր ոմն աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, 

ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստէր իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. 

ԵՐԿՈՔԵԱՆ – զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք,  և  սորին վիճակի 

սահման ընկալան  ի  ձեռն հոգոյն սրբոյ – 34. Եւ անտի ելեալ գնացին 

յԵրուսաղէմ  և ոչ հանդիպեալ նոցա, տեղեկացան  ի  նոցանէ, եթէ  ի  

Հռոմ գնացին երկոքեանն: - 51. Իսկ նորա առեալ զերկոսեան / ծն. 

զերկոսին / երիվարսն՝ դարձաւ – 93. Եւ յետ հնգետասան ամի եսպան 

թագաւորն զերկոսեանն – 108. և  սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր 

զխաչսն, ի յերկոսեան / ծն. երկոտասեանն /  հիմն  եկեղեցոյ արկանէր: - 

127. և  այնպէս յաւրինեցան երկոքեան ճակատք  և պատրաստեցան  ի  

խմբել: - 134.  և  երկոքեանն յերկիր անկեալ՝ բուռն զմիմեանց հարին: - 

137. զի իշխան ոմն անաւրէն կտրեաց զերկոսեանս  և  ետ գուսանի մի: - 

156. և  գնեաց զերկոսեան / ծն. զերկոսին / աւանսն և ետ Կարապետին 

վճռով: - 157.Եւ  հրամայեաց վառել զերկոսեան / ծն. զերկոսին / 

տաճարսն և ասէ – 194. և  գնացին երկոքեանն  ի  վանսն: - 234.  

ԵՐԿՈՔԻՆ – Եւ ի նոյն տեղոջն  թողի զերկոսին կենդանի վկայսն 

Քրիստոսի, զԱնտոն և զԿրովնիդէս – 37.  Եւ իբրև հասին ի գլուխ  լերինն, 

ձայն գուժեաց յերկոսին / ծն. երկոսեան, յերկոսեան, յերկուսեան / 

գունդսն – 88.Արդ  իբրև եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, էին վեց 

հազար ԹՃ  ԽԶ քրմացն զաւրն, իսկ եւթն  Ռ  և  ութսուն զաւրք 

իշխանացն Հայոց – 89. և լռեցին երկոքին կողմանքն  ի  կոտորելոյ 

զմիմեանս: - 94. Եւ ժողովեալ զմեռեալս իւրեանց յերկոցունց կողմանց, և 

հատեալ գերեզմանս, լցին զնոսա ի ներքս – 94. և կալեալ զկրաւնաւորն, 

որ զխաչն գողացաւ,  ետ ցկաթողիկոսն,  և  հանել ետ զերկոսին աչս 

նորա, որ զի կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն: - 281. 

ԵՐԿՈՒ - և  աստ իսկ որջացեալ էր մահ յերկուս տեղիս – 36. բայց զի՞նչ 

են այսոքիկ առ վեց հարիւր  և քսան գաւառ Հայոց, որ և գաւառին մին  մի 

քահանայ կամ երկու լոկ թէ հանդիպին: - 48. և գոռալ ընդ միմեանս 

երկուց թագաւորացն՝ արքային Հայոց  և Պարսից – 66. Արդ, իբրև եղէն 
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նորա երկուս որդիք, անուն անդրանկին Վրթանէս և կրտսերոյն 

Ռստակէս – 72. Տայր և  սրբոյն Գրիգորի երկու լուսաւոր ակունս, զոր 

տուեալ էր նմա Հռովմայ հայրապետն: - 78. Իսկ ոմանք յիշխանաց 

զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ ի   գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս 

մնացեալ են, որ դեռ  ևս ձաւնեն դիւաց: - 79.և  յերկուց կողմանց  ի  մէջ 

առեալ զզաւրսն Հայոց, և սկսան կոտորել: - 88. զի պղնձի էր, երկոտասան 

կանգուն երկայնութեամբ և երկու կանգուն և թզաւ լայնութիւն: - 98. և 

կանգնեցին  կուռս երկուս, զմինն յանուն Գիսիանէ,  և զմինն յանուն 

Դեմետրեայ – 110. Իբրև հեռացաք ի գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք երկու 

կամ երեք և  մերձեցաք  ի  փոքր  ձորակ մի – 114.  և եդեալ ի քարեղէն 

տապանի առնաչափ  և  զերկու  վկայիցն մերձ առ դուրսն յաջակողման 

եկեղեցոյն  և  զմիւս ակն լուսոյ դնէր  ի  նոյն տապանին – 114. Բայց զորս 

եդաքն, այս են. զԱթանագինէին՝ զհասարակն,  և  զԿարապետին՝ զերկու 

/ ծն. զերկուս / բարձսն ձախակողմանն,  և  զերկու սրունսն  և  մասն  ինչ 

յոսկերաց ողինն: - 115. Իսկ զայլն  ի  Կեսարիա  առին իւրեանց մասն  և  

զերկու / ծն. զերկուս / ոտսն  և  զահեակ բոյթն  և  զաջ  ձեռն  մինչև 

ցարմունկն: - 115. Եւ առաքեաց Աղբիանոս զերկու / ծն. զերկուս / 

սարկաւագսն աւետաւորս – 121. և  զողն երիվարին հանդերձ  գլխովն 

յերկուս կտրեալ յերկիր ընկէց: - 136. Իսկ ընդդէմ / ծն. ընդդեմ / դարձեալ 

զաւրապետն Գեդռեհոնի թագաւորին Տրդատայ,  և  նորա բարկացեալ  

յարձակեցաւ  ի  վերայ նորա և ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 140. Եւ այն զաւրք, 

որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ յԱստղաւն ամրոցն, կացին 

աւուրս երկու / ծն. երկուս / ոչ ինչ կարացին առնել: - 180. զորոյ զհետ 

մտեալ երկու ոմանց և անցեալ ի  գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, 

ջախջախեցին զգլուխ նորա – 188. Եւ յերկուս կողմանէ այլ ռազմն գաղտ 

կազմեաց: - 221. Բայց որ երկու տարի զԽառանայ գինին  և  զԱսորոց  և  

զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 232. Եւ զերկու իշխանսն 

պարսից կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին – 235. կրաւնաւորքն սևազգեստ 

էին մազեղինաւք,  և ընդ  Ծ կրաւնաւորն ժամահար մի, և յերկուսն / ծն. 

ընդ երկուսն/ խաչ նշանակաւ: - 270. և այլ երկուս երիտասրդական 

հասակաւ տեսանէր, որ առաջի կային թևաւորք – 272. Իսկ նորա առեալ 

զերկու իշխանորդիսն, զոր և  կալաւ և ետ պահել – 275. Եւ առեալ զերկու 

իշխանորդիսն և  զգլուխ այնր իշխանին, որ պակեաւն,  և  կոչեցին 

զանուն տեղոյն Պողկ: - 277. Իսկ Տիրան պատառեալ զերկու ռազմն՝ 

պատահեաց Սահուռայ  և  ասէ – 286. Եւ ձգեաց զգլուխն Սահուռայ սրով  

և  ինքն անդէն պսակեցաւ յերկու իշխանաւք:- 286.  
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ԵՐԿՈՒ ՀԱԶԱՐ - և  ժողովեռալ երկու հազար երիվարսն  ետ տանել 

յՈւղնուտն բերդ: - 189. 

ԵՐԿՈՒ  ՀԱԶԱՐ  ԵՒ  ՀԻՆԳ ՀԱՐԻՒՐ – Եւ կազմեալ նորա հեծեալս երկու 

հազար  և  հինգ հարիւր, և  հանէ  առ Սմբատ իշխանն: - 220. 

ԵՐԿՈՒ  ՀԱԶԱՐ  ԵՒ  ԵՐԿՈՒ  ՀԱՐԻՒՐ – Իշխանն Հաշտենից  ունէր ընդ 

ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: Իշխանն Պալունեաց՝ երկու հազար  ու 

երկու հարիւր / ծն.երկերիւր / այր: - 211.  

ԵՐԿՈՒ  ՀԱՐԻՒՐ – Յ այր թողեալ յանցս Մեղ 

տեայ, և երկու հարիւր այր աշտենաւորս ի Սանասայ ի ծմակն  թողեալ, և  

ինքն  Մ  այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: - 184. Եւ երկու 

հարիւր ձի զառաջին յաղթութեանն աւարամասն յուղարկեաց սուրբ 

Կարապետին – 210. և  երկու հարիւր այր մերկացուցեալ ի մաւր անդր 

ընկղմեաց: -211. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, 

երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի 

գիշերին, զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 220. 

ԵՐԿՐՈՐԴ – Զի  է  սա երկիրս Հայոց  ի  չորրրորդ բաժինս  և  յերկրորդ / 

ծն. յերրորդ/  Հայոց աւարտինս, ի լերինն  որ  կոչի Տաւրոս,  և  հատանէ 

անցանէ  մինչ ի դրունս Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 35. 

Պատճէն երկրորդ պատասխանի պայմանաւոր գրոց սրբոյն Գրիգորի, 

զոր յղեաց Կեսարիայ հայրապետն ի ժամ վաղճանին: - 39. Նոյնպէս և 

զերկրորդ / ծն. երրորդ / պատերազմն, որ եղև ընդ Տրդատ  և  ընդ իշխանն 

հիւսիսոյ, զոր  և  յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն Տրդատայ: - 59. 

զի հրամայեսցես միում ի  պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում Ճանապարհորդութեանն …  և  զերկրորդ գալն  

ի  Հռոմայ – 61. Եւ իբրև ընթերցան զթուղթսն, սուրբն Գրիգոր հրամայեաց 

Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն  և զերկրորդն ստուգիւ – 62. 

Եւ  ի  կատարել երկրորդ ամին …  ի  ժամ որսոցն մեկուսի առեալ 

զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս  ի  վեր վերացուցեալ, զթագաւորն 

դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն 

Արծրունեաց  և  զիշխանն Անձևացեաց … ելեալ յերկրորդ ժամուն ընդ 

բլուրն, ուր Արձանն էր թագուցեալ,  և  գային յանհոգս  և  բնաւ չունէին 

կասկած: - 81. Պատճէն երկրորդ: - 117. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի  

Տարաւն՝ երեսուն հազարով, որ  և  շինեաց զՊորպ քաղաք և  զբերդն 

Գահար: - 205. Իբրև խաղաց թագաւորն  Պարսից  ի  վերայ Յունաց 

երկրորդ անգամ – 205. Գլուխ երկրորդ Վասն գալստեանն Տիգրանա և 

կոտորածին որ  ի  Հոնընկեցն – 250.  
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ – Իբրե խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց 

երկրորդ անգամ – 205.  

ԵՐԿՐՊԱԳԵԼ – Եւ լուեալ սրբոցն՝ երկրպագեցին առաջի սրբոյ սեղանոյն: 

- 174. և այժմ աստուած պատուեալ երկրպագի  ի  նոյն Իննակնեան 

տեղւոջ: - 37. 

ԵՐԿՐՊԱԳԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - և  առաջի սրբոյ սեղանոյն երկրպագեցուցին 

տեառն  և  բերին ետուն զնա: - 150. 

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ – Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց  ի  կողմանս Երուսաղէմի 

վասն աւետարանին թարքմանելոյ ի հելենացի գիրս: - 44. Եւ անտի ելեալ 

գնացին յԵրուսաղէմ – 51. Ապա դարձան յԵրուսաղէմ: - 52. և ի նոյն 

աւուրս վաղճանեցաւ Երուսաղէմի հայրապետն – 52. զի առեալ 

ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ: - 52. Ապա հարկ եղև 

վասն նորա և վասն սուրբ տեղեացն  յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն 

Սիմաքոս – 60. որ ըստ աստուծոյ տեսչութեանն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ ձեռնադրեցին փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. 

Մինչ ել նա  ի  Պատմոս կղզոյ  և  եկն  յԵփեսոս,  և  անտի երթեալ 

յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն 

աստուծոյ – 75. Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան  ի  

վերինդ  քո Երուսաղէմ - 169. և գնաց մինչ յԵրուսաղէմ՝  և  քաղաքն 

աւերեաց – 279. 

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՑԻՔ – զոր հաճոյ թուեալ էր երուսաղէմացոցն /ծն. 

Երուսաղէմացւոցն/, զի առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ: - 52. 

ԵՐՋԱՆԻԿ – Երջանիկ  և  աստուածարեալ տեառն եղբաւրդ եհաս առ մեզ 

գիր ուրախարար – 39. Բայց արդ աղաչեմք զքեզ, երջանիկ մշակդ 

աստուծոյ – 61. Տեառն  և  սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ,  ի  Զենոբայ 

անարժան ծառայէս  առ  ձեր սրբութիւնդ  և  ի  Հայաստանեայցս  յոյժ 

սիրով ողջոյն  ի  տէր – 64. Ո՜վ ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, 

երջանիկ սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր վասն նոցա – 177.  

ԵՐՐՈՐԴ – Եւ ի վաղիւն ժողովեալ ի ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն որ ընդ 

հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  մինչև յերրորդ ժամն: - 286.  

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ – Դու, տէր զաւրութեանց, հայեաց յերկնից  ի  

պատրաստ բնակութենէդ քումմէ և յայտնեա տեղի բնակութեան 

նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ  ի  գովութիւն մեծի 

տէրութեանդ  ի  պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և 
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յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. և կացցէ, մնասցէ փառք սուրբ 

երրորդութեանդ / ծն. Երրորդութեանն/  ի  տեղոջ աստ: - 170.  

ԵՒ – Գործածված է 1972 անգամ: 

Եւ-ը կապակցությունների մեջ.  

Այլ  և  խրատ բարեաց տամ քեզ – 41. այլ  և  մեզ ոչ է արժան առնուլ  ի  

նմանէ, զի աշխատեալ  է  առանց այլոց սատարութեան – 50. Այլ  և  յոյժ 

իսկ զարմանալի էր տեսիլ նոցա – 107. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն 

Գրիգոր և Տրդատ ի  բնակութիւնս ձեր եկեալ են  և  յոյժ խնդրեն զձեզ: - 

121. Այլ  և զմեր մահս ընկալ  ի  հաճոյս քո տէրութեանդ, զի դու կարող ես 

յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. զի ո՛չ  ի  քաղաքն թողին  և  

ո՛չ աւարամասն ետուն մեզ. այլ  և  զիմ զաւրսն  ի  քաղաքն արգելեցին – 

185. Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր  ի  միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և 

Պարսից համարել, այլ և դեմդեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. 

աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս 

զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ  և զիմ պատճեանս 

անպակաս  և  լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 289. այսպէս և  

այստեղ  ի  դիւաց դուռն է: - 99. և  առաքեաց զՎաղթանկ նորին 

հաւրեղբայրն երեսուն հազար ընտիր առն և  ձիոյ: - 206. Եւ  իբրև գայր 

իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, Զ  այր աստի և անտի կային 

– 193. յարեան ի վերայ դարանակալքն աստի և անդի – 200. առաջին 

թուղթ ողջոյնիւ  և  սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և 

ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. և ապա հասեալ հանդէպ Իննակնեան 

վայրուցն մղեալ ընկեց յերիվարէն – 91.  և  ապա առեալ զաջ թեկն 

Մկրտչին տեառնագրեաց շուրջ զգաւառաւն ասելով – 96. մեռցուք նախ 

մեք  և  ապա մեծ աստուածդ մեր: - 99. Եւ ապա կարացին զդուրս մահուն 

կործանել: - 99. Եւ ապա դարձեալ թագաւորն  ի  փոքր կոտորածէն,  ել  ի  

գլուխ Արձանին – 132. և ապա առեալ սպասաւորացն՝ տարան  ի  տեղին 

– 155. Եւ ապա առեալ  ի  վանս ուսոյց  և  հաստատեաց զնա հայր 

վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. այժմ երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝ և  

ապա այլ ուրեք: - 180. Եւ  ապա դադարեաց պատերազմն: - 278. Եւ արդ 

քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգակն արդարութեան Քրիստոս, և դու 

ընտրեցար ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի  և  Թադէոսի, 

յիշե՛ա զնոցա նահատակութիւնն -41. Եւ  արդ եթէ  ի  ձերում երկիրդ այլ 

չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ վերջանայք – 49. Եւ  արդ՝  ես 

եկեալ եմ վասն սիրոյ – 208. Եւ արդ հայեաց  ի  մեզ՝  թէ զիա՞րդ թշնամիք 

նեղեն զմեզ: - 264. Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և  հացապակաս, 
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իսկ այս ամենայն բարութեամբ լցեալ – 144. և զի նուրբ էր մուտ 

քաղաքին՝ ի  ժամուն սակաւք մտանէին: - 181. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց 

իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից 

զաւրացն աւելի  քան զԲՌ – 235. և  զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ 

մտին  ի  ձոր  մի և  թաքեան – 245. և  կամ թէ Ագաթանգեղոս զայդ ոչ յիշէ 

– 65. Ի նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ  ԻՌ, առաքեաց առ 

Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ պատերազմինք և  կամ հնազանդեա  և  տուր  

հարկս: - 217. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ 

խաչին, թէ յումմէ բերաւ,  և  կամ թէ որպէս կայ  ի  Ծիծառնէ,  և  կամ  յոր 

ժամանակի գործեցաւ – 279. Աղաչեմք, զի  և  մեղաւորաց ողորմութեամբ 

քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես – 173. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ 

զայնչափ բազմութիւնն, երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, 

վասն առն, որ տեսին ի գիշերին, զի  և  թշնամիքն  ևս տեսին: - 220. որ 

թէպէտ  և  առ նոքաւք վերջացան  ի  ճշմարտութենէն, սակայն կամք 

ողորմութեանն գթացաւ առ մեր նուաստութիւնս: - 34. Որ թէպէտ  և  վաղ 

իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի 

տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս խարխարեալք: - 40. Բայց թէպէտ  և 

արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն ներքինն զնորոգումն կենաց 

սկսանի: - 45. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի 

ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր 

պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. որ թէպէտ և բազում անգամ 

խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն 

տալ մինչև հրաման  ի  տեառնէ հասանէր  ի  գիշերի վերջնումն՝ 

բաժանել զկէսն  և  տալ ցնա: - 76. զի թէպէտ  և  յաղթել  ոչ կարեմք, 

սակայն լաւ  է մեռանել  ի  վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա  ի  

ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. թէպէտ  և դուք  զմեզ աստի հալածէք, 

բայց որ աստս կամի բնակիլ,  և  նա  մի՛ գտցէ հանգիստ: - 99. Թէպէտ և ի 

սրբոց  ոք ջանասցէ աղաւթիւք, մի՛ յայտներ: - 104. Բայց որդին, թէպէտ  և 

դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 157. Թէպէտ և ընդ 

Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ լացի – 208. Կաց, 

հարճորդի, թէպէտ և զբազումս ջնջեցեր, սակայն այսաւր չպրծանիս ի 

ձեռաց քաջ արանցս – 222. եւ հրամայեաց զաւրացն պատրաստել 

զինքեանս յետին աւուրն կենաց և մահու ի պատերազմ: - 129. Նոյնպէս  և 

զերկրորդ պատերազմն, որ եղև ընդ Տրդատ և ընդ իշխանն հիւսիւսոյ – 

59. հաւաքեալ դասս կրաւնաւորացս … Նոյնպէս  և զայլս բազումս 

յասորոց: - 78.  Նոյնպէս  և զաւրն Կուառաց սկսան դարան գործել  ի 
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ցանգ այգեացն – 80. Իսկ Դեմետր  իբրև  ետես,  եթէ իշխանն Անկեղ տանն  

ի  բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ   նմա արարեալ, նոյնպես  և այլ 

զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. նոյնպէս  և զսուրբ 

Կարապետն  ի  Գլակայ վանսն զարդարեաց: - 156. որ  և  զիմ անուն 

գրեսջիր  ի դպրութեանդ, զի այնու  և  մասն աւրհնութեան ընկալայց յետ 

քո: - 41. Միւս պատճառ՝ վասն նորա և միւս՝ քննութեան աղանդոյն 

Մենանդրի, որ  և յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52.  

որ և առաջին հիմնադրութիւն շնորհեցաւ ինձ յակնարկութենէդ քումմէ՝ 

առնել  ի   տեղւոջս յայսմիկ – 56. Որ  և զիս իսկ ոչ եթող դառնալ  ի  

Նիւստրիայ – 78. Եւ նա անկեալ յերկիր թաւալէր,  և  կուտեցին արձան  ի  

վերայ նորա, և  կայ  ի  թաղման  ի  նոյն տեղւոջ, որ  և դեռ Արձան կոչեն 

լերինն: - 87.  Եւ  ի  նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին Մոկաց 

իշխանին, որ  և մեծ սուգ եհաս իշխանացն: - 94. Եւ յետ ժամանակաց 

խորհուրդ առեալ Կուառ  և  Մեղտես  և Հոռեան, ելեալ  ի  լեառն Քարքէ, 

որ  և տեսեալ զայն տեղի… շինեցին զնա դաստակերտս – 109. Որք 

երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին, որ և զսակաւ մասն գերելոցն 

դարձուցին: - 118. որ և ձայն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս 

հնչեցուցանէր: -122. Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ 

Մուրիկ դաւով  ի  ծառայէ իւրմէ, որ  և նստաւ յաթոռ նորա – 164. որ  և 

մեք այսաւր մատնեմք զանձինս մեր պատարագ վասն փառաւորեալ 

անուանդ  քո: - 167. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև ցայսաւր, որ  

և աւան իսկ շինեցաւ  ի  Վահանայ: - 188. զի մի ձայն բարձցէ ի  միւսն, 

դանակովն  ի  սիրտն հարեալ, ձգէին  ի  միւս յարկն, որ  և զնուիրակն  և  

զդպիրն վասն պատճառի ոչ  ետ տանել ի  բանդ: - 193. Երկրորդ գալն 

Վաղթանկայ  ի  Տարաւն՝ երեսուն հազարով, որ  և շինեաց զՊորպ քաղաք  

և  զբերդն Գահար: - 205. Եւ այնչափ կոտորեցին զնոսա, մինչև հեղեղատք 

արեանց ելին, որ  և  Թիլ կոչեցաւ անուն տեղոյն այնորիկ: - 220. որ  և ի 

դողման հարեալ երիվարացն … եհան ընդ յողն յերիվարին – 242. որ և 

անուանեցաւ ձորն այն Թըմրաձոր: - 246. Եւ ինքեանք եկեալ իջին  ի 

վանացն գեւղն. ընդ յառաջ երգս առեալ նման միմեանց. որ  և յետոյ  ի  

հոտել դիակացն շէր հանեալ ասէին: - 247. և ի դէպ եկն վասն իրացն. որ  

և կոչեցաւ գեղջն Շերանիկք անուն: - 247. Եւ կոչեցաւ անուն գեղջն մոգուց 

գերեզման, որ և  Մոգտունս: - 254. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր 

զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն, որ և յետս անդ անկեալ  տեղոյն 

անուն Այծսան եդին: - 265. Կորեաք մեք և մեռաք, որ և Կուրա կոչեցաւ: - 

266.Եւ փախուցեալքն ընդ յերեսս դաշտին թաքստեայք լինէին, որ  և  
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կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. Եւ իսկոյն ձեռն  ի  գործ 

հրամայեաց արկանել պատճէն պատասխանոյ ձեզ, որչափ  և  

հարցմանդ ձերոյ էր գիր – 65. որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա 

գալստեամբն որպէս և անդ Քրիստոսի գալստեամբն  ի  Յորդանան:- 35. 

որպես  և  առ դրան խորանին  ննջեցուցանէին  զուխտաւորսն: - 43.  

որպես  և  այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք  ի  ձերմէ բնակութենէդ – 47. 

եղիցի քեզ որպէս  և  կամիս  - 105. Եղիցի  ձեզ որպէս  և  կամիք – 173. և  

դու ծառայէ Աստուծոյ  և  կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ, որպէս  և ես 

ծառայեցի – 269. զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զորս և 

զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն  ի  Քրիստոս, իբրև զեղբարս  և 

զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով, որպէս և հարքն իմ: - 269. Ուստի և 

յարաժամ ճգնութեդամբդ բազմաց աւրինակ գոլով  և  դաստիարակելով 

շնորհիւն տեառն – 39.  Ուստի  և այժմ դեռ հայեցաւ  ի  դոսա աստուած  և  

էջ փրկել  ի  ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. ուստի  և  

զորդեգրութիւնն, որ ընդ յաստուծոյ էր, ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն – 

166.  

ԵՒ ԱՅԼ - և ետ  տանել զինքն ի տապանատուն հարց  իւրոց  ի Գլակայ 

վանս.  և  կայ  ի  դուռն Ստեփաննոսի.  և  այլ  ոչ  է  յայտ: - 267. 

ԵՒ ԱՊԱ - առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում 

փառաւորութեանդ,  և  ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. . և  ապա հասեալ 

հանդէպ Իննակնեան վայրուցն մղեալ ընկեց յերիվարէն – 91.  և  ապա 

առեալ զաջ թեկն Մկրտչին տեառնագրեաց շուրջ զգաւառաւն ասելով – 

96. մեռցուք նախ մեք  և  ապա մեծ աստուածդ մեր: - 99. Եւ ապա 

կարացին զդուրս մահուն կործանել: - 99. Եւ ապա դարձեալ թագաւորն  ի  

փոքր կոտորածէն,  ել  ի  գլուխ Արձանին – 132. և  ապա առեալ 

սպասաւորացն՝ տարան  ի  տեղին – 155. Եւ ապա առեալ  ի  վանս ուսոյց 

և հաստատեաց զնա հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. այժմ 

երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝ և  ապա այլ ուրեք: - 180. Եւ ապա առեալ 

ասէ – 252. Եւ ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ ընկղմեցան, դարձան 

ինքեանք  ի բանակատեղն,  և  զկարասին  և զգանձսն ժողովեցին: - 258. 

Վարդուհրի՛, մի՛ մեղադրեր, գլուխդ հակեաց և ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ 

զբեռնդ, և  ապա բառնամ: - 274. Եւ  ապա դադարեաց պատերազմն: - 278. 

Եւ ապա ի  մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, ամենեցուն զկատարած կենաց 

հասուցանէին: - 286. 
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ԵՒ ԱՐԴ -  Եւ  արդ եթէ ի ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա 

աղաչեմք  ի  մէնջ մի՛ վերջանայք – 49. Եւ  արդ՝ ես եկեալ եմ վասն սիրոյ – 

208. Եւ արդ հայեաց  ի  մեզ՝  թէ զիա՞րդ թշնամիք նեղեն զմեզ: - 264. 

ԵՒ  ԶԻ - Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ այս 

ամենայն բարութեամբ լցեալ – 144.  և զի  նուրբ էր մուտ քաղաքին՝ ի 

ժամուն սակաւք մտանէին: - 181. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց  իշխանին 

թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն 

աւելի  քան զԲՌ – 235. և զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  

մի և  թաքեան – 245. 

ԵՒԹԱՂԷ – Եւ եկեալ ի Կեսարիայ, և առեալ իւր կին ի հաւատացելոց 

զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ  և  քեռն Սոփի. և կացեալ ամ մի ի  

Կեսարիայ: - 69. զորոյ զհետ մտեալ Եւթաղէ հասանէ  ի  գաւառին 

Այրարատեան – 69. Իսկ Բուրտար առեալ զկինն իւր  և  զմանուկն 

Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյ իւրոյ Եւթաղեալ յաշխարհն 

Կապադովկացւոց: - 72.  

ԵՒԹԱՆԵՔԵԱՆ, ԵՒԹՆԵԿԵԱՆ – Եւ իբրև մատուցին զպատարագն 

եւթանեքեան  / ծն. եւթնեքին / խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի 

միում, որ եկեալ էր ի Յունաց, գրել զառ ի յինքեանց ասացեալն: - 165. 

Սոքա եւթանեքեան  կատարեցան  ի  զաւրացն Միհրանայ  յամսեանն 

քաղոց,  որ աւր   Դ  էր, ընդ  երեկաւուրն:  - 175. Եւ յարձակեալ ի վերայ 

սրբոցն, առժամայն զեւթնեկեան  սպանին – 175. 

ԵՒԹՆ - և առեալ գնաց ի Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի զսուրբ խաչն 

հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի տասն ամի թագաւորութեանն 

իւրում: - 279. Եւ զեւթն աւր Վահան ոչ եկեր և ոչ արբ: - 280. և  նա իսկ 

կացոյց եւթն քահանայ ի վերայ եկեղեցոյն – 281.  

ԵՒԹՆԵԿԵԱՆ – տե՛ս ԵՒԹԱՆԵՔԵԱՆ 

ԵՒԹՆ  Ռ  ԵՒ ՈՒԹՍՈՒՆ – Արդ իբրև եկին հարստացան երկոքին 

կողմանքն, էին վեց հազար ԹՃ ԽԶ քրմացն զաւրն, իսկ եւթն Ռ և ութսուն 

զաւրք իշխանացն Հայոց – 90. 

ԵՒ  ԿԱՄ - Ի նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ 

Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ պատերազմինք և  կամ հնազանդեա  և  տուր  

հարկս: - 217. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ 

խաչին, թէ յումմէ բերաւ,  և  կամ թէ որպէս կայ  ի  Ծիծառնէ, և կամ  յոր 

ժամանակի գործեցաւ – 279. 
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ԵՒ  ԿԱՄ  ԹԷ - և կամ թէ Ագաթանգեղոս զայդ ոչ յիշէ – 65. Պատմութիւն 

վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ յումմէ բերաւ,  և  կամ 

թէ որպէս կայ  ի  Ծիծառնէ – 279. 

ԵՒՍ – Եւս առաւել /գրքում՝ առավել / ստուգիւ գրեսջիք՝ եթէ զի՞նչ էր 

պատերազմ ձեր և քրմացն, մինչ երթայիքն ի մէնջ: - 45. Դարձեալ ցուցէք 

զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ ինչ թերութիւն լիցի լսողաց, 

կարծելով թէ բերեալ ևս չեն: - 45. սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ  լիով է, 

զի այլ ևս յաւելում ի դաստակերտսն: - 50. Իսկ նորա դէմ եդեալ գայր, զի 

զայն ևս քանդեսցէ: - 79. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ 

բազմութիւնն, երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն 

առն, որ տեսին  ի  գիշերին, զի  և  թշնամիքն ևս տեսին: - 220. 

ԵՒՍ  ԱՌԱՒԵԼ - Եւս առաւել / գրքում՝ առավել / ստուգիւ գրեսջիք՝ եթէ 

զի՞նչ էր պատերազմ ձեր  և  քրմացն, մինչ  երթայիքն  ի  մէնջ: - 45. 

ԵՓԵՍԱՑԻ - և անդ թողաք զՍուրտինոս Եփեսացի վարդապետն 

ամենայն գաւառացն: - 78. 

ԵՓԵՍՈՍ – Մինչ ել նա ի Պատմոս կղզոյ  և  եկն  յԵփեսոս,  և  անտի 

երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման նորա ըստ հրամանի 

տեսչութեանն աստուծոյ – 75. և ետ  տանել յԵփեսոս յեկեղեցին – 76. Եւ 

յետ փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք 

Կարապետին, մինչև  ի  ժամանակս  Դեկոսի թագաւորի: - 76. Եւ ապա ի  

ժամանակս նորա նստի յԵփեսոս աշակերտն Ակդինոսի Փարմեղոս – 76. 

ԵՓՐԵՄ - և  կացոյց անդր կրաւնաւորս  Կ:  Եփրեմ՝ ամս  ԻԸ, Յոհաննէս՝ 

ամս Ժ: - 146. 

 

              

 

                                                                   Զ 

 

 

 

Զ –Իսկ զաւրացն ի մէջ առեալ սպանին արս Զ: - 99. և կացոյց անդր 

կրաւնաւորս Կ: Գրիգոր՝ ամս Զ: Անդրէաս՝ ամս ԺԱ: - 146. Եւ իբրև գայր 

իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, Զ այր աստի և անտի կային  

– 193. և եկաց անդ ամս Զ:- 279. 

Զ  - նախդիր հայցական հոլովի հետ. - Գործածված է 1387 անգամ:  
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Զ - նախդիր բացառական հոլովի հետ. - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ – 34. 

Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմք  և կենաց 

վճար: - 45. որպէս և այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք ի ձերմէ 

բնակութենէդ – 47. տային նոցա զրոյց զառաջին պատերազմէն  մինչ գայր 

սուրբն Գրիգորիոս ի Տարաւն – 58. և յոյժ ուրախութեամբ լցեալ գոհամաք 

զաստուծոյ – 60. Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին 

սուրբ հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք 

զաստուծոյ - 64. իբրև եդաք ի ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ 

խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն … զնոյն աղաւթս 

մատուցանէր առ աստուած – 115. զի որպէս զայլ տեղեացն չէ ինչ գրեալ, 

զի թագաւորաց ժամանակագիրք են: - 116.  զոր տեսեալ թագաւորն 

ուրախ եղև  յոյժ  և գոհացեալ զաստուծոյ, որ ետ ի ձեռս նորա զթշնամիս 

իւր – 125. Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ մտանէին, սկսան 

կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. և մինչդեռ 

մտանել կամէր ի սենեկն, աճապարեալ ունէին զփողիցն – 193. Իսկ 

Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի տեղի 

թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ - 221. Եւ զերկու իշխանսն 

պարսից կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին -  236. Իսկ եթէ ոք երկբայաբար և 

թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և զվարձսն ի 

Քրիստոսէ, որպէս զնախանձաւոր և զթաքուցանող և զզլացող շնորհացն 

Քրիստոսի. ամէն:   - 289. 

Զ - նախդիր գործիական հոլովի հետ.- Յայնժամ ի մէջ անցեալ Արձանն և 

իշխանն Անկեղ տան  և սկսան անցանել զմիմեամբք – 86. և ապա առեալ 

զաջ թեկն Մկրտչին տեառնագրեաց շուրջ զգաւառաւն ասելով  - 96. Եւ 

աճապարեալ անկաւ զերիվարաւն – 138. Եւ այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի 

զիշխանն Ծոփաց ի մեջ առեալ բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. Եւ 

խրատ տուեալ, թէ յորժամ նոքա զձեւք / ծն. ի  ձեզ, ձեօք / հային, դուք 

միաբան ի քաղաքն դիմեցէք – 182. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ 

զխելս կարմնճին, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 

187. Եւ եկին զաւրքն ի գիշերի և պատեցին զնոքաւք – 218. Իսկ նորա 

կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի երկաթի և եդ պսակ 

շուրջ զգլխով նորա և ասէ – 254. Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և 

առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք… և 

գնաց մերձ ի բանակն Հոնին – 256. 

Զ-ը նախդիրը կապակցությունների մեջ. - Զառ ի յաստուածուստ 

պատուեալ և մարդկանէ փառաւորեալ – 33. զի զանձամբ առեալ հաւտդ 
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կատարեսցես ի բանաւոր փարախն վերին Սիովնի փոխարկեալ – 45. 

յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ ինչ զմտաւ ածելով 

զպանդխտութեան ժամանակս – 47.  Զայս ամենայն իբրև լուան Բեկտոր 

և Անաստաս և Թէովնաս և Աքիւղաս և Մարկիւղաս, զարմացան, զտեղի 

առեալ անդանաւր – 59. Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով 

հոգեխառն մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ 

քաղաքի – 59. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  առ եպիսկոպոսն 

ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն գործեցան: - 64.  որ 

թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, 

սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ  զձեր 

պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ  ի  վաղիւն 

անցանէին ընդ ստորոտ լերինն, զոր աւրինակ սովոր էին ասպատակել: - 

80. և ամենայն զաւրքն զաղաղակ բարձին առաջի իշխանին Սիւնեաց:-90. 

Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար – 98. Բայց ո՛չ  է 

հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի բազում զաւրք մտանեն – 

99. Եւ թագաւորն հիւսիսոյ  հրամայեաց իւր զաւրացն զառաջսն ունել:-

130. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, 

հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ էր ի Յունաց, գրել զառ ի 

յինքեանց ասացեալն: - 165. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս 

կարմնճին, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին շուրջանակի զնոքաւք – 187. Իսկ 

նոցա զաղաղակ բարձեալ ասէին – 213. Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ  

է,  և  զքո գլուխդ կտրեմ  և  զոր ինչ ունիս, յիս առնում  - 231. Բայց զոր ինչ 

ի Տրդատայ մինչև ի Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս 

Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին 

վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա  ի  տանս յայսմիկ, դիցէ  ի  

նոյն մատենիս – 288. 

ԶԱԶՐԱՏԵՍԻԼ - զի սևք էին  և  գիսաւորք  և  զազրատեսիլք / ծն. 

զազրատեսակք /  – 107.   

ԶԱՆՁԱՄԲ  ԱՌՆՈՒԼ - զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի 

բանաւոր փարախն վերին Սիովնի փոխարկեալ – 47. 

ԶԱՆՑ -  Եւ ընդ բազում աւթևանաւք զանց առնէր – 279. 

ԶԱՆՑ  ԱՌՆԵԼ – Եւ ընդ բազում աւթևանաւք զանց առնէր – 279. 

ԶԱՌԱՋԻՆ - Եւ երկու հարիւր ձի զառաջին յաղթութեանն աւարամասն 

յուղարկեաց սուրբ Կարապետին - 210. 
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ԶԱՌԱՋԻՆՆ – զառաջինն յաղթեցին զաւրքն Հայոց քրմացն: - 90. Իբրև  

ճակատեցան  ի  պատերազմ ընդ յիրեարս, զառաջինն  յաղթահարեցին 

զՍմբատ  - 222. 

ԶԱՌԱՋՍ ՈՒՆԵԼ -  Եւ թագաւորն հիւսիսոյ հրամայեաց իւր զաւրացն  

զառաջսն ունել: - 130. 

ԶԱՌ  Ի   - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ – 33. Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն 

մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 

59. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, 

հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ էր ի Յունաց, գրել զառ ի 

յինքեանց ասացեալն: - 165. 

ԶԱՌԻՎԱՅՐ - Եւ իբրև մերձ եղեն յելս զառիվայրին, յառաջ մատուցեալ 

Արձանն  և Դեմետր, և հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և 

յանդգնաբար յարձակեցան ի  վերայ: - 81. Իսկ իշխանն Մոկաց առեալ 

զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, կամելով իջանել  ի  Կուառս: 

- 82. և փախստական արարեալ զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն 

ընդ գեղջն կողմանէ: - 88.  զի անդ արք հետևակք, որ զառիվայր 

կողմանէն էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 88. Եւ իբրև 

յուղարկեցին զկինն և ինքեանք դարձան, և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ 

սակաւ զառիվայրն / ծն. զառվերն, զառիվերին/, որ ի գլուխ Սադակայ է և 

հայի ի փոքր ամրոցն– 154. 

ԶԱՏԱԿԱՆ – էր սա զատական / գրքում՝ զատակաց, ծն. զատական / 

յայլոց բանակացն: - 256. 

ԶԱՐԳԱՆԱԼ - Որ  իբրև զարգացաւ, գնաց յերկիրն Ճենաց – 70. 

ԶԱՐԴ - Խրատել և զիշխանսդ զայդոսիկ՝ լինել եկեղեցոյ զարդս /ծն. 

եկեղեցազարդս/, աղքատասէրս, կրաւնաւորասէրս, երկիւղածս: - 43. 

ԶԱՐԴԱՐԵԼ – զարդարեաց զնա հրաշալի սպասիւք – 156. նույնպէս  և 

զսուրբ Կարապետն  ի  Գլակայ վանսն զարդարեաց: - 156. 

ԶԱՐԹՆՈՒԼ -  Իսկ նորա որպես ի քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել 

առ ինքն զՎահան – 177. Զարթի՛ր տէր և զարթո՛ զզաւրութիւնս քո – 252. 

Ո՛վ Կարապետ Քրիստոսի, զարթիր  ի  ձայն  պաշտաւնէից քոց: - 271. 

Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ,  և ընթացեալ աւետիս տայր 

կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք  է: - 281. 

ԶԱՐԹՈՒՑԱՆԵԼ - արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է - 162. 

զոր եկեալ  զաւրացն Հայոց զարթուցին զնոսա և ջուր ցանեցին և տարան 

ի Մեղտի –246.  
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ԶԱՐՀՈՒՐԵԼ - և  զարհուրեալ ի դիւաց, փափեաւ ի տեղոջէն: - 175. Իսկ 

տեսեալ Միհրանայ՝ զարհուրեցաւ  և ասէ – 190.  զարհուրեցան, 

ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ ձայնս ասպարացն, և ի 

զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն խրտուցեալ լոկ 

յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. 

ԶԱՐՄԱՆԱԼ - զոր և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն Տրդատայ: 

- 59. Զայս ամենայն իբրև լուան Բեկտոր և Անաստաս և Թէովնաս և 

Աքիւղաս և Մարկիւղաս, զարմացան – 59. Թէպէտ ընդ մահ 

եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, սակայն ընդ քո իմաստութեանդ 

զարմացաք: - 208. զոր տեսեալ թշնամիքն զարմացան / ծն. զարմանային 

/: - 271. 

ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ - Եւ այն էր զարմանալի, որ գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և 

երիվարին ողն ընդ մէջն հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 136.  Այլ և 

յոյժ իսկ զարմանալի էր տեսիլ նոցա – 107. Եւ իբրև յուղարկեցին զկինն և 

ինքեանք դարձան, և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ 

զառիվայրն…ետես ի հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն զարմանալի – 

154. 

ԶԱՒԱԿ - և երկիրս քեզ եղիցի և զաւակի քում: - 178. 

ԶԱՒՐ – Զոր յանձն առեալ տայ  ի  ձեռս նորա իշխանս  և  զաւրս բազումս 

– 75.  Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան գործել  ի  ցանգ 

այգեացն- 80. և որ գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան, և որդի նորա 

Դեմետր, առեալ զզաւրն … մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն 

նոցա յաւգնականութիւն: - 80.  Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ ի վաղիւն 

անցանէին ընդ ստորոտ լերինն – 80. Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ 

զիշխանն Արծրունեաց … և սակաւ ինչ զաւրս / ծն. զօրօք, զօրիւ, զօրու / 

իբրև արք  երեք հարիւր … և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 

81. Սիւնեաց իշխան, յառաջ մատի՛ր  և  տես, գուցէ զաւրքդ /ծն. զօրք / 

հիւսիւսոյ իշխանին են: - 82.  Եւ  դու  առաքեա զոք  զկնի զաւրացն / ծն. 

զօրաց/ մերոց – 82.  զի ըռազմ է բազում զաւրաց և բազում դրաւշք երևին 

փողփողեալք: - 82. և ինքն առաքեաց զկնի երիս արս զաւրացն ազդ 

առնել: - 82. վաղվաղակի յարձակեալ  ի  վերայ քաջ իշխանացն՝  ի  

փախուստ դարձուցին զզաւրսն – 84.  Իսկ այլ զաւրքն Հայոց, իբրև լուան 

զձայն գուժին, ամենեքեան անդ հասանէին  ի բլուրն: - 84. Եւ մինչ այս 

այսպէս գործեցաւ, փութանակի եկին հասին զաւրք / ծն. զօրքն / քրմացն 

ի Վիշապ քաղաքէ – 87. և միաւորեալք դասք քրմացն ընդ միմեանս՝ 

յարձակեցան ի վերայ զաւրացն Հայոց – 88. Իսկ արք գեղջն 
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դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ մերոց զաւրացն – 88. և  յերկուց 

կողմանց  ի  մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց,  և  սկսան կոտորել: - 88. Իսկ 

Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ 

զաւրսն, ուշ նմա արարեալ, նոյնպէս / գրում՝ նոյնպես /  և այլ զաւրքն 

սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. և կային մնային իշխանքն մեր 

զաւրուն  իւրեանց – 89. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և 

այլք ոմանք ի Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել քրմացն: -89. Արդ 

իբրև եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, էին վեց հազար ԹՃ  ԽԶ 

քրմացն զաւրն, իսկ եւթն  Ռ  և  ութսուն զաւրք իշխանացն Հայոց – 89-90. 

ապա հնչեցուցին զփողս պատերազմացն և դիմեցին առհասարակ ի 

վերայ միմեանց, զառաջինն  յաղթեցին զաւրքն Հայոց քրմացն: - 90. և 

ամենայն զաւրքն զաղաղակ բարձին առաջի իշխանին Սիւնեաց: - 90. և  

կտրեաց զնա  ի  զաւրացն և փախստական արար ի վերայ լերինն ընդ 

յարևելս կոյս – 91. Եւ դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորել 

սկսան արս ՌԼ դիաթաւալ կացուցանէին: - 93.  և  ինքեանք մնացին 

անդէն, ոմանք  ի դիտանոցն մնալով, այլ  զաւրք ի մարգճակին առ 

աղբիւրս անտառին: - 95. Իսկ զաւրացն ի մէջ առեալ սպանին արս Զ: - 99. 

Բայց ո՛չ  է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի բազում զաւրք 

մտանեն – 99. Իբրև կործանեցին զաւրքն զկուռսն, սկսավ սուրբն Գրիգոր 

հիմն արկանել եկեղեցոյ – 99. Եւ իբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, երթեալ 

իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի 

մկրտութիւն – 105. Արքայն հիւսիսոյ զաւր գումարեալ եկն   ի  վերայ 

իշխանին վրաց – 117. Արդ իբրև  եհաս պատգամաւորն վրաց իշխանին 

առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրել իւր յաւգնականութիւն: - 118.  զի 

կուտեցան  ի տեղեաց և եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ, թող զզաւրս թագաւորին 

և  զպաշտաւնեայս սրբոյն Գրիգորի - 124. Եւ իբրև կատարեաց զամենայն 

պաշտամունս աւուրն, եկին հասին զաւրքն– 124. Բայց առ թագաւորն 

Տրդատ ԼՌ  միայն մնացեալ էին զաւրք - 126. Եւ բարժանեալ զզաւրսն՝ 

արձակեաց որպես խորհեցաւ: - 129. Եւ մի ոմն ի զաւրացն Սիւնեաց 

ըմբռնեաց պատանի մի ի զաւրացն հիւսիսականաց և ած առ թագաւորն: 

- 129. և հրամայեաց զաւրացն պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն 

կենաց  և մահու ի պատերազմ: - 129.  Եւ իբրև առաւաւտ եղև, զզաւրքն 

սկսան կազմել փողոց թագաւորին, զի յԱրձանն ելցէ: - 130. Եւ թագաւորն  

հիւսիսոյ  հրամայեաց իւր զաւրացն  զառաջսն  ունել: - 130. Եւ որք ի 

գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և 

կոտորեալ  փախստական արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն 
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– 131.  Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպէս /գրքում՝ որպես / ի դիպող 

ժամանակի գտեալ յարձակեցան  ի  վերայ գեղջն – 131. զոր տեսեալ ԴՌ 

արանցն, որ ի վերայ գեղջն էին, յարուցեալ փախստական արարին 

զզաւրսն ի ներքոյ գեղջն – 132. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ 

յայգէմէջսն՝ սակաւք  պրծան, և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. և 

հարեալ զազդարար փողսն՝ մնաց մինչև ամենայն զաւրքն ժողովեցան ի 

մի վայր: -133. Իսկ թագաւորն հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր գնաց ի  

Հաշտենից տափարակ տեղիսն: - 133. զոր  եղեր առաջի զաւրաց քոց: - 

133. Իսկ զաջ զաւրուն  թևն տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի 

ձեռն իշխանին Անգեղ տանն: - 134. Եւ իբրև ամենայն զաւրքն սկսան դէմ 

իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ արքայն հիւսիսոյ ասէր – 134. Իսկ նա 

ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն և էանց յաջ թևապետն հիւսիսոյ և ասէ – 

137. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ 

եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 

138. Եւ իբրև այգն զառաւաւտն մերկացաւ, պատրաստեցան մնացեալ 

զաւրքն հիւսիսականացն, և յարձակեցան ի վերայ հայոց զաւրացն – 139. 

Եւ նորա հասեալ հալածեաց զզաւրսն ի նմանէ - 139. Եւ իբրև եկին 

ժողովեցան զաւրքն ամենայն, և համարեալ գտաւ սպանեալ ի մերոցս 

հազար և ութսուն: - 141. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր 

յուղարկեալ, հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ 

առնել -143. Եւ կնքեալ քաղկեդոնական հաւատովն  և  դարձաւ զաւրաւք  

ի  Պարսից գործաւորսն - 158.  Եւ տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց ԼՌ, 

և  ինքն  առեալ զզաւրսն Յունաց ՀՌ, գնացին  ի  Բալխաստան – 158. և 

ընդ Հայոց զաւրսն / ծն. զօրն / հպարտացան բանակիլ – 158. Իսկ 

Նիհորճէն Որմիզդ գումարեալ զզաւրս Պարսից ութսուն հազար,  եկն  ի  

վերայ Մուշեղայ: - 159. Եւ նորա քաջալերեալ  զզաւրսն / ծն. զզօրս / 

Հայոց՝ հազիւ հաւանեցոյց մտանել ի պատերազմն: - 159. Եդ բանս  ի  

բերան զաւրացն /ծն. զօրաց/  զսուրբ Կարապետն կոչել  

յաւգնականութիւն:  – 159.  Եւ կտրեալ զգլուխն՝ եդ  ի  մաղախ իւր.  և  

յորդորեալ զզաւրսն  / ծն. զօրս / ի  պատերազմ.  և  զաւրացեալ  առաջի  

եդ  զնոսա  ի  փախուստ – 160. Իսկ զաւրքն / ծն. զօրք / Յունաց 

տրտմեցան սաստիկ ամաւթով: - 160. կոչեաց թագաւորն զՄուշեղ և 

պատրաստեաց տալ պարգևս ամենայն զաւրացն – 160. Եւ  ինքն թողեալ 

զզաւրսն  ի Դուին՝  ի  բաց  եկաց  ի  մարզպանութենէն – 162. և  առեալ 

զզաւրս  իւր, որ  ի  Մամիկոնեան տանէն, եկն  ի  գաւառ  իւր: - 162. Բայց 

յորժամ  եկն  Խոսրով  ի  Կարնոյ  քաղաք՝ զՄիհրան  ի  Տարաւն  
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առաքեաց բազում զաւրաւք – 163. Եւ յանկարծակի հասին զաւրքն 

պարսից – 174. Սոքա եւթանեքեան կատարեցան ի զաւրացն Միհրանայ  

յամսեանն քաղոց, որ աւր Դ էր, ընդ երեկաւուրն – 175. Իսկ ոմանք 

հասեալ ի Մուշեղայ իշխանէն տեղեկանալ վասն զաւրացն, իբրև տեսին 

զնոսա կոտորեալս, հիացան  և  փութանակի երթեալ պատմեցին 

իշխանին Մուշեղայ: - 176. Իսկ զաւրքն մատուցին թուղթ քրիստոնէական 

աւրինաւք  և  մխիթարութեամբ: - 176. Եւ այն զաւրք, որ զկրաւնաւորսն 

կոտորեցին, անցեալ յԱստղաւն ամրոցն, կացին աւուրս երկու, ոչ ինչ 

կարացին առնել: - 180. Եւ իբրև գնացին մինչև ի դուռն Աւձ քաղաքի, ի 

ներքս նենգութեամբ դարան մահու պատրաստեալ՝ ի ձեռս գալ զաւրացն: 

- 181. Եւ առ վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի ներքս առնուլ զզաւրսն 

Պարսից – 181. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք յուղարկեմ, 

ի Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182. Իսկ Վահան փութով յառաջ 

եկեալ զաւրացն  աւետիս տայր և քսան ի պարսից զաւրացն աւետաւոր 

առաքէր առ Միհրան, եթէ զքաղաքն առաք. և ինքն դարձաւ զհետ 

Պարսից զաւրացն: - 183. Եւ  ինքն առեալ զզաւրս իւր Շ,  երթեալ  առ  

Մուշեղ – 184. ես փախստական եկի առ քեզ ի քո զաւրացն  - 185. զի ո՛չ ի 

քաղաքն թողին և ո՛չ աւարամասն ետուն մեզ. այլ և զիմ զաւրսն ի 

քաղաքն արգելեցին – 185. Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն ի գիշերի մի՛ 

անցանել ընդ գետն  Մեղտեայ - 185. Իբրև վճարեցան իշխանքն, գնաց 

ինքն  ի  տաճարն, ուր զաւրքն էին ժողովեալ – 193.  Վահան ոչ ետ 

մաւտել ի զաւրսն – 196. Եւ հրամայեաց արգելուլ զզաւրսն ի  հեռուստ: - 

197.  Եւ զՎաշիր գանեաց, մինչև նշան բանից առցէ զաւրսն կոչելոյ – 198. 

Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ և յուղարկեաց յայն զաւրսն, որ հեռին 

էին: - 198. Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն/ ծն. զօրացն /  – 198. Եւ  

արդ  ի  վաղիւն սկսան զաւրքն գալ  ի  նոյն տեղի լերինն: - 200. և յերեկոյն 

իջանեմք  ի վերայ զաւրացն Յունաց: - 200. Եւ դարանակալք դիմեցին  ի  

վերայ  նոցա, և կտրեցին զերիվարսն ի զաւրացն – 200.  Իսկ զաւրքն / ծն. 

զաւրացն / Պարսից  տեսեալ զիրսն, աղաղակեցին միաբան – 200. Իսկ 

Վահանայ առեալ զզաւրսն՝ իջուցանէր զնոսա  ի ձորն բուն – 200. Այս 

մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն հակառակեալ միմենաց՝ 

գունդ խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել – 201. և ձեր զաւրացդ գունդ ոչ 

կայր – 201. Եւ ի միւսում ամին խրոխտացեալ՝ այլ զաւրս առաքեաց: - 202. 

Այս ամենայն զաւրք կային ընդ ձեռամբ Վահանայ: - 211. զի աճապարեալ 

կտրեաց զգլուխն Ըռահանայ, և զզաւրսն / ծն. զզօրքն / ի փախուստ 

դարձուցեալ – 212. Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝  խնդրէին ելս 
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իրացն և ոչ գտանէին: - 212. Եւ հայրն զաւրացեալ  և  յառաջ կացեալ 

մատնեաց տէր ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. Ի  նոյն ամի զաւր / 

ծն. զօրք, զօրս / գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ – 217. 

Եւ եկին զաւրքն ի գիշերի և պատեցին զնոքաւք – 218.  Եւ ելեալ ի մէջ 

գիշերի ի վերայ զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ յանկարծակի երևեալ այր մի 

հերաւոր, և ի հերաց նորա լոյս փայլատակէր  - 219. Իսկ նորա խոյս 

տուեալ աւուրս  ութ  և պատրաստեաց զզաւրս իւր: - 220. Եւ յամենայն 

կողմանց ի վերայ յարձակեցան և ի մեջ առին զզաւրսն պարսից: - 222. Եւ 

զաւրքն շուրջանակի պատեալ ի վայր լցին զպարսիկք - 226. Իսկ 

Սմբատայ առեալ զզաւրն, գնայ  ի  վերայ քաղաքին Պորպայ՝  ի  գիշերի: -  

226.  Եւ մտեալ զաւրաց  ի  տունս՝  զորս պարսիկ լեզուաւ գտանէին, 

սատակէին: - 227. Կամ տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ 

երկրիս զխոտն և զհացն կերան… զտաճարին գինն, զոր իմ հայրն 

Վահան այրեաց վասն քո զաւրացն, և զսապոնին գինն  ԿՌ դահեկան, որ 

զքո զաւրացն զգիշահոտ և զարիւնաթաթաւ հանդերձն լուանալ տուաք և 

ագաք: - 228. Եւ առին զզաւրսն և անցին յայնկոյս Արածնոյ և զկինն և 

զորդին ի հետ ունէին: - 233. Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ 

այր … և  առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր նորա, և գնացին 

երկոքեանն ի վանսն: - 234. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին 

թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն 

աւելի քան  զԲՌ – 236.  Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին յայն 

տեղի, որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. Իսկ ոմանք հետևակեալ ձորամուտք 

եղեն ի Պարսից զաւրացն, գնացին յանտառն  - 236. իբրև տեսին զզաւրսն 

Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք յերիվար 

ելանել – 238. Եւ ինքեանք առաքեցին արս Ճ՝ գրգռել զզաւրսն – 238. զորս 

իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, դռոհ ետուն զհետ  և  մի  մի  հասանէին: - 

239. Իբրև հասին հարիւրքն առ Սմբատ  և  ելին ի բլուրն,  և  զաւրքն 

Պարսից սկսան բազմանալ  ի վերայ Սմբատայ  և  Վարազայ – 239. զի 

որչափ զաւրքն բազմանային, նոքա յանհոգս լինէին ի մէջ նոցա – 243. Եւ 

սկսան ոմանք երկմտել ի զաւրացն Սմբատայ: - 244. և ի մէջ առեալ  

զզաւրսն Պարսից և սկսան կոտորել յանխնայ մինչև ի մուտս արևուն: - 

246. զոր եկեալ զաւրացն Հայոց զարթուցին զնոսա և ջուր ցանեցին և 

տարան ի Մեղտի – 246. Դարձեալ այլ զաւր / ծն. զօրս / առաքեաց Խոսրով  

ի  վերայ Սմբատայ տանն Մամիկոնէից՝ զՏիգրան զաւրապետն մեծ  Ի 

հազարաւ – 250. և դու ժողովեա զզաւրս մեր և գնա ի սուրբ Կարապետն – 

251. Եւ ելեալ գնաց ժողովել զզաւրս իւր՝ ինն հազար ինն հարիւր և 
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քառասուն այր – 253. Եւ առաքեաց առ Սմբատ զաւրս և ասէ – 253. Եւ 

խնդացեալ զաւրացն Հայոց, մեծ գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին: - 

256.  զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ ձայնս 

ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն 

խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. և զաւրքն կարծէին, 

թէ հեծեալ է – 257. Արդ քանզի յայլ զաւրքն / ծն. զօրսն / անցանել ոչ 

կարացին, զի մթին գիշեր էր … ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի 

քարագլուխն առնէին – 258. Եւ ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ 

ընկղմեցան, դարձան ինքեանք ի բանակատեղն, և զկարասին և զգանձսն 

ժողովեցին: - 259. և ինքն զայլ զաւրսն ըռազմն կարգեաց – 260. և դիմեաց 

զզաւրն / ծն. զօրն, զօր / ի վերայ Սմբատայ իբրև զմեղու – 260. Եւ 

ժամանեաց նոցա երեկոյ  և  զաւրքն պարսից փախստական եղէն  ի  

Հաշտենս ԸՌ  այր: - 262. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին զաւրքն 

յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ – 263. Արդ իբրև տեսին զաւրքն 

Տարաւնոյ, լքեալ յերկիր  կործանեցան – 263. Իսկ պարսիկք յարուցեալ 

զհետ մտեալ զաւրացն  և  տուեալ զնոսա Արածնոյ` նեղէին: - 263.  և 

կտրեալ զզաւրսն ԳՌ. և եդ առաջի, և տարաւ անցոյց ընդ յԱստեղաւնս – 

264. Իսկ զաւրն եկեալ հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն հայի և 

թաքեան անդ: - 265. Բայց ի թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն, և 

առաջի եդեալ զաւրսն՝ գետավէժս առնէին – 265. Եւ Պալունեաց իշխանն 

զհետ մտեալ բազում զաւրաւք կոտորէին: - 266. Եւ նա այլ զաւր 

առաքեաց ի Տարաւն: - 266. և առաքեաց զաւրս ի Տարաւն յիսուն հազար – 

268. Իսկ Վահանայ ձայն  տուեալ յորդին Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272. 

և անդ ժողովեցան և այլ զաւրք / ծն. զօրքն / Վահանայ – 273. Իսկ Վահան 

երթեալ վարեաց զզաւրսն  / ծն. զզօրս / Պարսից մինչև ի դաշտն– 274. Եւ 

պատեցին ի մէջ զզաւրսն Պարսից, սկսան  ցրուել զնոսա ի միմեանց – 

275. Իբրև եհաս իշխանն փախստական ի տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, 

մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. և  ելեալ 

զաւրաւքն գնաց ի  Կեսարիա  և  ետ զմասնն հայրապետին  Կեսարու, որ 

կոչիւր Յովհան – 279. Եւ  եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան 

Հայոց, առնու զաւր  բազում  և  գնայ ի  վերայ Հունաց – 283.  բայց յղէ ի 

կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի, զի 

ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. Եւ ինքն առաքեաց 

զաւր առ Վաշդեան հինգ հազար: - 284. Իբրև առ զթուղթն և  ընթերցաւ, ի 

նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել  

զնենգութիւնն, որ  ինչ առաջի կայր ի զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. 
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Իսկ Տիրան արձակեաց ժողով լինել համաւրեն զաւրու ի պատերազմ: - 

285. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է, եդ զայս 

բանս առաջի զաւրացն  / ծն. զօրաց/ իւրոց ութ հազարաց - 285. իսկոյն 

իշխանն Անձաւացեաց  Սահուռ ապստամբեալ, ի դուր ելեալ և սուր ի 

վերայ Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. Եւ ապա ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, 

ամենեցուն զկատարած կենաց հասուցանէին: - 286. Գնացի և գտի առ 

նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած, և ի զաւրաց ուստեք 

ունէր, պարսից կամ յայլոց ուրուք ապականեալ զերկիրս – 287.   

ԶԱՒՐԱԳԼՈՒԽ - Ապա միաբանեալ արարին իւրեանց զաւրագլուխ 

զՄիհրխոսրով – 259. 

ԶԱՒՐԱՆԱԼ - և զաւրացաւ արքայն Հայոց – 67. և  զաւրացեալ  առաջի  եդ  

զնոսա ի փախուստ – 160. Եւ հայրն զաւրացեալ և յառաջ կացեալ 

մատնեաց տէր ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 216. Ընդ ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակլեայ զաւրացաւ Խոսրով պարսից արքայն – 279.  

Եւ զաւրացաւ Հերակլ  ի  թագաւորութեանն իւրում – 279. 

ԶԱՒՐԱՊԵՏ - Իսկ ընդդեմ դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի 

թագաւորին  Տրդատայ, և նորա բարկացեալ  յարձակեցաւ ի վերայ նորա 

և ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 140. Իսկ իշխանն Մուշեղ առաքեաց առ յունաց 

զաւրապետն / ծն. զօրավարն / և ասէ – 162. և ի հարուածէ ցաւոցն ետ 

բանից նշան առ զաւրապետն և իշխանս գալ ի տեղին փութով: - 198. 

Դարձեալ այլ զաւր առաքեաց Խոսրով ի վերայ Սմբատայ տանն 

Մամիկոնէից՝ զՏիգրան զաւրապետն մեծ Ի հազարաւ – 250.  

ԶԱՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - մի՛ տար ի ժառանգութիւն անհաւատից, այլ եղիցի 

ձեռն քո ի զաւրացուցանել զհաւատացեալս – 168. Որդե՛ակ, զնոյն  և  դու 

արասցես,  և տէր զաւրացուսցէ զքեզ: - 270. Ո՛վ տէր զաւրութեանց, 

զաւրացո զմեր պատերազմողսն և արա յամաւթ զթշնամիսն: - 271.  

ԶԱՒՐԱՒՈՐ - Զի արքայն հիւսիսոյ զաւրաւոր էր իբրև զՏրդատ և 

ահաւոր: - 135.  

ԶԱՒՐԷՆ - զի մի՛ ոք ի դաստակերտս կամ ի գեղաքաղաքս զաւրէն 

աղէքսանդրացւոցն գործիցէ – 42. և կազմեցան զաւրէն պատերազմի և 

սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին  առ թագաւորն: - 161. 

ԶԱՒՐ  ՀԱՆԱՊԱԶ - Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան  ի 

վերինդ քո Երուսաղէմ, զի վասն քո մեռանիմք զաւր հանապազ – 169.  

ԶԱՒՐՈՒԹԻՒՆ - Դու, տէր զաւրութեանց, հայեաց յերկնից ի պատրաստ 

բնակութենէդ քումմէ - 56. այս քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի 

աստուածոցն և գիտեմք զզաւրութիւն նոցա – 85. ես ցուցանեմ 
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զզաւրութիւնս իմ ի քեզ – 91. և կնքեա անվթար զաւրութեամբ քով 

զոսկերս սոցա – 104. Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս, և 

վասն ցուցանելոյ ի հեռագոյն տեղոյ անտի զզաւրութիւն աստուծոյ 

սքանչելեացն: - 114.  Արդ՝ արա զնշան քո զաւրութեանդ առ նա. զի վկայ 

լիցի ազգաց և աւրէն բազմաց: -154. Տէր աստուած զաւրութեանց և 

արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր զմարդն ի պատկեր քոյոյ 

բարերարութեանդ – 166. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի 

վերայ վիմիս այսորիկ – 173. Զարթի՛ր տէր և զարթո՛ զզաւրութիւնս քո – 

252.   Բայց զաւրութիւն / ծն. զօրութիւն / տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ 

կարացին անցանել ընդ ձորն - 265. Ո՛վ տէր զաւրութեանց, զաւրացո 

զմեր պատերազմողսն և արա յամաւթ զթշնամիսն: - 271. 

ԶԳԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին / ծն. սգացուցին / 

սրբոյն Գրիգորի, եթէ  ի  գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, 

որ  դեռ  ևս  ձաւնեն դիւաց: - 79.   

ԶԳԱՒՆ - Զոր ոմանք համբաւեն, եթե Զգաւն / ծն. Սգօն / ասեն եղբաւրն 

Գրիգորի, որ  է  Յակոբ: - 70.   

ԶԳԵՍՏ - Եւ որք ընդ  դուռն  անցանէին,  զայն ի  տունս  առեալ  ի  

զգեստիցն  կողոպտէին – 181. և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն 

պահէին- 191. 

ԶԳԵՏՆԵԼ - Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր / ծն. զգետնեաց / զնոսա և 

ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն - 265.  

ԶԳՈՒՇ - զոր և ես աղաչեմ՝ զգուշ կացէք – 110. 

ԶԳՈՒՇ ԿԱԼ - զոր և ես աղաչեմ՝ զգուշ կացէք – 110. 

ԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ - որք զգուշութեամբ  ծառայեն  քեզ – 104. և դու անդ 

կաց զգուշութեամբ – 120.  

ԶԵՆԵԼ - դու՞ ես, որ զկրաւնաւորսն իմ՝ զսիւնսն աշխարհի զենել ետուր: - 

190. 

ԶԵՆՈԲ - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ է Զենոբայ Ասորոց 

եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն Գրիգորի – 33. զոր խնդրեմք ի 

քէն, Եղիազարոս,  և  միւսն Սիւս հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ 

Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցին եպիսկոպոս Մամիկոնէից 

տանն – 38. կամ թե զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ նորա կամ ու՞ր 

Եղիազար և Զենոբ: - 62. Եւ իբրև ընթերցան զթուղթսն, սուրբն Գրիգոր 

հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն - 62. Իսկ 

Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի մահուն Խոսրովու և 

անտի ոճով գրել զամենայն – 63. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց 
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առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն 

գործեցան: - 64. Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի Զենոբայ 

անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի  Հայաստանեայցս յոյժ սիրով 

ողջոյն ի տէր – 64.  Զենոբայ Ասորոյ  պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և 

պատմութիւն վասն Իննակնեան տեղեաց  և  պատերազմին որ յԱրձանն 

եղև: - 66. Զենոբ  /ծն. Զենովբ / եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: - 145.  

Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ 

Ասորոյ  / ծն. Զենավբա /՝ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, 

թողեալ գրով ի նոյն եկեղեցին: - 287. թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և 

իմոցն, ես Յովհան Մամիկոնեան եպիսկոպոս, ԼԵ-երորդ Զենոբայ / ծն. ի 

Զենոբայ, ի Զենավբայ /, առաջին  եպիսկոպոսէ Մամիկոնենից – 288. 

ԶԵՆՈԲ ԱՍՈՐԻ -  զոր խնդրեմք  ի քէն, Եղիազարոս,  և  միւսն Սիւս 

հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ 

ձեռնադրեցին եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. Եւ իբրև ընթերցան 

զթուղթսն, սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին 

պատերազմն - 62. Զենոբայ Ասորոյ  / ծն. ասորւոց, ասորւոյ եպիսկոպոսի 

/ պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և պատմութիւն վասն Իննակնեան 

տեղեաց և պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Ժամանակագրութիւնս 

այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ Ասորոյ  /ծն. Զենավբայ 

Ասորոյ / վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն 

եկեղեցին: - 287. 

ԶԵՆՈՒԼ - և ետ զենուլ ի վերայ ձեռինն, զի իջցէ ջերմ արիւնն և 

թուլացուսցէ զբռնատեղին: - 242. Եւ արկեալ զինքն ի վերայ սեղանոյն 

զենին յաւուր Պենդեկոստէին, յառաջ քան զՔրիստոս պատարագեալն: - 

285. 

ԶԵՐԾԱՆԵԼ - և մի ոք ո՛չ կարաց զերծանել: - 187. և ոչ գիտացին, մինչև 

ոմն զերծեալ անկաւ ի բանակն իւր: - 198. 

ԶԵՐԾՈՒՑԱՆԵԼ - դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա 

մարդասիրութեամբ քով  և ողորմեալ զերծուսցես զնոսա – 171.   

ԶԷՆ - ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի 

զէնս ի վեր  վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. 

տեսանեմ առ նա զէն սրեալ և թագուցեալ և յարեան ներկեալ: -155. Եւ 

յանկարծ զէնս վերացուցեալ՝ կտրեաց զգլուխ երիվարին Ասուրայ – 215. 

Եւ պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի ճեղքելն ճարճատէ, 

այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: - 240. և  տուեալ 
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նոցա գանձս,  և ձիս  և  զէնս,  և  արձակեաց զնոսա խաղաղութեամբ ի 

պարսիկս: - 248.   

ԶԻ - զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի սահման 

ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ -34. զի զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս 

Հայոց – 35. զի որպէս Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ կորեաւ, նոյնպես  

և  աստ  ի   սորա գալստեանս  և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. Զի է 

սա երկիրս Հայոց – 35. Զի հունձք բազում հասեալ են ի Քրիստոս, և 

մշակք սակաւ – 37. Բայց զքեզ աղաչեմ, զի հանցես մշակս ի հունձս 

տեառն: - 38. Զի զայն ուսոյց նոցա հակառակն ճշմարտութեան 

սատանայ. զի ընդ խաւար ընթացեալք զրկեալք լիցին 

յաստուածածանոթութեանցն  – 40. զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան 

զՄովսէս, ոչ խնայելով ի մարմինդ քո -40. զի և չիք ինչ պատճառս, զի ետ 

զդոսա տէր ի շինել  և ոչ ի քակել - 41. որ և զիմ անուն գրեսջիր ի 

դպրութեանդ, զի այնու և մասն աւրհնութեան ընկալայց յետ քո: - 41. Զոր 

և ի  սրբոյն Անտոնէ ուսցիս զկարգ ճգնութեանն, զի ոչ իւիք պակաս է քան 

զառաջին Անտոնն: - 42. Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից, զի մի՛ ոք ի 

դաստակերտս կամ ի գեղաքաղաքս զաւրէն աղէքսանդրացւոցն գործիցէ 

- 43. զի յարեան ի վերայ նորա հերեսիովտայք և հալածեցին զնա ի 

կողմանս Հռովմայ: - 44. Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ 

գրով, զի մի՛ ինչ թերութիւն լիցի լսողաց, կարծելով թէ բերեալ ևս չեն: - 45. 

զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր փարախն վերին 

Սիովնի փոխարկեալ – 45. զի յերևել հովուապետին առցուք  և  մեք 

վարձս  ընդ  առաջին մշակացն: - 46. զի ոչ առ ամենեսեան ընդունելի է 

նորա քարոզութիւնն – 47. որպէս և այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք ի 

ձերմէ բնակութենէդ – 47. Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական 

հաւատով լցեալ  և  զաշխարհս յաստուածպաշտութեան,  յաւտար  և  ի  

տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական: - 48. Մանաւանդ զի 

գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս եպիսկոպոս պիտոյ է և քահանայս – 48. 

Զի դեռ մանկունք երկրիս  ի  դպրոցի են  և  ոչ  ոք  ի  նոցանէ բովանդակ  է 

քահանայութեան: - 48. Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն 

սուրբ Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր 

եդեալ: - 50. այլ և մեզ ոչ է արժան առնուլ ի նմանէ, զի աշխատեալ է, 

առանց այլոց սատարութեան – 50. սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, 

զի այլ եւս յաւելում ի դաստակերտսն: - 50. զոր հաճոյ թուեալ էր 

երուսաղէմացոցն, զի առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ – 52. Մանաւանդ զի առաւելապես գթութիւնդ քո հաճեցաւ 
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բնակիլ ի տաճարիս յայսմիկ – 56.  Արդ մեք վասն այդր դանղաղիմք գալ, 

զի երկիրդ հեռի է և մեք անկար ի նուաղ կենացս և ի պանդխտութենէս – 

60. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն – 61. Զի ոչ է աւրէն 

զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և յիշատակ Հայոց ոչ 

թողուլ - 63. զի դադարեաց հալածանքդ ի կողմանցդ յայդցանէ: - 64. զի ես 

յառաջգոյն գրեցի քան զնա: - 65. մանաւանդ զի պատշաճ համարեցաւ 

զԱրշակունի  և  զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց  և  ձեզ 

պատճէն պատասխանոյ գրել – 65. Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն 

այն հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր նորա 

Խոսրովուհի: - 70. զի եսպան զնա  ի  պատերազմի արքայն լփնաց Ռէգէս: 

- 71. Զի սա էր, որ եկն ի պատերազմ ի վերայ Դիոկղետիանոսի արքային 

յունաց -71. Մինչ  զի խորհուրդ առեալ իշխանին Անկիւղ տանն  ի  

գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77.  Իսկ նորա դէմ եդեալ գայր, զի և զայն 

ևս քանդեսցէ: - 79. զի մեծն Գիսանէ  ի  պատերազմ ելանելոց է  ընդ 

ուրացող իշխանացն:- 80. զի յորժամ լուան երիվարքն, սկսան վրնջել և 

պատերազմ յուզել: - 81. Եւ  դու առաքեա  զոք զկնի զաւրացն մերոց, զի 

դարձցին յետս, զի ըռազմ է բազում զաւրաց և բազում դրաւշք երևին 

փողփողեալք: - 82. զի ընդդէմ եկին արք տեղոյն և մուծին զմեզ ի ներքս: - 

83. զի արս չորս հարիւր լոկ ունէր – 84. Ո՞չ գիտէք, զի այսաւր մեծն 

Գիսիանէ ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ – 85. զի այս իշխանն է Անկեղ 

տանն և Սիւնեաց տանն – 85. այս քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի 

աստուածոցն և գիտեմք զզաւրութիւն նոցա զի ընդ թշնամիս 

պաշտաւնէից ինքեանք մարտնչին: - 85. զի այս տուն թագաւորին Հայոց է 

– 85. զի թէպէտ  և  յաղթել  ոչ կարեմք, սակայն լաւ  է մեռանել  ի  վերայ 

մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա  ի  ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 

86. զի մենամարտեսցուք ես և դու: - 86. ,,Գիտեա՛, Արձան, զի այսաւր 

արձանանալ պիտի քեզ ի տեղւոջ աստ – 87. զի անդ արք հետևակք, որ 

զառիվայր կողմանէն էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 

88. զի ամենեքեան չէին ժողովեալ – 89. զի ԴՌ դեռ ի  Մեղտի  զգերիսն  

ունէին – 89. զի այնպիսի էր այր յաղթող և կորովի և ի գործ պատերազմի 

յառաջադէմ – 90.  մինչ զի ամենայն իշխանքն  Հայոց դողային ի նմանէ: - 

90. զի Դեմետր և Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ միմեանս – 93. զի 

զմեռեալս իւրեանց թաղեսցեն - 94. Իբրև եկաք ի վայրս գեղջն, 

մոլորեցաք, զի գիշեր էր – 95. ,,Վա՜յ մեզ, զի և որսկերք մեռելոց հալածեն 

զմեզ յերկրէս: - 98. զի պղնձի էր, երկոտասան կանգուն երկայնութեամբ և 
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երկու կանգուն  և  թզաւ լայնութիւն: - 98. այլ զհասարակն առեալ դնէր 

տապան բրտեայ, զի հողեղէն է և ոչ ոսկեղէն – 100.  Զի Կարապետին է առ 

անկիւն դրանն Արշակունի / գրքում՝ Աշակունի /, թզաւ հեռի գտանես 

զբևեռս նշանացն՝ կէս թզաւ բարձր ի գետնոյն: - 102. եթէ կին ոք մի՛ 

իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ կոխելով զպատուական 

նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 102. զի պատճառ իրացն 

այս եղև: - 103. զի մի՛ ոք կարասցէ հանել զսոսա աստի – 104. զի 

տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալսն: - 104.  զի դու 

կարող ես յամենայնի և քեզ փառք յաւիտեան: - 104. զի սևք էին  և 

գիսաւորք և զազրատեսիլք – 107. զի ցեղով ի Հնդկաց էին: - 107. Զի կռոցն, 

որ յայսմ տեղւոջ էին, պատճառ այս է – 107. զի ընդյարձակութիւն էր 

որսոյ – 109. Եւ Գիսիանէ զի գիսաւոր էր, վասն այնորիկ  և  

պաշտաւնեայք նորա գէսք ունէին – 109.  Զի և ազգն այն, յորժամ ի 

Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և զհարցն աւրէնն 

չիշխէին յայտնի ունել -110. ծամ թողին  ի գլուխ մանկանցն, զի և զայն 

տեսեալ՝ յիշեսցեն զառաջին գործ պղծութեան իւրեանց – 110. զի մի՛ և 

այս ի ձերում երկիրդ սերմանեսցի: - 110. և եթող ի տեղւոջն արս 

կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն– 

111. զի աւանք էին սոքա բազումք և մեծամեծք – 111. Զի Կուառ ունի 

երդահամարս ԳՌ  և  ԲԺ-ան  և  հեծեալս  ՌԼ  և  հետևակս  ԲՌ  և  Մ:  - 

111. Եւ  իշխանքն երթեալ գնացին  մինչև ի  դուռն քաղաքին  և  

տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 113.  զի անդ իսկ էր խարհեալ դնել զմնացեալ 

նշխարսն – 114. զի մի ոք յանդգնեսցի հանել զնոսա: - 115. զի որպէս զայլ 

տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի թագաւորաց ժամանակագիրք են: - 116. Այս մի 

ամ է, զի ոչ եմք տեսեալ զնոսա: - 119. Եւ տրտմեցաւ թագաւորն յոյժ, զի ի 

վաղնջուց ցանկայր տեսանել զնոսա: - 119. և դու անդ կաց զգուշութեամբ, 

զի մի՛ զձեզ տեսեալ փախիցեն  - 120. զի գային յանտառէն յարևմտից 

կողմանէ ի քաղցրահամ յաղբիւրէն – 120. զի և անդ իսկ էին դարանափոր 

խուցք նոցա: - 120. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ի 

բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. Ես ձեզ աւետիք, զի 

սատանայ կործանեցաւ – 121. զի կուտեցան  ի  տեղեաց տեղեաց  և  եղեն 

թուով իբրև ՃՌՆԾ – 124. զի լիցի յիշատակ յազգս անցելոց: - 124. Եւ 

եկեալ ի գեւղն Կուառս, և զի աշխատեալ էին, հանգիստ ետուն իւրեանց 

աւր մի: - 125.  մինչ զի զթագաւորն ի նեղ տեղի թակարդեաց: - 126. զի 

մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն Անգեղ տանն 

զՀոռենիցն կանգնեաց – 127. Արդ սկսան իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ 
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նոցա ի պատերազմ, զի լուսինն  ի միջաւորէի էր: - 128. Եւ իբրև 

առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել փողոց թագաւորին, զի յԱրձանն 

ելցէ: - 130.  Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան 

տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպէսզի 

ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. Զի արքայն հիւսիսոյ զաւրաւոր էր 

իբրև զՏրդատ և ահաւոր: - 135. Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց և 

ձգեաց զճոպանն – 135. և այնչափ փութանակի դարձաւ և կրթեալ 

զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. Եւ 

մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի 

չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 135. Սիւնեաց իշխան, ի մէջ ած զգունդ 

այծուցդ, զի անկաւ հոնն: - 137. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն  զիրսն 

և զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն– 138. Եւ այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի 

զիշխանն Ծոփաց ի մեջ առեալ բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. Եւ ի 

նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ  ասէր – 139. և իբրև ետես զի խոցեալ 

էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան ի բանակն և անդէն 

մեռաւ: - 139.  Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ այս 

ամենայն բարութեամբ լցեալ – 144. զի նա էր տեղեակ տոմարի ամենայն 

ազգաց:-147. Իսկ կին նորա  զի յոյժ փափագեալ էր տեսութեան սրբոցն 

… գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 150. և բազում 

անգամ աղաչեալ զսպասաւորսն, զի թողցեն մտանել յեկեղեցին – 150. Եւ 

պատգամ յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի առեալ զիրսն և թողցէ զնա ի ներքս: – 

151. զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա  և զիս տաճարիս արժանի 

արա: - 152. զի դու ոչ յիշես յողորմութեան զբարկութիւն քո: - 153. ,,Ո՛վ 

սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ լերուք ընդ իս 

այսաւր ի տէր, զի ներեաց ինձ և կատարեաց զփափագումն սրտի իմոյ: - 

153. Արդ՝ արա զնշան քո զաւրութեանդ առ նա, զի վկայ լիցի ազգաց և 

աւրէն բազմաց: -154. զի իշխան ոմն անաւրէն կտրեաց զերկոսեանս և 

ետ գուսանի մի: - 157. զի թագաւորին փոխանակ էին զնա կարգեալ – 160. 

Եւ իբրև լուաւ թագաւորն, երկեաւ ի նմանէ, զի մանուկ էր: - 161. զի 

կալցեն զնա և տարցեն ի Բալխ – 163. զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ 

եթէ կորեաւ տեղի ապաւինի  նոցա  և  ոչ  ոք  է, որ աւգնէ նոցա: - 167. զի 

վասն քո մեռանիմք զաւր հանապազ – 169. զի հաստատուն կացցէ հիմն 

հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական և մարգարէական 

քարոզութեան - 169. բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի 

աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. Դու, 

տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով  և ողորմեալ 
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զերծուսցես զնոսա, զի քո արարծք  են  և  գինք սուրբ արեան քո: - 171. 

Աղաչե՛մք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց 

շնորհեսցես – 173. Այլ  և  զմեր մահս ընկալ  ի հաճոյս  քո տէրութեանդ, 

զի  դու կարող ես յամենայնի,  և  քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. բայց 

զդուռն եկեղեցոյն ոչ կարացին գտանել, զի ծածկեաց տէր ի նոցանէ:  – 

175. Եւ նշխարք սրբոցն անկեալ կային անթաղ զաւուրս երիս, զի 

ամենեքեան փախեան: - 176. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն 

եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ,  և  տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին  և 

յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր 

աշտարակ եղեն աշխարհի, բարեխաւսք և աւգնականք առ աստուած: - 

177.   Որդե՛ակ Վահան, դու գիտես զաւուրս կենաց իմոց. զի այս Ճ ամ է, 

զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ - 178.  այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և 

աւգնական իմ աստուած է և դու և ո՛չ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ 

ԲԺանամեայ: - 178. զի ես այլ ժառանգ ոչ ունիմ – 178. Իսկ Վահան յանձին 

կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի 

հաշտեսցի և գնասցէ: - 179.  զի ես առ քեզ կամիմ գալ ապստամբութեամբ 

ի նմանէ – 179. Եւ նա արձակեալ կոչեաց, զի յաւժար էր իրացն – 179. և զի 

նուրբ էր մուտ քաղաքին՝ ի ժամուն սակաւք մտանէին: - 181. զի նոքա 

կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 183. Եւ իբրև տեսին պարսիկք, զի 

դիմեցին ի քաղաքն միաբան, խնդացին յոյժ: - 183. ես փախստական եկի 

առ քեզ ի քո զաւրացն, զի ո՛չ ի քաղաքն թողին և ո՛չ աւարամասն ետուն 

մեզ – 185. զի զայն խրատ տուեալ էր Վահանայ: - 187. զի տեսցուք 

զմիմեանս: - 192.  զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն – 193. սակայն ընդ ձեզ և 

ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ, զի ես աշխատել եմ և շինել  – 195. 

Եւ զդպիրն և զնուիրակն առաքեաց առ Վաշիր, զի կոչեսցեն անդ: - 196. 

Եւ նոքա երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու: - 196. 

Բայց նուիրակն և դպիրն ոչ ինչ գիտէին յիրացն, զի Վահան ոչ ետ մաւտել 

ի զաւրսն, այլ առանձին յետոյ – 196. և յորժամ զտաճարսն այրեաց, 

զնոսա ի պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի մի՛ գիտասցեն զիրսն: 

- 196. զի այնպես գրեսցէ, որպէսզի գայցեն վաղիւն, զի յոյնք գան  ի  վերայ 

մեր: - 198. ապա՝ զի Յոյնք ձեր թշնամիք էին, ի նոսա ոչ իշխեցաք գնալ – 

201. Ի սոյն ամի Կարապետն, որ յԻննակնեան էր, փլաւ, զի շարժ խիստ 

եղև: - 202. զի հայր էր փառաւոր և սուրբ վարիւք – 204. զի անդ գահավէժ 

եղէն ոմանք ի վայրենի գազանաց, կարծելով եթէ հեծեալ է: – 207. Այլ 

գիտեմ, զի սուտ ես, իբրև զշուն կծկիս – 209. Եւ երկու հարիւր ձի 

զառաջին յաղթութեանն աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին, 
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զի անդ կնքեցին զնա: - 211. զի աճապարեալ կտրեաց զգլուխն Ըռահանայ 

– 212. Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի պատերազմող արսն 

անցանեմ: - 215. Որդի սատանայի, յիրաւի  է  անուն  քո Ասուր, զի սուր  

քո  չէ ինչ,  և մարտուցեալ  ընդ կտրիճս՝ ծանիցես զպարտութիւն քո: - 

215. Զի էր Վահան ամաց ութսնից: - 216. Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և 

մի՛ երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր 

ինքն պատերազմի: - 219. զի ինքեանք սկսան մարտնչել ընդ միմեանս  և 

զմիմեանս սատակել – 219.  զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 219. զի և 

թշնամիքն ևս տեսին: - 220. զի զհետևակս քաղաքին հեծեալս արասցէ 

փութով: - 220. զի մի գաղտ դարանս գիտասցեն – 221. Կարապետ, 

յայտնեա զքեզ և այսաւր ծառայից քոց, զի վասն քո մեռանիմք ի վերայ 

հաւատացելոց Քրիստոսի: - 223. և հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա, 

և ոչ կարաց ունել, զի բազում մարդկաւ վազեաց գլուխն Վաղթանկայ: - 

224. պարսիկք, մի՛անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, որ սրտացաւ 

ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. Իսկ Սուրեան, զի իմաստուն 

այր էր, ասէ – 230. Բայց զի նենգել կամէր պարսկին, և Սմբատ եթող 

զորդին իւր զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանցէ: - 234. զի 

չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. Զի թէ 

սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ոչ իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ 

ոք: - 234.  Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ 

կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան  զԲՌ – 235.  Եւ իբրև 

դարձան, Սերեմ մեռաւ, զի հարին նետիւ ի սիրտ նորա – 237. իբրև տեսին 

զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք 

յերիվար ելանել – 238. Եւ մածեաւ սուրն  ի  ձեռին Սմբատայ  և  ոչ կարաց 

հանել, զի մածաւ արիւն ընդ սուրն – 240.  Իբրև տեսին պարսիկքն զի 

մածեալ էր ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն 

տուեալ միմեանց ասեն – 240.  Փութասջիք, զի մածաւ սուր քաջին, և 

սուրն, որ ի ձեռին նորա, կոտորեցաւ – 240. Վա՜յ քաջութեանդ ձերոյ  և 

արութեանդ,  զի ոչ կարացէք հերձուլ զգլուխ իմ: - 241.  Զայս ասաց, զի 

յիշելիք լիցի բանն: - 241. զի անգեղք և բուէճք պատեցին զիս: - 241. և  ետ 

զենուլ  ի  վերայ ձեռինն, զի իջցէ  ջերմ արիւնն  և  թուլացուսցէ 

զբռնատեղին: - 242.  Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր պատեցին 

զնոսա – 243. զի որչափ զաւրքն բազմանային, նոքա յանհոգս լինէին ի մէջ 

նոցա – 243. Իսկ ըստ տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս Սմբատ, զի 

գայր, որ էր իշխան Հաշտենից – 244. և  զի մնացին երիվարք նոցա, 

երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և թաքեան – 246.  Եւ արջ, զի զոր ուտէն՝ Չմնայ  
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առ  ինքն, ի  սովոյ մեռաւ – 247. Անգեղք, զի ագահ էին նստան – 247. 

Մկունք զի շատ տանէին ի ծակս իւրեանց՝ Մաշեցան ոտք նոցա: - 247. 

տե՛ս, տէր,  և  մի՛ լռեր, մի՛ դադարեր, զի կարի խրոխտացաւ թշնամին   ի  

վերայ մեր: - 252. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ ի վերայ քո 

վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 

252. Իբրև երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, որդին Սմբատայ, 

յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից իշխանացն, զի էին 

ի միում խորանի – 255. Եւ ապաշաւեցին, զի զտապանսն իշխանացն 

աւարեցին: – 256. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ 

իւրով ԸՌ այր – 256.  զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի 

ջորիքն ընդ ձայնս ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս 

սաստիկ փողոցն խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. 

իւրաքանչիւր ոք վա՜յ կանչէին և ոչ գիտէին զհետս անձանց, զի տէր 

պատերազմէր ընդ նոսա: - 258. Արդ քանզի յայլ զաւրքն անցանել ոչ 

կարացին, զի մթին գիշեր էր, և զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան, զի 

յիմարեցոյց զնոսա աստուած, ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի 

քարագլուխն առնէին – 258. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին 

Պալունեաց, զի այնչափ էր հզաւր, որ մարդոյ  քան զմինն այլ ոչ կրկնէր: - 

260. և սկսաւ պակասել Սմբատ, զի այր ծեր էր: - 261. և խնդրէր անցանել 

ի վանս ի Գլակայ, զի հանցէ զոսկերս թշնամեաց իւրոց: - 268. զի ի 

պատերազմունս նա էր, որ աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 269. զի ոչ 

պատրեցայ ի գեղոյ, և ոչ զրկեցի և ոչ նեղեցի զտառապեալս, զի 

զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և 

զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. զի նա է թագաւորն նոցա և մեր 

հասարակաց – 273. զի այն իսկ էր խնդրուածք նոցա: - 273. Պահեա զդա, 

իջանեմք ի Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ Կարապետին, զի 

դա էր, որ նախատէր զպաշտաւնեայս նորա: – 275.  զի իշխանն 

Պալունեաց կտրեաց Բ  իշխանս և եհան զնոսա  մինչև ի Հաշտենս: - 275. 

Աղաչեաց իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ հնարեա և գողացիր զխաչն, զի 

եկեղեցպանն քո ազգականն է - 280. զի այր ոմն լուսաւոր ընդ սեամս 

եկեղեցւոյն յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280. Զիս կողոպտեցին և զԱրջք 

շինեցին. արդ թոյլ տուր, զի երկիրն  այն ամուր է, ոչ կարեն անտի 

գողանալ:- 281. և կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ 

զկաթողիկոսն, և հանել ետ զերկոսին աչս նորա, որ զի կողոպտեաց 

զսուրբ Կարապետն: - 281. և նա իսկ կացոյց եւթն քահանայ ի վերայ 
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եկեղեցոյն, զի ամենայն ամի մինն ունեցի: - 281. զի Վահան յաւելեալ առ 

հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ Կարապետին - 283.  բայց 

յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի, զի 

ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: -283. Նեղեացար 

պանդխտութեամբ, արդ՝  արի ե՛կ, զի խորհեսցուք  ինչ  ի  վերայ արքայի: 

- 284. և աճեալ՝ պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն հարանցն անուանքն, 

որ գրեալ կան մինչև ի Թոդիկ, ամենեքեան ասորիք էին - 287. զի այսպէս 

գտաք աւրինադրեալ  յառաջնոցն: - 288. աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց 

աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ 

թուեսցի ումեք ծանր, այլ և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով 

դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ, զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ Կարապետէն, և 

ի մեր նուաստ հովուական աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 

289.   

ԶԻ՞ - Զի՞ սպառեցայք, փախիք որ մեք կոտորեմք: - 266. Զի՞ պակեար, ո՛վ 

իշխան: - 275. 

ԶԻԱ՞ՐԴ - զիա՞րդ դարձան ընդդէմ նոցա քուրմքն, որ  ի  տեղիսն  Գիսանէ 

: - 59. որդեա՛կ, ընդէր բաժանեցար ի գրկաց իմոց, զիա՞րդ ոչ ողորմեցար 

մաւրս քում – 151. Եւ արդ հայեաց  ի  մեզ՝  թէ զի՞արդ թշնամիք նեղեն 

զմեզ: - 264. 

ԶԻ ԵՒ - Զի և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի 

հաւատս և զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել -110. ծամ թողին ի 

գլուխ մանկանցն, զի և զայն տեսեալ՝ յիշեսցեն զառաջին գործ 

պղծութեան իւրեանց – 110. Աղաչեմք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ 

քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես – 173.  զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 220. 

ԶԻ ՄԻՆՉ - Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական հաւատով լցեալ 

և զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ 

ընդէ՞ր եղէք փախստական – 48. զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն 

կանգնեաց, իշխանն Անգեղ տանն զՀոռենիցն կանգնեաց – 126. 

պարսի՛կք, մի՛անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, որ սրտացաւ ծառայքդ 

էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. 

ԶԻՆՉ - Եւս առաւել /գրքում՝ առավել/ ստուգիւ գրեսջիք թէ զի՞նչ էր 

պատերազմ ձեր  և քրմացն, մինչ երթայիքն ի  մէնջ: - 45.  բայց զի՞նչ են 

այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան գաւառ Հայոց, որ և գաւառին մին մի 

քահանայ երկու լոկ թէ հանդիպին: – 48.  կամ թէ  / գրքում՝ թե / զի՞նչ եղև 

Եպիփան աշակերտ նորա կամ ու՞ր Եղիազար և Զենոբ: - 62. փութացո 

յամուրն Ողկան մինչև տեսցուք՝ եթէ զի՞նչ լինիցի – 82. Մկրտիչ 
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Հովհաննէս Կարապետ Քրիստոսի, չտեսանե՞ս զինչ գործեն: - 130. Զինչ է 

այդ, զրուց տուր ինձ: - 190. Վաշիր, զի՞նչ եդիր  ի  մտի- 197. Արդ՝ փութով 

զոր ասացիդ յուղարկեա՛. ապա թէ ոչ՝ տե՛ս եթէ զինչ անցք անցուցանեմ 

ընդ քեզ: - 229. Իսկ նա յուղարկեաց զՎահան զորդի իւր տեսանել, թէ 

զի՛նչ խնդրէ: - 250. Կաց տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս գայցէ ինձ, 

որ ես քեզ պսակ եդի: - 254.  Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի պատերազմ, այլ 

տեսից, ասէ, թէ նոքա զի՞նչ գործեն: - 271. Բայց ոչ կարացին գիտել զինչ 

էր բանն, և անդէն մեռաւ: - 275. 

ԶԼԱՆԱԼ - Իսկ եթէ ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի 

զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և զվարձս ի Քրիստոսէ, որպէս 

զնախանձաւոր և զթաքուցանող և զզլացող շնորհացն Քրիստոսի, ամէն:   

- 289. 

ԶԿՆԻ - այլ ամենայն վստահութեամբ փութացարուք գալ զկնի արանցդ, 

զոր յղեցաք առ ձեզ: - 49. յոր վիճակ և բնակիջիք, ձեր եղիցի և որք զկնի 

ձեր, որչափ կենդանի էք դուք և մեք: - 49. քանզի և նոքա հալածականք 

շրջէին զկնի Եղիազարու: - 51. և   խնդացեալ յոյժ, դարձաւ զկնի նոցա 

մինչև  ի  Հռոմ քաղաք: - 53.  և յոյժ ուրախութեամբ լցեալ գոհացաք 

զաստուծոյ, և կամեցաք զկնի կոչնականացդ գալ – 60.  այր մի, որ կոչէր 

Բուրտար, ի նշանաւոր ազգէ Պարսից, ելեալ զկնի Անակայ և եկեալ 

մինչ՝ յԱրտազ և անտի ելեալ գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 

69. Իսկ Բուրտար առեալ զկինն իւր  և  զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի 

աներոյ իւրոյ Եւթաղեալ յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 72. մայրն եմուտ  

ի  վանս կանանց  և  կրտսերն գնաց զկնի ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր 

Նիկիմաքոս: - 72. Եւ դու առաքեա զոք  զկնի զաւրացն մերոց – 82.  և ինքն 

առաքեաց զկնի երիս արս զաւրացն ազդ առնել: - 82. Արդ, ինչ որ զկնի 

այսոցիկ՝ և զայն թողաք այլ պատմագրի, մինչև դարձեալ կրկին դառնա 

պատմութիւնս ի Տարաւն  - 116. Եւ մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի 

Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: 

- 136. Իբրև եհաս նմա` ասէ. Կատաղի շուն, խառանեցեր զկնի / ծն. զհետ 

/ քո ջղացն: - 136. Եւ զկնի այսորիկ եթէ իմանալ ոք կամեսցի զայլն, ի 

պատմագիրս հարցցէ: - 143. որք զկնի սրբոյն Գրիգորի եկեալ էին  ի  

Կեսարիայէ: - 176. որ ընդ ծմակն գնասցեն ինքն Ճ այր առեալ՝ զկնի նոցա: 

- 186. Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն 

նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն մատենիս – 288. Սա եկաց Ի-երորդ 

զկնի Ստեփաննոսի: - 249. 
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Զ ՀԱԶԱՐ - Իսկ նորա բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նորա Զ հազար այր 

ի Մուշ: - 210. 

ԶՀԵՏ /մակբայ / - զորոյ զհետ մտեալ Եւթաղէ հասանէ ի գաւառին 

Այրարատեան - 69. զոր  և  թագաւորն զհետ մտեալ՝ մինչ  ի  մուտս 

արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. Իսկ 

Վահանայ զհետ մտեալ ի մուրտսն լնուլ – 184. զորոյ զհետ մտեալ երկու 

ոմանց և անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ 

նորա – 188. Եւ Սմբատ զհետ մտեալ ասէ – 224. Իսկ Սմբատայ առեալ 

զգլուխն և  զհետ մտեալ ծառային ասէ – 225. զորս իբրև տեսին զաւրքն 

Պարսից, դռոհ ետուն զհետ և մի մի հասանէին: - 239. Արդ առեալ 

Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր բանակին, և ի 

տասն ջորին՝ այր մի, որ  զհետ երթայր: – 257. Որ իբրև արկին ի բանակն, 

և  ինքեանք զհետ մտեալ  / ծն. ի հետմտեալ / սկսան կոտորել, և 

հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի – 257. Ապա զհետ 

փախստէիցն մտեալ, խնդրեցին, և հայեցեալ տեսին զնոսա գահավիժեալ: 

- 259. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ մտին զհետ  / ծն. 

զհետ մտին / նոցա. և ի  վաղիւն հասին: - 262. Իսկ պարսիկք յարուցեալ 

զհետ մտեալ զաւրացն և  տուեալ զնոսա Արածնոյ նեղէին: - 263. Եւ 

Պալունեաց իշխանն զհետ մտեալ բազում զաւրաւք կոտորէին: - 266. Եւ 

Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն 

երիվարին և ասէ  - 276. 

ԶՀԵՏ /նախդր. /  - և ինքն դարձաւ զհետ Պարսից զաւրացն: - 183. Իբրև  

գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա – 186. 

արդ ես գնամ զհետ նորա – 252. արդ՝ պնդեսցուք զհետ թշնամեացն: - 273. 

և  ինքն գնաց զհետ փախստէիցն և հասեալ միւս իշխանին, ասէ – 275. 

Իսկ իբրև եկին այլ գունդք իշխանին Հաշտենից, որք գային զհետ 

փախստէիցն, և ոչ ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. 

Եւ նորա յանձին կալեալ իջոյց ի պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա 

յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և շինեաց եկեղեցի: - 280. զի յորժամ 

զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ 

և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 

289. 

ԶՀԵՏ ԵՐԹԱԼ - Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն և տարաւ 

զնոսա յեզր բանակին, և ի տասն ջորին՝ այր մի, որ  զհետ երթայր: – 257.   

ԶՀԵՏ ՄՏԱՆԵԼ - զորոյ զհետ մտեալ Եւթաղէ հասանէ ի գաւառին 

Այրարատեան - 69. զոր և թագաւորն զհետ մտեալ՝ մինչ ի մուտս 
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արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. Իսկ 

Վահանայ զհետ մտեալ ի մուրտսն լնուլ – 184. զորոյ զհետ մտեալ երկու 

ոմանց և անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ 

նորա – 188. Եւ Սմբատ զհետ մտեալ ասէ – 224. Իսկ Սմբատայ առեալ 

զգլուխն և  զհետ մտեալ ծառային ասէ – 225. Որ իբրև արկին  ի  բանակն, 

և ինքեանք զհետ մտեալ  / ծն. ի հետմտեալ / սկսան կոտորել, և 

հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի – 257. Ապա զհետ 

փախստէիցն մտեալ, խնդրեցին, և հայեցեալ տեսին զնոսա գահավիժեալ: 

- 259. Իսկ պարսիկք յարուցեալ զհետ մտեալ զաւրացն  և  տուեալ զնոսա 

Արածնոյ նեղէին: - 263.  Եւ Պալունեաց իշխանն զհետ մտեալ բազում 

զաւրաւք կոտորէին: - 266. Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի 

թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին և ասէ  - 276. 

ԶՂՋԱՆԱԼ – Եւ հիացեալ սկսան զղջանալ – 96. 

ԶՄՏԱՒ ԱԾԵԼ - յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ 

ինչ զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47.   

ԶՈՀԵԼ – Եւ վասն ոչ զոհելոյ կռոցն՝ ի մեծամեծ տանջանսն մատնեաց 

զնա: - 73. 

ԶՈՐ ԱՒՐԻՆԱԿ - Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ ի վաղիւն անցանէին ընդ 

ստորոտ լերինն, զոր աւրինակ սովոր էին ասպատակել: – 80. Բայց ո՛չ  է 

հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի բազում զաւրք մտանեն – 

99. 

ԶՈՒԱՐԱԿ - Եւ պատարագս ողջակիզաց սպիտակ զուարակաց և 

նոխազաց և բազում գառանց և աղքատաց բազում ողորմութիւն առնէին: 

- 141. 

ԶՌ – ելէք ԶՌ ընդ մեջ այգեստանեացդ և ի գլուխ Արձանին թաքիք մինչև 

ցառաւաւտն – 128. ԶՌ սպառազինաւք արգելուլ կամէր զթագավորն - 

130. Եւ համար արարեալ յաւուր յայնմիկ ԶՌ, Ե միայն պակաս: - 184. բեր 

զխաչն և տուր ինձ և առ յինէն ԶՌ դրամ: - 280. 

ԶՏԵՂԻ ԱՌՆՈՒԼ - Զայս ամենայն իբրև լուան Բեկտոր և Անաստաս և 

Թէովնաս և Աքիւղաս և Մարկիւղաս, զարմացան, զտեղի առեալ 

անդանաւր – 59. 

ԶՐԱՀ - Եւ բախեալ տիգաւ ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և 

եհան ընդ սիրտ նորա – 224. 

ԶՐՈՅՑ - տային նոցա զրոյց զառաջին պատերազմէն մինչև գայր սուրբն 

Գրիգորիոս ի Տարաւն – 58. 
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ԶՐՈՅՑԱՏԱՐ - Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, 

երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի 

գիշերին, զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 220. 

ԶՐՈՒՑ – Զինչ է այդ, զրուց տուր ինձ: - 190. 

ԶՐՈՒՑԱՏԱՐ - Եւ թողուլ հրամայեաց արս Խ՝ զրուցատար / ծն. 

զրոյցատարս / լինել Պարսից արքային: - 201. և  համարով գտեալ արս 

չորեք հարիւր  և  յիսուն և տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝  արձակեցին 

ի Պարսիկս, լինել զրուցատար սքանչելեացն  և  յահէն, որ հանդիպեցաւ  

ի  կրաւնաւորաց գնդէն նոցա: - 278. 

ԶՐՈՒՑԱՏԱՐ ԼԻՆԵԼ - Եւ թողուլ հրամայեաց արս Խ՝ զրուցատար լինել 

/ծն. զրոյցատարս / Պարսից արքային: - 201. 

ԶՐՈՒՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆ -  զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ 

գրով առաքել զզրուցատրութիւն /ծն. զրուցատրութեան/ ձերում 

ճանապարհորդութեանն – 61. Յետ այսքան պատմեալ 

զրուցատրութեանց, սուգ ժամանեաց խաղաղաբնակ երկրիս մերում – 

283. 

ԶՐՈՒՑ ՏԱԼ – Զինչ է այդ, զրուց տուր ինձ: - 190. 

ԶՐԿԵԼ - որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում զզրկեալս ի 

ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս համարելով: - 40. 

զի ընդ խաւար ընթացեալք զրկեալք լիցին յաստուածածանոթութեանցն  

- 40. վա՜յ ինձ, մեղաւորիս, որ զրկեալս եմ ի բարեաց: - 150. զի ոչ 

պատրեցայ ի գեղոյ, և ոչ զրկեցի և ոչ նեղեցի զտառապեալս – 269. Եւ որ 

ոք զմեր անուն ի յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի և ինքն ջնջեալ և զրկեալ 

ի մեր աւրհնութենէ և աղաւթից: - 28 

 

 

 

                                                                Է 

 

 

Է -  և  անտի գնացեալ  ի  Մանեայ այրն  և  կացեալ  անդ ամս Է  ̀

վախճանի  ի  կենացս  ի  փառս Աստուծոյ: - 145. և  կացոյց անդր 

կրաւնաւորս Կ ...Ներսէս`  ամս  Է: Յովհաննէս  ամս Բ: ... Սահակ`   ամս 

Է: - 147.  

Է  ՀԱՐԻՒՐ – Եւ Խորնի ունի ծուխս ՌՋԶ   և  հեծեալս  Է հարիւր  և  

հետևակս  Ռ  և  Է: - 112. 
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ԷՃ – Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և այլք ոմանք ի  

Տիրակատարն քաղաքէ իբրև  ԷՃ` յաւգնել քրմացն: - 89. Իսկ իշխանն 

Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, կտրեալ  ԷՃ արամբք  ի  քրմացն 

կողմ ելանէր – 90.  

ԷՇ – Եւ զերիվարսն  և  զուղտսն յուղարկեցին  ի  գեւղն Պալունեաց. ընդ 

ձի,  և  ընդ յուղտ,  և  ընդ  յէշ` գտաւ  ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 

259. 

 

 

 

                                                     Ը 
 

 

Ը - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: ... Կումիդաս` ամս Ժ: Բարդողիմէոս` 

ամս Ը: - 147. Եւ յետ  Ը ամի եկն Աբդռահիմ, քեռորդին Մահմեդի, բազում 

աղխիւ – 285.  

ԸՃ  - Եւ Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ  և  Է հարիւր և  հեծեալս  ԸՃ  և  հետևակս  

ՌԼ: - 111. 

ԸՃ  ԵՒ  Զ – զոր պարսաւորքն կոտորեցին  ԸՃ  և  Զ  այր, միահամուռ ԴՌ  

և  Մ  և  ԾԲ: - 132. 

ԵՃ  ԵՒ Խ – Իսկ Բրեխ  ունի ծուխս ԳՌ  և  ԲՃ  և  հեծեալս  ԲՌ  և  Խ  և 

հետևակս աղեղնաւորս  ԸՃ  և  Խ  և  տիգաւորս  Ռ  և  Ձ  և  պարսաւորս Մ 

և Ձ: - 112. 

ԸՄԲՌՆԵԼ - և ըմբռնեալ մահու կապեաց զամենեսեան ընդ անիծիւք, 

արժանացուցանել զնոսա դժոխոց կայանին – 55. զոր յետոյ Տրդատ 

ըմբռնեաց, մինչ առ արքայն յունաց էր:- 71. փախո զԳրիգորդ յանհոգս 

ուրեք հանդերձ ընկերաւք իւրովք, գուցէ ըմբռնեն զդոսա և մեք ամաչեմք 

ի թագաւորէն: - 82. Եւ  Գ իշխանս ըմբռնեցին  և  ածին – 118. Եւ մի ոմն ի 

զաւրացն Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի  մի ի զաւրացն հիւսիսականաց  

և ած առ թագաւորն: - 129. Իսկ արս  Ռ  ընդ իշխանացն ըմբռնեաց` մեծաւ 

յաղթութեամբ դարձան  ի  կոտորածէն: - 160. զորոյ զհետ մտեալ երկու 

ոմանց և անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ 

նորա – 188. Եւ ոչ ժամանեցին ըմբռնել զերիվարսն – 210. Կաց ուրացեալ 

Սահուռ, ըմբռնեաց զքեզ Քրիստոս  ի  ձեռս  իմ: - 286. 

ԸՄՊԵԼ – զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա և զիս տաճարիս 

արժանի արա:  152.  Եւ զեւթն աւր Վահան ոչ եկեր  և  ոչ արբ:  280.          
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ԸՄՊԵԼԻ – Զայս ամենայն արարեալ` զմարմինն ետ ամենայն 

հաւատացելոց ի  կերակուր   և զարիւնն` ըմպելի: - 167.         

ԸՆԴ - / նախդիր սեռական հոլովի հետ / - Քաջալերեցարու'ք, որդեակք, և  

մի' երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ  ի  թիկունս հասեալ կայ  և ընդ 

մեր ինքն պատերազմի: - 219.  

ԸՆԴ - / նախդիր տրական հոլովի հետ /  -  Որոց և  եդեալ իսկ կէտ 

զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ Քրիստոսի  և  վասն այլոց աւգտի մնան ի 

մարմնի – 37. և  կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս սարկաւագ, որ յոյժ հմուտ էր 

բազում դպրութեան – 52. Իսկ մեզ շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո 

և ժառանգ արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց առաքելոց – 55. Իսկ այր 

ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ 

արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով – 67. Իբրև եղև 

երկոտասեանամեայ, այր ոմն աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, 

ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 73. 

Առաջին պատերազմ եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ 

կայ այսր  ի  թաղման և ընդ նմա արս ՌԼԸ  և  զայս պատերազմ արարաք 

վասն Գիսիանէ կռոցն  և  վասն Քրիստոսի: - 95. Իսկ Աթանագինէս հուպ 

առ սեմսն ընդ ձախակողմանն, և այսպէս անյայտ կան ի պահեստի – 103. 

որք յանձն առին գալ ընդ նմա: - 105. և գրեցին ի նմա այսպէս. Որ ոք 

յանդգնեսցի մարտնչել ընդ եկեղեցի աստուծոյ Այս սուր եղիցից ընդ նմա 

– 155. Զոր գիտացեալ Մուշեղայ, թէ նա թագաւորն է, մարտեաւ ընդ նմա 

– 159. Իսկ արս Ռ ընդ իշխանացն ըմբռնեալ` մեծաւ յաղթութեամբ 

դարձան ի կոտորածէն: - 160. Սոքա եւթանեքեան կատարեցան  ի  

զաւրացն Միհրանայ յամսեանն քաղոց, որ աւր  Դ  էր, ընդ երեկաւուրն: - 

175.   Եւ մտեալ ի  սենեկն` խաւսեցաւ  ընդ նմա այսպէս   և  ասէ – 185.  

թէպէտ ընդ մահ եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, սակայն  ընդ  քո 

իմաստութեանդ զարմացաք: - 208. Եւ ասէ իշխանն. մի' տրտմիր, ընդ քո 

կամացդ առնեմ զամենայն – 233. Եւ հրամայեաց ունել զարսն, որ ընդ 

նմայն էին եկեալ, և կտրեաց զգլուխս նոցա – 254. և սկսան ի վայր հոսել 

ընդ բարձրութեան ահաւոր վիմացն: - 258. և եկին ելին ի բլուր մի, որ 

հայի ընդ դաշտին Մատրավանից – 277. Եւ  ի  վաղիւն ժողովեալ  ի  

ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն որ ընդ հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ մինչև 

յերրորդ ժամն: - 286. 

ԸՆԴ- / նախդիր հայցական հոլովի հետ / - զոր ընդ իս ածեալ 

ձեռնադրեցի եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. զի ընդ խաւար 

ընթացեալք զրկեալք լիցին յաստուածածանաւթութեանցն: - 40. Որ 



282 
 

թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, 

սակայն ազգդ  քո ի տուընջեան իբրև  ի  գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 

40. զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի  նոյն 

Իննակնեան տեղին, ունելով  ընդ իւր արս քառասուն – 42. անցեալ 

գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, յԱյրարատեան գաւառ ի 

Վաղարշապատ քաղաք: - 46. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ ի 

Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 53. Նոյնպէս և 

զերկրորդ պատերազմն, որ եղև ընդ Տրդատ  և  ընդ  իշխանն հիւսիւսոյ, 

զոր և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն Տրդատայ: - 59. Ընդ 

ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու որդոյ Վաղարշու վրէժխնդիր 

լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. և գոռեալ ընդ միմեանս երկուց 

թագաւորացն` արքային Հայոց և Պարսից – 67. և անտի հալածեալ եկն ի  

Կեսարիայ` ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, 

բայց միայն  ի  գլխոյն: - 76. Եւ մեք ելեալ անդէն ընդ Կարին  և  ընդ Հարք 

կամեցաք անցանել: - 70.  Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ  ի  վաղիւն անցանէին 

ընդ ստորոտ լերինն – 80. Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն 

Արծրունեաց  և  զիշխանն Անձևացեաց  ... ելեալ յերկրորդ ժամուն ընդ 

բլուրն, ուր Արձանն էր թագուցեալ,  և  գային յանհոգս  և  բնաւ չունէին 

կասկած: - 81. Իսկ  իշխանն Մոկաց առեալ զԳրիգորիոս դառնայ ընդ 

զառիվայր լերինն, կամելով իջանել  ի  Կուառս: - 80.  այսաւր մեծն 

Գիսիանէ  ի  պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ – 85. զի ընդ թշնամիս 

պաշտաւնէից ինքեանք մարտնչին: - 85. և այլք յԱշտենից եկեալ անդ 

հասանէին, ընդ ամենայն, որպէս յետոյ ինքեանք ասէին, հինգ հազար և 

չորս Ճ և Ծ այր: - 87. և արք Պարախու և արք Մեղտոյ և ամենեքեան 

առհասարակ անդ հասանէին ընդ նոսա – 87. և միաւորեալք դասք 

քրմացն ընդ միմեանս` յարձակեցան ի վերայ զաւրացն Հայոց, և 

փախստական արարեալ զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն ընդ 

գեղջն կողմանէ: - 88. իսկ  ԳՌ անցին ընդ Բասեն և ընդ Հարք – 89. Իսկ 

իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամբք ի 

քրմացն կողմ ելանէր – 90. և սկսաւ կռուել  ընդ իշխանսն Հայոց: - 90.  և  

կտրեաց զնա  ի  զաւրացն և փախստական  արար ի վերայ լերինն ընդ 

յարևելս կոյս – 91. զոր տեսեալ իշխանին Արծրունեաց` որպէս ընդ 

չտեսիլս արար,  և  գնաց մերձեցաւ առ  նա – 92. Իսկ նա ի  փախուստ 

դարձեալ ընդ յանտառն` կտրաւն փայտի էանց ընդ սիրտ նորա,  և  

անդէն մեռաւ: - 93.  զի  Դեմետր  և  Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ 

միմեանս – 93. Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն` եկաք ընդ նոյն ճանապարհ, որ 
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փախստական գնացաք: - 95. Եւ  իբրև եկաք  ի  տեղին  և  տեսաք զտեղի 

կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս 

բաժանեալ: - 97.  Բայց ո՛չ է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս 

քաղաքի բազում զաւրք մտանեն – 99. եթէ կին ոք մի' իշխեսցէ մտանել 

ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի' կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ 

թշնամութիւն լիցի ընդ նա, որ մտանէն  և  որ ակնարկէն ընդ նա իսկ – 

103. և յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս  և  ասէ – 103.  իսկ 

ոմանք ընդ մեզ երթային: - 113.  զոր և գնաց ընդ լեռնակողմն  և  եկեալ 

բանակեցաւ  ի  գլուխ Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն: - 119. 

քանզի չէր բլուրն հեռագոյն  ի  տեղոյն, այլ սակաւ մի  ի  բացեայ ընդ 

հիւսիսոյ կողմանէ, որ հայի ընդ յարևելս, բարեհամ և դիտանոց: - 123. և  

նոքա բազում վարդապետութեամբ խաւսէին ընդ նոսա – 123. և ածին ընդ 

յինքեանս Գ իշխանս  և Ն այր ընտիր – 124. և ԴՌ Հաշտենից կողմանէն և  

ԴՌ  ընդ մէջ իւրեանց անցեալ  առ  այգեստանաւքն, գնացին  ընդ վերի 

գահսն և  մեզ ուշ կալցեն – 128. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ 

յայգէմէջսն` սակաւք պրծան, և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. Եւ զի 

ճոպանաւոր էր, աճապարեաց  և  ձգեաց  զճոպանն  և  արկ ընդ յաջ  թեկն  

և  ընդ պարանոցն – 135.  Եւ անդեն բարձեալ զաջ ձեռն ի վեր իջուցանէր 

զսուրն ի վերայ ձախոյ թիկանն  և  անցուցանէր  ընդ գաւտին – 136. Եւ 

այն էր զարմանալի, որ գլուխն  և  աջ  ձեռն  և աջ ոտն և երիվարին ողն 

ընդ մէջն հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 136.  ապա ձեռն  ի  գործ 

արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138.  և  նորա բարկացեալ 

յարձակեցաւ ի վերայ նորա և ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 140. Զորս իբրև 

կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, 

խաղացին  ի  գաւառն Ապահունեաց` ընդ յինքեանս տանելով զիշխանսն 

– 142.  և  թռչունք խիթասցեն ընդ իս – 150.  իսկ եթէ վասն թշնամութեան 

Կարապետիս  է  ընդ մեզ, ո՞չ ապաքեն և ինքն ի կնոջէ է ծնեալ – 152. Եւ 

իբրև ել արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ յիրսն 

սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ պատրաստեցին կնոջն կերակուր: - 153. 

,,Ո'վ սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ լերուք 

ընդ իս այսաւր  ի  տէր – 153. և մերձեցաւ կինն ելաներ ընդ սակաւ 

զառիվայրն – 154. Տեսանեմ այր  մի  գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ  և  

ելեալ յեկեղեցոյն գայ  առ  իս – 154. և   գրեցին  ի  նմա այսպէս.  Որ ոք 

յանդգնեսցի մարտնչել  Ընդ եկեղեցի աստուծոյ  Այս սուր եղիցի ընդ նմա 

– 155. Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ – 158. և 

ընդ Հայոց զաւրսն հպարտացան բանակիլ – 158. Եւ իվեր ամբարձեալ 
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զմուրճն` իջուցանէր  ի  վերայ գագաթանն և  ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն 

իջանէր: - 159. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր միայն Խ  իշխան առանց այլ 

ուրուք … եկին առ թագաւորն: - 161.  և առաքեաց առ Մուշեղ Տարաւնոյ 

իշխանն և ասէ թէ Եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին Յունաց – 162. և եկեալ 

անցանէր ընդ Կարնոյ քաղաք – 162. և անցեալ գնաց ընդ կողմանս 

Բասենոյ: - 163. և մեր նահատակութեամբս հաշտեա՛ ընդ նոսա և մի' 

անտես առներ զաղաչանս մեր – 173. Եւ որք ընդ դուռն անցանէին, զայն ի 

տունս առեալ ի զգեստիցն կողոպտէին – 181. Եւ Վահան խրատ տայր 

զաւրացն ի գիշերի մի անցանել ընդ գետն Մեղտեայ  - 186. Ռ այր գնացէք 

ընդ ծմակն  և  հազար` ընդ դաշտն: - 186.  առաքեաց  Ճ  այր զհետ նոցա, 

որ ընդ ծմակն գնասցեն – 186. և  կոչեալ ի  հաւատարիմ ծառայիցն արս  

Ծ  և  ետ տանել առ Վաշիր, որ զհազար այրն ունէր ընդ յինքեան: - 192. Եւ 

իբրև գայր իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, Զ  այր աստի  և  

անտի կային – 192.  և  կախեալ ընդ յերդն,  և ցուցանէր նոցա  և  ասէ – 

194.  և երթեալ ի վերայ լերինն, ընդ յերիս դեհս դարան գործեաց: - 196. և   

փախստական արարին ընդ յԱրածնի,  և  հանին  ի  Քարքէ: - 200.  Թէպէտ  

ընդ մահ եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, սակայն ընդ քո իմաստութեանդ 

զարմացաք: - 207. Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո 

անմտութիւնդ լացի – 208. յերկրէս ել, արի և գնա խաղաղութեամբ. ապա 

թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն ամենայն երկիր 

տեսանէ: - 209. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց 

հարիւր: … Ընդ ամենայն միահամար` ԻԸՌ: - 211.  Եւ սկսան մարտնչել 

ընդ միմեանս: - 214.  և  մարտուցեալ ընդ կտրիճս` ծանիցես 

զպարտութիւն քո: - 215.  զի ինքեանք սկսան մարտնչել ընդ միմեանս և 

զմիմեանս սատակել – 219.  զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 219. Եւ 

ինքն զութ հազար այրն ռազմ բաժանել  և ընդ առաւաւտն կազմեցան – 

221.  Իբրև ճակատեցան  ի  պատերազմ ընդ առաւաւտն կազմեցան – 221. 

Իբրև ճակատեցան ի պատեարզմ ընդ յիրեարս, զառաջինն 

յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. Եւ բախեալ տիգաւ ի  թիկունս նորա  և  

անց ընդ զրահսն  ի  ներքս,  և  եհան ընդ սիրտ նորա – 223. և  համարեալ 

զքիթսն, գտան սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ կին  և  ընդ մանկտի  

ԻԴՌ: - 227.  Արդ` փութով  զոր ասացիդ յուղարկե'ա. ապա թէ ոչ` տե'ս 

եթէ զինչ անցք անցուցանեմ ընդ քեզ: - 229.  Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, 

Սուրեն, առեալ ՃՌ դահեկան  և  ԹՌ այր ընդ իւր, և  եկն ի Տարաւն գնել 

զկին եղբաւրն և զորդին: - 229. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն 

Սուրէնայ, ետ զկինն և  զորդին ածել առաջի իւր: - 229. Եւ մածեաւ սուրն 



285 
 

ի ձեռին Սմբատայ և ոչ կարաց հանել, զի մածաւ արիւն ընդ սուրն,  և  

ընդ ձեռնատեղին կոտորեցաւ: - 240. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ 

էր ձեռն  ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ 

միմեանց ասեն – 240. և անդէն ի թիկունս հասեալ աւգնականութեամբն 

աստուծոյ,  և  բախեալ զտէգն  ի վերայ պարսկին թիկանն,  և  անդէն 

եհան ընդ յողն յերիվարին – 242. Եւ  մնաց  ի Պարսից  ԳՃ այր, որք ընդ 

միջոցս ելեալ փախստական եղէն – 245. Ի սոյն աւուրս վաղջանեցաւ 

երանելին Ստեփաննոս,  և  կայ ընդ յայլ հայրս Հայրաբլուրն: - 248. Արդ 

զայս ասաց և  ինքն ընդ Հաշտենս կամի գալ  ի  վերայ – 251. 

զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ ձայնս 

ասպարացն, և զաւրացն յաղմկելն, և  ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն 

խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. իւրաքանչիւր ոք 

վա՛յ կանչէին և ոչ գիտէին զհետս անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ 

նոսա: - 258.  Եւ զերիվարսն և զուղտսն յուղարկեցին  ի  գեւղն 

Պալունեաց.  ընդ ձի, և ընդ յուղտ, և ընդ յէշ` գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր 

զերեսս գաւառին: - 259. Իսկ Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ  

ԳՌ արամբ. և ԲՌ` ի դարանի էր կացուցեալ ընդ յերիս դեհս -260. Եւ 

դարանակալացն յարուցեալ  ի  մէջ  առին զնոսա`  ԳՌ գլուխ համարով 

ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 262.  և խառնեցան ընդ 

յիրեարս: - 263. և  հնարս իմացեալ ընդ Մարտուց փող ի վայր գնացեալ և 

անդ բանակեցան: - 263.  և կտրեալ զզաւրսն  ԳՌ. և եդ առաջի, և տարաւ 

անցոյց ընդ յԱստեղաւնս – 264. և  պատեալ իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ 

եկեղեցոյն, որ կամեցան ելանել ընդ նոյն տեղի/ ծն.  ի  նոյն տեղին / և  

զկրաւնաւորսն սատակել: - 264.  Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր 

զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն – 265. Եւ եղև յետ ութուտասան 

ամի դարձեալ դժրութիւն ընդ պարսիկս  և  ընդ Վահան – 268. 

կրաւնաւորքն սևազգեստ էին մազեղինաւք,  և ընդ  Ծ կրաւնաւորն 

ժամահար մի, և  յերկուսն խաչ նշանակաւ: - 270.  Իբրև խմբեցան ընդ 

յիրեարս և կամէին փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ 

միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք և ասեն – 271. Եւ  

Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն 

երիվարին և ասէ – 276. Եւ փախուցեալքն  ընդ յերեսս դաշտին 

թաքստեայք լինէին, որ  և  կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. Ընդ 

ժամանակս թագաւորութեանն Հերակլեայ զաւրացաւ Խոսրով պարսից 

արքայն – 279. Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս ... եկն 

վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280.  զի այն ոմն լուսաւոր ընդ սեամս 
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եկեղեցւոյն յայս կոյս ելեալ` ասէր ցնա – 280.  Եւ եղալ Խոսրովայ ընդ 

որդեգիրս, լեալ մարզպան Հայոց, առնու զաւր բազում  և  գնայ  ի  վերայ 

Հունաց – 283.  Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ 

Խոսրով, թէ` Նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 283.  արդ առաքեա 

ութ հազար այրուձի  ընդ Վանանդ, և ես տաց զնա ի ձեռս քո: - 283. Եւ 

առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ – 284.  Եւ յիշեաց զերդումնն, 

զոր ընդ Տիրան  և ընդ ինքն – 285.  տասն և  ութ հազար առն և ձիոյ ընդ 

իւր բերեալ, խնդրէր հարկս ի  Հայոց: - 285.  

ԸՆԴ - / նախդիր բացառական հոլովի հետ / - զի յերևել հովուապետին 

առցուք  և  մեք վարձս ընդ առաջին մշակացն: - 46. Եւ դարձեալ նստելոց 

է ընդ աջմէ միածնիդ քո ի փառս անճառելիս: - 56. զի մեծն Գիսանէ  ի  

պատերազմ ելանելոց է ընդ ուրացող իշխանացն: - 80. և փախստական 

արարեալ զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն ընդ գեղջն կողմանէ: - 

88. և տարաւ փախստական մինչև ի  գլուխ անտառին ընդ դիտանոց 

վայրուցն: - 92. քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի  տեղոյն, այլ սակաւ մի ի 

բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. և ԴՌ ընդ Հաշտենից կողմանէն և 

ԴՌ ընդ մեջ իւրեանց անցեալ առ այգեստանաւքն, գնասցեն ընդ վերի 

գահսն  և  մեզ ուշ կալցեն – 128.  Եւ ընդ բանիցն եհար զնա, և անդէն 

սատակեցաւ: - 155. ուստի և զորդեգրութիւնն, որ ընդ յաստուծոյ էր, 

ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն – 166.  և  կայ ի թաղման ի Հայրաբլուրն, 

որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն – 204. 

ԸՆԴ - / նախդիր գործիական  հոլովի հետ / - և ըմբռնեալ մահու կապեաց 

զամենեսեան ընդ անիծիւք, արժանացուցանել զնոսա դժոխոց կայանին – 

55. և  իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ 

տարան ի  բանակն  և  անդէն մեռաւ: - 140. և  ձեզ ընդ յակամբ  էաք – 201.  

և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով երեք հարիւր և ինսուն և ութ կրաւնաւորս: - 

204. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: - 211. 

Այս ամենայն զաւրք կային ընդ ձեռամբ Վահանայ: - 211.  և  առեալ  ԴՃ 

այր ընդ իւրեաւ … գնացին երկոքեանն  ի  վանսն: - 234. զի փոխանակ էր 

նա Տիգրանայ  և  ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 256.  զի 

զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և  զկանայս  և 

զմանկտի, զհաւատացեալսն  ի  Քրիստոս, իբրև զեղբարս  և  զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. Եւ ընդ բազում աւթևանաւք զանց առնէր 

– 279.  Եւ կոտորեալ  ի  պարսիցն կան  ի պահեստի ընդ վկայարանաւն,  

և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286.  
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ԸՆԴ – նախդիր կապակցությունների մեջ. – զոր տեսեալ իշխանին 

Արծրունեաց` որպէս ընդ չտեսիլս արար / ծն. չտես, չտեսեալս /, և գնաց 

մերձեցաւ առ նա – 92. Իսկ նոցա ժողովեալ  ի տաճար մի ընդ գինի մտին: 

- 189.  սակայն ընդ ձեզ  և  ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 195. Եւ 

զերկու իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն` խեղդեցին.  և  զչորս 

հարիւր այրն ընդ սուր հանեալ: - 236.  

ԸՆԴ ԱՄԵՆԱՅՆ - և այլք յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին, ընդ ամենայն, 

որպէս յետոյ ինքեանք ասէին, հինգ հազար  և  չորս  Ճ  և  Ծ այր: - 87. 

ԸՆԴ ԱՌԱՋ -  Եւ ինքն առեալ երեք հազար այր գնաց ընդ առաջ Վաշիրայ 

– 196. 

ԸՆԴ ԱՌԱՒԱՒՏՆ – Եւ ինքն զութ հազար այրն ռազմ բաժանեալ և ընդ 

առաւաւտն կազմեցան – 221.  

ԸՆԴԱՐՁԱԿ  – Որք իբրև եկին  ի  գլուխ Տարաւնոյ, տեսին տեղի մի 

ընդարձակ / ծն. ընդյարձակ / և  վայելուչ – 206.  

ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ, ԸՆԴՅԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ - և  եկեալ բանակեցաւ  ի  

գլուխ Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն: - 119.  զի 

ընդյարձակութիւն էր որսոյ – 109. 

ԸՆԴԱՒՐԻՆԱԿԵԼ – աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի 

յորժամ զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի' ինչ թուեսցի ումեք 

ծանր, այլ և  զիմ պատճեանս անպակաս  և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ 

գրելեացդ – 289. 

ԸՆԴ ԳԻՆԻ ՄՏԱՆԵԼ – Իսկ նոցա ժողովեալ  ի  տաճար  մի ընդ գինի 

մտին: - 189. 

ԸՆԴԴԷՄ/ նախ./ - զիա՞րդ դարձան ընդդէմ նոցա քուրմքն, որ ի տեղիսն 

Գիսանէ: - 59.  Արդ սկսան իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա ի 

պատերազմ – 128. Եւ թողեալ զհինգ հազարն ի  բլերն, որ կոչի Մահու 

ագարակ և  ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: - 218. և նա 

կամէր ի գիշերի ելանել ընդդէմ նոցա – 218.  Իսկ որ աւագն էր  ի 

ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ  ի  վերայ և սուր հանեալ ընդդէմ 

նոցա, ինքն միայն պատերազմեցաւ մինչև դարձան ընկերքն: - 237. Ու՞ր 

ես, բազուկ քաջ  և  հզաւր ընդդէմ թշնամեաց – 241.  Եւ գումարեցան 

ընդդէմ միմեանց / ծն. ընդ միմեանս / - 260.  Եւ ճակատեցան նոքա 

ընդդէմ միմեանց ի  պատերազմ` յայն կոյս գետոյն, որ  ի  դաշտին – 270. 

ԸՆԴԴԷՄ / մկբ. / - բայց Նիւստրացիքն ընդդեմ / ճիշտ` ընդդէմ / դարձան 

– 60. զի ընդդէմ եկին արք տեղոյն և մուծին զմեզ ի ներքս: - 83. Իսկ արք 

գեղջն դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ մերոց զաւրացն – 88. Իսկ 
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ընդդեմ /ճիշտ` ընդդէմ / դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի թագաւորին 

Տրդատայ, և նորա բարկացեալ յարձակեցաւ  ի  վերայ նորա  և  ընդ 

յերկուս ճեղքեաց: - 140.  և  արք բերդին ընդդէմ եկեալ  քարամբք  և գլովք 

յանխնայ կոտորեցին – 199. և  ընկերք նորա քարիւ և նետիւ ընդդէմ 

գնացեալ զբազումս սպանին – 237. Իսկ նա ընդդէմ դարձեալ  եհատ 

զգլուխ երիվարին Վարազայ   և ընկէց: - 276.  

ԸՆԴԴԷՄ  ԳԱԼ -  զի ընդդէմ եկին արք տեղոյն և մուծին զմեզ ի ներքս: - 

83.  Իսկ արք գեղջն դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ  մերոց զաւրացն – 

88. և արք բերդին ընդդէմ եկեալ  քարամբք  և  գլովք յանխնայ կոտորեցին 

– 199. 

ԸՆԴԴԷՄ  ԳՆԱԼ - և ընկերք նորա քարիւ և նետիև ընդդէմ գնացեալ  

զբազումս սպանին – 237.  

ԸՆԴԴԷՄ ԴԱՌՆԱԼ – բայց Նիւստրացիքն ընդդէմ / գրքում` ընդդեմ / 

դարձան – 60. Իսկ ընդդէմ / գրքում` ընդդեմ / դարձեալ զաւրապետն 

Գեդռեհոնի թագաւորին Տրդատայ,  և  նորա բարկացեալ յարձակեցաւ  ի  

վերայ նորա  և ընդ  յերկուս ճեղքեաց: - 140.  Իսկ նա ընդդէմ դարձեալ  / 

ծն. դարձաւ /  եհատ զգլուխ երիվարին Վարազայ   և ընկէց: - 276.  

ԸՆԴԴԻՄԱՆԱԼ -  Արդ մեք պատերազմաւ ձեզ  ոչ կարեմք ընդդիմանալ – 

85. 

ԸՆԴԵԼ – Գուցե ոք թշնամի յարձակիցի  և դուք չեք ընդել / ծն. ընտել / 

վայրուցն: - 186.  

ԸՆԴԷ՞Ր – Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական հաւատով լցեալ և 

զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ 

ընդէ՞ր եղէք փախստական: - 48. որդե'կ, ընդէ՞ր բաժանեցար  ի գրկաց 

իմոց – 151.  թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ՞ր ածեր ի հետ – 209. Կամ 

եթէ սիրոյ պատճառանաւք եկիր, զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր շինեցեր, կամ 

զբերդ: - 209. ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214. Ա՛յ 

տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ քո ընդէ՞ր ոչ ետուր փոխանակ տեառն քո: - 

225.  Որովհետև պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք 

դուք,   և կենաց արժանի ընդէ՞ր  էք: - 235. 

ԸՆԴ  Ի – Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն` կտրաւն փայտի 

էանց ընդ սիրտ նորա,  և  անդէն մեռաւ: - 93. և  յարուցեալ տարածեաց 

զձեռս  իւր ընդ յարևելս  և ասէ – 103. քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի 

տեղոյն, այլ սակաւ մի ի  բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ, որ հայի ընդ 

յարևելս, բարեհամ և դիտանոց: - 123. և ածին ընդ յինքեանս Գ իշխանս և 

Ն այր ընտիր – 124. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն` 
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սակաւք պրծան, և անկան ի տեղւոջն  Ռ և Զ  այր: - 132. Եւ զի 

ճոպանաւոր էր, աճապարեաց  և ձգեաց զճոպանն  և  արկ ընդ յաջ թեկն  

և ընդ պարանոցն – 135. և նորա բարկացեալ յարձակեցաւ ի վերայ  նորա 

և ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 140. ապա միաբան գնացին, խաղացին ի  

գաւառն Ապահունեաց` ընդ յինքեանս տանելով զիշխանսն -142. Եւ իբրև 

ել արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ յիրսն սպասաւորք 

եկեղեցոյն – 153. և կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել 

առ Վաշիր, որ զհազար այրն  ունէր ընդ յինքեան: - 192.  և  կախեալ ընդ 

յերդն,  և ցուցանէր նոցա  և  ասէ – 194. և  երթեալ ի վերայ լերինն, ընդ 

յերիս դեհս դարան գործեաց: - 196. և  փախստական արարին ընդ 

յԱրածնի,  և  հանին  ի  Քարքէ: - 200.  և  կայ ի  թաղման ի Հայրաբլուրն, 

որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն, ընդ յԱւետեաց բլուրն  և  ընդ Ասնի միջի: - 

203-204. Իբրև ճակատեցան ի պատերազմ ընդ յիրեարս, զառաջին 

յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. և  անդէն ի թիկունս հասեալ 

աւգնականութեամբն աստուծոյ,  և  բախեալ զտէգն  ի  վերայ պարսկին 

թիկանն,  և անդէն եհան ընդ յողն յերիվարին – 242. Եւ զերիվարսն և 

զուղտսն յուղարկեցին  ի  գեւղն Պալունեաց,  ընդ  ձի,  և  ընդ յուղտ, և ընդ 

յէշ` գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 259. Իսկ Սմբատ զՎահան 

կողմնապահ էր թողեալ  ԳՌ  արամբ, և   ԲՌ`  ի  դարանի էր կացուցեալ 

ընդ յերիս դեհս – 260. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին զաւրքն 

յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ  և  խառնեցան ընդ յիրեարս: - 263. և 

կտրեալ զզաւրսն  ԳՌ և եդ առաջի,  և տարաւ անցոյց ընդ յԱստեղաւնս – 

264.  Իբրև խմբեցան ընդ յիրեարս և կամէին փախչել Վահանեանքն, 

յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած լի 

արտասուաւք և ասեն – 271. Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի 

թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին և ասէ – 276. Եւ 

փախուցեալքն ընդ  յերեսս դաշտին թաքստեայք լինէին,  որ և կոչեցաւ 

անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, 

առաքէ առ Խոսրով, թէ` նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ յոյնսն: - 283. 

ԸՆԴ  ԿԱՌԱՓՆ  ՀԱՆԵԼ – սակայն ընդ ձեզ  և  ընդ ձեր թագաւորին 

կառափն հանեմ – 195. 

ԸՆԴ ՁԵՌԱՄԲ -   և  ունէր ընդ ձեռամբ իւրով երեք հարիւր  և  ինսուն   և  

ութ կրաւնաւորս: - 204. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս 

վեց հարիւր: - 211. Այս ամենայն զաւրք կային ընդ ձեռամբ Վահանայ: - 

211. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ  և  ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 

256.   
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ԸՆԴ ՄԷՋ – Այս գիշեր է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն, այլ թէ 

իմաստութեամբ կամիք առնել, ելէք ԶՌ ընդ մէջ / գրքում` մեջ, ծն. ի մէջ/ 

այգեստանեացդ և ի գլուխ Արձանին թաքիք մինչև զառաւաւտն – 128. և 

ԴՌ  Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ 

այգեստանաւքն, գնասցեն  ընդ վերի գահսն  և  մեզ ուշ կալցեն – 128. Եւ 

այն էր զարմանալի, որ գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ 

մէջն հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 136.  Իսկ նա ընդ մէջ ածեալ  

/գրքում` մեջ/ եհատ զզաւրսն  և  էանց յաջ թևապետն հիւսիսոյ  և  ասէ – 

137. Իբրև  ի  նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին առ եզր գետոյն, որ 

անցանէր ընդ մէջ / գրքում` մեջ / գաւառին Հաշտենից: - 139. Իսկ Մուշեղ 

առեալ ընդ իւր միայն Խ իշխան առանց այլ ուրուք. և կազմեցան զաւրէն 

պատերազմի և սուսեր ընդ մէջ / գրքում` մեջ / ածեալ` այնպէս եկին առ 

թագաւորն: - 161.  որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն, ընդ յԱւետեաց բլուրն  և  

ընդ Ասնի միջի – 204.  

ԸՆԴ ՄԷՋ ԱԾԵԼ - Իսկ նա ընդ մէջ / գրքում` մեջ/ ածեալ եհատ զզաւրսն  

և  էանց յաջ թևապետն հիւսիսոյ և ասէ – 137. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր 

միայն Խ  իշխան առանց այլ ուրուք. և կազմեցան զաւրէն պատերազմի  և  

սուսեր ընդ մէջ / գրքում` մեջ / ածեալ` այնպէս եկին առ թագաւորն: - 

161.   

ԸՆԴ ՅԱԿԱՄԲ - և  ձեզ ընդ յակամբ էաք – 201. 

ԸՆԴՅԱՌԱՋ, ԸՆԴ ՅԱՌԱՋ – եւ իբրև եկաք իջաք յԻննակնեան տեղիսն, 

ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. Ապա դարձան  և  եկին ընդ 

յառաջ մեր – 113. նոքա ընդ յառաջ եղէն մեզ  և միաբանեալ ելաք  ի  

բլուրն և  աղաւթեցաք: - 122.  Իսկ Վահան ընդ յառաջ / ծն. ընդառաջ / 

գնացեալ ասէր – 199. Եւ ընդ յառաջ գնաց Սմբատ Սուրենայ  և ընկալաւ 

զնա սիրով – 229. Արդ` իբրև մերձեցան  ի  վայրս վանիցն, ընդ յառաջ 

եղեն պաշտաւնեայքն և արգելուին զնա վասն Սուրենայ: - 235.  

ԸՆԴՅԱՌԱՋ ԳՆԱԼ,  ԸՆԴ ՅԱՌԱՋ  ԳՆԱԼ - Իսկ Վահան ընդ յառաջ / ծն. 

ընդառաջ / գնացեալ ասէր – 200. Եւ ընդ յառաջ գնաց Սմբատ Սուրենայ և 

ընկալաւ զնա սիրով – 229. 

ԸՆԴՅԱՌԱՋ ԼԻՆԵԼ,  ԸՆԴ ՅԱՌԱՋ  ԼԻՆԵԼ - Եւ իբրև եկաք իջաք 

յԻննակնեան տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. նոքա 

ընդ յառաջ եղէն մեզ և միաբանեալ ելաք  ի  բլուրն և  աղաւթեցաք: - 122. 

Արդ` իբրև մերձեցան ի վայրս վանիցն, ընդ յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն 

և արգելուին զնա վասն Սուրենայ:- 235.  

ԸՆԴՅԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ –  տե'ս  ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ 



291 
 

ԸՆԴՈՍՏՆՈՒԼ – Զոր լուեալ իշխանքն ընդոստեան /ծն. ընդյոստեան / 

յոյժ – 81. 

ԸՆԴՈՒՆԵԼ – զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք,և սորին վիճակի 

սահման ընկալան  ի  ձեռն հոգոյն սրբոյ – 34. որ և զիմ անուն գրեսջիր ի  

դպրութեանդ, զի այնու և մասն աւրհնութեան ընկալայց  յետ քո: - 41. և 

դիւաբնակ մարմինք նոցա ընկալան զբժշկութիւն: - 74. Ոչ զայս հրաման 

ընկալեալ եմք յառաջնոցն,  և  ո'չ  մեք իշխեմք առնել: - 151. Ընկա'լ, տէր, 

զաղաչանս մեր և տու'ր շնորհս բնակչաց սորա – 172. Այլ  և զմեր մահս 

ընկալ  ի հաճոյս քո տէրութեանդ – 173. վերագոյն ընդունէին զնա – 204. 

Եւ ընդյառաջ գնաց Սմբատ Սուրենայ և ընկալաւ զնա սիրով – 229. Իսկ 

եթէ ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի 

ընկալցի  և զվարձսն  ի  Քրիստոսէ – 289. 

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ – զի ոչ առ ամենեսեան ընդունելի է նորա քարոզութիւնն – 

47.  Արդ` եթե վասն հաւատոյ ես ընդունելի է քեզ այդչափ աշխատանք 

քո: - 151. 

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ  Է       տե՛ս      ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ 

ԸՆԴ   ՉՏԵՍԻԼՍ  ԱՌՆԵԼ – զոր տեսեալ իշխանին Արծրունեաց` որպէս 

ընդ չտեսիլս / ծն. չտես, չտեսեալս / արար /ճիշտը` ընդ չտեսս արար / և 

գնաց մերձեցաւ առ նա – 92. 

ԸՆԴ  ՍՈՒՐ  ՀԱՆԵԼ – Եւ զերկու իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն` 

խեղդեցին.  և զչորս հարիւր այրն ընդ սուր հանեալ: - 236. 

ԸՆԹԱՆԱԼ – զի ընդ խաւար ընթացեալք զրկեալք լիցին 

յաստուածածանաւթութեանցն: - 40. Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն 

բնակիչք գեղջն  ի  դուրս ընթացեալք արք  և կանայք, ծերք և տղայք  ի 

տեսիլն: - 96.   Զոր տեսեալ ծառայիցն` ընթացեալ ազդ առնէին 

սպասաւորաց եկեղեցոյն: - 155.  Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեմբ, 

զարթեաւ, և ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին` թէ խաչն յԱրջք է: - 

281. 

ԸՆԹԵՌՆՈՒԼ – զոր ընթերցեալ գոհութիւն մատուցի աստուծոյ, ըստ 

գրեցելոյդ – 39. զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն – 

46. Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ  

զպատուական  աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 59. Եւ իբրև 

ընթերցան զթուղթսն, սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել 

զառաջին պատերազմն – 62. ո'վ երանելիդ Բեկտոր, ընթերցիր 

զթագաւորութիւնն Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով, կամ 

զթագաւորութիւն ճենաց – 71. Եւ ի վաղիւն բարձեալ ելաք յԱրձանն  և  
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ընթերցաք զգիրն: - 96.  զոր և Պիսիդոն իսկ ընթերցեալ  է  զտախտակն: - 

102.  Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա պատասխանի – 133. Իբրև 

ընթերցան զգիր արձանին, խորտակեցին զարձանն քարէ: - 164. Իսկ 

Սմբատայ առեալ և  ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ Կարապետն – 252. 

Իբրև առ զթուղթն և  ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ 

քեռորդոյն Վաշդենայ` ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ առաջի կայր ի 

զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. և  աստուած  վարձահատոյց լիցի 

գրողացդ  և ընթերցողացդ, ամէն: -  289.   

ԸՆԿԵՆՈՒԼ - և աճապարեաց Արձանն  և  եհար տիգաւ ի վերայ բարձից 

նորա  և  մերձ տարաւ ընկելուն զնա: - 86. և ապա հասեալ հանդէպ 

Իննակնեան վայրուցն մղեալ ընկեց յերիվարէն – 91.իսկ նորա ջեռեալ 

յարիւն անձին իւրոյ` աճապարեալ կտրեաց զգլուխ նորա և 

պարանոցաւն ի  վայր ընկեց – 92. և  նորա  ի  վերայ յարձակեալ կտրեաց 

զաջոյ  ուս նորա  և  ի  վայր ընկեց - 93. և  կտրեաց զգուխ նորա և ընկեց  ի 

մաղախ իւր: - 93. և զողն երիվարին հանդերձ գլխովն յերկուս կտրեալ 

յերկիր ընկէց: - 137. Եւ ոմն ի ծառայից Սիւնեանց իշխանին մղեաց զոմն 

ընկէց յերիվարէ իւրմէ – 138.  և  դարձեալ կտրեաց զգլուխն  և  ընկէց  ի  

մաղախ իւր: - 138. ընկեցեալ զմանուկն ի դայակսն և ասէ – 154. և իբրև 

տեսին զՊաւղիկարպոս, հատին զպարանոց   նորա  և  ընկեցին առաջի 

խաչին: - 174. և զգլուխն կտրեալ արտաքոյ պարսպին յաներևութ տեղիս 

ընկենուին – 181. Եւ ի մէջ առին զնոսա և իսկոյն բարձին զգլուխս նոցա և 

իգետ ընկեցին – 187. և  զգլուխսն ի մուրատն և ի դաշտն ընկենուին – 188. 

և զնա յերկիր ընկէց – 215. Եւ անդէն եհար զգլուխ որդոյն Ասուրայ  և  

հանդերձ թիկամբն  ի  վայր ընկէց – 216.  Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ` 

եհար և կտրեաց զսոնապան  բարձից նորա, և  կարեվէր խոցեաց  և  

ընկենուլ կամեցաւ զՎաղթանկ: - 223. Եւ նորա հանեալ ընկէց զգլուխն  և  

ինքն մեռաւ: - 224.  Եւ եհար զգլուխ նորա և  ընկէց – 226.  Եւ գիտաց, եթէ 

կացեալ են երիվարքն, եհար զմի պարսիկն և ընկէց,  և  ասէ – 243.  Իսկ 

Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն  և  եհար զուսն, թիկնախառն 

ի վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. Եւ դարանակալացն 

յարուցեալ  ի  մէջ առին զնոսա` ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, 

որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 262.  Վարդուհրի', մի'մեղադրեր, գլուխդ հակեաց  

և  ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ զբեռնդ,  և  ապա բառնամ: - 174. Իսկ նա 

ընդդէմ դարձեալ եհատ զգլուխ երիվարին Վարազայ  և  ընկէց: - 276. 

ԸՆԿԵՐ – փախո զԳրիգորդ յանհոգս ուրեք հանդերձ ընկերաւք իւրովք – 

82.  և  միւս ընկերն առեալ տայր աւազ ցմիւսն – 188. ինքն միայն 
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պատերազմեցաւ մինչև դարձան ընկերքն: - 237.  և  ընկերք նորա քարիւ և 

նետիւ ընդդէմ գնացեալ զբազումս սպանին – 237.  

ԸՆԿՂՄԵԼ - և  երկու հարիւր այր մերկացուցեալ  ի  մաւր անդր 

ընկղմեաց: - 211. Եւ ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ ընկղմեցան, 

դարձան ինքեանք ի  բանակատեղն,  և  զկարասին  և զգանձսն 

ժողովեցին: - 258. 

ԸՆՁԱՅ – որ դու իսկ ըստ սիրոյ  քո ընձայս մատուցեր զնոսա աշխարհիս 

Հայոց: - 37. Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ 

զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ – 37. Եւ ինքեանք ելեալ ի տէրունական 

տունն, բազում ընձայս մատուցանէին աստուծոյ  ի  սուրբ Կարապետն – 

248.  

ԸՆՏԱՆԻ – յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո ապականեմ`  և  զքեզ և 

զընտանիս քո  ի  դուռն արքունի կապանաւք խաղացուցանեմ: - 163. զի 

զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին ... իբրև զեղբարս և 

զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով – 269.  

ԸՆՏԻՐ – Իսկ նորա ԴՌ արանց ընտիր սուսերաւորաց առաքեաց, որք  ի  

վաղիւն եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն – 84. և ածին ընդ յինքեանս Գ 

իշխանս և Ն այր ընտիր – 124. Իսկ Միհրան տուեալ  ի ձեռս նորա չորս 

հազար այր ընտիր  առն  և  ձիոյ: - 181. Եւ նոքա գնացին ի Միհրան և 

առին ԲՌ այր ընտիր և եկին առ Վահան: - 182. և առաքեաց զՎաղթանկ 

նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ ընտիր առն  և  ձիոյ: - 200. և 

ժողովեալ զկարասին, և զպատուական ակունսն,  և  զընտիր սուսերսն, ել  

և  գնաց: - 255.  

ԸՆՏՐԵԼ – դու ընտրեցար / ծն. ընտրեցեր / ի տեղի սրբոց առաքելոցն 

Բարթողիմէոսի  և  Թադէոսի – 41.  Եւ եղիցի փառք քո, տէր, ի  տաճարի 

աստ, զոր ընտրեցեր հիմնարկութեամբ սրբոյն Գրիգորի  և բնակութեամբ  

/գրքում` բնակությամբ / սուրբ Կարապետիս  - 170. Դրամն քեզ, զխաչն 

առնում  և  գամ յերկիրն քո,  և  ընտրեմ ամուր տեղի – 280.  Եւ նորա 

յանձին կալեալ իջոյց  ի պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր 

իշխանին` ընտրեաց տեղի և  շինեաց եկեղեցի: - 280. 

 ԸՌ – զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ  և  ունէր ընդ ձեռամբ իւրով  ԸՌ այր 

– 256.  Եւ ժամանեաց նոցա երեկոյ և զաւրքն պարսից փախստական եղէն  

ի  Հաշտենս ԸՌ  այր: - 262. 

ԸՌԱԶՄ–զի ըռազմ է բազում զաւրաց և բազում դրաւշք երևին 

փողփողեալք:- 82. 
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ԸՌԱՀԱՆ – զի աճապարեալ կտրեաց զգլուխ Ըռահանայ / ծն. Ռահանայ / 

-212.  Տուք  ի  մեզ զգլուխ Ըռահանայ / ծն. Ռահանայ /, և թողումք զձեզ: - 

212. Կամ տուք ի  մեզ զգլուխ Ըռահանայ, կամ տուք  ԼՌ դահեկան: - 212. 

ԸՌ  ԵՒ  ԾԶ – Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և իշխանն 

Հարքայ անկեալ  ի  վերայ  և  ի  վեց տեղիս կոտորեաց  ԸՌ  և  ԾԶ այր: - 

142. 

ԸՍՏ - / նախդիր տրական հոլովի հետ / - որ դու իսկ ըստ / ծն. ընդ/ սիրոյ 

քո ընձայս մատուցեր զնոսա աշխարհիս Հայոց: - 37. Այլ ըստ սիրոյ 

մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ զմիւս ընձայս այլ 

շնորհեսցես ինձ: - 37. զոր ընթերցեալ գոհութիւն մատուցի աստուծոյ, 

ըստ գրեցելոյդ – 39. և կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի այսր 

կրաւնաւորացս, զոր տեսեր  ի  մերում վիճակիս: - 41. Զայս ամենայն ըստ 

այսմ աւրինակի տուր գործել: - 43. ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն 

փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49.  և  ոչ գտին տեղի 

ըստ պատշաճի յամենայն գաւառսն  և  դարձան ունայն: - 54. որ ըստ 

աստուծոյ տեսչութեանն / գրքում` տեսչությանն, ծն. տեսութեան, 

տեսութեանն / զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ ձեռնադրեցին 

փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. Մինչ ել նա  ի  Պատմոս կղզոյ  

և  եկն յԵփեսոս,  և  անտի երթեալ յԵրուսաղէմ` գտեալ զգերեզման նորա 

ըստ հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75.  և  մի' ոք գիտասցէ զդոսա 

ըստ հանելոյ կողման – 105. Արդ ըստ այսմ արա զպատասխանիդ: - 133.  

որք պանդխտութեամբ կենաւք գնասցեն ի կեանս յայսոսիկ և ոչ ըստ 

մարմնոյ քնքշանաց: - 172. Ած և ի  Պարսից զկին իւր զՊորպէս  և  եդ 

զանուն քաղաքի Պորպ, ըստ կնոջ անուանն: - 207. Իսկ ըստ 

տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս Սմբատ – 244. 

ԸՍՏ - / նախդիր բացառական հոլովի հետ / - աննախանձ ամենեցուն 

մատակարարդ ես ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից: - 171. 

ԸՍՏ ԱՒՐԻՆԱԿԻ - և  կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի այսր 

կրաւնաւորացս, զոր տեսեր  ի  մերում վիճակիս: - 41. Զայս ամենայն ըստ 

այսմ աւրինակի տուր գործել: - 43. 

ԸՍՏ ՊԱՏՇԱՃԻ - և  ոչ գտին տեղի ըստ պատշաճի յամենայն գաւառսն  և  

դարձան ունայն: - 54. 

 

 

 

                                                     Թ 
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ԹԱԳ -  Եւ հայեցեալ Վահանայ  ի  գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս 

նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ,  և  թագ ծիրանի ի գլուխ նորա 

և խաչ – 272.   

ԹԱԳԱՒՈՐ – զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն – 

46. Եւ գրեաց ինքն թագաւորն – 46. Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս 

քրիստոսական հաւատով լցեալ  և  զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, 

յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական: - 48. Եւ որ 

զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս ոչ 

հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 65. մանաւանդ զի 

պատշաճ համարեցաւ զԱրշակունի և  զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ 

տանս Հայոց  և  ձեզ պատճէն պատասխանոյ գրել – 65. և գոռեալ ընդ 

միմեանս երկուց թագաւորացն` արքային Հայոց և  Պարսից, սաստկացաւ 

մարտ պատերազմին – 66. ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով 

Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ 

կացուցանէին: - 68. Բայց թագաւորն պարսից զաւր մահուն Խոսրովու 

տաւն կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ ազգին Անակայ ետ: - 68. Արդ 

իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր, հրաման տայր թագաւորն 

զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: -70. Իսկ Բուրտար իբրև 

լուաւ զայս հրաման  ի  թագաւորէն, փութացեալ եմուտ առ Ուգուհի կին 

Անակայ,  և  առ զԳրիգոր  ի գրկաց նորա – 70. և անդ սնաւ առ հաւրաքեռ 

իւրում, որ էր կին թագաւորին Ջուանշերի: - 70. Եւ յետ հնգետասան ամի 

դիւագնեալ ամենայն երկիրն Հայոց,  և  ինքն թագաւորն  ի  մէջ 

վարազացն երթեալ դադարէր: - 73.  և  պատահեաց ինքն և թագաւորն 

Կոստանդիանոս և ամենայն քաղաքն Եգիպտոսի, զոր և առաջաւորք 

կոչեմք: - 74.  Եւ յետ փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ 

նշխարք Կարապետին, մինչև ի ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 76.  մեք 

ամաչեմք  ի  թագաւորէն: - 82.  զի այս անուն թագաւորին Հայոց է – 85.  և  

փախուցեալ  ի  թագաւորէն Հնդկաց, հալածեցան  և  եկին  մինչև 

յաշխարհս յայս: - 188.  Եւ իբրև եկին առ թագաւորն  Հայոց Վաղարշակ,  և  

նա ետ զերկիրն Տարաւնոյ յիշխանութեամբ նոցա: - 108. Եւ յետ 

հնգետասան ամի եսպան թագաւորն զերկոսեանն – 108.  զի որպէս զայլ 

տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի թագաւորաց ժամանակագիրք են: - 116.  Արդ 

մինչդեռ Տրդատ  և  սուրբ Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ 

Կոստանդիանոս թագաւորն, եկին հասին  ի  գաւառն Ապահունեաց ի 
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քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. Արդ իբրև եհաս պատգամաւորն վրաց 

իշխանին առ թագաւորն Տրդատ և զաւր խնդրել իւր յաւգնականութիւն: - 

118. Եւ թագաւորն տուեալ ԼՌ ի ձեռս իշխանին Ապահունեաց և 

արձակեաց յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118. և կողմնապահ 

թողեալ երկրին, ինքեանք դարձան  առ  թագաւորն: - 118. զոր  թագաւորն 

/ գրքում` թագավորն / յանձին կալեալ գնալ  ի  տեսութիւն տեղեացն, զոր 

հիմնարկեաց: - 118.  Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ 

թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: - 119. Եւ 

տրտմեցաւ թագաւորն յոյժ, զի  ի  վաղնջուց ցանկայր տեսանել զնոսա: - 

119. Եւ իբրև ածաք զնոսա առ թագաւորն, և բազում ժամս արտասուէր 

թագաւորն  և  հայցէր աւրհնիլ  ի  նոցանէ: - 123. Եւ կացեալ թագաւորն ի 

նոյն տեղւոջն աւուրս ԵԺ-ան: - 123.  զի կուտեցան ի տեղեաց տեղեաց  և  

եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ, թող զզաւրս թագաւորին և զպաշտաւնեայս 

սրբոյն Գրիգորի – 124. զոր թագաւորն հրամայեաց թուել և գրել ի բուն 

խաչին – 124. եկին հասին զաւրքն, որ ի Վիրք էին առ թագաւորն – 124.  

զոր տեսեալ թագաւորն / ծն. թագաւորին / ուրախ եղև յոյժ – 124. Եւ նորա 

կաշառեալ ի թագաւորէն  հիւսիսոյ ԿՌ դահեկան, առ և  գնաց յաշխարհ 

իւր – 126. և այս ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին ունելոյ էր – 

126. զթագաւորն ի նեղ տեղի թակարդեաց: - 126. Բայց առ թագաւորն 

Տրդատ  ԼՌ միայն մնացեալ էին զաւրք – 126.  և թագաւորն եկեալ առ մեզ 

աղաւթէր իշխանաւքն հանդերձ – 127. Բայց ի պատերազմէն արգելեալ 

թագաւորն ասելով – 128. Բայց թագաւորն և Գրիգորիոս մեւք հանդերձ ի 

փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք : - 129. Եւ մի ոմն ի զաւրացն 

Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի մի ի զաւրացն հիւսիսականաց և ած առ 

թագաւորն – 129. և թագաւորն հիւսիսոյ է Գեդռեհոն  և  վասն ունելոյ զքեզ 

եկեալ է Ծ և  ԸՌ – 129. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել 

փողոց թագաւորին, զի յԱրձանն ելցէ: - 130. Եւ  թագաւորն հիւսիսոյ 

հրամայեաց իւր զաւրացն զառաջսն ունել – 130. ԶՌ սպառազինաւք 

արգելուլ կամէր զթագաւորն / գրքում` թագավորն / - 130. Եւ ապա 

դարձեալ թագաւորն  ի փոքր կոտորածէն, ել ի գլուխ Արձանին – 132.  

Իսկ թագաւորն հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր գնաց ի Հաշտենից 

տափարակ տեղիսն: - 133. զոր թագաւորն զհետ մտեալ` մինչ ի մուտս 

արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. Իսկ 

ընդդէմ դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի թագաւորին Տրդատայ,  և  

նորա բարկացեալ յարձակեցաւ  ի  վերայ նորա  և ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 

140. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն  և իշխանքն յԱրձանն և իջին առ սուրբ 
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Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ Կարապետն էր, մեծ գոհութիւն աստուծոյ 

մատուցանէին: - 141.  Զոր գիտացեալ Մուշեղայ, թէ նա թագաւորն է – 

159. Իբրև ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն Պարսից, խնդաց յոյժ: - 160. 

կոչեաց թագաւորն զՄուշեղ և պատրաստեաց տալ պարգևս ամենայն 

զաւրացն – 160. զի թագաւորին փոխանակ էին զնա կարգեալ – 160. և  

կազմեցան զաւրէն պատերազմի և սուսեր ընդ մեջ ածեալ` այնպէս եկին 

առ թագաւորն – 161. Եւ յարուցեալ մեծաւ բարկութեամբ ել  ի  

թագաւորէն – 161. Եւ իբրև լուաւ թագաւորն, երկեաւ ի նմանէ, զի մանուկ 

էր: - 161. և առաքեաց առ Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն և ասէ թէ` Եկ ընդ իս  

ի  դուռն թագաւորին Յունաց – 162. սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր 

թագաւորին կառափն հանեմ – 195. Ետ տանել և զգլուխն Միհրանայ առ 

թագաւորն ասելով – 201. Իբրև գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն 

Միհրանայ առաջի թագաւորին, խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն 

յաւիտենից: - 202. Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց 

երկրորդ անգամ, ապա  ի  միտ արկեալ զմահն Միհրանայ քեռորդոյն 

իւրոյ  և  առաքեաց զՎաղթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ 

ընտիր առն  և  ձիոյ: - 205. Եւ ինքն յղեաց առ պարսից թագաւորն Խոսրով  

և  ասէ – 227.  զի  նա  է թագաւոր և մեր հասարակաց – 273. Իսկ մի ոմն 

իմացեալ՝ ազդ արար թագաւորին -279. Իսկ թագաւորն կոչեալ զՋոջիկ 

վրաց իշխանորդին, որ արար մարզպան.  և  զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ 

տայր հանել – 283.  

ԹԱԳԱՒՈՐԱԲՆԱԿ - և ինքն գնաց ի թագաւորաբնակ քաղաքն 

Կոստանդինուպաւլիս: - 279.   

ԹԱԳԱՒՈՐԵԼ - և կացեալ անդ ամս Ժ, թագաւորեաց անդ ի վերայ 

երկրին  Ճենաց ամս ԺԹ: - 70. և  յետ ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց 

յաշխարհն Գթաց  և  անդ թագաւորեաց – 71.  և մնաց  առ  նմա  մինչև նա 

թագաւորեաց ի  տեղի հաւր  իւրոյ: - 73. ուստի փրկութեան ճանապարհ 

բարձեալ էր և մահ թագաւորեալ: - 166. 

ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն   Խոսրովու 

որդոյ Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. Իսկ 

յորժամ մեռաւ մայր նորա, և զթագաւորութիւնն  բարձին ի հաւրէ նորա 

Տիրանայ – 71. ո՝վ երանելիդ Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն 

Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով, կամ զթագաւորութիւնն ճենաց – 71. և 

եկաց ի նոյն տեղւոջն մինչև զթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. 

Սա գնաց ի ժողովն, զոր արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ 

թագաւորութեանն – 249. Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու 
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մեռաւ Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ նորա – 164. 

Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Հերակլեայ զաւրացաւ Խոսրով 

պարսից արքայն – 279. և  առեալ գնաց  ի  Պարսիկս՝ եդեալ  ի  պահեստի 

զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի տասն ամի 

թագաւորութեանն իւրում: - 279. Եւ զաւրացաւ Հերակլ ի թագաւորթեանն 

իւրում – 279. Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի , և  ի  մահուն 

Խոսրովու, հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի … թողի 

անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն– 288. 

ԹԱԳՆՈՒԼ - Իսկ իշխանն Արջոց փախուցեալ ի նույն /ճիշտը՝ նոյն/ 

վայրս թագեաւ – 92.   

ԹԱԳՈՒՍՏ -  Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց 

ի տեղի թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ - 221. 

ԹԱԳՈՒՑԱՆԵԼ - ուր Արձանն էր թագուցեալ / ծն. թաքուցեալ /  – 81. 

Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի 

քարայրն, որ ի հարաւակողմն է յարևելից ի թագուցած Խաչին կողմանն՝ 

ամս Լ: - 148. տեսանեմ առ նա զէն սրեալ և թագուցեալ  / ծն. թաքուցեալ, 

թացուցեալ / և յարեան ներկեալ: -155.  

ԹԱԴԷՈՍ - և դու ընտրեցար ի տեղի  սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի  

և Թադէոսի – 41. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ 

գաւառ, ի  հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի – 68. 

ԹԱԿԱՐԴ, ԹԱԿԱՐԹ1 - և անուանեցաւ տեղին այն Թակարթս / ծն. 

Թակարդս, թակարդ/: - 131. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ 

յայգէմէջսն՝ սակաւք պրծան, և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: Իսկ 

Թակարդս ՌԷՃ այր, զոր պարսաւորքն կոտորեցին ԸՃ և Զ այր - 132. 

ԹԱԿԱՐԹ2 - և  իջուցին ի հարաւակողմն անտառն, որպես ի թակարթ 

արկեալ յանխնայ կոտորեցին  -131.  

ԹԱԿԱՐԴԵԼ - զթագաւորն  ի  նեղ տեղի թակարդեաց – 126.   

ԹԱԿԱՐԹ – տե'ս ԹԱԿԱՐԴ 

ԹԱՂԵԼ -  զի զմեռեալս իւրեանց թաղեսցեն – 94. Եւ իբրև դարձան, 

Սերեմ մեռաւ … և  թաղեցաւ /ծն. թաղեցին /  ի  նոյն ձոր: - 237. ապա 

շինեաց զեկեղեցին, որ  ի  վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի 

Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: - 281. զի Վահան յաւելեալ 

առ հարս  իւր մեռանի և  կայ  թաղեալ  ի  դուռն սրբոյ Կարապետին – 283.  

Եւ մարզպանն կայ թաղեալ  ի  դուռն կաթողիկէին  ի Ձիւնակերտ 

Տարաւնոյ  ի  Պորպ քաղաքի – 286.   
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ԹԱՂՈՒՄՆ - և  կայ ի թաղման ի նոյն տեղւոջ - 87.  Առաջին պատերազմ 

եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր ի թաղման և 

ընդ նմա արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն և 

վասն Քրիստոսի: - 95. և  կայ ի  թաղման  ի  Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ 

աջմէ եկեղեցւոյն - 203. Եւ  ետ տանել զինքն ի վանս Գլակայ և կայ ի 

թաղման ի դուռն Կարապետին: - 217. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, 

գտին ԲԺան ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա. և  կան ի թաղման / 

ծն. թաղեալ /  ի  դուռն եկեղեցոյն  – 273. 

ԹԱՆՁՐԱՏԱՐԱԾ - Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս անհուն 

բազմութեամբ, կամ որպէս թանձրատարած / ծն. զթանձրամած, 

թանձրամած/ տաղատարափս, այնպէս յարձակեալք ի վերայ 

բազմութեանն – 98.  

ԹԱՐԳՄԱՆԵԼ, ԹԱՐՔՄԱՆԵԼ - Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ 

պատճեան,  և  Ժ՝ որ  ի գրի առ իս կայր, և բովանդակեալ արարի ԼԸ 

պատճեան՝ ի մի գիրս հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 288. 

Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ  է Զենոբայ Ասորոց 

եպիսկոպոսի – 33. Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց  ի կողմանս 

Երուսաղէմի վասն աւետարանին թարքմանելոյ  ի  հելենացի գիրս: - 44. 

ԹԱՐՔՄԱՆԵԼ –տե'ս ԹԱՐԳՄԱՆԵԼ 

ԹԱՐՔՄԱՆԻՉ - Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ՝ զՊիսիդոն ասորի 

թարքմանիչ հարցէք,  և  նա ասէ ձեզ: - 102. 

ԹԱՐՔՄԱՆՈՒԹԻՒՆ - Իբրև  նոքա ի Հռոմ գնացին, Եղիազար  ի 

Միջագետս ասորոց էր գնացեալ վասն թարքմանութեան երկոտասան 

մարգարէիցն: - 51. 

ԹԱՒԱԼԵԼ - Եւ նա անկեալ յերկիր թաւալէր – 87. Եւ այն էր զարմանալի, 

որ գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ մէջն հերձեալ ընդ 

միմեանս թաւալէին: - 137 

ԹԱՒԹԱՒԵԼ - Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և 

Վարազ յահեակ, և սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք և երիվարք 

իւրանց: - 240. 

ԹԱՓԵԼ - Եւ յորժամ լցան աւուրք պահոց նոցա, թափեցաւ մորթն 

վայրենական – 74. 

ԹԱՔՆՈՒԼ - ի գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. 

ԹԱՔՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ որք ի գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ 

առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ  փախստական արարին և իջուցին ի 

հարաւակողմն անտառն – 131. և մի ոմն ի դին թաքուցեալ` հեծեալ 
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յերիվարն փախեաւ  ի  Մուշ – 187. Եւ նա կարգաւ պատմեաց նմա 

ստուգիւ, և մի' բան ո'չ թաքուցեալ ի  նմանէ, զոր արարեալն էր: - 190. Եւ 

իբրև եկին առ թաքուցեալ / ծն. թագուցած / խաչն, իջին յերիվարացն և  

գային ի վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: 

- 234. Եւ զի  զաւրքն Պալունեաց  իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ 

կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի  քան զԲՌ – 235. Իսկ եթէ 

ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և 

զվաձսն ի Քրիստոսէ, որպէս զնախանձաւոր և զթաքուցանող և զզլացող 

շնորհացն Քրիստոսի. ամէն: - 289.  

ԹԱՔՉԵԼ – Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, Սմբատ և իշխանն 

Պալունեաց, թաքեան ի ձորս ուրեք – 238. և  զի մնացին երիվարք նոցա, 

երթեալ մտին  ի  ձոր  մի և  թաքեան / ծն. թագեան, թաքեն/ – 245. Իսկ 

զաւրն եկեալ հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն հայի  և  թաքեան 

անդ: - 265. 

ԹԱՔՍՏԵԱՅՔ - Եւ փախուցեալքն ընդ յերեսս դաշտին թաքստեայք 

լինէին, որ և կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. 

ԹԱՔՍՏԵԱՅՔ  ԼԻՆԵԼ – տե'ս ԹԱՔՍՏԵԱՅՔ 

ԹԵԿՆ - իջուցանէր զսուրն ի վերայ աջոյ թիկանն - 87. և  ապա առեալ 

զաջ թեկն / ծն. թևն, դեհն / Մկրտչին տեառնագրեաց շուրջ զգաւառաւն 

ասելով – 96. Եւ այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև զարմունկն. և ձախ ձեռն 

թիկամբն և զոսկր բարձիցն աջակողմանն և այլ մանր ոսկերս ի 

մարմնոյն: - 101. Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց  և  ձգեաց զճոպանն 

և արկ ընդ յաջ թեկն  և  ընդ պարանոցն – 135. Եւ անդեն բարձեալ զաջ  

ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն  ի  վերայ ձախոյ թիկանն  և  անցուցանէր  

ընդ գաւտին – 136. Եւ անդէն եհար զգլուխ որդոյն Ասուրայ  և  հանդերձ 

թիկամբն ի վայր ընկէց – 216. և անդէն ի թիկունս հասեալ 

աւգնականութեամբն աստուծոյ,  և  բախեալ զտէգն  ի  վերայ պարսկին 

թիկանն,  և  անդէն եհան ընդ յողն յերիվարին – 242.   

ԹԵՐԻ - Իսկ եթէ ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի 

զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և զվարձս ի Քրիստոսէ -289. 

ԹԵՐՈՒԹԻՒՆ - Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ 

ինչ թերութիւն լիցի լսողաց, կարծելով թէ բերեալ ևս չեն: - 45. 

ԹԵՒ – Ա՜յ արծուաձագ, որ թևաւքդ ես հպարտացեալ … ես ցուցանեմ 

զզաւրութիւնս իմ  ի  քեզ:  – 91. Իսկ զաջ զաւրուն թևն տայր  ի ձեռս 

իշխանին Սիւնեաց - 134.  Զոր իբրև տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն  ի  

վերայ ածեալ զահեակ թևն  և  ձայն տուեալ ասէր – 137. Եւ փողոց տուեալ 
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ի վերայ բլերն Սմբատ զաջ թևն և Վարազ յահեակ, և սկսան արեամբ 

թաւթաւել ինքեանք և երիվարք իւրանց: - 239. Իսկ նորա թողեալ զահեակ 

թեւն յորդին իւր ի Վահան – 241. և պարզեաց զմիւս թևն նա  և միւսն 

իշխանն Հաշտենից: - 245. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց 

– 260. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս 

նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ – 272. 

ԹԵՒԱՊԵՏ - Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն և էանց յաջ 

թևապետն հիւսիսոյ և ասէ – 137. 

ԹԵՒԱՒՈՐ - Եւ մարդկաւրէն տեսլեամբ որպէս թևաւորք երևեալ գնացին  

յԱշտիշատի կուռսն: - 98. և այլ երկուս երիտասարդական հասակաւ 

տեսանէր, որ առաջի կային թևաւորք – 272. 

ԹԷ - և այնչափ որջացեալ  էր  ի  միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն 

յայտնեալ, թէ / գրքում` թե, ծն. եթէ / նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. Այլ  ի  

դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թէ / գրքում` թե / ժողովուրդք, որք 

նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: -40. Իսկ 

զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց  ի կողմանս Երուսաղէմի - 44. Դարձեալ ցուցէք 

զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ ինչ թերութիւն լիցի լսողաց, 

կարծելով թէ բերեալ ևս չեն: - 45. և ոչ գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 48.  

Մանաւանդ զի գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս եպիսկոպոս պիտոյ  է և 

քահանայս – 48. որ և գաւառին մին մի քահանայ կամ երկու լոկ թէ 

հանդիպին: - 48.  Եւ թուի ինձ, թէ մինչև  ի  մահ ոչ ումեք կամի տալ – 50.  

Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի ձեր է – 50. թէ ու՞ր 

եդեալ ես, կամ զո՞յ պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա և թէ / գրքում` թե / 

ե՞ն ումեք յայտնի որպէս ասեն ոմանք, եթէ ոչ: - 61. կամ թէ / գրքում` թե / 

զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ նորա կամ ու՞ր Եղիազար  և  Զենոբ: - 61. 

սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին 

պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և զնշխարացն թէ /գրքում` թե / ուր 

եդաւ, և զԱնտոն և զԿրաւնիդէս, թէ / գրքում` թե / ո'րպէս վարին, կամ 

ու'ր են: - 62.  և կամ թէ Ագաթանգեղոս զայդ ոչ յիշէ- 65. Բայց թէ ո՞վ  եբեր 

ի Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին - 75. Եւ ոմանք ի քրմացն անդ 

հանդիպեցան և տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն 

կործանելոց է զմեծ աստուածն Գիսիանէ և զԴեմետր – 79. Իսկ նորա 

երթեալ  և  ոչ կարաց գիտել, թէ ոյք են – 82. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, 

թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… 

դնէր և նշանագրէր: -  83. Տեսցեն զքեզ անգեղք և գիտասցեն, թէ արծուոյ 

հարեալ է զնապաստակդ – 91. և թէ վասն մեղաց իւրեանց տանջեսցին  ի  
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տեառնէ, սակայն թշնամիք մի' յերկարեսցին, այլ չարիւք սատակեսցին – 

97. զոր թէ գտանել  ոք  կամի, ոչ կարէ  –  103. զայս ի  միտ առէք, որ թէ 

ապրիմք` փոխարէն հատուցանեմք ձեզ, և թէ մեռանիմք, աստուածք 

հատուցանեն զվրէժ մեր: - 107. Այս գիշէր է և մեք ոչ գիտեմք զչափ 

թշնամեացն, այլ թէ իմաստութեամբ կամիք առնել, ելէք ԶՌ ընդ մեջ 

այգեստանեացդ և ի գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. Զի 

կամ տացես զիշխանսն իմ  յիս  և  հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թէ / 

գրքում` թե /  ոչ` քանդեալ զերկիրդ  քո սրով և գերութեամբ, որպէսզի 

ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. Զոր գիտացեալ Մուշեղայ, թէ նա 

թագաւորն  է,  մարտեաւ ընդ նմա – 159.  Արդ մի՛ զարթուցանէք դուք 

զառիւծ, որ ի քուն է … ապա թէ ոչ՝ որ զութսուն հազարն յաղթահարեաց, 

կարող է և զեաւթանասուն հազարդ յաղթահարեալ: - 162. և առաքեաց առ 

Մուշեղ Տարաւնոյ  իշխանն  և ասէ թէ՝ Եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին 

Յունաց.  ապա թէ ոչ՝ յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո ապականեմ – 163. Եւ 

պատուէր տուեալ էր` թէ յորժամ  ի  ձեզ զոք յուղարկեմ, ի Միհրան 

գնացէք  և  այլ զաւր ածէք: - 182.  Եւ  խրատ տուեալ, թէ յորժամ նոքա 

զձեւք հային, դուք միաբան  ի  քաղաքն դիմեցէք – 182.  Բայց թէ կամի 

աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ յապաշաւել եմ, 

սակայն ընդ ձեր և ընդ ձեր թագաւորին կառափն  հանեմ – 195.  Արդ իբրև 

գնացին,  և զՎահանայ ասացեալն պատմեցին որպէս / գրքում` որպես /  

թէ յերեսաց Միհրանայ, և  առեալ Վաշիրայ արս հազար և  հարիւր, եկն  ի 

վերայ լերինն: - 197. Եւ եկեալ եմուտ ի վրանն առ Վահան, կարծելով թէ 

Միհրան է: - 197. Թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ – 209. 

յերկրէս ել, արի և գնա խաղաղութեամբ. ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ 

անցուցանելոց եմ, զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 209. արդ՝ արի եկ առ 

մեզ և լեր հարկատու, ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214. Իսկ 

Ասուրայ տեսեալ, թէ պատանի է, քամահեաց զնա և ասէ – 215. Վստահ 

եմ յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ սուրբ Կարապետին 

միամտութեամբ, ոչ թողու զմեզ  ի  ձեռանէ: -218. ապա գիտասջիք՝ թէ ձեզ 

այդպէս պարտ է լինել: - 225. . Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և 

զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 228. Արդ` փութով զոր 

ասացիդ յուղարկե'ա. ապա թէ ոչ` տե'ս եթէ զինչ անցք անցուցանեմ ընդ 

քեզ: - 229.  Իբրև կացին աւուրս  Ժ, խնդիր արար Սուրէն եղբաւրորդոյն 

իւրոյ, թէ ու՞ր  է: - 229. Եւ նոքա ցուցին նմա զբերդն, թէ անդ է: - 229. Եւ նա 

ասէ՝ անդ՝ այծարա՞ծ է,  թէ դիւարած: - 230. Բայց թէ դու գնել կամիս, քեզ 

տամ, ապա թէ ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230. 
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Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ 

պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թո՛ղ թէ այծ արածել: - 231. 

Բայց թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ ՃՌ դահեկան, և ԲՌ ուղտ, և հինգ հազար 

պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք զայս կինս և զորդիս: - 231.  բայց եթէ դոքա 

քեզ պիտին` դու քրիստոնեայ լե'ր  և  զիս ի պարսիկս տար,  և  դոքա քեզ, 

ապա թէ ոչ` ձեզ հնար իմացիք: - 231. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ոչ 

իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 234. և առաքեցին զոմն  

ի  Մեղտի, թէ փութացէք գալ  ի վերայ դոցա: - 238.  Իսկ նա յուղարկեաց 

զՎահան զորդի իւր տեսանել, թէ զի'նչ խնդրէ: - 250. Եւ թէ չտայք, ասէ, 

գամ ի  տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. բրեմ և աւարեմ և կրակատուն 

առնեմ զեկեղեցիսն – 251. Կաց տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս 

գայցէ ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 254. և զաւրքն կարծէին, թէ հեծեալ է – 

257. Եւ ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ ընկղմեցան - 258. Եւ արդ 

հայեաց  ի  մեզ՝  թէ զի՞արդ թշնամիք նեղեն զմեզ: - 264. Զոր տեսեալ 

Վահանայ  և  գիտացեալ թէ Կարապետն է, խնդացեալ յարձակեցաւ ի 

վերայ նոցա – 264. այլ յիշեա զհարսն մեր, թէ ո՞րչափ սրբութեամբ 

ծառայեցին աստուծոյ: - 269. Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի պատերազմ, այլ 

տեսից, ասէ, թէ նոքա զի՞նչ գործեն: - 271. Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի 

անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ քո ակինդ հայել ի տամ: - 274. Անկի'ր, 

պարսիկ, կամաւ, ապա թէ ոչ՝ անկանիս ակամայ: - 276. Պատմութիւն 

վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ յումմէ բերաւ, և կամ 

թէ որպէս կայ ի Ծիծառնէ – 279. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, 

զարթեաւ,  և ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք  է : 

- 281. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան  Հայոց, առնու 

զաւր բազում  և գնայ  ի վերայ Հունաց , որպէս թէ ի պատերազմ – 283. 

բայց յղէ ի կայսր` թէ մի' ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք 

մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. Զայսոսիկ 

լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ Խասրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ 

Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 283. Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ 

աստուած լռութեամբ, միայն զայս հանեալ ի լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս 

խոպան և աւեր – 284. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ 

հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց, որք 

կամաւ էին եկեալ, թէ` Ով Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ է ինձ մեռանել՝ 

քան զեկեղեցի աստուծոյ  հարկատու լինել Տաճկաց: - 285. Ապա 

տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն 

Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի զգիրսդ զայդ: - 287. 
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ԹԷՈՎՆԱՍ - Զայս ամենայն իբրև  լուան Բեկտոր և Անաստաս և 

Թէովնաս / ծն. Թէոնաս / և Աքիւղաս և Մարկիւղաս, զարմացան – 59. 

որոց անուանքն են այսոքիկ. Թէովնաս / ծն. Թէոնաս /, Պաւղիկարպոս, 

Սիմովն, Յովհաննէս, Եպիփան, Դիմառիոս, Նարկեսոս: - 175. 

ԹԷՊԷՏ - որ թէպէտ և  առ  նոքաւք վերջացան  ի  ճշմարտութենէն, 

սակայն կամք ողորմութեանն գթացաւ  առ  մեր նուաստութիւնս: - 35. Որ 

թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս ի վշտի էի, սակայն շարժեաց զմեր 

դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. Որ թէպէտ և վաղ իսկ 

ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի 

տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. Բայց թէպէտ և 

արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն ներքինն զնորոգումն կենաց 

սկսանի: - 45. որ թէպէտ և  ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել 

պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ 

աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65.  որ թէպէտ և 

բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, 

ոչ էառ յանձն տալ մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին 

վերջնումն` բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 76. զի թէպէտ  և  յաղթել  ոչ 

կարեմք, սակայն լաւ  է մեռանել  ի  վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան 

զնոսա  ի  ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. թէպէտ և դուք զմեզ  աստի 

հալածէք, բայց որ աստս կամի բնակիլ, և նա մի՜ գտցէ հանգիստ: - 99. 

Թէպէտ և սրբոց ոք ջանասցէ աղաւթիւք, մի' յայտներ: - 104.  Բայց որդին, 

թէպէտ և դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 157. 

Թէպէտ ընդ մահ եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, սակայն ընդ քո 

իմաստութեանդ զարմացաք: - 207. Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն 

խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ լացի – 208. Կաց, հարճորդի, թէպէտ և 

զբազումս ջնջեցեր, սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 

222.  

ԹԷՊԷՏ ԵՒ - որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի ճշմարտութենէն, 

սակայն կամք ողորմութեանն գթացաւ առ մեր նուաստութիւնս: - 34. Որ 

թէպէտ և վաղ իսկ ծագեա արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, 

սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. 

Բայց թէպէտ և արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն ներքինն 

զնորոգումն կենաց սկսանի: - 45. որ թէպէտ և  ոմանք արգելուլ կամեցան 

չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, 

այլ աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65.  որ թէպէտ և 

բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, 
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ոչ էառ յանձն տալ մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին 

վերջնումն` բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. զի թէպէտ  և  յաղթել  ոչ 

կարեմք, սակայն լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան 

զնոսա ի ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. թէպէտ և դուք զմեզ աստի 

հալածէք, բայց որ աստս կամի բնակիլ, և նա մի' գտցէ հանգիստ: - 99.  

Թէպէտ և սրբոց ոք ջանասցէ աղաւթիւք, մի' յայտներ: - 104. Բայց որդին, 

թէպէտ և դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 157. 

Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ լացի – 

208. Կաց, հարճորդի, թէպէտ և զբազումս ջնջեցեր, սակայն այսաւր 

չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 222. 

ԹԸՄՐԱՁՈՐ - որ և անուանեցաւ  ձորն   այն Թըմրաձոր / ծն. Թմբրաձոր / 

:  -  246.   

ԹԻԶ - զի պղնձի էր, երկոտասան կանգուն երկայնութեամբ  և  երկու 

կանգուն  և  թզաւ լայնութիւն: - 98. Զի Կարապետին է առ անկիւն դրանն 

Արշակունի /գրքում՝ Աշակունի/, թզաւ հեռի գտանես զբևեռս նշանացն՝ 

կէս թզաւ բարձր  ի  գետնոյն: - 102. 

ԹԻԼ - և ետ շինել նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 205. որ  և  Թիլ կոչեցաւ 

անուն տեղոյն այնորիկ: - 220. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից 

վանսն՝  հիմնարկեալ ի սրբոյն Գրիգորէ, և Կարապետն, որ 

յԻննակնեանսն, և  կաթողիկէն, որ  ի  Թիլն: - 286.   

ԹԻԼ  ԱՒԱՆ - և ետ շինել նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 205.  

ԹԻԿՆԱԽԱՌՆ - Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն և եհար 

զուսն, թիկնախառն ի վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. 

ԹԻԿՆԱՊԱՀ -  Իսկ զգահերէց իշխանն կացուցանէր թիկնապահ  իւր – 

134. Եւ ինքն թողու թիկանապհ իւր զՎահան Վարազակայ որդին: - 260. 

ԹԻԿՈՒՆՔ - Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի սուրբ 

Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 

219. Եւ բախեալ տիգաւ ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և 

եհան ընդ սիրտ նորա – 223. Եւ եհաս ի թիկունս աւգնականութիւնն 

աստուծոյ: - 239. և անդէն ի թիկունս հասեալ աւգնականութեամբն 

աստուծոյ, և բախեալ զտէգն ի վերայ պարսկին  թիկանն, և անդէն եհան 

ընդ յողն յերիվարին – 241. Սուրբ Կարապետն ինձ ի թիկունս հասանէր - 

244. Բայց  ի թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն – 265. Եւ Վարազայ 

զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին 

և ասէ- 276.  բայց յղէ ի կայսր` թէ մի' ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր 

ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283.  
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ԹԻՒ -   զի կուտեցան ի տեղեաց տեղեաց և եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ – 124. 

ԹԼՓԱՏ - Եւ մինչ լոկ որ զթլփատսն կտրեաց, ասէ – 191. Եւ ի նոյն տեղւոջ 

սկսաւ մի մի ունել զնոսա և զթլփատսն / ծն. զթլպատն, կտրեաց / կտրել: - 

266. 

ԹՆԴԻՒՆ -  Եւ սկսան հնչեցուցանել զփողս պատերազմաց, և թնդիւն 

սաստիկ շուրջանակի – 127. 

ԹՇՆԱՄԱՆԵԼ - Իսկ Արձանն յառաջ մատուցեալ սկսաւ թշնամանել 

զիշխանսն հայոց  և  ասէ – 84. Եւ իբրև կացին հանդէպ իրերաց, սկսաւ 

Ասուր թշնամանել  զՎահան  և  գայլ  կոչել: - 214. 

ԹՇՆԱՄԱՆՔ - Իսկ Սիւնեաց իշխանն  ո՛չ հանդուրժեաց առ  թշնամանսն 

– 91. 

ԹՇՆԱՄԻ - Յառաջ մատի՛ք, ո՛վ դենակորոյսք և ուրացողք զհայրենի 

աստուածսն,  և թշնամիք բարեփառին Գիսիանէ և  ուրացողք: - 84.  զի 

ընդ թշնամիս պաշտաւնէից ինքեանք մարտնչին: - 85. եղիցի աչք տեառն 

ի վերայ երկրիս այսորիկ պահել ի թշնամեաց - 96. սակայն թշնամիք մի՛ 

յերկարեսցին, այլ չարիւք սատակեսցին - 97. զոր տեսեալ թագաւորն 

ուրախ եղև յոյժ և գոհացեալ զաստուծոյ, որ ետ ի ձեռս նորա զթշնամիս 

իւր – 125. Այս գիշէր է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն – 128. և ետ տէր  

ի  ձեռս նոցա զթշնամիսն: - 159. և սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն 

խաղաղութեան աշխարհի և զեկեալ թշնամիսն խորտակելոյ, և 

աղքատաց մնալ ի տեղիս իւրեանց: - 174. Գուցէ ոք թշնամի յարձակիցի  և  

դուք չեք ընդել վայրուցն: - 185.   Եւ իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող 

Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ վասն այլ թշնամեաց: - 197. ապա՝ զի Յոյնք ձեր 

թշնամիք էին, ի նոսա ոչ իշխեցաք գնալ – 201. Իբրև վճարեցին ի 

կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, երկու հարիւր այր թողեալ 

զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և թշնամիքն ևս 

տեսին: - 220. Ու՞ր ես, բազուկ քաջ  և  հզաւր ընդդէմ թշնամեաց – 241. 

տե՛ս, տէր,  և  մի՛ լռեր, մի՛  դադարեր, զի կարի խրոխտացաւ թշնամին   ի  

վերայ մեր: - 252. Եւ արդ հայեաց  ի  մեզ՝  թէ զիա՞րդ թշնամիք նեղեն 

զմեզ: - 264. և խնդրէր անցանել ի վանս ի  Գլակայ, զի հանցէ զոսկերս 

թշնամեաց իւրոց – 268. զոր տեսեալ թշնամիքն / ծն. թշնամեացն / 

զարմացան: - 271. Ո'վ տէր զաւրութեանց, զաւրացո զմեր 

պատերազմողսն  և արա յամաւթ զթշնամիսն: - 271. Եւ զայս ասացեալ՝  

միաբան յոտն կացին և զնշան խաչին դարձուցին ի վերայ թշնամեացն: - 

272. զոր և  թշնամեաց տեսեալ յիմարեցան – 272. արդ` պնդեսցուք զհետ 

թշնամեացն: - 273. 
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ԹՇՆԱՄՈՒԹԻՒՆ - եթէ կին ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն 

եկեղեցոյդ, զի մի՛ կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ 

թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 102. իսկ եթէ վասն թշնամութեան 

Կարապետիս է ընդ մեզ, ո՞չ ապաքեն և ինքն ի կնոջէ  է  ծնեալ – 152. 

ԹՈԴԻԿ - Արդ՝  ի  ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից 

տանն,  և  ի հայրապետութեանն Թոդկայ / ծն. Թոթկայ / հրաշալիս իմն 

գործեցաւ  ի  վանս Գլակայ, ի դուռն Կարապետին: - 149. Եւ պատգամ 

յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի առեալ զիրսն և թողցէ զնա  ի ներքս: - 151. և ի 

տեղոջն միայն զհայրն Թոդիկ արգել և սպասաւորս եկեղեցոյն: - 165. Եւ 

յետ երից աւուրց  եկն  սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ / ծն. Թոթիկ 

հայրն /,  և  տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին և յարտասուս եղեալ 

տրտմեցան յոյժ: - 176. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ երանելին Թոդիկ հայր 

Գլակա վանիցն – 203. և  աճեալ՝  պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն 

հարանցն անուանքն, որ գրեալ կան մինչև ի Թոդիկ – 287. Թոդիկ 

փոխեաց զամենայն կարգս և զասորոց ցեղսն բնաւ հալածական արար ի 

վանացն: -287. 

ԹՈՂ – Պարսից արքայի  և  մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց 

գնոյ ոչ տամ, թող թէ զդոսա: - 231. Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ 

զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան 

քում կայաք, թո'ղ  թէ այծ արածել: - 231. Բայց որ երկու տարի զԽառանայ 

գինին և զԱսորոց և զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 232. Եւ զվեց 

գաւառին հարկն, զոր առեալ են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են ՝  

ԴՌ  դահեկան զայն թող տան – 233.  

ԹՈՂԵԼ -  Եւ ի վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և փողոցս պատերազմին 

թողել Բ դրունս – 134. 

ԹՈՂ  ԹԷ - Ասէ Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ 

ուտէ, առանց գնոյ ոչ տամ, թո'ղ թէ զդոսա – 230. Ո՜վ բարեպաշտաւն 

իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ 

ի դրան քում կայաք, թող  թէ այծ արածել: - 231. 

ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ - արդ վասն իմ մեղացն թողութեան և վասն իմ հարանցն 

ջեռարուք այսաւր և մի՛ ամաչեք – 195. 

ԹՈՂՈՒԼ - Եւ ի նոյն տեղոջն թողի զերկոսին կենդանի վկայս Քրիստոսի, 

զԱնտոն և զԿրովնիդէս – 37. Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես թողեալ 

– 61. թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ եդեալ ես, կամ զ՞ոյ պաշտաւնեայս թողեր 

առ նոսա և թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն ոմանք, եթէ ոչ: - 61.  Զի ոչ է 

աւրէն զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և յիշատակ Հայոց 
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ոչ թողուլ – 63. մանաւանդ  զի պատշաճ համարեցաւ  զԱրշակունի և 

զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց և ձեզ պատճէն 

պատասխանոյ գրել – 66. և զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր 

կալով,  լսելով զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. Որ և զիս 

իսկ ոչ եթող դառնալ ի Նիւստրիայ -78. և անդ թողաք զՍուրտինոս 

Եփեսացի վարդապետն ամենայն գաւառացն: - 78. Իսկ Դեմետր իբրև 

ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ 

նմա արարեալ, նոյնպէս և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր 

հասանել: - 88. և զքուրմսն առհասարակ լլկեալ թողին իբրև զմեռեալս: - 

98. բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի ցաւս իւրեանց, զի 

տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալսն: - 104. ծամ 

թողուին  ի գլուխ մանկանցն – 110. և եթող անդ պաշտաւնեայս եկեղեցոյն 

զԱնտոն և զԿրաւնիդէս: - 111.  և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և 

ԲԺ-ան դաստակերտս ետ – 111. և զայն թողաք այլ պատմագրի – 116. Եւ 

Գ  իշխանս ըմբռնեցին  և  ածին.   և կողմնապահ թողեալ երկրին, 

ինքեանք դարձան առ թագաւորն: - 118. զի կուտեցան ի տեղեաց տեղեաց 

և  եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ, թող զզաւրս թագաւորին  և  զպաշտաւնեայս  

սրբոյն Գրիգորի - 124. Արդ յորժամ գնացին իշխանքն ի Վիրք և 

դարձուցին զգերիսն կողմապահ թողին զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն 

նորա: -126. առեալ զկին իւր՝ էած առ հայր նորա և թողեալ զկին իւր՝ ինքն 

գնաց: - 149. բազում անգամ աղաչեալ զսպասաւորսն, զի թողցեն մտանել 

յեկեղեցին – 150. դու զիս միայն թողեր: - 151. Եւ պատգամ յղէր առ հայրն 

Թոդիկ, զի առեալ զիրսն և թողցէ զնա ի ներքս: - 151. Եւ ինքն թողեալ 

զզաւրսն  ի Դուին ի բաց եկաց ի  մարզպանութենէն – 162. բայց եթէ կամք 

իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի 

հանդերձեալ աւրն: - 170. Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ 

սուրբ Կարապետիս  և  մեր հեղմամբ արեանս գրեա՛ զնոսա 

յորդեգրութիւն սրբոցն  ի  լոյս: - 172.  և զմեղաւորացն թող զմեղս, և 

զվիրաւորելոցն ողջացո զվէրս – 173. և զմեղս նոցա թողից – 174. և ի չորս 

հազարէն Ծ այր թողեալ էր ի Խարձս կոչեցեալ գեւղն: - 181. և ի ներքս 

մտեալ զյաղթութեան փողսն հնչեցուցանելով, և զդուռն  ի բաց թողէք, զի 

նոքա կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 183.  Յ այր թողեալ յանցս 

Մեղտեայ, և երկու հարիւր այր աշտենաւորս ի Սանասայ ի ծմակն 

թողեալ, և ինքն  Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: - 184. ես 

փախստական եկի առ քեզ ի քո զաւրացն, զի ո'չ ի քաղաքն թողին և ոչ 

աւարամասն ետուն մեզ– 185. Իսկ նա վասն խաւթութեանն ի սենեկն 
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եմուտ և զնա միայն թողոյր ի ներքս: - 189. Հայոց մարզպանն չկարաց գալ 

ի ճաշ, և զիս չէ ի թողուլ: - 189. Եւ հարեալ զդանակն  ի  փողսն՝ ետ թողուլ  

ի  ցից: - 191. Եւ իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ 

վասն այլ թշնամեաց: - 197. Իջէք ամենեքեան և թողէք զերիվարս արածել 

մինչև յերեկոյ – 200. Եւ թողուլ հրամայեաց արս Խ՝ զրուցատար լինել 

Պարսից արքային: - 201. Բայց բաժանեալ և կողմապահս թողեալ 

ամենայն տեղեաց – 212. Տու'ք ի մեզ զգլուխն Ըռահանայ, և թողումք զձեզ: 

- 212. Եւ թողեալ զհինգ հազարն ի բլերն, որ կոչի Մահու ագարակ և ինքն 

գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: -218. Վստահ եմ յաստուած, թէ 

որովհետև ծառայել եմ սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ոչ թողու 

զմեզ ի ձեռանէ: -218.   Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ 

բազմութիւնն, երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն 

առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 220. զհացի և  

զջրոյ գինն թողում ձեզ: - 232. և Սմբատ եթող զորդին իւր զՎահան 

յայնկոյս- 234. Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ այր … և  առեալ 

ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր նորա, և գնացին երկոքեանն ի վանսն: 

- 234. Իսկ նորա թողեալ զահեակ թեւն յորդին իւր ի Վահան – 241. ապա 

թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն առնէին – 258. Իսկ 

Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ արամբ – 259. Եւ ինքն 

թողու թիկանապհ իւր զՎահան Վարազակայ որդին: - 260. 

Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ 

Ասորւոյ` վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն 

եկեղեցին: - 287. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն 

որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ 

զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ 

պատճեան, և Ժ՝ որ ի գրի առ  իս  կայր, և բովանդակեալ արարի ԼԸ 

պատճեան՝  ի մի գիրս հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: -288. թողի 

անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն – 288.  

ԹՈՅԼ - Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի խոչքորոց դասուց, որ զաղբս 

ճաշակեն, ողջո'յն: - 208. զի զմեռեալս իւրեանց թաղեսցեն. և թոյլ ետուն: - 

94. Զիս կողոպտեցին և զԱրջք շինեցին. արդ թոյլ տուր, զի երկիրն  այն 

ամուր է, ոչ կարեն անտի գողանալ:- 281. 

ԹՈՅԼ  ՏԱԼ - զի զմեռեալս իւրեանց թաղեսցեն. և թոյլ ետուն: - 94. Զիս 

կողոպտեցին և զԱրջք շինեցին. արդ թոյլ տուր, զի երկիրն  այն ամուր է, 

ոչ կարեն անտի գողանալ:- 281. 

ԹՈՐԴԱՆ - Եւ անտի ելեալ անցաք մինչև ցԹորդան – 78. 
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ԹՈՒԱԿԱՆ - Սա էր ի ժամանակս Մովսեսի Հայոց կաթողիկոսի, որ 

զթուականն գրեաց – 147.   

ԹՈՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ -  Եւ եղեւ այս ի թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ և 

Հոռոմին ՆԻԷ – 281. 

ԹՈՒԵԼ - զոր թագաւորն հրամայեաց թուել և գրել ի բուն խաչին – 124. 

ԹՈՒԻ - Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս դու իսկ 

ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի 

մահ ոչ ումեք կամի տալ– 50. զոր հաճոյ թուեալ էր երուսաղէմացոցն, զի 

առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ – 52. աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս 

ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ և զիմ պատճեանս 

անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 289. 

ԹՈՒԼԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - և  ետ զենուլ  ի  վերայ ձեռինն, զի իջցէ  ջերմ 

արիւնն  և  թուլացուսցէ / ծն. թոյլացոյց / զբռնատեղին: - 242.   

ԹՈՒՂԹ - առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս 

առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում 

փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. և  վասն այսորիկ և 

դանդաղիմ իսկ և գրել  առ նոսա թուղթս: - 44. Եւ առեալ տարան զթուղթն 

առաքեալքն այնոքիկ, որք ի Կեսարիայն եկին – 50. Իսկ Բեկտոր և 

Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի եպիսկոպոսունքն,  իբրև տեսին 

զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 51.  և գրեցին թուղթս առ սուրբն 

Գրիգորիոս աւրինակ զայս – 59. Եւ  իբրև  ընթերցան զթուղթսն, սուրբ 

Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին  պատերազմն – 62. 

Զի ոչ է աւրէն զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և յիշատակ 

Հայոց ոչ թողուլ - 63. Զենոբայ Ասորոյ  պատասխանի թղթոյն Ասորոց և 

պատմութիւն վասն Իննակնեան տեղեաց և պատերազմին որ յԱրձանն 

եղև: - 66. Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն առ 

իշխանին Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. Եւ առաքեաց 

թուղթ առ Տրդատ – 133. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա 

պատասխանի – 133. Իսկ զաւրքն մատուցին թուղթ քրիստոնէական 

աւրինաւք  և  մխիթարութեամբ: - 177.  Եւ առեալ զթուղթն գնացին: - 192. 

Եւ ետ գրել թուղթ պարսիկ դպրին՝  կաշառելով զնա – 198. Իսկ Սմբատայ 

առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ Կարապետն  - 251. Իսկ 

Վաշդեան գրեալ թուղթ առ Տիրան – 284.  Իբրև առ զթուղթն  և  ընթերցաւ,  

ի նոյն աւուր եկն թուղթ  մի  ի  Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ 

ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ առաջի կայր  ի  զաւրացն եկելոցն  ի 
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Պարսից: - 284.  Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ ի Վաշդեան՝ յամաւթ 

առնելով վասն ծածուկ իրացն: - 284. 

ԹՈՒՐ -  Եւ զայս ասացեալ ետ բերել երկոտասան թուր և դնել առաջի 

բեմբին, մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252. 

ԹՌ - Եւ առաքեաց Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ նորա՝ կարծելով եթէ այն 

միայն են: - 218. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ 

դահեկան և ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի Տարաւն գնել զկին  եղբաւրն և 

զորդին: - 229. 

ԹՌՉՈՒՆ - և թռչունք խիթասցեն ընդ իս - 150. 

ԹՔԱԿՈԾԵԼ - և ի լոյս ածեալ զդարան մահուն, և թքակոծեաց 

զանմտութիւն նորա: - 161.  

 

 

                                                 Ժ 

 
 

Ժ -  և զաւրացաւ արքայն Հայոց և սկսաւ ապականել զերկիրն պարսից 

ամս Ժ - 67.  և կացեալ անդ ամս Ժ, թագաւորեաց անդ ի վերայ երկրին  

ճենաց ամս ԺԹ: - 70. Եւ մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի 

այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 136. 

Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: … և կացոյց անդր 

կրաւնաւորս Կ: Եփրեմ` ամս ԻԸ: Յոհաննէս` ամս Ժ: - 146. և կացոյց 

անդր կրաւնաւորս Կ: … Կումիդաս` ամս Ժ:  Բարդողիմէոս` ամս  Ը: - 

147. Իբրև  կացին  աւուրս Ժ, խնդիր  արար  Սուրէն  եղբաւրորդոյն իւրոյ, 

թէ  ու՞ր է: - 229.  Սա եկաց իշխան  ի  Տարաւն ամս Լ և մարզպան` ամս Ժ 

– 282. Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան, և Ժ՝ որ ի գրի առ իս 

կայր, և  բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի գիր հաւաքելով՝ թողի 

մանկանց եկեղեցւոյ: - 288. 

ԺԱ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: … Գրիգոր` ամս Զ: Անդրէաս` ամս 

ԺԱ: - 146.  

ԺԱՄ - զոր յղեաց Կեսարիայ հայրապետն ի ժամ վաղճանին: - 39. ի ժամ 

որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր  

վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. Իսկ սրբոյն 

Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց  և  զիշխանն Անձևացեաց … 

ելեալ յերկրորդ ժամուն ընդ բլուրն, ուր Արձանն էր թագուցեալ,  և գային  
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յանհոգս և  բնաւ չունէին կասկած: - 81. Եւ ի բազում ժամս արտասուեալ 

սրբոյն Գրիգորի վասն իզուր կոտորածին, ապա առեալ զաջ թեկն 

Մկրտչին տեառնագրեաց շուրջ զգաւառաւն ասելով – 96. և բազում ժամս 

արտասուէր թագաւորն և հայցէր աւրհնիլ ի նոցանէ: - 123. որոց յառաջել 

արգելուին առ գլուխ Արձանին,  և  զբազում ժամս ոչ կարաց անցանել  ի  

վեր: - 130. Ի սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ վանս – 145. Իսկ 

հայր եկեալ յոյժ բարկացեալ եկեղեցպանին և տրտմեալ, և բազում ժամս 

արտասուեաց  – 155. և զի նուրբ էր մուտ քաղաքին՝ ի ժամուն սակաւք 

մտանէին: - 181. և արարեալ այնպէս՝ և ձգեցին  զգլուխս նոցա մինչև ցվեց 

ժամ աւուրն: - 254. Ահա ժամ, ո՜վ Մկրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր են 

իմ սուրբ կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. Եւ  ի  վաղիւն  ժողովեալ  ի  

ստորոտն Գրգռոյ,  ի  դաշտն որ ընդ հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  

մինչև  յերրորդ ժամն: - 286.  

ԺԱՄԱՀԱՐ - կրաւնաւորքն սևազգեստ էին մազեղինաւք,  և ընդ  Ծ 

կրաւնաւորն ժամահար մի, և  յերկուսն խաչ նշանակաւ: - 270.  Եւ առեալ 

զժամահարսն / ծն. զժամահարն /  և հարին յանդուքն: - 272. 

ԺԱՄԱՆԱԿ - Կամեցաւ  և  գործեաց սքանչելիս  ի  մերում ժամանակիս, 

զոր դուք ի մեզէն իսկ լուայք: - 35. յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի 

ծանաւթից, ոչ ինչ զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47.  

Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի Տարաւն ընդ իւր ունելով 

զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 53. ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել 

զպարտականութիւն  առաջին հարցն մերոց – 55. Արդ ի նոյն ժամանակս 

Բեկտոր և Անաստաս ի Բիւզանդիայ հանդիպեալ ոմանց … տային նոցա 

զրոյց զառաջին պատերազմէն – 58. Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն 

չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս ոչ հրամայեաց  այլ ինչ աւելի գրել 

քան զհարցուածս ձեր – 65.  Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու 

որդոյ Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. 

մինչդեռ կամէր Խոսրով արշաւել ի պարսիկս ի  գարնանային 

ժամանակս – 68. և յետ ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց յաշխարհն 

Գթաց  և  անդ թագաւորեաց – 71. Եւ յետ փոխման աւետարանչին, մնաց 

յԵփեսոս սուրբ նշխարք Կարապետին, մինչև ի ժամանակս Դեկոսի 

թագաւորի: - 76. Եւ ապա ի ժամանակս նորա նստի յԵփեսոս աշակերտն 

Ակդինոսի  Փարմեղոս – 76. Եւ ելեալք ի Կեսարիայէ մնայր ժամանակս 

ինչ  ի  Սեբաստիայ – 78. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և 

Մեղտես և Հոռեան, ելեալ ի  լեառն  Քարքէ  …  շինեցին  զնա  

դաստակերտս – 109.   Որք երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին – 
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118. Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպէս /գրքում՝ որպես / ի դիպող ժամանակի 

գտեալ յարձակեցան  ի  վերայ գեղջն – 131.  Սա էր  ի  ժամանակս 

Մովսեսի Հայոց կաթողիկոսի, որ զթուականն գրեաց – 147. Ի սորա 

ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց՝ սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ 

բնակեցան յանապատին՝ ամս Բ: - 148. Արդ՝ ի ժամանակս 

իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի հայրապետութեանն 

Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ  ի  վանս Գլակայ,  ի  դուռն 

Կարապետին: - 149. Եւ յետ սակաւ ժամանակի յորս ելեալ իշխանն 

անկեալ յերիվարէն եհան զոգին: - 157. Ընդ նոյն ժամանակս սպանին 

զՈրմիզդ Պարսից  արքայ- 158. Պարսպեա, տէր, խնամատար աջովդ  քո, 

զոր  փրկեցեր  խաչիւ քո՝ տալով աւգնականութիւն  ի  նեղութեան ի դէպ 

ժամանակի: - 168. Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո 

ժամանակս այսքան աշտիճան հանգստեան փախեաց յաշխատութենէ 

անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի դրախտն փափկութեան, և մեզ 

բարեխաւսք: - 177. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ 

խաչին, թէ յումմէ բերաւ,  և  կամ թէ որպէս կայ  ի  Ծիծառնէ, և կամ յոր 

ժամանակի գործեցաւ – 279. Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն 

Հերակլեայ զաւրացաւ Խոսրով պարսից արքայն – 279. Եւ ընդ այն 

ժամանակս / ծն. ժամանակսն / Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր 

ծննդեամբ...  եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Զոր դիպող 

ժամանակ գտեալ իւր որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, 

ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ նա: – 285. Հաճոյ է 

թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս 

այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր ժամանակին 

թողոյր: - 287. Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի, և ի մահուն 

Խոսրովու, հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի … թողի 

անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն – 288.  

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳԻՐ - զի որպէս զայլ տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի 

թագաւորաց ժամանակագիրք են / ծն. ժամանակագիրն / : - 116. 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ - Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ 

սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ Ասորւոյ` վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն 

գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն եկեղեցին: - 287. 

ԺԱՄԱՆԵԼ -Եւ ինքեանք ջրասույզ եղեալ կործանեցան իւրաովքն 

ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի Պարթևն: - 68. Եւ յորժամ ճակատեցան առ 

միմենաս և կամէին խառնել, ժամանեաց նոցա երեկոյ: - 89. բայց ոչ 

ժամանեցին շինել որպես արժանն էր վասն պատերազմացն: - 202. Եւ ոչ 
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ժամանեցին ըմբռնել զերիվարսն – 210. և այլ ոչ ժամանեաց հանել, և 

անդէն մեռաւ: - 242. Եւ ժամանեաց նոցա երեկոյ  և  զաւրքն պարսից 

փախստական եղէն  ի  Հաշտենս ԸՌ  այր: - 262. Յետ այսքան պատմեալ 

զրուցատրութեանց, սուգ ժամանեաց խաղաղաբնակ երկրիս մերում – 

283.  

ԺԱՆԳ - Այո, տէ'ր, նեղեցաք, ձանձրացաք ի կոտորելոյ զանկազմն 

պարսիկս, նեղեցան և որք զսուսերս մեր ի ժանգոյ և յարեանց սրբեցին: - 

252. 

ԺԱՌԱՆԳ -Իսկ մեզ շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո և ժառանգ 

արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց առաքելոցն–55. ես այլ ժառանգ ոչ 

ունիմ– 178. 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ - Յիշեա՛, տէր, զգութ մարդասիրութեան քո և մի՛ 

տար զժառանգութիւնս քո ի ձեռս անհաւատից – 167. մի՛ տար ի 

ժառանգութիւն անհաւատից, այլ եղիցի ձեռն քո ի զաւրացուցանել 

զհաւատացեալս – 168. Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան 

ի վերինդ քո Երուսաղէմ – 169. Մի՛ եղիցի իշխանութիւն չարին ի վերայ 

հաւատի քո և մի՛ ապականիչ ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 172.  

ԺԸ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: ... Մակար՝ ամս ԺԸ: Կիւրեղ` ամս 

ԻԲ: - 146. 

ԺԸՌ - Եւ զերիվարսն  և  զուղտսն յուղարկեցին  ի գեւղն Պալունեաց.  ընդ  

ձի,  և  ընդ յուղտ,  և  ընդ յէշ՝ գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 

259. 

ԺԹ - և կացեալ անդ ամս Ժ, թագաւորեաց անդ ի վերայ երկրին  Ճենաց 

ամս ԺԹ: - 70. 

ԺՈՂՈՎ1 - և վասն որ այնպէս ժողովեալ սպանին, կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Ժողով: - 238.  

ԺՈՂՈՎ2 - և անուանեաց զայն Եղիազարու վանք և տաւն մեծ կատարեալ 

ի տեղւոջն զաւր բնակութիւն սրբոց հանդերձ աշխարհախումբ ժողովովք 

/ ծն. ժողովաւքն, ժողովովքն /, յորում բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. Սա 

գնաց ի  ժողովն, զոր արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ թագաւորութեանն – 

249. Իսկ Տիրան արձակեաց ժողով լինել համաւրեն զաւրու  ի  

պատերազմ: - 285.  

ԺՈՂՈՎԵԼ - Եւ ժողովեսցես ի նոյն տեղի հարիւր արանց չափ – 43. և 

աստ, որ ուստեք ուստեք եկեալ են ժողովեալ – 48. և նորա ելեալ 

ժողովեաց զնոսա առ ինքն – 73.  ժողովեցէք զամենայն արս 

պատերազմողս և փութապէս առ վաղիւն հասիք առ մեզ - 79. զի 
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ամենեքեան չէին ժողովեալ – 89. Եւ ժողովեալ զմեռեալս իւրեանց 

յերկոցունց կողմանց, և հատեալ գերեզմանս, լցին զնոսա  ի  ներքս – 94. 

Իբրև եղև այս ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն 

քրմացն և  զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա  դառնալ առ տէր 

աստուած: - 106. Իսկ զտեղին, ուր զաւետիսն ետուն, հրամայեաց վէմս 

ժողովել – 122. և հարեալ զազդարար փողսն՝ մնաց մինչև ամենայն 

զաւրքն ժողովեցան ի մի վայր: -132. Եւ իբրև եկին ժողովեցան զաւրքն 

ամենայն, և համարեալ գտաւ սպանեալ ի մերոցս հազար և ութսուն: - 

141. և ժողովեալ զերկու հազար երիվարսն ետ տանել յՈւղնուտն բերդ : - 

188. Իսկ նոցա ժողովեալ ի  տաճար  մի  ընդ գինի մտին: - 189. Իբրև 

վճարեցան իշխանքն, գնաց ինքն ի տաճարն, ուր զաւրքն էին ժողովեալ – 

193. Եւ ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝ ետ տանել յամուրն 

Ողկան: - 195. Իսկ նորա ժողովեալ ինն հազար այր, գնաց ի վերայ նորա 

յԱնտաք: - 218. և այլք փախստական գնացեալ եկին ժողովեցան ի մի այր, 

և  իջեալ ճաշէին: - 237. և վասն որ այնպէս ժողովեալ սպանին, կոչեցաւ 

անուն տեղոյն Ժողով: - 238. և  դու ժողովեա զզաւրս մեր  և  գնա ի սուրբ 

Կարապետն – 251. Եւ ելեալ գնաց ժողովել զզաւրս իւր՝ ինն հազար ինն 

հարիւր և քառասուն այր – 253. և ժողովեալ զկարասին, և զպատուական 

ակունսն, և զընտիր սուսերսն, ել և գնաց: - 255. Եւ ապա գիտացին 

զաւրքն Հայոց, թէ ընկղմեցան, դարձան ինքեանք ի բանակատեղն, և 

զկարասին և զգանձսն ժողովեցին: - 259. Եւ մտեալ յռազմ`ցրուեաց 

զժողովեալսն ի վերայ հաւր իւրոյ: - 261. և անդ ժողովեցան և այլ զաւրք 

Վահանայ – 273. բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ 

տուր ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: 

- 283. Եւ ի վաղիւն ժողովեալ ի ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն որ ընդ 

հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  մինչև յերրորդ ժամն: - 285. 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ - Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե 

ժողովուրդք, որք նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ 

աստուածգիտութեանն: - 40. Եւ հանեալ զնամակն մատուցին առաջի 

ժողովրդեանն - 47. և տաւն ցնծութեամբ բազմամբոխ ժողովրդոցն 

կատարեալ – 124. Ամրացո, տէ՛ր, զժողովուրդս քո, հովուեա՛ և բարձրացո 

մինչև յաւիտեան: - 168. Ով Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ  է  ինձ մեռանել՝  

քան զեկեղեցի աստուծոյ  հարկատու լինել Տաճկաց: - 285.    

ԺՊՐՀԵԼ - զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ – 257. 

ԺՌ - Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր… Եւ 

Սմբատ որդի նորին` ԺՌ: - 211.  
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                                                                  Ի 

 

 

 

Ի - Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: - 145. Յայնմ ամի փոխի և 

հայրն Եպիփան առ աստուած՝ յետ Ի ամի – 267. 

Ի – նախդիր տրական հոլովի հետ – յորում և այս աշխարհի կարի 

առաւել մասն պարծանաց եհաս – 34. Կամեցաւ և գործեաց սքանչելիս  ի  

մերում ժամանակիս, զոր դուք  ի  մեզէն  իսկ լուայք: - 35. զի որպէս 

Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ կորեաւ, նոյնպես և աստ ի սորա 

գալստեանս և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. Զի է սա երկիրս Հայոց 

ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ / ծն. յերրորդ / Հայոց աւարտինս, ի լերինն 

որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս Պահլաւայ /ծն. 

պահլաւոյ, գրքում`Պալհաւայ/ պարսից: - 35. և այնչափ որջացեալ էր ի 

միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 

36. և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի զնշխարս Կարապետին և 

զԱթանագինեայ վկայի – 37. և այժմ աստուած պատուեալ երկրպագի ի 

նոյն Իննակնեան տեղւոջ: - 37. Եւ ի նոյն տեղոջն թողի զերկոսին 

կենդանի վկայսն Քրիստոսի, զԱնտոն և զԿրովնիդէս – 37. Որոց և եդեալ 

իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի 

մնան ի մարմնի – 37. Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս ի վշտի էի, 

սակայն շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. 

Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք նստէիք ի 

խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն:-40. Որ թէպէտ և վաղ 

իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո 

ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. որ և զիմ անուն 

գրեսջիր ի դպրութեանդ, զի այնու և մասն աւրհնութեան ընկալայց յետ 

քո: - 41. և կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի այսր կրաւնաւորացս, զոր 

տեսեր ի մերում վիճակիս: - 42. Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես 

բնակութիւն կրաւնաւորաց, այլ կացուսցես ի նմա քահանայս և 

քորեպիսկոպոսս. որոշեսցես ի նմա դաստակերտս և շինեսցես ի նմա 

աղքատանոցս – 43. Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական 

հաւատով լցեալ և զաշխարհս յաստուածպաշտութեան 
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/ծն.յաստուածպաշտութիւն/,  յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք 

փախստական: - 48. Զի դեռ մանկունք երկրիս ի դպրոցի են և ոչ ոք ի 

նոցանէ բովանդակ է քահանայութեան: - 48. Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն 

բանսն յայլ նամակի և յուղարկեցին առ Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51. Իսկ 

Եղիազար եկեալ ի ճանապարհին հանդիպի սրբոյն Գրիգորի և Տրդատայ 

– 52. զորս հաւանեցուցեալ չարն մնալ յունայնութեան իբրև ի 

ճշմարտութեան: - 55. այլ կարգեցեր զիս ի պաշտաման 

քահանայութեանս այսմիկ – 54. որ և առաջին հիմնարկութիւն շնորհեցաւ 

ինձ յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. յորում հիմն 

հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն 

– 56. Մանաւանդ զի առաւելապես գթութիւնդ քո հաճեցաւ բնակիլ ի 

տաճարիս յայսմիկ – 56.  և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց 

առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ - 57. Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ 

պատրաստել զնիւթն շինուածոյ սուրբ վկայարանին: - 57. և անուանեաց 

զայն Եղիազարու վանք և տաւն մեծ կատարեալ ի տեղւոջն զաւր 

բնակութիւն սրբոց հանդերձ աշխարհախումբ ժողովովք, յորում բազում 

բժշկութիւնք եղեն: - 58. Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով 

հոգեխառն մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ 

քաղաքի – 60. Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի 

մահուն Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 63. զորոյ զհետ մտեալ 

Եւթաղէ հասանէ ի գաւառին Այրարատեան - 69. և դադարեալ ի 

Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, 

իբրև զդայեակ համարձակ սնուցանէր զմեր Լուսաւորիչն: - 69.  զի 

եսպան զնա  ի  պատերազմի արքայն լփնաց Ռէգէս: - 71. զոր գտանես 

յՈւռհայ քաղաքի  առ  Բարդա պատմագրի: - 71. և առեալ ի գիշերի 

զսուրբ մարմին Կարապետին Յովաննու և ետ ցՊաւղիկարպոս 

եպիսկոպոս, որ էր աշակերտ իւր – 75. և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև 

ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. որ թէպէտ  և  բազում անգամ 

խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն 

տալ  մինչև հրաման  ի  տեառնէ հասանէր  ի  գիշերին վերջնումն՝ 

բաժանել զկէսն   և  տալ ցնա: - 77. Մինչ զի խորհուրդ առեալ իշխանին 

Անկիւղ տանն  ի  գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77. զոմանս յանտառին 

դարանեցուցին – 80. Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց 

և զիշխանն Անձևացեաց … ելեալ յերկրորդ ժամուն  ընդ բլուրն, ուր 

Արձանն էր թագուցանել, և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. 

զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, իջուցեալ 
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զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: -  83. ,,Գիտեա՛, 

Արձան, զի այսաւր արձանանալ պիտի քեզ ի տեղւոջ աստ – 86. և կայ ի 

թաղման ի նոյն տեղւոջ – 87. իսկ այլքն դեռ ի դաշտի անդ սփռեալ 

ասպատակէին: - 89. Եւ  ի  նոյն վայրի իջեալ բանակեցան մինչև  

ցառաւաւտն: - 89. Եւ  ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին 

Մոկաց իշխանին – 94. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր ի  նոյն պատերազմի, 

հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող պատերազմին  ի  խաղաղութիւն – 94. 

որ կայ այսր ի թաղման  և  ընդ նմա արս ՌԼԸ – 95. Եւ  ինքեանք իջին 

երեկաւթս առնել յԻննակնեան տեղւոջն: - 95.  և ինքեանք մնացին անդէն, 

ոմանք ի դիտանոցն մնալով, և այլ զաւրք ի մարգճակին առ աղբիւրս 

անտառին: - 95. սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին, այլ չարիւք 

սատակեսցին. և մի՛ հերձուածողք բնակեսցին յայսմ աշխարհիս: - 97. Եւ 

այնչափ են բազում դևք ի տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ զսանդարամետս 

անդընդոց: - 99. Եւ այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև ցարմունքն. և ձախ 

ձեռն թիկամբն և զոսկր բարձիցն աջակողմանն և այլ մանր ոսկերս ի 

մարմնոյն: - 101. Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն  և զաջ ձեռն մինչև 

ցգաւտին հատեալ եդաք, և  է ուրոյն ի կաւեղէն տապանի: - 102. Զոր 

գրեաց սուրբն Գրիգոր ի տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի անդ – 102. Իսկ 

Աթանագինէս հուպ առ սեմսն ընդ ձախակողմանն, և այսպէս անյայտ 

կան ի պահեստի – 103. եդաք զնշխարսն ի տեղւոջ ուրում և ծածկեցաք – 

103. զի դու կարող ես յամենայնի  և  քեզ փառք յաւիտեան: - 104. և որ ոք 

ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, մասնակից 

եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. և հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել 

ի տեղւոջն, ուր զնշխարսն եդին – 106. Զի կռոցն, որ յայսմ տեղւոջ էին, 

պատճառ այս է – 107. և Մեղտես շինեաց ի դաշտի անդ աւան և կոչեաց 

Մեղտի: - 108. զի  մի՛  և  այս ի ձերում երկրիդ սերմանեսցի:-110. և եթող ի 

տեղւոջն արս կրաւնաւորս  

ԽԳ և ԲԺ - ան դաստակերտս ետ – 111. Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի 

տեղւոջս յայս  - 114.  և եդեալ ի քարեղէն տապանի առնաչափ և զերկու 

վկայիցն մերձ առ դուրսն յաջակողման և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի նոյն 

տապանի – 115. յառաւաւտուն / ծն. յառաւօտէն / պահուն ելանեն 

յանտառէն ի բլուրս ուրեք – 120. Եւ կացեալ թագաւորն  ի  նոյն տեղւոջն 

աւուրս ԵԺ – ան: - 124.  Արդ  ի  նոյն աւուրսն գիշերոյն  ի  պաշտմանն … 

յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն  եհաս  ի  

վերայ մեր – 127. Արդ սկսան իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա  ի  

պատերազմ, զի լուսինն ի միջաւրէի էր: – 128.  Եւ որք ի գիշերին 
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թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ  

փախստական արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն – 131. Իսկ 

զաւրքն հիւսիսոյ որպես ի դիպող ժամանակի գտեալ յարձակեցան ի 

վերայ գեղջն – 131. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ 

սակաւք  պրծան , և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. Զորս իբրև կացին 

աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին ի 

գաւառն Ապահունեաց` ընդ յինքեանս տանելով զիշխանսն, որ ի բերդին 

Ողկան: - 142. Ի սորա ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի Գլակայ վանս – 145. Ի 

սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց՝ սուրբք և ճգնաւորք և 

խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝ ամս Բ: - 148. Եկին և այլ Բ 

սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն, որ 

ի հարաւակողմն է յարևելից ի թագուցած Խաչին կողմանն՝ ամս Լ: - 148. 

Արդ՝  ի  ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի   

հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ ի վանս Գլակայ,  ի  

դուռն Կարապետին: - 148. յաւուր միում առեալ փոքրիկ մանուկ մի  ի  

ստեան /ծն. ստեանն/, և էր անդրանիկ, և գայր բազում յաւժարութեամբ ի 

դուռն Կարապետին – 149. զի դու ոչ յիշես յողորմութեան զբարկութիւն 

քո: - 153. տեսանեմ առ նա զէն սրեալ և թագուցեալ  և յարեան ներկեալ: -

155. և պատրաստեալ նմա գերեզման եդին ի նոյն տեղւոջն: - 155. Եւ 

հաստատեալ կայ այս գրով ի նոյն տեղւոջ: - 155. Եւ կանգնեալ խաչ քարէ 

և գրեցին ի նմա այսպես – 155.  Պարսից պատմութիւն. և գալն Միհրանայ 

ի Տարաւն  երեսուն հազարով.  և կոտորել  Գայլուն Վահանայ զնոսա 

յԱւձ քաղաքի: - 164. Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ 

Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ նորա – 164. և ի 

տեղոջն միայն զհայրն Թոդիկ արգել և  սպասաւորս եկեղեցոյն: - 165. Եւ  

ոչ  կրելով  իւր զմեղս՝ դատապարտեաց ի մարմնի  իւրում և ելոյծ զանէծս 

ի վերայ խաչին – 167. և ոչ ծառայելով նորա ապականացու բնութեանս, 

ելոյծ զապականութիւն մահու՝ ի գերեզմանի դնելով – 167. Պարսպեա, 

տէր, խնամատար աջովդ  քո, զոր  փրկեցեր  խաչիւ քո՝ տալով 

աւգնականութիւն  ի  նեղութեան  ի  դէպ ժամանակի: - 168. Եւ եղիցի 

փառք քո, տէր,  ի  տաճարի աստ – 170.  Այլ ինչ ոչ ունիմք պարտուցդ 

այդմիկ վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: - 169. 

հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական 

և մարգարէական քարոզութեան՝ մինչև երևեսցիս ի դատաստանի 

համաւրէն աշխարհի: - 169. որք ի կենդանութեան իւրեանց 

ապաւինեցան յայս տեղի և գործեցին բարիս առ եկեղեցիս – 173. և  
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կացցէ, մնասցէ փառք սուրբ երրորդութեանդ  ի  տեղոջ աստ: - 170. 

սոյնպէս մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 173. և յորժամ 

գտցես զսա նորոգ և անապականութեամբ լցեալ՝ որպէս զխորանն ի 

հնումն, ներքոյ և արտաքոյ: - 173. Այլ և զմեր մահս ընկալ ի հաճոյս քո 

տէրութեանդ,  զի դու կարող ես յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 

173. հատուցից  նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս 

նոցա թողից – 174. Սոքա եւթանեքեան կատարեցան ի զաւրացն 

Միհրանայ  յամսեանն քաղոց, որ աւր Դ էր, ընդ երեկաւուրն: – 175. և 

բազմաց բժշկութիւն լինէր ի տեղւոջն: - 176. Արդ դիր, որդեակ, զայս ի 

մտի քում, որ եթէ ի  վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես – 

178. և զի նուրբ էր մուտ քաղաքին՝ ի ժամուն սակաւք մտանէին: - 181. Եւ 

համար արարեալ յաւուր յայնմիկ ԶՌ, Ե միայն պակաս: - 184. Եւ Վահան 

խրատ տայր զաւրացն  ի  գիշերի մի անցանել ընդ գետն Մեղտեայ  - 186. 

և սպան յաւուր յայնմիկ իշխանս ՁԶ: - 193. Եւ հանեալ զամենեցուն 

զհանդերձս, արգել զնոսա ի տաճարի անդ: Եւ ի միւս տաճարին այլ` արս 

ՌՋԳ: - 194. Եւ որ բուն յետինքն էին ի դարանի յայն, յարեան իսկ – 199. Եւ 

ի միւսում ամին խրոխտացեալ` այլ զաւրս առաքեաց: - 202. Ի սոյն ամի 

Կարապետն, որ յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ խիստ եղև: - 202. Ի նոյն 

ամի շինեաց զԿարապետն – 202. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն 

ցնծութեամբ կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և 

եպիսկոպոսաւք – 203. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ երանելին Թոդիկ հայր 

Գլակա վանիցն. և կայ ի թաղման ի Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ 

եկեղեցւոյն - 204. Սա բազում ուղղութիւնս գործեաց  ի գաւառին 

Տարաւնոյ – 204. և առ ինքն կայր յաւուր յայնմիկ ԳՌ: - 212. Եւ ի նոյն 

ամին վաղջանեցաւ քաջն Վահան, վրէժխնդիրն ի վերայ եկեղեցեաց: - 

217. Եւ  ետ տանել զինքն  ի  վանս Գլակայ  և  կայ  ի  թաղման  ի  դուռն 

Կարապետին: - 217. Ի նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, 

առաքեաց առ Սմբատ – 217. Եւ թողեալ զհինգ հազարն ի բլերն, որ կոչի 

Մահու ագարակ և ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: -218. Եւ 

եկին զաւրքն  ի  գիշերի  և  պատեցին զնոքաւք – 218.  և նա կամէր ի 

գիշերի ելանել ընդդէմ նոցա – 218.  վասն առն, որ տեսին  ի գիշերին - 

220. Եւ յետ ութ աւուրն  եկն եհաս Վաղթանկ ի դաշտի անդ: - 220. Իսկ 

Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի տեղի 

թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ և ի բլերն յայն կողմանէ ԲՌ: - 

221. Իսկ Սմբատ առեալ զզաւրն, գնայ ի վերայ քաղաքին Պորպայ` ի 

գիշերի: - 226. ի  քո կուռսդ շուն խառանեմ, որ փոխանակ դոցա հաջեն  ի  
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ձեզ: - 228.  Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել 

տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թող  թէ այծ 

արածել: - 231. Եւ մածեաւ սուրն  ի  ձեռին Սմբատայ  և  ոչ կարաց հանել 

– 239. Փութասջիք, զի մածաւ սուր քաջին, և սուրն, ո'ր ի ձեռին նորա, 

կոտորեցաւ: - 240. որ ի դողման հարեալ երիվարացն ... եհան ընդ յողն 

յերիվարին – 242. Իսկ Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի 

վերայ իրերաց ի բլեր մի – 246. Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն 

զԵպիփան, որ եկեալն էր ի Դունայ դաշտէ և բնակեալ յանապատ 

վայրուցն եկեղեցոյ: - 249. Սա գնաց ի ժողովն, զոր արար Հերակղ ի յինն 

ամի իւրոյ թագաւորութեանն – 249. Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի 

պղծութեան աղանդոյն հալածական լինէր յերկիրն յունաց: - 249. Բայց 

խնդրէ զայս ի մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին, և զհաւր քո 

զՎահանայ, և զկինն Վաղթանկայ և զորդին, զոր սպանին ի 

պատերազմին Վարազայ: - 251. Իբրև երեկոյ եղև, Վահան 

Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն 

Տիգրանայ և զերից իշխանացն, զի էին ի միում խորանի – 255. Իսկ նորա 

տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ - 255. Իսկ 

Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ  արամբ.  և  ԲՌ՝  ի  

դարանի էր կացուցեալ ընդ յերիս դեհս – 260. Եւ երևեցաւ նոցա ի 

պատերազմին այր մի ահեղ և լուսաւոր, և հեր նորա լոյս փայլատակէր: - 

264. Եւ խիստ վաստակեցաւ Սմբատ  յաւուր յայնմիկ: - 265. Եւ ի նոյն 

տեղւոջ սկսաւ մի մի ունել զնոսա և զթլփատսն կտրել: - 266. Եւ որք 

ապրեցան  յաւուր  յայնմիկ՝  ՌԽ  այր, որք գնացին  ի  Պարսիկս առ  

Խոսրով: - 266. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ – 267. Յայնմ ամի փոխի 

և հայրն Եպիփան առ աստուած՝ յետ Ի ամի – 267. Եթէ ես մեռանիմ  ի  

պատերազմին, զիս ի մեր վանսն տուր տանել – 269. Եւ ճակատեցան 

նոքա ընդդէմ միմեանց ի պատերազմ՝ յայն կոյս գետոյն, որ ի դաշտին – 

271. Իսկ անաւրինացն հասեալ  ի  տեղի, գտին ԲԺան ծեր  ի  

կրաւնաւորացն  և սպանին զնոսա. և  կան  ի  թաղման ի  դուռն 

եկեղեցոյն  – 273. և կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ աղաւթէին – 273. 

Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ յումմէ 

բերաւ, և կամ թէ որպէս կայ ի Ծիծառնէ, և կամ յոր ժամանակի գործեցաւ 

– 279. և առեալ գնաց ի Պարսիկս` եդեալ  ի  պահեստի զսուրբ խաչն 

հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի տասն ամի թագաւորութեանն 

իւրում: - 279. Եւ զաւրացաւ Հերակլ ի թագաւորութեանն իւրում– 279. 

Իբրև գնաց յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի ի գիշերին, և 
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կամէր փախչիլ: - 279. Եւ ի նոյն ամի գնաց Վահան Կամսարական ի 

Կեսարիա – 279. Եւ  յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր  ի  դուռն եկեղեցւոյն, 

յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն Վահան – 280. Եւ եղեւ այս ի 

թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ և Հոռոմին ՆԻԷ – 281. Իբրև առ զթուղթն և 

ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ 

ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ առաջի կայր  ի  զաւրացն եկելոցն  ի 

Պարսից: - 284. Եւ արկեալ զինքն ի վերայ սեղանոյն զենին յաւուր 

Պենդեկոստէին, յառաջ քան զՔրիստոս պատարագեալն: - 285. Եւ ի 

վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ 

նստէր առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 285. Ապա ի սոյն ամի ելանէ 

Հերակղ  և  սպանանէ զԽոսրով: - 285. Եւ կոտորեալ ի պարսիցն կան  ի 

պահեստի ընդ վկայարանաւն,  և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286. 

Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ հիմնարկեալ ի սրբոյն 

Գրիգորէ, և Կարապետն, որ  յԻննակնեանսն, և կաթողիկէն, որ ի Թիլն: - 

286. Եւ մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ 

Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի - 287. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև ի 

Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. 

Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝ որ  ի գրի  առ  իս  կայր,  

և  բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝  ի  մի  գիրս հաւաքելով՝ թողի 

մանկանց եկեղեցւոյ: - 288. Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի, և ի 

մահուն Խոսրովու, հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի, և 

յիշխանութեան Մամիկոնեան Վահանայ... յորում կայ նշխարք 

Կարապետին` բեւեռովն յայտնի գոլ,  թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  

իմոցն, ես Յովհան Մամիկոնեան եպիսկոպոս, ԼԵ-երերդ Զենոբայ, 

առաջին եպիսկոպոսէ Մամիկոնենից, ի հայրութեանն Սամուելի, որ 

չորեքամսեան էր նստեալ:  – 288. Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին 

վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն 

մատենիս – 288. 

Ի - / նախդիր հայցական հոլովի հետ / - զոր գրեաց  և յղեաց ի Կեսարիա 

– 33. Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ ողորմութեամբ իւրով 

գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ միածնի - 34. որ զամենայն 

ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն ի ձեռն առաքելական 

քարոզութեան – 34. որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբ, 

որպէս և անդ Քրիստոսի գալստեամբն ի Յորդանան: - 35. զի որպէս 

Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ կորեաւ, նոյնպես  և  աստ ի սորա 

գալստեանս և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35.  Զի է սա երկիրս Հայոց  
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ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց աւարտինս, ի լերինն  որ կոչի 

Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչև  ի  դրունս Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ /  

պարսից: - 35. և աստ իսկ որջացեալ էր մահ յերկուս տեղիս – 36. յոր 

պանձան բնակիչք երկրին վասն Գիսանէ կռոցն և նորուն որդոյ 

Դեմետրեայ – 36.  Զի հունձք բազում հասեալ են ի Քրիստոս, և մշակք 

սակաւ – 37. Բայց զքեզ աղաչեմ, զի հանցես մշակս ի հունձս տեառն: - 38. 

ողջ լինիք վասն բազմաց աւգնականութեան ի տէր և մերոյ 

բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39. զոր յղեաց Կեսարիայ հայրապետն ի 

ժամ վաղճանին: - 39. Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ 

փրկել ի ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. զի վերագոյն գտար 

տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով ի մարմինդ քո, մինչև 

ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ / ծն. Սինա / յանկոխն ի գազանաց 

- 40. Եւ արդ քանզի քև ծագեաց  ի դոսա արեգակն արդարութեան 

Քրիստոս, և դու ընտրեցար  ի  տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի և 

Թադէոսի – 41.  զի և չիք ինչ պատճառս, զի ետ զդոսա տէր  ի  շինել և  ոչ  

ի քակել – 41.  քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին յաշխարհդ 

Հայոց – 41. զԵպիփան  աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի 

նոյն Իննակնեան տեղին – 42. Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից, զի մի՛ 

ոք ի դաստակերտս կամ ի գեղաքաղաքս զաւրէն աղէքսանդրացւոցն 

գործիցէ – 42. Եւ ժողովեսցես ի նոյն տեղի հարիւր արանց չափ – 43. 

որպէսզի որք գայցեն ի բժշկութիւն, մի՛ լիցի տրտունջ – 43. զի յարեան ի 

վերայ նորա հերեսիովտայք և հալածեցին զնա ի կողմանս Հռովմայ: - 44. 

Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց  ի  կողմանս Երուսաղէմի վասն 

աւետարանին թարքմանելոյ  ի  հելենացի գիրս: - 44. Եւ ես իսկ ի ցաւս 

մահու հասեալ կամ – 44. զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի 

բանաւոր փարախն վերին Սիովնի փոխարկեալ – 45. որով և աղաւթիւք 

քո և ի մեր հաւտս խնայեսցէ Քրիստոս – 46. զի յերևել / ծն. յերևիլ, երևիլ / 

հովուապետին առցուք  և  մեք վարձս  ընդ  առաջին մշակացն: - 46. Ողջ 

լերուք ի տէր Յիսուս: - 46. Եվ /գրքում՝  եւ/  իբրև դարձան 

պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա  ի  Տարաւն, այլ 

անցեալ գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, յԱյրարատեան գաւառ ի 

Վաղարշապատ քաղաք: – 46. Եւ գրեաց ինքն թագաւորն և գահերէց 

իշխանքն չորեսին յԵղիազար Նիւստրացւոց եպիսկոպոս և Տիմոթէոս 

Ակդէնացւոց եպիսկոպոս աւրինակ զայս: - 47. Տեառն և սիրելի եղբարց և 

հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ 

Տրդատաւ և  ամենայն իշխանաւքս: - 47. այլ դէմ եդեալ գնացէք և ոչ 
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գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 47. Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական 

հաւատով լցեալ  և  զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի 

տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական: - 48. Եւ արդ եթէ ի ձերում 

երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի' վերջանայք – 49. 

յոր վիճակ և բնակիջիք, ձեր եղիցի և որք զկնի ձեր, որչափ կենդանի էք 

դուք և մեք: - 49. անդ և զքո եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և 

ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր  / ծն. յիր / աւելի 

անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի 

սպասաւորութիւն սուրբ Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս 

վանացն քար  և  կիր եդեալ: - 50. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի մահ / ծն. ցմահ / 

ոչ ումեք կամի տալ – 50. սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ ևս 

յաւելում ի դաստակերտսն: - 50. Ողջ լերուք ի տէր: - 50. Եւ առեալ 

տարան զթուղթն առաքեալքն այնոքիկ, որք ի Կեսարիայն եկին. և 

տարան մինչև յՈւռհայ, և ի Կեսարիայ դարձան, և ոչ անդ գտին: - 51. Եւ 

անտի ելեալ գնացին յԵրուսաղէմ և ոչ հանդիպեալ նոցա, տեղեկացան ի 

նոցանէ, եթէ ի Հռոմ գնացին երկոքեանն: – 51. Իբրև նոքա ի Հռոմ գնացին, 

Եղիազար ի Միջագետս ասորոց էր գնացեալ վասն թարքմանութեան 

երկոտասան մարգարէիցն: - 51. Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն յայլ 

նամակի և յուղարկեցին առ Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51. եւ ինքեանք եկին 

ի Միջագետս և ոչ գտին անդ զԵղիազարոս: - 52. Ապա դարձան 

յԵրուսաղէմ: - 52. և ի նոյն աւուրս վաղճանեցաւ Երուսաղէմի 

հայրապետն – 52. Եւ Բեկտոր և Անաստաս դարձան ի Կեսարիայ: - 52. և  

խնդացեալ յոյժ, դարձաւ զկնի նոցա մինչև ի Հռոմ քաղաք: - 53. զոր 

առեալ մեծաւ խնդութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. Եւ Տրդատ 

անցեալ գնաց յաշխարհ իւր յԱրարատեան գաւառ ի Վաղարշապատ 

քաղաք: - 53. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի Տարաւն ընդ 

իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան  և  

հինգ  ի  վանս Գլակայ յԻննակնեան  տեղիսն Գիսանէ կռոցն, ի կայանս 

նշխարաց սուրբ Կարապետին: – 53.  և ոչ գտին տեղի ըստ պատշաճի 

յամենայն գաւառսն և դարձան ունայն: - 54. և ինքն մտեալ յեկեղեցին, 

տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց սրբոց առաքելոցն և առաջի 

տապանի սուրբ Կարապետին – 54. Եւ դարձեալ նստելոց է ընդ աջմէ 

միածնիդ քո ի փառս անճառելիս: - 56. և յայտնեա տեղի բնակութեան 

նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի 

տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և 

յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ լերինն 
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Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր հաճեցաւ տէր բնակել սրբոցդ: - 57. և 

գնաց  ի  նոյն տեղի, ուր եցոյց նմա հրեշտակն տեառն: - 57.  Արդ ի նոյն 

ժամանակս Բեկտոր և Անաստաս ի Բիւզանդիայ հանդիպեալ ոմանց, 

որք յԱշտիշատ Տարաւնոյ էին անդ երթեալ, տային նոցա զրոյց զառաջին 

պատերոզմէն մինչ գայր սուրբն Գրիգորիոս ի Տարաւն, եթէ  զիա՞րդ 

դարձան ընդդէմ նոցա քուրմքն, որ ի տեղիսն Գիսանէ: – 58. Սրբազան  և 

աստուածարեալ  և  փառաւորեալ հայրապետիդ Հայոց մեծաց, ողջոյն  ի  

տէր  - 59. այլ պատճառ արգելմանս մերոյ Եղիազար եղև, որ ի 

Միջագետս շրջէր – 60. Ապա հարկ եղև վասն նորա և վասն սուրբ 

տեղեացն յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն Սիմաքոս – 60. Եւ մեք աւասիկ 

եմք ի Բիւզանդիայ, վասն  զի Ակդէնացւոց եպիսկոպոս գնացեալ էր 

յԵգիպտոս  և ջանս ունի համոզել զնոսա ի խաղաղութիւն - 60. Քանզի 

գրեալ է առ մեզ, եթէ զքաղաքս ետուն ակդենացիք յիմ ձեռս - 60. արդ 

մնացէք դուք ի Բիւզանդիայ, մինչև ես յայլ քաղաքսն երթամ: - 60. զի 

հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն և զգալն յերկիրդ 

Հայոց և զառաջին պատերազմ – 61. Ողջ լերուք ի տէր: - 62. Բայց յականէ 

յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ ի պատերազմ 

գրգռեալ զկուռսն ոչ տային կործանել – 63. Տեառն և սիրելի երջանիկ 

եպիսկոպոսացդ, ի Զենոբայ անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի 

Հայաստանեայցս յոյժ սիրով ողջոյն ի տէր – 64. Զենոբայ Ասորոյ   

պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և պատմութիւն վասն Իննակնեան 

տեղեաց  և  պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Եւ եղև միջնորդ արքայն 

ճենաց և ոչ կարաց գրաւել զսիրտ նոցա  ի  հաշտութիւն: - 67. Եւ ի 

կատարել / ծն. կատարեալ, կատարիլ / երկրորդ ամին մինչդեռ կամէր 

Խոսրով արշաւել ի պարսիկս ի գարնանային ժամանակս, ի ժամ որսոցն 

մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր  

վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. Եւ ինքեանք 

ջրասույզ եղեալ կործանեցան իւրաովքն ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի 

Պարթևն: - 68. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի 

հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի 

զյղութիւնն, որ զնորին մշակութեան ելից զկարգն: - 68. Արդ մինչդեռ ի 

խաղաղութիւն / ծն. խաղաղութեան / էր Խոսրով, այր մի, որ կոչէր 

Բուրտար, ի նշանաւոր ազգէ Պարսից, ելեալ զկնի Անակայ և եկեալ 

մինչև յԱրտազ և անտի ելեալ  գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 

69. Եւ եկեալ ի Կեսարիայ և առեալ իւր կին ի հաւատացելոց զմեծատան 
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ուրումն քոյր Եւթաղէ և քեռն Սոփի. և կացեալ ամ մի ի Կեսարիայ: - 69. 

Դարձեալ առ զկինն իւր Բուրտար  և  գնաց ի Պարսիկս – 69. Իսկ զմիւս 

եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին 

ի դուռն Պարսից  - 70.  Որ  իբրև զարգացաւ, գնաց յերկիրն Ճենաց, յետ 

մահուն Խոսրովուհեայ – 70. և յետ ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց 

յաշխարհն Գթաց և անդ թագաւորեաց – 71.  Զի սա էր, որ եկն ի 

պատերազմ ի վերայ Դիոկղետիանոսի արքային յունաց  - 71. Իսկ 

Բուրտար առեալ զկինն իւր  և զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյ 

իւրոյ Եւթաղեայ յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 72. Եւ տուեալ զնա  ի  

դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի  և  հելլէնացի դպրութիւն  և  լեզու – 72. 

մայրն եմուտ  ի  վանս կանանց  և  կրտսերն գնաց զկնի ճգնաւորի ուրեմն, 

որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. Եւ վասն ոչ զոհելոյ կռոցն` ի մեծամեծ 

տանջանսն մատնեաց զնա: - 73. և նորա արկեալ զնա ի Վիրապն ներքին 

ամս հնգետասան: - 73. Այս առաջին պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն 

Գրիգորի, զոր ի Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 73. Զոր յանձն առեալ 

տայ ի ձեռս նորա իշխանս և զաւրս բազումս և առաքէ զնոսա յաշխարհն 

Կապպադոկացւոց  ի քաղաքն Կեսարիայ – 75. Բայց թէ ո՞վ  եբեր ի 

Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին. Յովհաննէս աւետարանիչն: - 75. 

Մինչ ել նա ի Պատմոս կղզոյ և եկն յԵփեսոս, և անտի  երթեալ 

յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն 

աստուծոյ–75. և ետ տանել յԵփեսոս յեկեղեցին– 76. Եւ յետ փոխման 

աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք Կարապետին, մինչև ի  

ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 76. Եւ ապա ի ժամանակս նորա նստի 

յԵփեսոս աշակերտն Ակդինոսի Փարմեղոս – 76. և անտի հալածական 

եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ 

Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 76. Եւ եդեալ զնոսա ի սուրբ  

Սերեդոնն, ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև 

ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. Եւ ի գալ սրբոյն Գրիգորի ի 

ձեռնադրութիւն  առ  Ղեւոնդ Կեսարու հայրապետն – 76. Եւ ի վաղիւն 

բազում պատերազմունս սկսաւ լինել – 77. զոր իմացեալ հայրպետին 

համոզեաց զնոսա ի  խաղաղութիւն – 77. Եւ ելեալք  ի  Կեսարիայէ մնայր 

ժամանակս  ինչ  ի  Սեբաստիայ – 78.  Որ և զիս իսկ ոչ եթող դառնալ ի 

Նիւստրիայ – 78. Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ 

ի գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ դեռ ևս ձաւնեն 

դիւնաց: - 79. Եւ  եկեալ յերկիրն Պալունեաց յաւանն Գիսիանէ,  ի  

քաղաքագեւղն Կուառս: - 79. գիշերագնաց եդեալ  ի  տեղի կռոցն  և լցին 
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զգանձսն  ի  տունս գետնափորս – 79. և ինքեանք ազդ արարին 

յԱշտիշատ ի քուրմսն – 79. զի մեծն Գիսանէ ի պատերազմ ելանելոց է 

ընդ ուրացող իշխանացն: - 80. Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան 

գործել ի ցանգ  այգեացն – 80. և  ելեալ ի  վերայ լերինն, որ հանդէպ 

Կուառաց, մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա 

յաւգնականութիւն: - 80. Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ ի վաղիւն անցանէին 

ընդ ստորոտ լերինն – 80. Եւ իբրև մերձ եղեն յելս զառիվայրին, յառաջ 

մատուցեալ Արձանն  և Դեմետր, և հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և 

յանդգնաբար յարձակեցան ի  վերայ: - 81. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն   

տայ զսուրբն  Գրիգոր ի ձեռն  իշխանին Մոկաց և ասէ – 82. փութացո 

յամուրն Ողկան մինչև տեսցուք՝ եթէ  զի՞նչ լինիցի – 82.  Իսկ իշխանն 

առեալ զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, կամելով իջանել  ի 

Կուառս: - 82. Եւ  ծածկեաց տէր զտեղին և ոչ կարաց տեսանել մինչև  

սուրբն Գրիգորիոս դարձաւ  ի տեղին: - 83. մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր 

երիվարս փախստական գնացաք յամուրն Ողկան – 83.  որք  ի  վաղիւն 

եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն – 84. Եւ զմարդիկն բերին ի տեղի 

անցուցին: - 84. ամենեքեան անդ հասանէին  ի  բլուրն: - 84. այսաւր մեծն 

Գիսիանէ ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ և մատնելոց է զձեզ ի ձեռս մեր – 

85. Եւ նա անկեալ յերկիր թաւալէր – 87. Եւ իբրև հասին  ի  գլուխ լերինն,  

ձայն գուժեաց յերկոսին գունդսն – 87. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ 

իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա 

արարեալ, նոյնպէս և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 

88. զի ԴՌ դեռ ի  Մեղտի  զգերիսն  ունէին – 89.  Իսկ իշխանն Հաշտենից, 

որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամբք  ի քրմացն կողմ ելանէր – 

90. զի այնպիսի էր այր յաղթող և կորովի և ի գործ պատերազմի 

յառաջադէմ – 90. Ա՜յ գայլակորիւն, յիշեցեր զբարս հաւր քո և ի նոյն 

շաղախակերութիւն դարձար: - 91. Ա՜յ արծուաձագ, որ թևաւքդ ես 

հպարտացեալ, եթէ ի  լար ականատացս անկանիս, ես ցուցանեմ 

զզաւրութիւնս իմ ի քեզ:  – 91. և կտրեաց զնա ի զաւրացն և  

փախստական արար ի վերայ լերինն ընդ յարևելս կոյս – 91. և տարաւ 

փախստական մինչև ի գլուխ անտառին ընդ դիտանոց վայրուցն: – 92. 

Իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ՝ աճապարեալ կտրեաց զգլուխ 

նորա – 92. Իսկ իշխանն Արջոց փախուցեալ ի նոյն վայրս թագեաւ – 92. և 

կտրեաց զգլուխ նորա և ընկեց ի մաղախ իւր: - 93.  Արդ իբրև մեռաւ 

Դեմետր  ի  նոյն պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող 

պատերազմին ի  խաղաղութիւն – 94. Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ 
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քուրմքն էին, աղաչեցին զիշխանս իւրեանց ի խաղաղութիւն – 94. և 

ինքեանք մնացին անդէն, ոմանք ի դիտանոցն մնալով, և այլ զաւրք ի 

մարգճակին առ աղբիւրս անտառին: - 95. Իբրև եկաք ի վայրս գեղջն, 

մոլորեցաք, զի գիշեր էր – 95. Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն 

բնակիչք գեղջն ի դուրս ընթացեալք արք  և կանայք, ծերք և տղայք  ի 

տեսիլն: - 96.  Եւ ի վաղիւն բարձեալ ելաք յԱրձանն և ընթերցաք զգիրն: - 

96. Եւ ի բազում ժամս արտասուեալ սրբոյն Գրիգորի վասն իզուր 

կոտորածին – 96. և միանգամայն եղիցի տունս այս շինուած 

յաւիտենական յազգաց յազգս: - 97. Եւ ասացեալ մեր զամէնն, ձայն 

դղորդի եհաս յականջս մեր: - 97. Եւ իբրև եկաք իջաք յԻննակնեան 

տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. Եւ իբրև եկաք ի տեղին 

և տասաք զտեղի կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, 

ընդ չորս բաժանեալ: - 97. Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին 

չարաչար,  որ և դևքն  ի լսելիս մարդկան կոծէին՝ ասելով – 98. Եւ 

մարդկաւրէն տեսլեամբ որպէս թևաւորք երևեալ գնացին յԱշտիշատի 

կուռսն: -98.  այսպէս և այստեղ ի դիւաց դուռն է: - 99. առեալ քարինս 

անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի բնակութիւն կռոցն, սկիզբն արար 

եկեղեցոյ ի տեղիսն, ուր կուռքն Դեմետրեայ էր լեալ:  – 100. այլ 

զհասարակն առեալ դնէր ի տապան բրտեայ, զի հողեղէն է և ոչ ոսկեղէն 

– 100. Եւ եդ զնոյն տապանն ի նոյն պղնձի տապան – 100. զոր եբեր ի 

Կեսարիայ / ծն. եբերն Կեսարիայէ, Կեսարիոյ /  - 101. Զոր գրեաց սուրբն 

Գրիգոր ի տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի անդ – 102. Դու, տէ'ր, որ 

պահեցեր զսա և ածեր մինչև ի տեղիս յայս, ձգե'ա զաջ քո ի վերայ 

տապանաց սոցա – 103. զի մի՛ ոք կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև 

յաւր կատարածի և նորոգման սոցա և ամենայն սրբոց: - 104.  Այլ որ 

յուսով հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն, 

խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես զնոսա – 104. բայց եթէ կամք 

իցին թողուլ զոմանս ի ցաւս իւրեանց, զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին 

հոգով ի հանդերձեալսն: - 104. Եւ իբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, երթեալ 

իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս / ծն. յաւան Կուառա /, հաւանեցոյց 

զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105. Եւ առեալ սրբոյն Գրիգորի 

իջուցանէ զնոսա ի ձորն Այծսանայ – 106. Եւ առեալ ածէր զնոսա ի 

տէրունական տաճարին տեղիսն: - 106. Եւ տուեալ զնոսա  ի ձեռս 

քահանայից,  ետ տանել զնոսա  ի  գեւղն - 106. ետ հրաման գերծել զգեսս 

նոցա և խաղացուցանել զնոսա ի Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին 

արս ՆԼԸ: - 107. և փախուցեալ ի թագաւորէն Հնդկաց, հալածեցան և եկին 
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մինչև յաշխարհս յայս: - 108. որք եկեալ յԱշտիշատ կանգնեցին զկուռսն 

զայնոսիկ, զոր ի Հնդիկս պաշտէին: – 108. Իսկ Կուառ շինեաց աւան իւր և 

կոչեաց յանուն իւր Կուառս – 108. Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն 

Պալունեաց, շինեաց աւան և կոչեաց Հոռեանս: - 109. Եւ յետ ժամանակաց 

խորհուրդ առեալ Կուառ և Մեղտես և Հոռեան, ելեալ ի լեառն  Քարքէ … 

շինեցին  զնա  դաստակերտս – 109. և կանգնեցին  կուռս երկուս, զմինն 

յանուն Գիսիանէ, և զմինն յանուն Դեմետրեայ և ետուն նոցա ի 

սպասաւորութիւն զազգն իւրեանց: – 110. Զի և ազգն այն, յորժամ ի 

Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և զհարցն աւրէնն 

չիշխէին յայտնի ունել -110. ծամ թողուին ի գլուխ մանկանցն – 110. և  

կանգնեաց զնշան տէրունական խաչին ի տեղի կռոցն Գիսանէ - 111.  զի 

աւանք էին սոքա բազումք  և  մեծամեծք, որպէս կայ ի գիր իշխանացն 

Մամիկոնէից: - 111. Արդ այս աւանագեղքս ի քնէ տուեալ էին կռոցն ի 

ծառայութիւն – 112. Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ իջանէաք ի 

քաղաքագեղն Մեղտի և անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. Իսկ մեք դէմ 

եդեալ կամեցաք անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: 

- 113.  Եւ իշխանքն երթեալ գնացին  մինչև ի  դուռն քաղաքին  և  

տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 113. Եւ ինքեանք ոմանք յառաջ գնացեալ 

մտին ի քաղաքն – 113. Իբրև հեռացաք  ի  գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք  

երկու  կամ երեք  և  մերձեցաք  ի  փոքր ձորակ մի և կամեցաք անցանել և 

գնալ ի տեղի մեհենին – 113. ջորիք կառացն յայն կոյս ձորոյն ոչ կարացին 

անցանել: - 114. Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս – 114. Իսկ 

զայլն ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն – 115. իբրև եդաք ի ներքս ի 

տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն 

... զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. Արդ, ինչ որ զկնի 

այսոցիկ՝ և զայն թողաք այլ պատմագրի, մինչև դարձեալ կրկին դառնա 

պատմութիւնս ի Տարաւն  - 116. Պատճէն երկրորդ: Վասն պատերազմին 

յԱրձանն: - 117.  եկին հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի  քաղաքագեղն 

Մանծկերտ: - 117. և զնա փախստական արարին, բերին մինչև ի Կարնոյ 

քաղաք – 117. Արդ իբրև եհաս պատգամաւորն վրաց իշխանին առ 

թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրեալ իւր յաւգնականութիւն: - 118. Եւ 

թագաւորն տուեալ ԼՌ ի ձեռս իշխանին  Ապահունեաց և արձակեաց 

յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118.   Իսկ ես աղաչեցի զսուրբն 

Գրիգոր գնալ  ի  վանս իմ, զոր հիմնարկեաց յանուն Կարապետին, զոր 

թագաւորն յանձին կալեալ գնալ  ի  տեսութիւն տեղեացն, զոր 

հիմնարկեաց: - 118. և եկեալ բանակեցաւ ի գլուխ  Արձանին վասն 
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ընդարձակութեան վայրուցն – 119. Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան 

հանդերձ թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: 

- 119. յառաւաւտուն պահուն ելանեն յանտառէն ի բլուրս ուրեք – 120. Իսկ  

ի  լուսանալ աւուրն Ե-երորդի՝ լուան զձայն սաղմոսերգութեան նոցա – 

120. և  եկեալ ելին  ի  բլուրն արևելական տեղոյն արարոց Դեմետրեայ – 

120. Եւ ելին ի գլուխ բլրին – 121. Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ 

յերկիր ուղիղ: - 121. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ի 

բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. Եւ դարձեալ զնոյն 

սարկաւագսն աւետաւոր արձակեցաք ի  ստորոտ Արձանին, զոր յոյժ 

խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս հանդերձ գլխաւոր իշխանաւքն:  – 122. 

Իբրև մերձեցաք ի բլուրն, նոքա ընդ յառաջ եղէն մեզ և միաբանեալ ելաք ի 

բլուրն աղաւթեցաք: - 122. Եւ համբուրեալ զնոսա յերկար, ապա ելաք 

յեկեղեցին – 123. Կանգնեցին զնշան տէրունական խաչին մեծանդամ 

քարակոփ ի տեղի տաճարին – 124. զոր թագաւորն հրամայեաց թուել և 

գրել ի բուն խաչին, զի լիցի յիշատակ յազգս անցելոց: - 124. Եւ իբրև 

կատարեաց զամենայն պաշտամունս աւուրն, եկին հասին զաւրքն, որ ի 

Վիրք էին առ թագաւորն – 124. զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև յոյժ և 

գոհացեալ զաստուծոյ, որ ետ ի ձեռս նորա զթշնամիս իւր – 125. և առեալ 

արձակեաց զնոսա յամուրն Ողկան: - 125. Եւ  ինքեանք յառաջ ելեալ 

խաղային գնային զբազում աւուրս,  մինչև երթեալ հասանէին ի Հռոմ 

քաղաք – 125. և բազում ուրախութեամբ գային հասանէին յԵկեղեաց 

գաւառն և յետ երից աւուրց  ելեալ անտի գային հասանէին ի գաւառն 

Պալունեաց: – 125. Եւ եկեալ ի գեւղն Կուառս, և զի աշխատեալ էին, 

հանգիստ ետուն իւրեանց աւր մի: - 125. Արդ յորժամ գնացին իշխանքն ի 

Վիրք և դարձուցին զգերիսն կողմապահ թողին զիշխանն Աղձնեաց, Դռով 

անուն նորա: -126. Եւ նորա կաշառեալ  ի  թագաւորէն  հիւսիսոյ  ԿՌ  

դահեկան, առ  և  գնաց յաշխարհ իւր – 126. զթագաւորն ի նեղ տեղի 

թակարդեաց: - 126. և այլն ամենայն անցեալ գնացեալ էին ի Մուշն աւան: 

- 126. Արդ ի հասարակել գիշերոյն, մինչ մեք զպաշտաւնն մատուցանէաք 

առաջի սրբոյ խաչին ...  սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն,  ի  

յերկոսեան հիմն եկեղեցոյ արկանէր: – 127. Արդ ի նոյն աւուրս գիշերոյն ի 

պաշտմանն ... յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն 

եհաս ի վերայ մեր – 127. Արդ սկսան իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա 

ի պատերազմ – 126. ի գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. 

Բայց թագաւորն և Գրիգորիոս մեւք հանդերձ ի փոքր ամրոց անդ մտեալ 

աղաւթէաք : - 129. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել փողոց 
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թագաւորին, զի  յԱրձանն ելցէ: - 130. Արդ հաս յաւգնականութիւն / ծն. 

յօգնութիւն / և արա զաւրս զայս նշանաւոր յազգս: -130. Եւ առժամայն 

ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն տուեալ՝ յաւգնականութիւն / 

ծն. յաւգնութիւն / կարդալով զսուրբ Կարապետն, և կտրեալ զռազմ 

առաջապահիցն, անց ի գլուխ բլերն:  – 131.  Եւ որք ի գիշերին թաքուցեալ 

էին, յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ  փախստական 

արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն – 131. Եւ ապա դարձեալ 

թագաւորն ի փոքր կոտորածէն, ել ի գլուխ Արձանին  և հարեալ 

զազդարար փողսն՝ մնաց մինչև ամենայն զաւրքն ժողովեցան ի մի վայր: 

-133. Իբրև եկին հասին ի տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին յանտառն / 

ծն. յանտառէն, անտառն / և պահէին զնա արք երեք հազար: - 133. Իսկ 

թագաւորն հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր գնաց ի  Հաշտենից տափարակ 

տեղիսն: - 133. Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան 

տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպէսզի 

ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար 

նմա պատասխանի, այլ յարուցեալ գնաց երեսուն հազար արամբք ի 

պատերազմ – 133. և  երթեալ յանդիման նոցա իջանէր  ի  Մուշեղամարգն 

Հաշտենից: - 134. Եւ ի վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և փողոցս 

պատերազմին թողել Բ դրունս – 134. Իսկ զաջ զաւրուն թևն տայր ի ձեռս 

իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն իշխանին Անգեղ տանն: - 134. և 

այնպէս յաւրինեցան երկոքեան ճակատք և պատրաստեցան ի խմբել: - 

134. և  զողն երիվարին հանդերձ զգլխովն յերկուս կտրեալ յերկիր ընկէց: 

- 136.  Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն և էանց յաջ թևապետն 

հիւսիսոյ և ասէ – 137. և երկոքեանն յերկիր անկեալ՝ բուռն զմիմեանց 

հարին: - 137. և  դարձեալ կտրեաց զգլուխն  և  ընկէց  ի  մաղախ իւր: - 

138.  Իբրև  ի  նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին առ եզր գետոյն, որ 

անցանէր ընդ մեջ գաւառին Հաշտենից: - 139. Եւ ի նեղ արկեալ մինչ զի 

աղաղակեալ ասէր. Ու՞ր ես, իշխանդ Սիւնեաց, հաս ինձ 

յաւգնականութիւն /ծն. յօգնութիւն /: - 139. և իբրև ետես զի խոցեալ էին 

չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան ի բանակն և անդէն 

մեռաւ: - 140. Եւ  ինքն առաջի եդեալ փախստական  արար զնոսա մինչև  

ի կողմանս Հարքայ: - 140. Եւ այլք ոմանք հետամուտ եղեալ մինչև ի 

Կարնոյ քաղաք: - 141. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն  

և  իջին առ սուրբն Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ Կարապետն  էր, մեծ 

գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին:  – 141. Եւ նոցա փախստական 

եղեալ մինչև ի Հարք և իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս 
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կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142. Եւ ի Վիրս մտեալ` ի բազում տեղիս 

կոտորեցին: - 142. Եւ որ գնացին  ի  գաւառն իւրեանց, էին վեց հազար – 

142. բայց մինչ ի Տարաւն մտին, ԾԸ  հազար էին: - 142. Այս ամենայն 

գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ – 142. Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի 

տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն 

Ապահունեաց - 142. Եւ զչորս հարիւր այրն ի դիւան արքունի տայր 

արկանել: - 142. Եւ զկնի այսորիկ եթէ իմանալ ոք կամեսցի զայլն, ի 

պատմագիրս  հարցցէ: - 143. Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, 

երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում... – 143.  Այլ աղաւթիւք 

ձերովք պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն 

տեառն. ողջ լերուք ի տէր: Ամէն:  – 144. Եւ եթէ ոյք յաջորդեցին 

յառաջնորդութիւն  սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի վանս – 145. Ի 

սորա ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի Գլակայ վանս, և եկաց յԱւետեաց 

բլուրն առ Անտոն և Կրաւնիդէս Դ ամիս.  և անտի գնացեալ ի Մանեայ 

այրն և կացեալ անդ ամս Է՝ վախճանի ի կենացս ի փառս Աստուծոյ: - 145. 

Սա շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց՝ յայնկոյս 

Կուառաց, առ յորդաբուխ աղբերն – 146. Սա էր ի ժամանակս Մովսեսի 

Հայոց կաթողիկոսի, որ զթուականն գրեաց – 147. Սա բազում 

կրաւնաւորս կարգեաց ի Գլակայ վանսն - 147. Ի սորա ժամանակս եկեալ 

Դ այր ի յունաց՝ սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ բնակեցան 

յանապատին՝ ամս Բ: - 147. Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք 

յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն, որ ի հարաւակողմն է յարևելից 

ի թագուցած Խաչին կողմանն՝ ամս Լ: - 148. Արդ՝  ի  ժամանակս 

իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի  հայրապետութեանն 

Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ  ի  վանս Գլակայ,  ի դուռն 

Կարապետին: - 148-149. Եւ ինքն գնալոց էր ի Կեսարիայ – 149. որ էին ի 

վանս սուրբ Կարապետին – 149. և գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին – 150. բազում անգամ աղաչեալ զսպասաւորսն, զի թողցեն 

մտանել յեկեղեցին – 150. բայց զմանուկն առեալ  ի գրկաց տիկնոջն, 

տարան յեկեղեցին – 150. Ողորմեցարուք ինձ, ապսաւորք սուրբ 

Կարապետիդ, և տուք տանել զիս ի տաճար անդ: - 151. մի՛ առներ յիս 

զցասում բարկութեան քո, և մի՛ եղէց նշաւակ աշխարհիս – 152. որք եկին 

ի սեղան տիկնոջն – 153. ,,Ո'վ սրբասէրք  և  փոյթք յաստուածային 

պատուիրանս, ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր  ի  տէր – 153. Իսկ 

եկեղեցպանն և մի ոմն ի  կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի սեղանոյն գնացին  

ի  դուռն Կարապետին – 154. և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ 
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զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն, ետես ի 

հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն զարմանալի. ընկեցեալ զմանուկն ի 

դայակսն և ասէ  – 154. և ապա առեալ սպասաւորացն` տարան ի տեղին 

– 155. Իսկ զմանուկն առեալ  ետ ի դայեակս / ծն. ցդայեակն / , մինչև 

յարբունս հասաւ:- 155. Եւ ապա առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց 

զնա հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. Խորհեցաւ շինել եկեղեցի, 

բայց գնաց ի մատրավանսն` վասն զնիւթն գտանելոյ – 156. նույնպէս  և  

զսուրբ Կարապետն  ի  Գլակայ վանսն զարդարեաց: - 156. Սա դարձոյց 

զԿուառս ի Կարապետն և զՊարեխ – 156. Եւ յետ սակաւ ժամանակի յորս 

ելեալ իշխանն անկեալ յերիվարէն եհան զոգին: - 157. Ընդ նոյն 

ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ  և Ջամբ Խոսրով որդի 

նորա եկն փախստական ի Հռոմս առ Մուրիկ: - 158. Եւ կնքեալ 

քաղկեդոնական հաւատովն  և դարձաւ զաւրաւք  ի  Պարսից գործաւորսն 

- 158. Արդ՝ մինչ  ի  Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ  նոյն 

իշխանն Տարաւնոյ  ի Դուին  և  Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158. Եւ 

տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց ԼՌ. և ինքն առեալ զզաւրսն Յունաց 

ՀՌ, գնացին ի Բալխաստան – 158. գնացին անցին աւուր միոյ 

ճանապարհ ի դաստակերտս և անդ իջին: - 158. Եւ նորա քաջալերեալ 

զզաւրս Հայոց` հազիւ հաւանեցոյց մտանել ի պատերազմն: - 159. Եդ 

բանս ի բերան զաւրացն զսուրբ Կարապետն կոչել  յաւգնականութիւն: – 

159. և ետ տէր ի ձեռս նոցա զթշնամիսն: - 159. Եւ կտրեալ զգլուխն՝ եդ ի 

մաղախ իւր. և յորդորեալ զզաւրսն  ի  պատերազմ. և զաւրացեալ առաջի 

եդ զնոսա ի փախուստ – 160. Եւ եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն 

խորանին, և ամենայն խստութեամբ տուեալ պատասխանի. և ի լոյս 

ածեալ զդարան մահուն, և թքակոծեաց զանմտութիւն նորա: - 161. արդ 

մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է  - 162. Եւ  ինքն թողեալ 

զզաւրսն  ի Դուին  ի  բաց  եկաց  ի  մարզպանութենէն.  և  առեալ զզաւրս  

իւր, որ  ի  Մամիկոնեան տանէն,  եկն  ի  գաւառ  իւր: - 162.  Եւ յետ 

սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ և ինքն նստաւ յաթոռ նորա: - 

162. և առաքեաց առ Մուշեղ Տարաւնոյ  իշխանն  և ասէ թէ՝ Եկ ընդ իս ի 

դուռն թագաւորին Յունաց.  ապա թէ ոչ՝ յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո 

ապականեմ` և զքեզ և զընտանիս քո ի դուռն արքունի կապանաւք 

խաղացուցանեմ:  – 163. Բայց յորժամ  եկն  Խոսրով  ի  Կարնոյ  քաղաք՝ 

զՄիհրան  ի  Տարաւն առաքեաց բազում զաւրաւք, զի կալցեն զնա և 

տարցեն ի Բալխ – 163. Եւ  գալն Միհրանայ  ի  Տարաւն երեսուն 

հազարով – 164. Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ 
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Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ նորա – 164. Իսկ 

զՄիհրան, որ  էր քեռորդի  իւր,  առաքեաց  ի  Տարաւն ԼՌ-ով, որ իբրև 

եկն ի  գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ իւրեանց, և  եկին 

մինչև յԱրձանն: - 164. Եւ ինքեանք ութ հազար այր գնացին ի Մեղտի և 

յԱստեղաւնս ամրոցն: - 165. Իսկ ԻԲՌ դեռ յԱրձան անդր կային՝ դիտելով 

զփախուցեալսն: - 165. Իբրև գիտացին արքն եաւթ, որ խոտաճարակքն 

էին ի վանսն, և զամենեսեան փախուցին զկրաւնաւորսն:  - 165. բայց 

Պաւղիկարպոս զամենեսեան յուղարկեաց յամուրն Ողկան – 165. Տէր 

աստուած զաւրութեանց  և  արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր զմարդն  ի  

պատկեր քոյոյ բարերարութեանդ – 166. Ուստի նախանձու բանսարկուին 

մեղք մտին յաշխարհս, և ի մեղացն մոռացումն, և ի մոռացմանէն 

կորուստ յաւիտենական – 166. Այլ դու, տէր, գթացար ի ստեղծուածս 

ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի փրկութիւն աշխարհի,  որ 

եկն և ծնաւ ի կնոջէ ի մեր նմանութիւնս: - 166. և իշխան գոլով ի վերայ 

մահու՝ զմահ գերեաց, ճանապարհս յերկինս ուղղեաց՝ առաջնորդելով 

ամենեցուն յառաջին յանմահական վիճակն: - 167. Զայս ամենայն 

արարեալ` զմարմինն ետ ամենայն հաւատացելոց    ի  կերակուր   և 

զարիւնն` ըմպելի: - 167. Յիշեա՛, տէր, զգութ մարդասիրութեան քո և մի՛ 

տար զժառանգութիւնս քո ի ձեռս անհաւատից – 167. Եւ յուսասցին 

յանուն քո, որք երկիւղիւ ծառայեն քեզ: - 168. մի՛ տար ի ժառանգութիւն 

անհաւատից, այլ եղիցի ձեռն քո ի զաւրացուցանել զհաւատացեալս – 

169. Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան ի վերինդ քո 

Երուսաղէմ – 169. զանձինս մեր փոխանակ անչափ մարդասիրութեան քո 

ի տանջանս մատնեմք: - 169. Լո՛ւր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո 

զունկն քո ի մաղթանս ծառայից քոց: - 169. Եւ որք գայցեն ի սա վասն 

կարեաց անձանց իւրեանց, ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր 

ախտից – 170. բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք 

մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. Եւ որք հաւատով 

յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս իւրեանց, կամ ի վիշտս, կամ 

ի ցանկութիւն չարեաց, կամ ի լլկումն այսոց, կամ ի գետավէժութիւն, կամ 

ի գազանաբեկութիւն, կամ ի վիհս անհանարինս որոգայթից, դու, տէր 

աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով – 172. որք 

պանդխտութեամբ կենաւք գնասցեն ի կեանս յայսոսիկ և ոչ ըստ մարմնոյ 

քնքշանաց: - 172. Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ 

Կարապետիս  և  մեր մեղմամբ արեանս գրեա՛ զնոսա յորդեգրութիւն 

սրբոցն  ի  լոյս: - 172. Աղաչեմք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ քով 
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քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես, ի կալ առաջի սրբոյ եկեղեցոյս և ունել 

բարեխաւս զսուրբ Կարապետս – 173. որք ի կենդանութեան իւրեանց 

ապաւինեցան յայս տեղի և գործեցին բարիս առ եկեղեցիս – 173. մնասցէ 

ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 173. Այլ և զմեր մահս ընկալ ի 

հաճոյս քո տէրութեանդ - 173. Եւ դուք եկայք ի լուսաւոր տեղին, զոր 

պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբդ: - 174. և սկսաւ աղաչել 

զաստուած՝ վասն խաղաղութեան աշխարհի և զեկեալ թշնամիսն 

խորտակելոյ, և աղքատաց մնալ ի տեղիս իւրեանց: - 174. . Եւ ինքեանք 

փութապէս եկին ի դուռն եկեղեցոյն  և  տեսին զկրաւնաւորս յարտասուս  

և  ի  պաղատանս առ աստուած: - 174. Եւ ինքեանք մնացին ի տեղին 

մինչև ցառաւաւտն – 175. Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ 

դրախտին ի կողմն հարաւոյ – 176. Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո 

աստուծոյ, որ ի քո ժամաանկս այսքան աշտիճան հանգստեան փոխեաց 

յաշխատութենէ անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի դրախտն փափկութեան, 

և մեզ բարեխաւսք: -  177. այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և 

սլաքով եմ սրբեալ զարիւնն ի ճակատէս փոխանակ քրտան: - 178. եթէ ի 

վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես, /իսկ եթէ ի վերայ 

մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ/ և այն քաջութեան անուն, զի ես այլ 

ժառանգ ոչ ունիմ - 178. Եթէ զերկիրս ինձ  տաս իշխանութեամբ, ես  տամ 

զիշխանն Մուշեղ  ի ձեռս քո,  զի ես  առ  քեզ կամիմ գալ 

ապստամբութեամբ ի նմանէ, և հատանել զերկիւղ ի պատեհութիւն: – 

179.  և ինքն իջեալ էր ի Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ յամուրն Ողկան: - 179. 

Եւ այն զաւրք, որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ յԱստղաւն 

ամրոցն, կացին աւուրս երկու ոչ ինչ կարացին առնել: - 180. Ասէ Վահան. 

ոչ այդպէս, տէր, այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ գնամք ի վերայ 

ամուր բերդիցն, ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան ի 

ձեռս իմ՝ ապստամբ զիս կարծելով, այլ այժմ երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝ 

և ապա այլ ուրեք:– 180.  Իսկ Միհրան տուեալ  ի ձեռս նորա չորս հազար 

այր ընտիր  առն և ձիոյ: - 181. Եւ իբրև գնացին մինչև  ի  դուռն Աւձ 

քաղաքի, ի  ներքս նենգութեամբ դարան մահու պատրաստեալ՝  ի ձեռս 

գալ զաւրացն: - 181. Եւ որք ընդ դուռն անցանէին, զայն ի  տունս առեալ  ի 

զգեստիցն կողոպտէին և  զգլուխն կտրեալ արտաքոյ պարսպին 

յաներևութ տեղիս ընկենուին. և ի չորս հազարէն Ծ այր թողեալ էր ի 

Խարձս կոչեցեալ գեւղն: - 181. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ 

զոք յուղարկեմ, ի Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182. Եւ նոքա 

գնացին ի Միհրան և առին ԲՌ այր ընտիր և եկին առ Վահան: - 182.  Արդ՝   
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յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, Վահան զպարսից զերիվարսն և  

զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝  ի դուրս  կոչել զնոսա: - 182. դուք 

միաբան ի քաղաք դիմեցէք – 183. Եւ իբրև տեսին պարսիկք, զի դիմեցին ի 

քաղաքն միաբան, խնդացին յոյժ: - 183. Դիմեցին և նոքա ի քաղաքն և 

սկսան մտանել: - 183. Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ 

մտանէին, սկսան  կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. 

Իսկ Վահանայ զհետ մտեալ ի մուրտսն լնուլ - 184. և զայլսն ի քաղաքն 

արգելեալ՝ կտրեալ տային, և զգլուխսն ի  պարիսպն հանել: - 184. Յ այր 

թողեալ յանցս Մեղտեայ, և երկու հարիւր այր աշտենաւորս ի Սանասայ 

ի ծմակն թողեալ, և ինքն  Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: 

- 184 - 185. Եւ մտեալ  ի սենեկն՝ խաւսեցաւ ընդ նմա այսպէս  և  ասէ – 

185. ես փախստական եկի առ քեզ  ի  քո զաւրացն, զի ո'չ ի քաղաքն 

թողին և ոչ աւարամասն ետուն մեզ. այլ և զիմ զաւրսն ի քաղաքն 

արգելեցին – 185. Իբրև գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ 

այր զհետ նոցա – 186. Իբրև գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց 

զնոսա ի քուն առնել – 186. Եւ  ի  մէջ առին զնոսա և իսկոյն բարձին 

զգլուխս նոցա և  ի  գետ ընկեցին – 187.  Եւ զերիվարսն հրամայեաց ի 

ծմակն տանել: - 187. և նոքա դեռ չէին եկեալ ի ծմակն – 187. և մի ոմն ի 

դին թաքուցեալ՝ հեծեալ յերիվարն փախեաւ ի Մուշ. զորոյ զհետ մտեալ 

երկու ոմանց և անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին 

զգլուխ նորա  – 188. և որք ի ցամաքն էին՝ զքիթսն կտրեցին և պահէին. և 

զգլուխսն ի մուրատն և ի դաշտն ընկենուին –188. և ժողովեալ զերկու 

հազար երիվարսն ետ տանել յՈւղնուտն բերդ : - 189. Եւ ինքն ի վաղիւն 

եկն առ Միհրան: - 189. Իսկ նա վասն խաւթութեանն  ի  սենեկն / ծն. ի 

սենեակն / եմուտ  և  զնա միայն թողոյր ի ներքս: - 189. Հայոց մարզպանն 

չկարաց գալ ի ճաշ,  և  զիս չէ  ի թողուլ: - 189. Իսկ նոցա ժողովեալ ի  

տաճար  մի  ընդ գինի մտին: - 189.  Եւ նորա բարկացեալ առ զտէգն որ ի 

ձեռն ծառային և կամէր հարկանել զՎահան: - 190. Եւ նորա ձգեալ զձեռն 

իւր  ի  սուրն, որ կայր առաջի  և  կտրեաց  նախ  զիւր քիթն  և  եդ  առաջի 

ասելով – 190.  Եւ պատառեալ զփորն, և ետ ծառային հանել զլերդն և դնել 

ի բերան: - 190. Եւ հարեալ զդանակն  ի  փողսն՝  ետ թողուլ ի ցից: - 191. 

տուր բանից նշան ի պարսիկն և պատուէր որ յԱպահունիս,  և ես 

ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191. Եւ  կողմնեցուցեալ ի  մահիճսն` քնոյ 

պատճառանաւք ծածկեցին: - 191. Եւ ինքն ելեալ կոչեաց զպարսիկ 

դպիրն Միհրանայ ի սենեկն  / ծն. ի սենեակն / և ետ գրել ի նա ողջոյն և 

բանից նիշ եթէ` յետ Բ-ուց աւուրց  ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի – 192.  
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զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս 

յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: 

- 193. և մինչդեռ մտանել կամէր ի սենեկն / ծն. ի սենեակն, ընդ սենեակն 

/, աճապարեալ ունէին զփողիցն – 193. Եւ ինքն խաբէութեամբ / գրքում՝ 

խաբեությամբ / կոչեաց զիշխանսն ի խորհուրդ – 193. Իբրև վճարեցան 

իշխանքն, գնաց ինքն ի տաճարն, ուր զաւրքն էին ժողովեալ – 193. Եւ 

ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝ ետ տանել յամուրն Ողկան: - 

195. Եւ զիշխանն Մուշեղ ետ ածել ի քաղաքն: - 195. Եւ նոքա երթեալ 

կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու: - 196. Վահան ոչ ետ 

մաւտել ի զաւրսն – 196. և յորժամ զտաճարսն այրեաց, զնոսա ի 

պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի մի՛ գիտասցեն զիրսն: - 196. Եւ 

իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ վասն այլ 

թշնամեաց: - 197. Եւ եկեալ եմուտ ի վրանն առ Վահան - 197. Վաշի՜ր 

զի՞նչ եդիր ի  մտի. ի  պարսից հաւա՞տն կամիք դարձուցանել զերկիրս 

հայոց: - 197. և ի հարուածէ ցաւոցն ետ բանից նշան առ զաւրապետն և 

իշխանս գալ ի  տեղին փութով: - 198.  Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ և 

յուղարկեաց յայն զաւրսն, որ հեռի էին: - 198. Եւ դարձուցին կոչնական 

զաւրացն, որ յետոյն էին  և  ետ կոչել զիշխանսն   մի  մի  ի խորանն  և  

կտրել  զգլուխսն. և ոչ գիտացին, մինչև ոմն զերծեալ անկաւ ի բանակն 

իւր: - 199. Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ իրքն, ազդ արարեալ 

այնոցիկ, որ ի դարանսն էին, յարուցեալ նոցա յետուստ կողմանէ, 

փախստական արարին  ի  բերդս կոյս Կոթ ձորոյ:  -199. և փախստական 

եղեն արք հարիւր յԱպահունիս – 199. Եւ  արդ  ի  վաղիւն սկսան զաւրքն 

գալ  ի  նոյն տեղի լերինն: - 199. Իջէք ամենեքեան և թողէք զերիվարս 

արածել մինչև յերեկոյ և յերեկոյն իջանեմք ի վերայ զաւրացն Յունաց: – 

200.  և  փախստական  արարին  ընդ  յԱրածնի,  և  հանին ի Քարքէ/ ծն. 

Քարքեայ/ - 200. Իսկ Վահանայ առեալ զզաւրսն` իջուցանէր զնոսա ի 

ձորն բուն – 200. Այս մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն 

հակառակեալ միմենաց՝ գունդ խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել. ապա՝ 

զի Յոյնք ձեր թշնամիք էին, ի նոսա ոչ իշխեցաք գնալ – 201.  Արդ, լուաք, 

եթէ ի Շահաստանէ եկեալ էք ի Բուստր / ծն. Բօստր, Բոստր, Բօտր / 

քաղաք` յերկիր տափարակ և տաշտաձև - 201. և գիտեմք, որ գնդի 

խաղայք. առէք զգլուխ քեռորդոյդ ձերոյ և եղիցի ձեզ գունդ ազգաց յազգս 

/ծն. յազգէ յազգ, յազգաց յազգ, ազգէ յազգ/ - 202. Ի սոյն ամի Կարապետն, 

որ յԻննակնեան էր, փլաւ, զի շարժ խիստ եղև: - 202. և եդաւ առ 

Արծրունեաց իշխանն ի կողմ արևելից ճակատուն: - 203. և եկն ի վանս 
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Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում 

քահանայիւք և եպիսկոպոսաւք – 203. և  կայ  ի թաղման ի  Հայրաբլուրն- 

203. Եւ նստաւ յաթոռ նորա մանուկն Ստեփաննոս որդի կնոջն 

Մարիամու – 204. և ետ շինել նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 205. Երկրորդ 

գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն`երեսուն հազարով - 205. Որք իբրև եկին ի 

գլուխ Տարաւնոյ, տեսին  տեղի մի ընդարձակ  և  վայելուչ – 206. Եւ արդ՝ 

ես եկեալ եմ վասն սիրոյ. արի՛, եկ դու յի՛ս և երդուիր, որ այլ չմտանես ի 

չարութիւն և ապրեաց: - 208. Իսկ նորա բարկացեալ առաքեաց ի վերայ 

նորա Զ հազար այր ի Մուշ: - 210. որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ 

կտրեաց չորս հազար երիվար, անցուցեալ յայն կոյս Արածնոյ ի կողմն 

Հաշտենից: - 210. և երկու հարիւր այր մերկացուցեալ  ի  մաւր անդր 

ընկղմեաց: - 211. Տուր ի մեզ զգլուխն Ըռահանայ, և թողումք զձեզ: - 212. 

Կամ տուք ի մեզ զգլուխն Ըռահանայ, կամ տուք ԼՌ  դահեկան: - 212. Առ 

ի՞նչ դարձայք ի պատերազմ, ով աւելախաւսք: - 213. Եւ տարածեալ 

զնոսա ի դաշտ անդ, կոտորած սաստիկ գործեցին: - 213. Իսկ 

Վաղթանկայ ի ցասումն բարկութեան դարձեալ վասն Վահանայ, 

առաքեաց դարձեալ զԱսուր ութ հազարաւ  ի  վերայ նորա, որք եկեալ 

բնակեցաւ յեզրս Մեղեայ – 213 – 214. Եւ նորա զայս լուեալ առեալ վեց 

հազար այր և զՍմբատ զորդի իւր, և գնաց ի պատերազմն: - 214. 

Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի պատերազմող արսն անցանեմ: 

- 215. և  զնա յերկիր ընկէց – 215. . Մինչ դեռ նա զայս ասէր, պատեցին 

զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս յանխնայ կոփէին: - 215. Ու՞ր ես 

Սմբատ որդեակ, հաս յաւգնականութիւն:  - 216. Եւ հայրն զաւրացեալ և 

յառաջ կացեալ մատնեաց տէր ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. Եւ 

ետ տանել զինքն ի վանս Գլակայ և կայ ի թաղման ի դուռն Կարապետին: 

- 217. Իսկ նորա ժողովեալ ինն հազար այր, գնաց ի վերայ նորա յԱնտաք: 

- 218.  Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ սուրբ 

Կարապետին միամտութեամբ, ոչ թողու զմեզ  ի  ձեռանէ: -218. 

Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի 

թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 219. Եւ ինքն 

յուղարկեաց զերիվարսն  ի  Մուշ յորդին իւր – 220.  Եւ վաղիւն կազմեցան 

ի պատերազմ: - 220. Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և 

անցոյց ի տեղի թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ - 221. Իբրև 

ճակատեցան  ի  պատեարզմ  ընդ յիրեարս, զառաջինն յաղթահարեցին 

զՍմբատ – 222. իսկ նորա ի բլուրն ելեալ ասէր – 222. Եւ խմբեցաւ 

պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս, բայց միայն 
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ի ձայն փողոցն և ի տեսս դրաւշիցն: – 222. Եւ բախեալ տիգաւ ի թիկունս 

նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և եհան ընդ սիրտ նորա – 223. 

պարսիկք, մի՛անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, որ սրտացաւ ծառայքդ 

էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. Եւ եհար զգլուխ նորա  և  ընկէց. և 

դարձաւ մեծաւ յաղթութեամբ ի բլուրն: – 226.  Իբրև վճարեցաւ 

պատերազմն, հրամայեաց ի ձորս և ի հեղեղատսն լնուլ զնոսա: - 226. Եւ 

մտեալ զաւրաց ի տունս՝  զորս պարսիկ լեզուաւ գտանէին, սատակէին: - 

227. Իսկ զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան ի յԱյծից բերդ ի 

պահել զնոսա: - 227. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և զամենայն 

պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ, և ի քո կուռսդ շուն խառանեմ, որ 

փոխանակ դոցա հաջեն ի ձեզ: - 228. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, 

առեալ ՃՌ դահեկան և ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի Տարաւն գնել զկին  

եղբաւրն և զորդին: - 229. Եւ  ընդյառաջ գնաց Սմբատ  Սուրենայ և 

ընկալաւ զնա սիրով. և ած զնա ի Մուշ:  - 229. Բայց թէ  դու գնել կամիս, 

քեզ տամ, ապա թէ ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 

230. Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ է, և զքո գլուխդ կտրեմ և զոր ինչ 

ունիս, յիս առնում – 231. բայց եթէ դոքա քեզ պիտին` դու քրիստոնեայ 

լե'ր  և  զիս  ի  պարսիկս տար - 231. և դու քրիստոնեայ լեր, և զիս ի 

պարսիկս տար - 233. բայց արի անցանեմք և յուխտ երթամք ի վանս իմ : - 

233.  Եւ առին զզաւրսն և անցին յայնկոյս Արածնոյ և զկինն և զորդին ի 

հետ ունէին: - 233. Բայց զի նենգել կամէր պարսկին, և Սմբատ եթող 

զորդին իւր զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանցէ: - 234.  Եւ 

ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ այր, և զպարսիցն` յանդաստանն, 

զոր Արտից գեւղն կոչեն, և առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր 

նորա, և գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 234. Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ 

խաչն, իջին յերիվարացն և գային ի վանս - 234. Արդ՝ իբրև մերձեցան  ի  

վայրս վանիցն, ընդ յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն  և արգելուին զնա վասն 

Սուրենայ: - 235. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, 

յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան  զԲՌ. և 

հանին ի Սրեանց ձոր – 236.  Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին 

յայն տեղի, որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. Եւ զերիվարսն իջեալ առին և 

խառնեցին յայլսն, և եղեն ԳՌ ձի: - 236. Իսկ ոմանք հետևակեալ 

ձորամուտք եղեն ի Պարսից զաւրացն, գնացին յանտառն  - 236.  Իսկ որ 

աւագն էր ի ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ ի վերայ և սուր հանեալ 

ընդդէմ նոցա, ինքն միայն պատերազմեցաւ մինչև դարձան ընկերքն: – 

237. Եւ իբրև դարձան, Սերեմ մեռաւ, հարին նետիւ ի  սիրտ  նորա. և 
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թաղեցաւ ի նոյն ձոր: - 237. և այլք փախստական գնացեալ եկին 

ժողովեցան ի մի այր, և իջեալ ճաշէին: - 237.  իբրև տեսին զզաւրսն 

Պարսից, զի յանհոգս էին, ի  վերայ յարձակեալ,  ոչ ետուն ումեք յերիվար 

ելանել – 238. ի շուրջ եկեալ ի նոյն սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. Եւ 

մինչ այս այսպէս գործեցաւ, Սմբատ և իշխանն Պալունեաց, թաքեան ի 

ձորս ուրեք. և առաքեցին զոմն ի Մեղտի – 238. Իբրև հասին հարիւրքն առ 

Սմբատ  և  ելին  ի  բլուրն,  և  զաւրքն Պարսից սկսան բազմանալ  ի վերայ 

Սմբատայ  և  Վարազայ. և նոցա ծունր կրկնեալ յաւգնականութիւն 

կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. Եւ եհաս ի թիկունս 

աւգնականութիւնն աստուծոյ: - 239. Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն 

Սմբատ յաջ թևն և Վարազ յահեակ, և սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք 

և երիվարք իւրանց: - 239. Եւ պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, 

որ ի ճեղքելն ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք 

նոցա: - 240. Իսկ նորա թողեալ զահեակ թեւն յորդին իւր ի Վահան – 241. 

և անդէն ի թիկունս հասեալ՝ աւգնականութեամբն աստուծոյ, և բախեալ 

զտէգն ի վերայ պարսկին թիկանն, և անդէն եհան ընդ յողն յերիվարին – 

241-242. Իսկ Սմբատայ ելեալ յեզր պատերազմին, հրամայեաց  բերել 

պարսիկ մի – 242. Եւ նորա փոխեալ այլ սուր և հեծեալ յայլ երիվար: - 242. 

այնչափ կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին որք յեզերսն 

էին: - 243. Կա՞յ այն տառապեալ հայրն իմ ծերունի, եթէ   փոխեցաւ առ 

տէր ի հանգիստ: -244. Սուրբ Կարապետն ինձ ի թիկունս հասանէր – 244. 

Եւ յինքեանս առին  և  սկսան կոտորել զպատերազմագլուխսն – 246. և  զի 

մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և թաքեան – 246.  զոր 

եկեալ  զաւրացն Հայոց զարթուցին զնոսա  և  ջուր ցանեցին  և  տարան  ի  

Մեղտի – 246.  Եւ ինքեանք եկեալ իջին  ի  վանացն գեւղն - 247.  որ և 

յետոյ  ի  հոտել դիակացն շէր հանեալ ասէին: - 247. Մկունք զի շատ 

տանէին ի ծակս իւրեանց` Մաշեցան ոտք նոցա: - 247. Իսկ զորս ի 

Մեղտի ետ տանել,  բժշկել ետ ի վիրացն – 248. և  տուեալ  նոցա գանձս,  և  

ձիս  և  զէնս,  և  արձակեաց զնոսա խաղաղութեամբ  ի  պարսիկս: - 248.  

Եւ ինքեանք ելեալ  ի  տէրունական տունն, բազում ընծայս մատուցանէին 

աստուծոյ  ի  սուրբ  Կարապետն և ցնծութեամբ դարձան ի տունս 

իւրեանց: – 248. Ի սոյն աւուրս վաղջանեցաւ երանելին Ստեփաննոս- 248. 

Եւ առեալ Վահանայ զեպիսկոպոս Մամիկոնէից, և  զՊալունեաց  և  

զՀաշտենից, եկն ի   վանս: - 248. Սա գնաց ի ժողովն, զոր արար Հերակղ ի 

յինն ամի իւրոյ թագաւորութեանն – 249. Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի 

պղծութեան աղանդոյն հալածական լինէր յերկիրն յունաց: - 249. Վասն 
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գալստեանն Տիգրանայ և կոտորածին որ  ի  Հոնընկեցն – 250. որ իբրև եկն 

յԱպահունիս և կոչեաց զՍմբատ առ ինքն: - 250.  Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ  

ի  տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. բրեմ և աւարեմ և կրակատուն առնեմ 

զեկեղեցիսն, և զձեզ ի դուռն արքունի խաղացուցանեմ: – 251. և  դու 

ժողովեա զզաւրս մեր  և  գնա  ի  սուրբ Կարապետն – 251. Իսկ Սմբատայ 

առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ Կարապետն - 252. և երթեալ 

իջանէր ի  Հաշտենս,  ի  գեւղն, որ Գրեհն կոչեն: - 253. և եդից պսակ  ի  

գլուխ  քո  և արարից զքեզ մարզպան Հայոց – 254.  Եւ դարձեալ եկն  ի  

տեղին և  երթեալ գաղտ եմուտ  ի  խորանն  առ  Տիգրան: - 255. Իսկ 

Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ, արկ 

զհարիւր ջորով ամեհեաւք, և երկաթ մի յայսկոյս ասպարին և  երկաթ մի 

յայն, և գնաց մերձ ի բանակն Հոնին ... և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ 

մի, որ հանդէպ հայի լերինն Տորոսի – 256. Արդ առեալ Վահանայ 

զհարիւր ամեհի ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր բանակին, և ի տասն 

ջորին` այր մի, որ զհետ երթայր: – 257. Որ իբրև արկին  ի  բանակն, և 

ինքեանք զհետ մտեալ սկսան կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն 

սաստիկ շուրջանակի – 257. զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, 

զի ջորիքն ընդ ձայնս ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս 

սաստիկ փողոցն խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. 

Արդ քանզի յայլ / ծն. այլ / զաւրքն անցանել ոչ կարացին, զի մթին գիշեր 

էր … ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն առնէին – 

258. Եւ ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ ընկղմեցան, դարձան ինքեանք 

ի բանակատեղն, և զկարասին և զգանձսն ժողովեցին: - 259. Եւ 

զերիվարսն և զուղտսն յուղարկեցին ի  գեւղն Պալունեաց – 259. Եւ նորա 

ձայն արկեալ ի Կարապետն ասէ – 261. Եւ մտեալ յռազմ` ցրուեաց 

զժողովեալսն ի  վերայ հաւր իւրոյ: - 261. Եւ  դարձան ի վերայ և 

փախստական արարին  զնոսա մինչ ի դարանսն: - 261. Եւ ժամանեաց 

նոցա երեկոյ և զաւրքն պարսից փախստական եղէն  ի Հաշտենս ԸՌ  այր: 

- 262. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ մտին զհետ  նոցա.  

և  ի  վաղիւն հասին: - 262.  Եւ մինչդեռ սոքա  յայս /ծն. աստ / էին, եկին 

հասին զաւրքն յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ – 263. Արդ իբրև 

տեսին զաւրքն Տարաւնոյ, լքեալ յերկիր  կործանեցան – 263. Իսկ Սմբատ 

զամենայն յոյս յաստուած եդեալ, և սկսաւ ասել այսպէս – 263. Եւ արդ 

հայեաց ի մեզ` թէ զիա՞րդ թշնամիք նեղեն զմեզ: - 264. Իսկ զաւրն եկեալ 

հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն հայի և թաքեան անդ: - 265. Բայց ի 

թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն, և առաջի եդեալ զաւրսն` 
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գետավէժս առնէին, մինչև եկին ի տեղին – 265. Եւ որք ապրեցան յաւուր 

յայնմիկ՝ ՌԽ այր, որք գնացին ի Պարսիկս առ Խոսրով: - 266. Եւ նա այլ 

զաւր առաքեաց ի Տարաւն: - 266. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ. և ետ  

տանել զինքն  ի տապանատուն  հարց իւրոց  ի  Գլակայ վանս. և կայ ի 

դուռն Ստեփաննոսի – 267. և նստի յաթոռ նորա Դաւիթ Գ ամ: - 267. Ի  

սոյն աւուրս կնքեցաւ Տիրան որդին Վահանայ ի  վանս Գլակայ: - 267.  

Գալն Վարդուրհեր, և մեռանել ի Փանդիկ յիսուն հազար արամբ – 268. և  

առաքեաց զաւրս  ի  Տարաւն յիսուն հազար – 268.  որք եկեալ բազում 

սրտմտութեամբ հասանէին  ի Տարաւն – 268. և խնդրէր անցանել ի վանս 

Գլակայ – 268.  և եկն էջ ի Մուշ – 268. Որդեա՛կ, մի՛ մեծութենէս պատրել 

տաս զքեզ մեղաց.  և  մի՛  վասն  զի մանուկ ես՝ խաբիր ի  գեղ  կանանց – 

269. զի ի պատերազմունս նա էր, որ աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 269. Այլ 

եթէ շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն / ծն. ի պղծութենէ / մի՛ 

պատրիր, որպէս չես իսկ: - 269. Եթէ ես մեռանիմ  ի  պատերազմին, զիս  

ի  մեր վանսն տուր տանել – 269. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով 

իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի 

Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. 

Արդ գնամք ի պատերազմ – 270. Եւ արձակեցին առ հայր Գրիգոր Գլակայ 

վանիցն  և  տարան  ի  պատերազմ ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր կնկղով: - 270. Եւ  

իբրև խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն – 270. 

կրաւնաւորքն սևազգեստ էին մազեղինաւք,  և ընդ  Ծ կրաւնաւորն 

ժամահար մի, և  յերկուսն  / ծն. ընդ երկուսն / խաչ նշանակաւ: - 270. Եւ 

ճակատեցան նոքա ընդդէմ միմեանց ի պատերազմ՝ յայն կոյս գետոյն, որ 

ի դաշտին – 271-271. Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի պատերազմ – 271. Ով 

Կարապետ Քրիստոսի, զարթիր ի ձայն պաշտաւնէից քոց: - 271. Եւ 

հայեցեալ Վահանայ ի գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա 

երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ, և թագ ծիրանի ի գլուխ նորա – 272. 

զոր և թշնամեաց տեսեալ յիմարեցան, և ի գետ անդր լցան – 272. Իսկ 

Վահանայ ձայն  տուեալ յորդին Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272. զի նա է 

թագաւոր նոցա և մեր հասարակաց, որ խոնարհեցաւ  ի  ձայն 

պաշտաւնէից  իւրոց և  էջ փրկեալ զնոսա և զմեզ – 273. Իսկ անաւրինացն 

հասեալ ի տեղի, գտին ԲԺան ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա. և 

կան ի թաղման ի դուռն Եկեղեցոյն – 273. Իսկ Վահանայ մտեալ ի գետն, 

էանց յայնկոյս ի գեւղն, զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. Իսկ Վահան 

երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև ի դաշտն– 273. 

Կախարդասա՛րք, և  դուք ի կախարդի՞նս էք պանծացեալ  և  
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կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել Պարսից քաջաց: - 274. և նորա հակեալ 

յայն կոյս անկաւ: - 274. Պահեա զդա, իջանեմք ի Մատրավանս, գնդի 

խաղամք առաջի սուրբ Կարապետին – 275. Եւ պատեցին ի մէջ զզաւրսն 

Պարսից, և սկսան ցրուել զնոսա ի միմեանց – 275. զի իշխանն 

Պալունեաց կտրեաց Բ  իշխանս և եհան զնոսա  մինչև ի Հաշտենս: - 275. 

Իբրև եհաս իշխանն փախստական ի տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, 

մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. Եւ 

Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն 

երիվարին և ասէ- 276. և եկին ելին ի բլուր մի, որ հայի ընդ դաշտին 

Մատրավանից – 277. և ոչ ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: 

- 277. Եւ զփախստականսն դարձուցին ի Մեղտի, և համարով գտեալ արս 

չորեք հարիւր և յիսուն և տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի 

Պարսիկս – 278. Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Հերակլեայ 

զաւրացաւ Խոսրով պարսից արքայն. և  գնաց մինչ յԵրուսաղէմ` և 

քաղաքն աւերեաց, և զկտակարանսն այրեաց, և զսուրբ խաչն գերեաց, և 

առեալ գնաց ի Պարսիկս – 279. Եւ զաւրացաւ Հերակլ  ի  

թագաւորութեանն իւրում, գնաց ի  Պարսիկս – 279. Իբրև գնաց 

յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի  ի  գիշերին,  և կամէր 

փախչիլ: - 279. և  ելեալ զաւրաւքն գնաց ի  Կեսարիա  և  ետ զմասնն 

հայրապետին Կեսարու, որ կոչիւր Յովհան. և ինքն գնաց ի  

թագաւորաբնակ քաղաքն Կոստանդինուպաւլիս: - 279. Եւ ի նոյն ամի 

գնաց Վահան Կամսարական ի Կեսարիա և ետ ԼԶՌ դահեկան 

հայրապետին Յովհաննու  և  առեալ զխաչն՝ եբեր  ի վանս Գլակայ  ի  

սուրբ Կարապետն և եդ ի դարանն – 279. սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ 

այր մի – 280. Դրամն քեզ, զխաչն առնում և գամ յերկիրն քո, և ընտրեմ 

ամուր տեղի – 280. Եւ յանձն կալեալ իշխանին՝ գնաց ի տուն իւր: - 280. Եւ 

նորա յանձին կալեալ իջոյց  ի պահարանէն  և  գնացեալ զհետ նորա 

յերկիր իշխանին` ընտրեաց տեղի  և  շինեաց եկեղեցի: - 280. Իսկ 

Վահանայ առեալ զկաթողիկոսն, եկն ի վանսն Գլակայ: - 280. Եւ  

յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր  ի  դուռն եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, 

ետես ինքն իշխանն Վահան, զի այր ոմն լուսաւոր ընդ սեամս  եկեղեցւոյն  

յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, 

զարթեաւ, և ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք է : - 

281. Եւ խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն  տաւն ցնծութեամբ կատարեցին. և 

յարուցեալ գնացին ի տեղին – 281. և զիշխանն Արջուց եդեալ յՈղկան, 

մինչև էառ  ի  նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 281. ապա շինեաց 
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զեկեղեցին, որ ի վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի 

Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: - 281. Իսկ զխաչն ետ 

Վահան  ի  ձեռն եպիսկոպոսի Արջուց – 281. Արդ զայս պատմութիւնս 

գրեալ եդին յեկեղեցին Ծիծեռնեոյ: - 282. եղեւ այս թուականութեանն 

Հայոց ի ՃԼ և Հոռոմին ՆԻԷ, զոր ստուգիւ գրեալ զեղեալ պատմութիւնն 

եդին ի  Գլակայ վանսն  ի սուրբ Կարապետն – 282.  Սա եկաց իշխան ի 

Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ. ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, 

որում փառք յաւիտեանս, ամէն: - 282. Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ 

Վահանայ և պատերազմին, որ յեզերս աղի ծովուն եղև - 283. զի Վահան 

յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին - 283. Բայց որդի նորա Տիրան ... գնաց  ի  դուռն Խոսրովայ 

յառաջ  քան զգալն Հերակղի  ի  Պարսիկս: - 283. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ 

որդեգիրս, լեալ մարզպան  Հայոց, առնու զաւր բազում  և գնայ  ի վերայ 

Հունաց, որպէս թէ  ի պատերազմ, բայց յղէ ի կայսր` թէ մի' ինչ երկնչիր 

յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց 

մնացից քեզ ի թիկունս– 283. արդ առաքեա ութ հազար այրուձի ընդ 

Վանանդ, և ես տաց  զնա ի ձեռս քո: - 283. Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ 

գրեալ ի Վաշդեան՝ յամաւթ առնելով վասն ծածուկ իրացն: - 284. Եւ 

առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ,  և  գնաց  ի  քաղաքն Համամայ, 

որ կոչի Տամբուր - 284. Եւ նորա հրաման տուեալ պարսկացն՝ կոտորել 

զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: - 284. Իսկ եպիսկոպոսն 

աղաւթեալ առ աստուած լռութեամբ, միայն զայս հանեալ ի լոյս, թէ 

Եղիցի քաղաքս այս խոպան և աւեր, և ոչ ոք իցէ, որ բնակիցէ ի սա 

յաւիտեան:  – 284. երեք հազար ի մին գիշեր սատակեցան – 285. և ինքն 

գնաց ի Կոստանդինուպաւլիս: - 285. Իսկ Տիրան արձակեաց ժողով լինել 

համաւրեն զաւրու  ի  պատերազմ: - 285. Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ 

ամպոց երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին 

Տամբուրայ: - 285. Եւ ի վաղիւն ժողովեալ  ի  ստորոտն Գրգռոյ,   ի  դաշտն 

որ ընդ հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  մինչև յերրորդ ժամն: - 285. 

Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ 

Ասորւոյ` վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն 

եկեղեցին: - 287. Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի Բասեան, ի Վիրս և 

ի Ջաւախս, և ի Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ ի Տաճկաստան: - 286. Ի 

սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ հիմնարկեալ ի սրբոյն 

Գրիգորէ, և Կարապետն,  որ յԻննակնեանսն, և կաթողիկէն, որ ի Թիլն: - 

286.  Եւ մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ 
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Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի, ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ:  - 287. և 

աճեալ՝ պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն հարանցն անուանքն, որ 

գրեալ կան մինչև ի Թոդիկ – 287. Բայց զոր ինչ  ի  Տրդատայ մինչև  ի  

Խոսրով արքայ պարսից լեալ է  ի  տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 

287. Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն 

Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի զգիրսդ զայդ: - 287. Գնացի և գտի առ նմա 

զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած – 288.  և գիրքն կարծեմ 

անտի է անկեալ ի նա: - 288. Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  

Ժ՝ որ  ի գրի  առ  իս  կայր,  և  բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի 

գիրս հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 288. Ի ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակղի ... հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի ... գրեալ և կազմեալ ի վանս Գլակայ, ի  դուռն սրբոյ 

Կարապետին, յորում կայ նշխարք Կարապետին`բեւեռովն յայտնի գոլ, 

թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն– 288. Արդ, որ զկնի դոցա այլ 

նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ 

ի նոյն մատենիս – 288. 

Ի նախդիրը բացառական հոլովի հետ. – Գործածված է 300 անգամ: 

Ի նախդիրը գործիական  հոլովի հետ. - և նա ետ զերկիրն Տարաւնոյ  

յիշխանութեամբ / ծն. ընդ իշխանութեամբ / նոցա – 108. Եւ ձգեաց 

զգլուխն Սահուռայ սրով և ինքն անդէն պսակեցաւ յերկու իշխանաւք / 

ծն. իշխանօքն / : - 286. 

Կրկնակի նախդրի գործածության դեպքեր. - Իսկ նա ի փախուստ 

դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն 

մեռաւ: - 93. և յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103.  

քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի  տեղոյն, այլ սակաւ մի  ի  բացեայ ընդ 

հիւսիսոյ կողմանէ, որ հայի ընդ յարևելս, բարեհամ  և դիտանոց: - 123. և 

ածին ընդ յինքեանս Գ իշխանս և Ն այր ընտիր – 125. Իսկ զաւրքն մեր 

ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւ  պրծան , և անկան ի տեղւոջն Ռ 

և Զ այր: - 132. Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց  և  ճգեաց զճոպանն  և   

արկ  ընդ յաջ  թեկն  և  ընդ պարանոցն – 135.  և իբրև ետես զի խոցեալ 

էին չարաչար ընդ յերանաւք / ծն. երեսօք, երանօք / նորա, առեալ տարան 

ի բանակն և անդէն մեռաւ: - 140. Իսկ ընդդեմ դարձեալ զաւրապետն 

Գեդռեհոնի թագաւորին Տրդատայ, և նորա բարկացեալ  յարձակեցաւ ի 

վերայ նորա և ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 140. ապա միաբան գնացին, 

խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց` ընդ յինքեանս տանելով զիշխանսն - 

142. Եւ իբրև ել արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ յիրսն 
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սպասաւորք եկեղեցոյն – 153. ուստի և զորդեգրութիւնն, որ ընդ 

յաստուծոյ էր, ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն – 166. և կոչեալ ի 

հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր, որ զհազար այրն 

ունէր ընդ յինքեան / ծն. ինքեան /  – 192. և կախեալ ընդ յերդն, և ցուցանէր 

նոցա և ասէ – 194. և  երթեալ ի  վերայ լերինն, ընդ յերիս /ծն. երիս/ դեհս 

դարան գործեաց: - 196. և  փախստական արարին ընդ յԱրածնի  / ծն. 

Արածանի, Արծանի /, և  հանին  ի  Քարքէ: - 200. և ձեզ ընդ յակամբ էաք – 

201. և  կայ  ի թաղման ի  Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն, ընդ 

յԱւետեաց բլուրն  և  ընդ Ասնի միջի: - 204. Իբրև ճակատեցան  ի  

պատերազմ ընդ յիրեարս / ծն. իրեարս, իրարս /, զառաջինն 

յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն 

Սուրէնայ, ետ զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 230. և անդէն եհան ընդ 

յողն յերիվարին – 242. Ի սոյն աւուրս վաղջանեցաւ երանելին 

Ստեփաննոս, և կայ  ընդ յայլ հայրսն Հայրաբլուրն:- 248. Եւ զերիվարսն  և  

զուղտսն յուղարկեցին  ի գեւղն Պալունեաց.  ընդ  ձի, և ընդ յուղտ, և ընդ 

յէշ՝ գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 259. Իսկ Սմբատ զՎահան 

կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ արամբ. և ԲՌ` ի դարանի էր կացուցեալ ընդ 

յերիս դեհս – 260. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին զաւրքն 

յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ և  խառնեցան ընդ յիրեարս: - 263.  և 

կտրեալ զզաւրսն ԳՌ. և եդ առաջի , և տարաւ անցոյց ընդ յԱստեղաւնս / 

ծն. Աստեղաւնս, Աստեղօնս /  – 264. Իբրև խմբեցան ընդ յիրեարս / ծն. 

յիրերս, ընդ իրարս / և կամէին փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա 

ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք  և  ասեն 

– 271. Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց 

ընդ յողն / ծն. ողն / երիվարին և ասէ- 276. Եւ փախուցեալքն ընդ յերեսս / 

ծն. երեսս / դաշտին թաքստեայք լինէին, որ և կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Փանդիկ: - 277.  

Ի նախդրի գործածության առաձին ձևեր. - Հայոց մարզպանն չկարաց 

գալ ի ճաշ, և զիս չէ ի թողուլ: - 189. Դուք ինձ վնաս էք ի տալ յառնել, որ 

զտաճարս այրել էք ի տալ: - 194. Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ 

Կարապետն, ես զայս փայտս, որ յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ 

ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 195. Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի 

անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ քո ակինդ հայել ի տամ:- 274. 

Ի նախդիրը կապակցությունների մեջ. - Զառ ի յաստուածուստ 

պատուեալ և մարդկանէ փառաւորեալ – 33. ուստի յոյժ ձեռն ի գործ 

առեալ, կործանեցի զպատկերս սատանայի – 36. Ամենայն ոք, որ 
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զաստուածային մշակութիւն յանձն առնու, հալածական պարտ է լինել – 

47. յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ ինչ զմտաւ 

ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47.  Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ 

անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր 

ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 60. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան 

բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ 

տային կործանել – 63. Եւ իսկոյն ձեռն ի գործ հրամայեաց արկանել 

պատճէն պատասխանոյ ձեզ – 65. Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, 

ոչինչ վերջանայր պարթևն ի սպանմանէն Խոսրովու – 67.  Ապա ձեռն ի 

գործ արկեալ ուսուցանէր նոցա շինել տունս տէրունականս – 74. Զոր  

յանձն առեալ տայ ի ձեռս նորա  իշխանս և զաւրս բազումս – 75. ոչ էառ 

յանձն տալ – 77. Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն 

առ իշխանն Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 83. վաղվաղակի 

յարձակեալ ի վերայ քաջ իշխանացն` ի փախուստ դարձուցին զզաւրսն: - 

84. և ի բաց ձգէր զպարանոցն: - 87. և  յերկուց կողմանց ի մէջ առեալ 

զզաւրսն Հայոց, և սկսան կոտորել: - 88. Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ 

ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 

93. որք յանձն առին գալ ընդ նմա: - 105. Իսկ նոքա ոչ առնուին յանձն, այլ 

ասեն ցիշխանսն. զայս ի միտ առէք – 107. Եւ անդ ձեռն ի գործ արկեալ 

շինուածի եկեղեցոյն – 114. և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա, առ  ի  

գտանել, ուր եդեալ ես: - 116. զոր թագավորն յանձին կալեալ  գնալ ի 

տեսութիւն տեղեացն, զոր հիմնարկեաց – 118. եւ հրամայեաց զաւրացն 

պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն կենաց և մահու ի պատերազմ: - 

129. Զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, յարտասուս եդեալ ասէ - 130. և 

իջուցին ի հարաւակողմն անտառն, որպես  ի  թակարթ արկեալ յանխնայ 

կոտորեցին  -131. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն   զիրսն և զզաւրսն, 

զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ 

ընդ իրեարս – 138. զոր  և  թագաւորն զհետ մտեալ՝ մինչ  ի  մուտս 

արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. Եւ ի նեղ 

արկեալ մինչ զի աղաղակեալ  ասէր – 139. Եդ բանս ի բերան զաւրացն 

զսուրբ Կարապետն կոչել  յաւգնականութիւն:  – 159.  և ի լոյս ածեալ 

զդարան մահուն, և թքակոծեաց զանմտութիւն նորա: - 161. Եւ ինքն 

թողեալ զզաւրսն  ի Դուին  ի  բաց եկաց  ի  մարզպանութենէն – 162. Եւ 

իբրև մատուցին զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, 

հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ  էր ի Յունաց, գրել զառ ի 

յինքեանց ասացեալն: - 165.  Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն 
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եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ, և տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին  և 

յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. Իսկ Վահան յանձին կալեալ 

զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի հաշտեսցի և 

գնասցէ: - 179. Իբրև գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց զնոսա ի 

քուն առնել – 186. Վաշի՜ր զի՞նչ եդիր ի  մտի / ծն. եդիք /  - 197.  և ածեալ ի 

հաւան կտրել ի կնոջէն – 205. Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ 

Յունաց երկրորդ անգամ, ապա ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ 

քեռորդոյ իւրոյ – 205. զի աճապարեալ կտրեաց զգլուխն Ըռահանայ, և 

զզաւրսն  ի  փախուստ դարձուցեալ – 212.  զոր յաղաչանս դարձան / ծն. 

աղաչանս / և հարկս խոստանային տալ նոցա: - 212. Եւ զաւրքն  ի  

տարակուսանս մտեալ՝  խնդրէին ելս իրացն  և  ոչ գտանէին: - 212. 

Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի պատերազմող արսն անցանեմ: 

- 215. Եւ անդէն եհար զգլուխ  որդոյն  Ասուրայ և  հանդերձ թիկամբն ի 

վայր ընկէց – 216. և փախստական արարին  մինչև  ի  մուտս արևուն – 

217. փութապէս ի դիմի հարեալ շարժեաց ի վերայ իւր: - 221.  Արդ՝ իբրև  

ի  դիմի հարան Վաղթանկ  և  Սմբատ, ասէ Վաղթանկ – 222. Եւ զքիթսն 

կտրեալ  և  ի  շար արկեալ՝ բերին առ Սմբատ – 227. Եւ իբրև եկին առ 

թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և գային ի վանս, զի չէր հնար ումեք 

երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. ի շուրջ եկեալ ի նոյն 

սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. և  ի մէջ  առեալ զզաւրս Պարսից  և 

սկսան կոտորել յանխնայ մինչև ի մուտս արևուն: - 246. Ո՛վ տէր 

զաւրութեանց, զաւրացո զմեր պատերազմողսն և արա յամաւթ 

զթշնամիսն: - 271. Եւ զայս ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին և զնշան 

խաչին դարձուցին ի վերայ թշնամեացն: - 272. Եւ յանձն կալեալ 

իշխանին` գնաց ի տուն իւր: - 280. Եւ նորա յանձին կալեալ իջոյց ի 

պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր իշխանին` ընտրեաց տեղի և 

շինեաց եկեղեցի: - 280. Եւ ի գլուխ ել աղաւթք Մանգնոսի – 285. 

ԻԲ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: ... Մակար՝ ամս ԺԸ: Կիւրեղ՝ ամս ԻԲ: 

- 146. 

Ի ԲԱՑ - և ի բաց ձգէր զպարանոցն: - 87. Եւ ինքն թողեալ զզաւրսն ի 

Դուին` ի բաց եկաց ի մարզպանութենէն – 162. և ի ներքս մտեալ 

զյաղթութեան փողսն հնչեցուցանելով, և զդուռն ի բաց թողէք, զի նոքա 

կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 183. Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց 

կաց, զի ի պատերազմող արսն անցանեմ: - 215. Եւ աճապարեալ ի բաց 

ձգեաց զաջոյ զոտն սռնապանաւքն հանդերձ – 274. 



349 
 

Ի ԲԱՑԵԱՅ - քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի 

բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. Եւ իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող 

Վաշիր արս Ծ ի բացեայ  / ծն. ի բացէ / ՝ վասն այլ թշնամեաց: - 197. 

Ի ԲԱՑ ԹՈՂՈՒԼ - և զդուռն  ի բաց թողէք – 183. 

Ի ԲԱՑ ԿԱԼ - Եւ ինքն թողեալ զզաւրսն ի Դուին` ի բաց եկաց ի 

մարզպանութենէն – 162. Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի 

պատերազմող արսն անցանեմ: - 215. 

Ի ԲԱՑ ՁԳԵԼ - ի բաց ձգէր զպարանոցն: - 87. Եւ աճապարեալ ի բաց 

ձգեաց զաջոյ զոտն սռնապանաւքն հանդերձ – 275. 

Ի ԲՆԷ - Արդ այս աւանագեղքս ի բնէ տուեալ էին կռոցն ի ծառայութիւն – 

112. 

ԻԲՌ - Արդ՝ այս իշխան կշռեաց ԻԲՌ դահեկան և տարաւ ետ նոյն 

իշխանին – 157. Իսկ ԻԲՌ  դեռ յԱրձան անդր կային՝ դիտելով 

զփախուցեալսն: - 165. 

ԻԲՐ - Իբրև հեռացաք ի գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք երկու կամ երեք  և  

մերձեցաք  ի  փոքր ձորակ մի – 113. 

ԻԲՐԵՒ / նախ. / - զորս իբրև զանգիւտ մարգարիտ համարիմ զնոսա 

տուեալս ինձ: - 37. Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն 

արդարութեան ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի 

գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. և դադարեալ ի Վաղարշապատ 

քաղաքի, մտանէր Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ 

համարձակ սնուցանէր զմեր Լուսաւորիչն: - 69. և զքուրմսն առհասարակ 

լլկեալ թողին իբրև զմեռեալս: - 98. Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան իբրև 

զմրճաւորս քարահատաց  կամ  իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և  միւսն 

իջուցանէր: - 135. Զի արքայն հիւսիսոյ զաւրաւոր էր իբրև զՏրդատ և 

ահաւոր: - 135. Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ վարուցն ամենեքեան իբրև 

զՅովաննէս Կարապետն համարէին զնա: - 204. Այլ գիտեմ, զի սուտ ես, 

իբրև զշուն կծկիս – 209. արդ՝ արի եկ առ մեզ և լեր հարկատու, ապա թէ 

ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214. և զայլն փախստական արար ի հաւրէն 

իբրև զքաջ արծիւ: - 217. Եւ պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ 

ի ճեղքելն ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք 

նոցա: - 240. Ու՞ր  ես, բազուկ քաջ և հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, գաւազան 

իմոյ ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև զքաջ արծիւ 

– 241. Կուզ կերեալ ուռեաւ իբրև զարջ – 247.  և դիմեաց զզաւրն ի վերայ 

Սմբատայ իբրև զմեղու – 260. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով 

իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի 
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Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. և 

ի հանդերձից նորա` իբրև  զհուր փայլէր – 272. 

ԻԲՐԵՒ / շ. / - զորս հաւանեցուցեալ չարն մնալ յունայնութեան իբրև ի 

ճշմարտութեան: - 55. յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամրոց, որ յոյժ 

դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ մեր – 127. 

ԻԲՐԵՒ / մ. / - Եւ իբրև դարձան պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, 

ոչ գտին զնոսա ի Տարաւն – 46. Իբրև նոքա ի Հռոմ գնացին, Եղիազար ի  

Միջագետս ասորոց էր գնացեալ վասն թարքմանութեան երկոտասան 

մարգարէիցն: - 51. Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի 

եպիսկոպոսունքն,  իբրև տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 

51.  Իբրև գնացին անդ, զԵղիազար ոչ գտին – 52. Եւ իբրև կատարեաց 

զաղաւթսն յայտնեցաւ առ նմա հրեշտակ տեառն և ասէ – 57. Զայս 

ամենայն իբրև լուան Բեկտոր և Անաստաս և Թէովնաս ... զարմացան – 

59. Եւ իբրև ընթերցան զթուղթսն, սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ 

Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն – 62. Արդ իբրև եսպան Անակ 

զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր, հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն 

Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: - 70. Իսկ Բուրտար իբրև լուաւ զայս 

հրաման ի թագաւորէն, փութացեալ եմուտ առ Ուգուհի կին Անակայ, և 

առ զԳրիգոր ի գրկաց նորա – 70. Որ  իբրև զարգացաւ, գնաց յերկիրն 

Ճենաց – 70. Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն աստուածապաշտ, 

որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր իւրում, որ կոչիւր 

Մարիամ: - 73. Արդ, իբրև եղէն նորա երկուս որդիք, անուն անդրանկին 

Վրթանէս և կրտսերոյն Ռստակէս – 72. Իբրև տեղեկացաւ ի քեռոյ 

աներոյն Գրիգորի, եթէ  դա է որդի Անակայ -  73.  որ ի Կուառաց տանէն 

էին իբրև արս չորս հարիւր  - 80. Եւ իբրև մերձ եղեն յելս զառիվայրին, 

յառաջ մատուցեալ Արձանն և Դեմետր,  և հնչեցուցին զփողսն 

պատերազմացն - 81. Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց 

…  և սակաւ ինչ զաւրս իբրև արք  երեք հարիւր … գային յանհոգս և բնաւ 

չունէին կասկած: - 81. Իսկ իշխանքն իբրև ելին ի վերայ բլերն և տեսին 

զԱրձանն … վաղվաղակի յարձակեալ  ի  վերայ  քաջ  իշխանացն՝  ի  

փախուստ դարձուցին զզաւրսն: - 84. Իսկ այլ զաւրքն Հայոց, իբրև լուան 

զձայն գուժին, ամենեքեան անդ հասանէին  ի  բլուրն: - 84. Եւ իբրև հասին  

ի  գլուխ լերինն,  ձայն գուժեաց յերկոսին գունդսն – 87. Իսկ Դեմետր իբրև 

ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ 

նմա արարեալ - 88. Եւ իբրև ելին  ի  վերայ բլերն, ճակատեցան  դարձեալ  

առ  միմեանս – 88. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և այլք 
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ոմանք ի Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել քրմանց: - 89. Արդ 

իբրև եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, էին վեց հազար  ԹՃ  ԽԶ 

քրմացն զաւրն, իսկ եւթն Ռ և ութսուն զաւրք իշխանացն Հայոց – 89. Եւ 

իբրև եհաս նմա, Մեստակէսն խոցեաց զբարձս նորա – 92. Եւ իբրև 

դարձան անտի, եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և Անկեղ տան իշխանն 

մարտնչէին ընդ միմեանս – 93. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր ի նոյն 

պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող պատերազմին  ի  

խաղաղութիւն – 94. Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, աղաչեցին 

զիշխանս իւրեանց ի խաղաղութիւն – 94. Իբրև եկաք ի վայրս գեղջն, 

մոլորեցաք, զի գիշեր էր – 95. Եւ իբրև եկաք իջաք յԻննակնեան տեղիսն, 

ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. Եւ իբրև եկաք ի տեղին և 

տասաք զտեղի կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, 

ընդ չորս բաժանեալ: - 97. Իբրև մատեան կործանիչք ի ներքոյ նորա ... 

բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ ասէին – 98. Իբրև կործանեցին 

զաւրքն զկուռսն, սկսավ սուրբն Գրիգոր հիմն արկանել եկեղեցոյ – 100. 

Իբրև եդաք զնշխարսն ի տեղւոջ ուրում և ծածկեցաք ...  յարուցեալ 

տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103. Եւ իբրև լցաւ նոցա անդ 

ինն աւր ... հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105.  Իբրև եղև 

այս ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն և  

զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա դառնալ ի տէր աստուած: - 106. 

Եւ իբրև եկին առ թագաւորն  Հայոց Վաղարշակ,  և  նա ետ զերկիրն 

Տարաւնոյ յիշխանութեամբ նոցա: - 108. Իբրև հիմնարկեաց սուրբն 

Գրիգոր զեկեղեցին  ... եթող անդ պաշտաւնեայս եկեղեցոյն զԱնտոն և 

զԿրաւնիդէս: – 111. Իբրև հեռացաք  ի  գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք 

երկու  կամ երեք և մերձեցաք ի փոքր ձորակ մի – 114. իբրև եդաք ի ներքս 

ի տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն 

… զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115.  և զերկիրն գերի 

վարեալ տարան ոգիս իբրև քառասուն  և  ութ  Ռ: - 117. Արդ իբրև եհաս 

պատգամաւորն վրաց իշխանին առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրել 

իւր յաւգնականութիւն: - 118. Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան 

հանդերձ թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: 

- 119. Իբրև մերձեցաք ի բլուրն, նոքա ընդ յառաջ եղէն մեզ և միաբանեալ 

ելաք ի բլուրն և աղաւթեցաք: - 122. Եւ իբրև ածաք զնոսա  առ  թագաւորն, 

և բազում ժամս արտասուէր թագաւորն և հայցէր աւրհնիլ ի նոցանէ: - 

123. զի կուտեցան ի տեղեաց տեղեաց և եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ  - 124.  Եւ 

իբրև կատարեաց զամենայն պաշտամունս աւուրն, եկին հասին զաւրքն, 
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որ ի Վիրք էին առ թագաւորն – 124. Իբրև տեղեկացաւ իրացն, եթէ  ի  քո 

իշխանացդ է իրքդ – 129. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել 

փողոց թագաւորին, զի  յԱրձանն ելցէ: - 130. Իբրև եկին հասին ի տեղին և 

զսուրբն Գրիգոր իջուցին յանտառն և պահէին զնա արք երեք հազար: - 

133. Եւ իբրև ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել, ձայն 

բարձեալ արքայն հիւսիսոյ ասէր – 134. Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան 

իբրև զմրճաւորս քարահատաց կամ իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և  

միւսն իջուցանէր: - 134. Իբրև եհաս նմա` ասէ – 136. Զոր իբրև տեսեալ 

իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ ածեալ զահեակ թևն և ձայն տուեալ ասէր 

- 137. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ 

եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 

138. Իբրև ի նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին առ եզր գետոյն  - 

138. Եւ իբրև այգն զառաւաւտն մերկացաւ, պատրաստեցան մնացեալ 

զաւրքն հիւսիսականացն,  և  յարձակեցան  ի  վերայ հայոց զաւրացն – 

139. և իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ 

տարան ի բանակն և անդէն մեռաւ: - 140. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն և 

իշխանքն յԱրձանն  ...  մեծ գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին:  – 141. Եւ 

իբրև եկին ժողովեցան զաւրքն ամենայն, և համարեալ գտաւ սպանեալ ի 

մերոցս հազար և ութսուն: - 141. Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի 

տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն 

Ապահունեաց  - 142. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր 

յուղարկեալ, հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ 

առնել -142. Եւ իբրև ել արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ 

յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ պատրաստեցին կնոջն կերակուր: – 

153. -  Եւ  իբրև յուղարկեցին զկինն  և  ինքեանք դարձան, և  մերձեցաւ  

կինն ելանել  ընդ սակաւ զառիվայրն ... ետես ի հիւսիսական կողմանէ 

տեսութիւն զարմանալի - 154. Իբրև ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն 

Պարսից, խնդաց յոյժ: -160. Արդ՝  իբրև կոչեաց թագաւորն  զՄուշեղ  և 

պատրաստեաց տալ պարգևս ամենայն զաւրացն, յղեաց  առ  Խոսրով 

Մուրիկ արքայն Յունաց – 160.  Եւ իբրև լուաւ թագաւորն, երկեաւ ի 

նմանէ, զի մանուկ էր: - 161. Իբրև գնաց  և  էառ աւար և  գերութիւն 

յերկրէն Յունաց  և  անցեալ գնաց  ընդ կողմանս Բասենոյ: - 163. որ իբրև 

եկն ի  գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ իւրեանց, և  եկին 

մինչև յԱրձանն: - 164. Իբրև ընթերցան զգիր արձանին, խորտակեցին 

զարձանն քարէ: - 164. Իբրև գիտացին արքն եաւթ, որ խոտաճարակքն 

էին ի վանսն, և զամենեսեան փախուցին զկրաւնաւորսն:- 165. Եւ իբրև 
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մատուցին զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին 

նշանագրի միում, որ եկեալ  էր  ի  Յունաց, գրել զառ ի յինքեանց 

ասացեալն: - 165. և իբրև տեսին զՊաւղիկարպոս, հատին զպարանոց   

նորա  և  ընկեցին առաջի խաչին: - 174.  իբրև տեսին զնոսա կոտորեալս, 

հիացան  և  փութանակի երթեալ պատմեցին իշխանին Մուշեղայ: - 176. 

Իբրև եկն Վահան առ Միհրան, և նա խնդրեաց ի նմանէ զԱստեղաւնս 

ամրոցն: - 180. Եւ իբրև գնացին մինչև ի դուռն Աւձ քաղաքի, ի ներքս 

նենգութեամբ դարան մահու պատրաստեալ՝ ի ձեռս գալ զաւրացն: - 181. 

Եւ իբրև տեսին պարսիկք, զի դիմեցին ի քաղաքն միաբան, խնդացին յոյժ: 

- 183. Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ մտանէին, սկսան  

կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. Իբրև գնացին յայն 

տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա – 186. Իբրև գնացին 

յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց զնոսա ի քուն առնել – 186. Իբրև 

յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին, և ձայն սաստիկ 

հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. Եւ իբրև ասաց զիրսն, ապա 

կտրեալ Վահանայ զգլուխն. և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն 

պահէին, և զգետինն մաքրէին յարենէն: - 191. Եւ իբրև գայր իշխանն 

մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, Զ այր աստի և անտի կային – 192. 

Իբրև վճարեցան իշխանքն, գնաց ինքն  ի  տաճարն, ուր զաւրքն էին 

ժողովեալ – 193.  Արդ իբրև գնացին,  և զՎահանայ ասացեալն պատմեցին 

որպես թէ յերեսաց Միհրանայ,  և  առեալ Վաշիրայ արս հազար և  

հարիւր, եկն  ի վերայ լերինն: - 197. Եւ իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող 

Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ վասն այլ թշնամեաց: - 197. Իբրև ետես զնա 

Վահան, ասէ – 197. Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ ինքն, ազդ 

արարեալ այնոցիկ, որ ի դարանսն էին -199. Իբրև գնացին Խ արքն և 

տարան զգլուխն Միհրանայ առաջի թագաւորին, խռովեցաւ և ամաչեաց 

զամաւթն յաւիտենից: - 202. Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ 

Յունաց երկրորդ անգամ, ապա ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ 

քեռորդոյ իւրոյ և առաքեաց զՎաղթանկ ... երեսուն հազարաւ ընտիր առն 

և ձիոյ: -  205. Որք իբրև եկին   ի  գլուխ Տարաւնոյ, տեսին  տեղի մի 

ընդարձակ  և  վայելուչ – 206. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, 

նախանձեալ զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ  ի  վերայ նոցա  և սկսան 

կոտորել: - 213. Եւ իբրև կացին հանդէպ  իրերաց, սկսաւ  Ասուր  

թշնամանել  զՎահան  և  գայլ  կոչել: - 214. Իբրև խմբեցաւ պատերազմ, 

ակն կալաւ Սմբատ որդին Վահանայ ի  վերայ Ասուրայ և պատահեաց 

նմա: - 215. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, երկու 
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հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի 

գիշերին, զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 219. Իբրև ճակատեցան  ի  

պատեարզմ  ընդ յիրեարս, զառաջինն յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. 

Արդ՝ իբրև ի դիմի հարան Վաղթանկ և Սմբատ, ասէ Վաղթանկ – 222. 

Իբրև վճարեցաւ պատերազմ, հրամայեաց ի ձորս և ի հեղեղատսն լնուլ 

զնոսա: - 226. Իբրև կացին աւուրս  Ժ, խնդիր արար Սուրէն եղբաւրորդոյն 

իւրոյ, թէ ու՞ր  է: - 229. Իբրև եկին, ասէ Սուրեան – 230. Եւ իբրև եկին առ 

թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և գային ի վանս - 234. Արդ՝ իբրև 

մերձեցան ի վայրս վանիցն, ընդ յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն  և 

արգելուին զնա վասն Սուրենայ: - 235. Եւ իբրև դարձան, Սերեմ մեռաւ – 

237. իբրև տեսին զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ յարձակեալ,  

ոչ ետուն ումեք յերիվար ելանել – 237. զորս իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, 

դռոհ ետուն   զհետ  և  մի  մի  հասանէին: - 238. Իբրև հասին հարիւրքն 

առ Սմբատ և ելին ի բլուրն, և զաւրքն Պարսից սկսան բազմանալ ի վերայ 

Սմբատայ և Վարազայ – 239. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն 

ընդ սուրն և կոտորեալ,  և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ 

միմեանց ասեն – 240. Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր պատեցին 

զնոսա – 242.  որ իբրև եկն յԱպահունիս և կոչեաց զՍմբատ առ ինքն: - 

250.  Արդ՝ իբրև գնաց և իմացաւ զիրսն, արձակեաց պատասխանի առ 

հայր և ասէ – 250. Իբրև երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, որդին 

Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից 

իշխանացն – 255. Որ իբրև արկին ի բանակն, և ինքեանք զհետ մտեալ 

սկսան կոտորել – 257. Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել 

Տիգրանայ և որդոյ նորա, և ոչ գտին: - 259. Իբրև եկին միմեանց 

Միհրխոսրով  և  Սմբատ,  և  սկսան հարկանել  զգլուխ  իրերաց – 260. Եւ 

իբրև բանակեցան առ իրերաւք, խորհեցան սոքա գնալ  ի  վերայ  պարսից 

- 262.  Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին զաւրքն յԱպահունեաց 

իբրև երեք Ռ պարսիկ – 263. Արդ իբրև տեսին զաւրքն Տարաւնոյ, լքեալ 

յերկիր  կործանեցան – 263.  Եւ իբրև անդ եկին, ասէ Վարազ ցպարսիկսն 

– 266. Եւ  իբրև խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն... 

կրաւնաւորքն սևազգեստ էին մազեղինաւք, և ընդ Ծ կրաւնաւորն 

ժամահար մի, և երկուսն խաչ նշանակաւ:  – 270. Իբրև խմբեցան ընդ 

յիրեարս և կամէին փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ 

միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք  և  ասեն – 271. Իբրև 

եհաս իշխանն փախստական ի տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ 

զաւրքն հեռի էին և ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. Իսկ իբրև եկին 
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այլ գունդք իշխանին Հաշտենից, որք գային զհետ փախստէիցն, և ոչ 

ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Իբրև գնաց 

յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի  ի գիշերին, և կամէր 

փախչիլ: - 279. Իբրև առ զթուղթն  և ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի 

ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ 

առաջի կայր ի զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. 

Ի ԳԼՈՒԽ ԵԼԱՆԵԼ – Եւ ի գլուխ ել աղաւթք Մանգնոսի – 285. 

Ի ԴԷՊ - Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք 

նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. 

Պարսպեա, տէր, խնամատար աջովդ  քո, զոր  փրկեցեր  խաչիւ քո՝ 

տալով աւգնականութիւն  ի  նեղութեան  ի դէպ ժամանակի: - 168. և  ի 

դէպ եկն վասն իրացն. որ  և կոչեցաւ գեղջն Շերանիկք անուն: - 247. 

Ի ԴԷՊ ԳԱԼ - Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, 

որք նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. և  ի  

դէպ եկն վասն իրացն. որ  և կոչեցաւ գեղջն Շերանիկք անուն: - 247. 

Ի ԴԻՄԻ ՀԱՐԿԱՆԵԼ – փութապէս ի դիմի հարեալ շարժեաց ի վերայ իւր: 

- 221. Արդ՝ իբրև ի դիմի հարան Վաղթանկ և Սմբատ, ասէ Վաղթանկ – 

222. Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ, ի դիմի հարեալ / գրում` և դիմի 

հարեալ / ծն. ի դիմի / և կտրեալ փողոց, անց ի ներքս – 245. 

Ի ԴՈՒՐՍ - Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի դուրս 

ընթացեալ արք և կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն – 96. Արդ՝   յորժամ 

մերձեցան  ի  դուռն քաղաքին, Վահան զպարսից զերիվարսն և 

զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝ ի դուրս  կոչել զնոսա: - 182. իսկոյն 

իշխանն Անձաւացեաց  Սահուռ ապստամբեալ, ի դուրս ելեալ և սուր ի 

վերայ Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. 

Ի ԴՈՒՐՍ ԵԼԱՆԵԼ - իսկոյն իշխանն Անձաւացեաց  Սահուռ 

ապստամբեալ, ի դուրս ելեալ և սուր ի վերայ Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. 

ԻԴՌ - և համարեալ զքիթսն, գտան սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ կին 

և ընդ մանկտի ԻԴՌ: - 227. 

Ի – ԵՐՈՐԴ – Սա եկաց Ի-երորդ զկնի Ստեփաննոսի: - 249. 

ԻԶՈՒՐ - Եւ ի բազում ժամս արտասուեալ սրբոյն Գրիգորի վասն իզուր 

կոտորածին – 96. 

ԻԸ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: Եփրեմ՝ ամս ԻԸ: Յոհաննէս՝ ամս Ժ: - 

146. Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան ... թողի մանկանց 

եկեղեցւոյ: - 288.  
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Ի ԹԻԿՈՒՆՍ - Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի սուրբ 

Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 

219. Եւ բախեալ տիգաւ ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և 

եհան ընդ սիրտ նորա – 223. Եւ եհաս ի թիկունս աւգնականութիւնն 

աստուծոյ: - 239. և անդէն ի թիկունս հասեալ աւգնականութեամբն 

աստուծոյ, և բախեալ զտէգն ի վերայ պարսկին թիկանն, և անդէն եհան 

ընդ յողն յերիվարին – 241. Սուրբ Կարապետն ինձ ի թիկունս հասնէր  - 

244. Բայց ի թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն – 265. Եւ Վարազայ 

զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին 

և ասէ - 276. բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր 

ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. 

ԻԸՌ - Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր … 

Ընդ ամենայն միահամար՝ ԻԸՌ: - 211. 

Ի ԹԱԿԱՐԹ ԱՐԿԱՆԵԼ - և  իջուցին ի հարաւակողմն անտառն, որպես ի  

թակարթ արկեալ յանխնայ կոտորեցին  -131. 

Ի ԺԱՄՈՒՆ - և զի նուրբ էր մուտ քաղաքին՝ ի ժամուն սակաւք մտանէին: 

- 181. 

Ի ԼՈՅՍ - և ի լոյս ածեալ զդարան մահուն, և թքակոծեաց զանմտութիւն 

նորա: - 161. Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ 

Կարապետիս և մեր մեղմամբ արեանս գրեա՛ զնոսա յորդեգրութիւն 

սրբոցն  ի  լոյս: - 172.   

Ի ԼՈՅՍ ԱԾԵԼ - և ի լոյս ածեալ զդարան մահուն, և թքակոծեաց 

զանմտութիւն նորա: - 161. 

Ի ԾԱԾՈՒԿ - Եւ եդեալ զնոսա ի սուրբ  Սերեդոնն, ոչ ի ծածուկ, այլ 

յայտնի  - 76. Եւ ոչ եթէ յայտնապէս ումեք դնէր զիրսն, այլ  ի  ծածուկ – 

101. 

Ի ՀԱԶԱՐ - Դարձեալ  այլ զաւր առաքեաց Խոսրով ի վերայ Սմբատայ  

տանն Մամիկոնէից՝ զՏիգրան զաւրապետն մեծ Ի հազարաւ – 250. 

Ի ՀՆՈՒՄՆ - և յորժամ գտցես զսա նորոգ և անապականութեամբ լցեալ՝ 

որպէս զխորանն ի հնումն, ներքոյ և արտաքոյ: - 173.  

Ի ՀԵՌՈՒՍՏ - Եւ հրամայեաց արգելուլ զզաւրսն ի  հեռուստ: - 197. 

Ի ՀԵՏ - թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ – 209. Եւ առին 

զզաւրսն և անցին յայնկոյս Արածնոյ և զկինն և զորդին ի հետ ունէին: - 

233. 

Ի ՁԵՌՆ - որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն ի ձեռն 

առաքելական քարոզութեան – 34. զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և 
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սորին վիճակի սահման ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ -34. Առաւել զոր 

այսմ աշխարհի արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն սուրբ 

Կարապետիս, որ բաժանեաց իւր մարմնովն զամենայն աշխարհս: - 56. 

Այս ամենայն գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ, բայց եղև ի ձեռն նենգաւոր 

իշխանին Աղձնեաց: - 142. Եւ  իբրև գնացին մինչև ի դուռն Աւձ քաղաքի, ի 

ներքս նենգութեամբ դարան մահու պատրաստեալ՝  ի ձեռս գալ 

զաւրացն: - 181. Կա՛ց ուրացեալ Սահուռ, ըմբռնեաց զքեզ Քրիստոս ի  

ձեռս իմ: - 286. 

ԻՄ -  և  ոչ գիտեմ զկենաց իմոց զերկարութիւն – 44. Որ  և  զիս իսկ ոչ 

եթող դառնալ  ի  Նիւստրիայ՝ հրաժարեալ եղբաւրէն իմմէ Եղիազարու: - 

78. Ողբացեք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք արտասուաց իմոց 

ամենայն ձայնարկուք: - 150. որդե'կ, ընդէ՞ր բաժանեցար  ի գրկաց իմոց – 

151. ,,Ո՛վ սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ 

լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր, զի ներեաց ինձ և կատարեաց զփափագումն 

սրտի իմոյ: - 153.  և որ ոք վասն անուան իմոյ և Կարապետիս 

պանդխտութեամբ քաղաքավարեսցի, հատուցից նոցա զհատուցումն 

բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 174.  Որդե՛ակ 

Վահան, դու գիտես զաւուրս կենաց իմոց – 178. Եւ ութսուն  Գ ռազմ 

անձամբ իմով եմ կարգեալ և մղեալ – 178. Թէպէտ ընդ մահ եղբաւրորդոյն 

իմոյ տրտմեցաք, սակայն ընդ քո իմաստութեանդ զարմացաք: - 208.  Ու՞ր  

ես, բազուկ քաջ և հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, գաւազան իմոյ ծերութեանս, 

իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև զքաջ արծիւ – 241. զի 

զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և 

զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր 

յիմոյ գալոյս, այղ տուր ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց 

մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն – 

288.  

ԻՄԱՆԱԼ - զոր իմացեալ հայրապետին համոզեաց զնոսա ի  

խաղաղութիւն – 77. Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ՝ զՊիսիդոն ասորի 

թարքմանիչ հարցէք,  և  նա ասէ ձեզ: - 102. բայց տեսէք՝ մի՛ իմասցին 

զձեզ  և դարձեալ նենգութեամբ փախիցեն և ի մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 

128.  Եւ զկնի այսորիկ եթէ իմանալ ոք կամեսցի զայլն, ի պատմագիրս 

հարցցէ: - 143. և քոյրն Խոսրովու իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն 

եղբաւրն: -161. զոր իմացեալ դարանակալացն՝  յարեան ի վերայ և կալան 

զնոսա: - 199. բայց եթէ դոքա քեզ պիտին՝ դու քրիստոնեա լե՛ր և զիս ի 
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պարսիկս տար, և դոքա քեզ, ապա թէ ոչ՝ ձեզ հնար իմացիք: - 231. Արդ՝ 

իբրև գնաց  և  իմացաւ զիրսն, արձակեաց պատասխանի  առ  հայր և  

ասէ – 250. և զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան, զի յիմարեցոյց զնոսա 

աստուած – 258. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ մտին 

զհետ  նոցա - 262. և հնարս իմացեալ ընդ Մարտուց փող ի վայր գնացեալ 

և անդ բանակեցան: - 263. Իսկ մի ոմն իմացեալ` ազդ արար թագաւորին 

– 279. 

ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ - Արդ վասն պանդխտութեանդ երանեմք զձեզ, իսկ 

վասն իմաստութեանդ ո՛չ: - 48.  Թէպէտ ընդ մահ եղբաւրորդոյն իմոյ 

տրտմեցաք, սակայն ընդ քո իմաստութեանդ զարմացաք: - 207. Այս գիշէր 

է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն, այլ թէ իմաստութեամբ կամիք 

առնել, ելէք ԶՌ ընդ մեջ այգեստանեացդ և ի գլուխ Արձանին թաքիք 

մինչև ցառաւաւտն – 128. Արդ արի գնա  և  իմաստութեամբ որսա զնա – 

178. Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ  և  առեալ երկերիւր  կաշի 

ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք ...  գնաց  մերձ ի  բանակն 

Հոնին – 256. 

ԻՄԱՍՏՈՒՆ - Իսկ Սուրեան, զի իմաստուն այր էր, ասէ – 230. 

Ի ՄԱՒՏՈՅ - Յիշեա զմեզ, սուրբ Կարապետ և զմեր երախտիսն, և որպէս 

աւգնեցեր ի հեռաստանէ, աւգնեա և ի մաւտոյս: - 239. 

Ի ՄԷՋ1 - Եւ յետ հնգետասան ամի դիւագնեալ ամենայն երկիրն Հայոց, և 

ինքն թագաւորն ի մէջ վարազացն երթեալ դադարէր: - 73. և նոյն ժամայն 

բարձեալ զնշխարսն ի մէջ գեղջն և պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ 

մինչև ցառաւաւտն: - 96. Եւ ի մէջ գիշերին եկն այր մի և պատմեաց, եթէ 

արք հիւսիսոյ գան ի վերայ: - 113. Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի 

մէջ դրախտին ի կողմն հարաւոյ – 176. Եւ ելեալ ի մէջ գիշերի ի վերայ 

զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր, և ի 

հերաց նորա լոյս փայլատակէր  - 219. և այնպէս արարեալ ի մէջ ահաւոր 

պատերազմին՝ փոխէին զերիվարս իւրեանց – 243. զի որչափ զաւրքն 

բազմանային, նոքա յանհոգս լինէին ի մէջ նոցա – 243. Ահա տէրն 

արարածոց Քրիստոս երևի ի մէջ ծառայից իւրոց – 272. 

Ի ՄԷՋ2 - Իսկ իշխանն Արծրունեաց  ի մէջ անցեալ ասէ – 85. Յայնժամ ի 

մէջ անցեալ Արձանն և իշխանն Անկեղ տան և սկսան անցանել 

զմիմեամբք – 86. և  յերկուց կողմանց ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, և 

սկսան կոտորել: - 88. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ /գրքոմ՝ մեջ/ 

անցեալ՝ կտրեաց զքրմապետն Աշտիշատու, որ կոչէր Մեստակէս – 92. 

Իսկ զաւրացն ի մէջ առեալ սպանին արս Զ: - 99. բայց տեսէք՝ մի՛ 
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իմասցին զձեզ  և դարձեալ նենգութեամբ փախիցեն և ի  մէջ առեալ 

վտանգեսջիք: - 128.  Եւ որք ի գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ 

առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ  փախստական արարին– 131. Սիւնեաց 

իշխան, ի մէջ ած զգունդ այծուցդ, զի անկաւ հոնն: - 137. Եւ այնչափ 

յանդգնեալ, մինչ զի զիշխանն Ծոփաց ի մէջ / գրքում` մեջ / առեալ 

բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. Եւ ի մէջ առին զնոսա և իսկոյն բարձին 

զգլուխս  նոցա և ի գետ ընկեցին – 187. ի մեջ առեալ կոտորեցին զնոսա, 

ոչ ողորմելով ումեք: - 200. որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց 

չորս հազար երիվար – 210. Եւ յամենայն կողմանց ի վերայ յարձակեցան 

և ի մեջ առին զզաւրսն պարսից: - 222. Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց հազար 

այր պատեցին զնոսա, և ի մէջ առին զհինգ հարիւրն: - 243. և  ի մէջ  

առեալ զզաւրս Պարսից  և  սկսան կոտորել յանխնայ մինչև  ի  մուտս 

արևուն: - 245. Եւ դարանակալացն յարուցեալ  ի մէջ առին զնոսա՝ ԳՌ 

գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 262. Եւ 

պատեցին ի մէջ զզաւրսն Պարսից, և սկսան ցրուել զնոսա ի միմեանց – 

275. Եւ ապա ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, ամենեցուն զկատարած կենաց 

հասուցանէին: - 286. 

Ի ՄԷՋ ԱԾԵԼ - Սիւնեաց իշխան, ի մէջ ած զգունդ այծուցդ, զի անկաւ 

հոնն:- 137. 

Ի ՄԷՋ ԱՆՑԱՆԵԼ - Իսկ իշխանն Արծրունեաց  ի մէջ անցեալ ասէ – 85. 

Յայնժամ ի մէջ անցեալ Արձանն և իշխանն Անկեղ տան և սկսան 

անցանել զմիմեամբք – 86. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ /գրքում` մեջ/ 

անցեալ՝ կտրեաց զքրմապետն Աշտիշատու, որ կոչէր Մեստակէս – 92. 

որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս հազար երիվար – 210. 

Ի ՄԷՋ ԱՌՆՈՒԼ - և  յերկուց կողմանց  ի  մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց,  և  

սկսան կոտորել: - 88. Իսկ զաւրացն ի  մէջ առեալ սպանին արս Զ: - 99. 

բայց տեսէք՝ մի՛ իմասցին զձեզ  և դարձեալ նենգութեամբ փախիցեն և ի 

մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 128.  Եւ որք ի գիշերին թաքուցեալ էին, 

յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ փախստական 

արարին– 131. Եւ այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի զիշխանն Ծոփաց ի մէջ 

առեալ բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. Եւ ի մէջ առին զնոսա և իսկոյն 

բարձին զգլուխս  նոցա և ի գետ ընկեցին – 187. ի մէջ առեալ կոտորեցին 

զնոսա - 200. Եւ յամենայն կողմանց ի վերայ յարձակեցան և ի մեջ առին 

զզաւրսն պարսից: - 222. Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր պատեցին 

զնոսա,  և  ի  մէջ առին զհինգ հարիւրն: - 243. և  ի մէջ  առեալ զզաւրս 

Պարսից  և   սկսան կոտորել յանխնայ մինչև  ի  մուտս արևուն: - 245. Եւ 
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դարանակալացն յարուցեալ  ի  մէջ առին զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով 

ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 262. Եւ ապա ի մէջ առեալ 

զզաւրսն Հայոց, ամենեցուն զկատարած կենաց հասուցանէին: - 286. 

Ի ՄԷՋ ԳԻՇԵՐԻ - Եւ ելեալ ի մէջ գիշերի ի վերայ զաւրացն Պարսից 

ջահիւք՝ յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր, և ի հերաց նորա լոյս 

փայլատակէր  - 218. 

Ի ՄԷՋ ԳԻՇԵՐԻՆ - Եւ ի մէջ գիշերին եկն այր մի և պատմեաց, եթէ արք 

հիւսիսոյ գան ի վերայ: - 113. 

Ի ՄԻՋԻ - և եղիցի աւր յաւիտենական այսաւր ի միջի մերում: - 133. Իսկ 

նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից 

համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել  բովանդակ Հոռոմոց: - 283. 

Ի ՄԻՏ ԱՌՆՈՒԼ – զայս ի միտ առէք – 107. 

Ի ՄԻՏ ԱՐԿԱՆԵԼ - Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց 

երկրորդ անգամ, ապա ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ քեռորդոյ իւրոյ 

և առաքեաց զՎաղթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ ընտիր 

առն և ձիոյ:  – 206. 

ԻՄՆ - Արդ՝  ի  ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից 

տանն,  և  ի   հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ ի 

վանս Գլակայ, ի  դուռն Կարապետին: - 149. 

Ի ՆԵՂ – Եւ ի նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ ասէր – 139. 

Ի ՆԵՂ ԱՐԿԱՆԵԼ - Եւ ի նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ ասէր – 139. 

Ի ՆԵՐՔՈՅ - Իբրև մատեան կործանիչք ի ներքոյ նորա ... բազում ողբովք 

ի վերայ յարձակեալ ասէին – 98. զոր տեսեալ ԴՌ արանցն, որ ի վերայ 

գեղջն էին, յարուցեալ փախստական արարին զզաւրսն ի ներքոյ գեղջն – 

132. 

Ի ՆԵՐՔՍ - և յառաջեալ քան զնոսա մտաք ի ներքս – 83. զի ընդդէմ եկին 

արք տեղոյն  և  մուծին զմեզ  ի ներքս: - 83.  և հատեալ գերեզմանս, լցին 

զնոսա ի ներքս – 94. առեալ բրիչ՝ ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք Բ 

առնաչափոյ և արկեալ ի ներքս / ծն. ներքոյ, ներս / խիճս քարանց, և եդաք 

անդ զնշխարս Կարապետին: - 101. իբրև եդաք ի ներքս ի տապանն 

զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն ... զնոյն 

աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. Եւ զայս ասացեալ կնոջն՝ 

հանեալ բազում անուշահոտս՝ տայր սպասաւորացն և ասէր. առէք զայս, 

և տուք տանել զիս ի ներքս: - 151. Եւ պատգամ յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի 

առեալ զիրսն  և թողցէ զնա ի ներքս: - 151.  Եւ զայս ասացեալ եմուտ ի 

ներքս համբուրելով զորմս տաճարին – 152. Եւ իբրև գնացին մինչև  ի 
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դուռն Աւձ քաղաքի, ի ներքս նենգութեամբ դարան մահու 

պատրաստեալ՝  ի ձեռս գալ զաւրացն: - 181. Եւ առ վաղիւն բանս առեալ 

քաղաքին ի ներքս առնուլ զզաւրսն Պարսից – 181. և ի ներքս մտեալ 

զյաղթութեան փողսն հնչեցուցանելով, և զդուռն  ի բաց թողէք, զի նոքա 

կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 183. Իսկ նա վասն խաւթութեանն  ի  

սենեկն եմուտ  և  զնա միայն թողոյր ի ներքս: - 189. Եւ Սմբատ ի ներքս 

անցեալ՝ եհար և կտրեաց զսռնապան բարձից նորա – 223.  Իսկ նա զտէգն 

ձգեալ եհար զկուրծս  նորա.  և  ցցեալ ի ներքս, ոչ կարաց անցուցանել: -

223.  Եւ բախեալ տիգաւ ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և 

եհան ընդ սիրտ նորա – 223. Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ 

գագաթանն և գոգեաց սաղաւարտն, և գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց 

– 224. Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ, և դիմի հարեալ և կտրեալ փողոց, 

անց ի ներքս – 245.   

Ի ՆԵՐՔՍ ԱՆՑԱՆԵԼ - Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ՝ եհար և կտրեաց 

զսռնապան բարձից նորա – 223.   

Ի ՆԵՐՔՍ ԱՌՆՈՒԼ - Եւ առ վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի ներքս 

առնուլ զզաւրսն Պարսից – 181. 

Ի ՆԵՐՔՍ ՄՏԱՆԵԼ - և ի ներքս մտեալ զյաղթութեան փողսն 

հնչեցուցանելով, և զդուռն  ի բաց թողէք, զի նոքա կարծեսցեն եթէ առին 

զքաղաքն: - 183. 

ԻՆՆ - Եւ իբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց 

յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105. 

Մինչ դեռ նա զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս 

յանխնայ կոփէին: - 215. Սա գնաց ի ժողովն, զոր արար Հերակղ ի յինն 

ամի իւրոյ թագաւորութեանն – 249. 

ԻՆՆԱԿՆԵԱՆ -   զոր  Իննակնեանն կոչեն տեղոյն հնդիկք և պարսիկք – 

36. և այժմ աստուած պատուեալ երկրպագի ի նոյն Իննակնեան տեղւոջ: - 

37. զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, շինեսջիր զդա 

բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 41. զԵպիփան աշակերտ սրբոյն 

Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին – 42. Իսկ երկիրն 

Մամիկոնէից եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ 

զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց 

ժամանակս ինչ ի Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն 

դադարեալ աւուրս քսան և հինգ ի վանս Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն 

Գիսանէ կռոցն – 54. Զենոբայ Ասորոյ  պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և 

պատմութիւն վասն Իննակնեան տեղեաց և պատերազմին որ յԱրձանն 
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եղև: - 66. և ապա հասեալ հանդէպ Իննակնեան վայրուցն  / ծն. վանացն / 

մղեալ ընկեց յերիվարէն – 91. Եւ  ինքեանք իջին երեկաւթս առնել 

յԻննակնեան տեղւոջն: - 95.  Եւ իբրև եկաք իջաք յԻննակնեան տեղիսն, 

ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն 

Իննակնեան հանդերձ թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և 

Կրաւնիդեայ: - 119. զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, 

իշխանն Անգեղ տանն զՀոռենիցն կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն 

կանգնեաց – 126. Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, 

ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց  - 142. Եկին և 

այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի 

քարայրն- 148. Ի սոյն ամի Կարապետն, որ յԻննակնեան էր, փլաւ, զի 

շարժ խիստ եղև: - 202. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ 

հիմնարկեալ ի սրբոյն  Գրիգորէ,  և Կարապետն,  որ  յԻննակնեանսն, և 

կաթողիկէն, որ ի Թիլն: - 286.  Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն 

Իննակնեան վանս էր գրած – 287.   

ԻՆՆԱԿՆԵԱՆ ԽԱՉ - զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, 

իշխանն Անգեղ տանն    զՀոռենիցն կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն  

կանգնեաց – 126. 

ԻՆՆԱԿՆԵԱՆ ՎԱՅՐ - և ապա հասեալ հանդէպ Իննակնեան վայրուցն  / 

ծն. վանացն / մղեալ ընկեց յերիվարէն – 91. 

ԻՆՆԱԿՆԵԱՆ ՎԱՆՔ - Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք 

յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն- 148.  Գնացի և գտի առ նմա 

զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած – 287.   

ԻՆՆԱԿՆԵԱՆ ՏԵՂԻ /Ք/ - զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն 

ոմանք, շինեսջիր զդա բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 41. 

զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն 

Իննակնեան տեղին – 42. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ թուեսցի, 

որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. Իսկ 

սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի  Տարաւն ընդ իւր ունելով 

զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան  և  հինգ  ի  վանս 

Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն Գիսանէ կռոցն – 53. Զենոբայ Ասորոյ  

պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և պատմութիւն վասն Իննակնեան 

տեղեաց և  պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Եւ ինքեանք իջին 

երեկաւթս առնել յԻննակնեան տեղւոջն: - 95. Եւ իբրև եկաք իջաք 

յԻննակնեան տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. իբրև 

եդաք ի ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս 
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զԻննակնեան տեղեացն … զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 

115.   

ԻՆՆ ՀԱԶԱՐ - Իսկ նորա ժողովեալ ինն հազար այր, գնաց ի վերայ նորա 

յԱնտաք: - 218.   

ԻՆՆ ՀԱԶԱՐ ԻՆՆ ՀԱՐԻՒՐ ԵՒ ՔԱՌԱՍՈՒՆ - Եւ ելեալ գնաց ժողովել 

զզաւրս իւր՝ ինն հազար ինն հարիւր և քառասուն այր – 253. 

ԻՆՉ - զի և չիք ինչ պատճառս, զի ետ զդոսա տէր ի շինել և ոչ ի քակել - 

41. զի ոչ իւիք / ծն. ինչ / պակաս է քան զառաջին Անտոնն: - 42. Դարձեալ 

ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ ինչ թերութիւն լիցի 

լսողաց, կարծելով թէ բերեալ ևս չեն: - 45.  ապա խնդրեալ ի նշխարաց 

սրբոց առաքելոցն մասն ինչ – 53. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս 

ինչ  ի  Տարաւն – 53. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  առ 

եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն 

գործեցան: - 64. Եւ դուք մի՛ ինչ աղարտէք զսակաւ պատմութիւնս – 65. Եւ 

որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս ոչ 

հրամայեաց  այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 65.  Եւ ելեալք  ի  

Կեսարիայէ մնայր ժամանակս  ինչ  ի  Սեբաստիայ – 78. Իսկ սրբոյն 

Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց …  և սակաւ ինչ զաւրս իբրև արք  

երեք հարիւր … գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. Բայց զորս 

եդաքն, այս են. զԱթանագինէին՝ զհասարակն, և զԿարապետին՝ զերկու 

բարձս ձախակողմանն, և զերկու սրունսն և մասն ինչ յոսկերաց ողինն: -  

115. Արդ, ինչ որ զկնի այսորիկ՝ և զայն թողաք այլ պատմագրի, մինչև 

դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս ի Տարաւն, զի որպէս զայլ 

տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի թագաւորաց ժամանակագիրք են: - 116. Այլ ինչ 

ոչ ունիմք պարտուցդ այդմիկ վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ 

զնեղութիւն կրել: - 169. Առ ի՞նչ դարձայք ի  պատերազմ,   ո՜վ 

աւելախաւսք: - 213. Եւ որք փախեանն` միթէ սակաւ ինչ քան զհինգ 

հարիւր: - 213. Որդի սատանայի՛, յիրաւի է անուն քո Ասուր, զի սուր քո չէ 

ինչ, և մարտուցեալ ընդ կտրիճս՝ ծանիցես զպարտութիւն քո: - 215. Զայս, 

զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ է, և զքո գլուխդ կտրեմ և զոր ինչ ունիս, յիս 

առնում – 231. Եւ սակաւ ինչ գնացեալ՝ եհաս միւս այլ իշխանին և ասէ – 

276. բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ 

քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. 

Նեղեացար պանդխտութեամբ, արդ՝  արի ե՛կ, զի խորհեսցուք  ինչ ի 

վերայ արքայի: - 284.  Իբրև առ զթուղթ  և  ընթերցաւ,  ի նոյն աւուր եկն 

թուղթ մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել  զնենգութիւնն, 
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որ  ինչ առաջի  կայր ի զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. Զայս տեսեալ 

Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի 

զաւրացն իւրոց ութ հազարաց – 285. Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ 

առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ Ասորւոյ` վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն 

գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն եկեղեցին: - 287. Հաճոյ է թուեալ և այլոց 

յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր 

քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. 

Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև  ի  Խոսրով արքայ պարսից լեալ է  ի  

տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին 

վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն 

մատենիս – 288. աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ 

զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ 

և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 

289. 

ԻՆՉ  ՈՐ - Արդ, ինչ որ զկնի այսոցիկ՝ և զայն թողաք այլ պատմագրի, 

մինչև դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս ի Տարաւն  - 116. 

ԻՆՉՔ - և յընչից իւրեանց մատակարարեցին վասն աստուծոյ առ 

կրաւնաւորս: - 173.  ի վերայ մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ – 178. 

ԻՆՔՆ - որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն վճարեսցին և ինքեանք 

միայն աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին: - 43. Եւ գրեաց ինքն 

թագաւորն – 47. ինքն շինեաց զեկեղեցին, զոր ես միայն հիմունս արկի – 

50. սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ ևս յաւելում ի 

դաստակերտսն: - 50. եւ ինքեանք եկին ի Միջագետս և ոչ գտին անդ 

զԵղիազարոս: - 52. և ինքն մտեալ յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր 

առաջի նշխարաց  սրբոց առաքելոցն և առաջի տապանի սուրբ 

Կարապետին – 54. զոր ինքեանք խնդրեցին, զայն յուղարկեսցես գրով: - 

63. զոր ինքն անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն ասորոց 

պատմութիւն: - 66. Եւ ինքեանք ջրասույզ եղեալ կործանեցան իւրաովքն 

ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի Պարթևն: - 68. ինքն թագաւորն ի մէջ 

վարազացն երթեալ դադարէր: - 73. և նորա ելեալ ժաղավեաց զնոսա առ 

ինքն – 73. և պահեաց ինքն Կոստանդիանոս և ամենայն քաղաքն 

Եգիպտոսի, զոր և առաջաւորք կոչեմք: - 74. Իսկ հրեշտակ տեառն 

հաւանեցոյց զնոսա զինքն լինել նոցա հովիւ: - 74. զոր ինքն շինեաց, և 

կոչեաց զանուն նորա  սուրբ աստուածածին: - 76.  և ինքեանք ազդ 

արարին յԱշտիշատ ի քուրմսն -79. և ինքն առաքեաց զկնի երիս արս 

զաւրացն ազդ առնել: - 82. զի ընդ թշնամիս պաշտաւնէից ինքեանք 
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մարտնչին: - 85. և այլք յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին, ընդ ամենայն, 

որպէս յետոյ ինքեանք ասէին, հինգ հազար և չորս Ճ և Ծ այր: - 87. եւ ինքն 

դարձաւ – 92.  Եւ  ինքեանք իջին երեկաւթս առնել յԻննակնեան տեղւոջն: 

- 95.  և ինքեանք մնացին անդէն – 95. զոր և ինքեանք շինեցին քաղաք և 

կոչեցին զանուն նորա Վիշապ – 108. Եւ ինքեանք ոմանք յառաջ գնացեալ 

մտին  ի  քաղաքն – 113. ինքեանք դարձան առ թագաւորն: - 118. և ածին 

ընդ յինքեանս Գ իշխանս և Ն այր ընտիր – 124. Եւ  ինքեանք յառաջ ելեալ 

խաղային գնային զբազում աւուրս – 125. եւ  հրամայեաց զաւրացն 

պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն կենաց  և մահու  ի պատերազմ: - 

129. Եւ  ինքն առաջի եդեալ փախստական  արար զնոսա մինչև  ի 

կողմանս Հարքայ: - 141. ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն 

Ապահունեաց` ընդ յինքեանս տանելով զիշխանսն - 142. Եւ  ինքն գնալոց 

էր  ի  Կեսարիայ. առեալ զկին իւր` էած առ հայր նորա և թողեալ զկին 

իւր` ինքն գնաց: – 149. Իսկ նորա առեալ զմանուկն  սկսաւ արտասուել  և  

լալ զինքն ասելով – 150. իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ 

մեզ, ո՞չ ապաքէն և  ինքն ի կնոջէ  է  ծնեալ – 152. Եւ իբրև  յուղարկեցին 

զկինն և ինքեանք դարձան, և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ 

զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն, ետես ի 

հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն զարմանալի – 154. Եւ տուեալ ի ձեռս 

նորա զզաւրս Հայոց Ռ. և ինքն առեալ զզաւրսն Յունաց ՀՌ, գնացին ի 

Բալխաստան – 158. Արձակեաց և կոչեաց զՄուշեղ առ ինքն – 161. Եւ 

ինքն թողեալ զզաւրսն ի Դուին` ի բաց եկաց ի մարզպանութենէն – 162. 

Եւ յետ սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ և ինքն նստաւ յաթոռ 

նորա: - 162. Եւ ինքեանք ութ հազար այր գնացին ի Մեղտի և 

յԱստեղաւնս ամրոցն: - 164. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն 

եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ  

էր ի Յուաց, գրել զառ ի յինքեանց ասացեալն: - 165. Եւ ինքեանք 

տարածեալ զձեռս առաջի սրբոյ սեղանոյն սկսան ասել այսպէս – 165. Եւ 

ինքեանք փութապէս եկին ի դուռն եկեղեցոյն և տեսին զկրաւնաւորս 

յարտասուս  և ի պաղատանս առ աստուած: - 174. Եւ ինքեանք մնացին ի 

տեղին մինչև ցառաւաւտն – 175. Իսկ նորա որպէս / գրքում` որպես / ի 

քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան, զոր իշխանն էր 

արարեալ Տարաւնոյ, մինչ ինքն Մարզպանն էր: - 177. և ինքն իջեալ էր ի 

Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ յամուրն Ողկան: - 179. և  ինքն դարձաւ զհետ 

Պարսից զաւրացն: - 183. և ինքն աստի և քաղաքացիքն անտի՝ Խ այր 

մաւրահեղձ արարին – 184. Եւ  ինքն առեալ զզաւրս իւր Շ,  երթեալ  առ  
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Մուշեղ – 184.  և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: - 

184. և ինքն ել  ի  Միհրանայ յուղարկել զնոսա: - 186. Իբրև գնացին յայն 

տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա, որ ընդ ծմակն 

գնասցեն ինքն Ճ այր առեալ՝ զկնի նոցա: - 186. և  ինքն պատրաստի 

արարեալ զդարանակալսն՝ հրամայեաց  ծառայիցն կտրել զերիվարսն 

արաւտի պատճառանաւք – 186.  Եւ ինքն ի վաղիւն եկն առ Միհրան: - 

189. Եւ ինքն ելեալ կոչեաց զպարսիկ դպիրն Միհրանայ ի սենեկն – 191. և 

կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր, որ 

զհազար այրն ունէր ընդ յինքեան / ծն. ինքեան /  – 192. Եւ ինքն 

խաբէութեամբ / գրքում՝ խաբեությամբ / կոչեաց զիշխանսն ի խորհուրդ – 

193. Իբրև վճարեցան իշխանքն, գնաց ինքն ի տաճարն, ուր զաւրքն էին 

ժողովեալ – 193. Եւ   ինքն սկսաւ վտանգել  զնոսա բանիւք՝ եթե արժա՞ն 

էր ձեզ զմարգարտեայ զպսակն մարզպանին գողանալ: - 193. Եւ ինքն 

ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝  ետ տանել յամուրն Ողկան: - 195. Եւ 

ինքն առեալ երեք հազար այր գնաց ընդ առաջ Վաշիրայ -  195. և ինքն 

վաղճանեցաւ – 203. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս 

վեց հազար: …Իսկ ինքն Վահան` ութ հազար: - 211. և առ ինքն կայր 

յաւուր յայնմիկ ԳՌ: - 212. Հաշտենից իշխանն ինքն յառաջ մատուցեալ 

ասէր – 212. Եւ ետ տանել զինքն ի վանս Գլակայ և կայ ի թաղման ի դուռն 

Կարապետին: - 217. և ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: -218. 

Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի 

թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 219. զի ինքեանք 

սկսան մարտնչել ընդ միմեանս  և զմիմեանս սատակել – 219.  Եւ ինքն 

յուղարկեաց զերիվարսն ի Մուշ յորդին իւր – 220.  Եւ ինքն զութ հազար 

այրն ռազմ բաժանեալ և ընդ առաւաւտն կազմեցան – 221. Եւ նորա 

հանեալ ընկէց զգլուխն և  ինքն մեռաւ: - 224.  Եւ ինքն յղեաց առ պարսից 

թագաւորն Խոսրով և  ասէ – 227. Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի 

ԴՌ այր … և  առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր նորա, և գնացին 

երկոքեանն ի վանսն: - 234. ինքն միայն պատերազմեցաւ  մինչև դարձան 

ընկերքն: - 237.  Եւ ինքեանք առաքեցին արս Ճ՝ գրգռել զզաւրսն – 238. Եւ 

փողոց տուեալ ի վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և Վարազ յահեակ, և 

սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք և երիվարք իւրանց: - 239. Եւ 

յինքեանս առին  և  սկսան կոտորել զպատերազմագլուխսն – 245. Եւ 

ինքեանք եկեալ իջին  ի  վանացն գեւղն – 246. Եւ արջ, զի զոր ուտէն՝  

Չմնայ առ ինքն,  ի սովոյ մեռաւ – 247. Եւ ինքեանք ելեալ  ի  տէրունական 

տունն, բազում ընձայս մատուցանէին աստուծոյ  ի  սուրբ  Կարապետն – 
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248. որ իբրև եկն յԱպահունիս և կոչեաց զՍմբատ առ ինքն: - 250.  Արդ 

զայս ասաց և ինքն ընդ Հաշտենս կամի գալ ի վերայ – 251. Որ իբրև 

արկին ի  բանակն, և ինքեանք զհետ մտեալ սկսան կոտորել – 257. 

դարձան ինքեանք ի բանակատեղն, և զկարասին և զգանձսն ժողովեցին: 

- 259. և ինքն զայլ զաւրսն ըռազմն կարգեաց – 260. Եւ ինքն թողու 

թիկանապահ իւր զՎահան Վարազակայ որդին: - 260. Ի  սոյն ամի 

վաղճանեցաւ Սմբատ. և ետ տանել զինքն տապանատուն հարց իւրոց ի  

Գլակայ վանս - 267. և ինքն գնաց զհետ փախստէիցն և հասեալ միւս 

իշխանին, ասէ – 275. և ինքն գնաց  ի  թագաւորաբնակ քաղաքն 

Կոստանդինուպաւլիս: - 279. և ինքն եկեալ ծանոյց զիրսն եկեղեցպանին: 

- 280. Եւ  յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր  ի  դուռն եկեղեցւոյն, յաւուր 

ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն Վահան – 280. Եւ ինքն առաքեաց զաւր  

առ Վաշդեան հինգ հազար: - 284. Եւ արկեալ զինքն  ի  վերայ սեղանոյն 

զենին յաւուր Պենդեկոստէին, յառաջ քան զՔրիստոս պատարագեալն: - 

285. Եւ յիշեաց զերդումնն, զոր ընդ Տիրան և ընդ ինքն, և կացուցեալ 

մարզպան ամենայն Հայոց, և ինքն գնաց ի Կոստանդինուպաւլիս: - 285. 

Եւ ձգեաց զգլուխն Սահուռայ սրով և ինքն անդէն պսակեցաւ յերկու 

իշխանաւք: - 286. Եւ որ ոք զմեր անուն ի յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի 

և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 

Ի ՇԱՐ ԱՐԿԱՆԵԼ –Եւ զքիթսն կտրեալ և ի շար արկեալ` բերին առ 

Սմբատ– 227. 

ԻՇԽԱՆ- Խրատել և զիշխանսդ զայդոսիկ՝ լինել եկեղեցոյ զարդս, 

աղքատասէրս, կրաւնաւորասէրս, երկիւղածս: - 43. Եւ գրեաց ինքն 

թագաւորն և գահերէց իշխանքն չորեսին յԵղիազար Նիւստրացւոց 

եպիսկոպոս և Տիմոթէոս Ակդէնացւոց եպիսկոպոս աւրինակ զայս: - 47. 

Տեառն և սիրելի եղբարց և հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց ի 

տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատաւ և  ամենայն իշխանաւքս / ծն. 

իշխանօք /: - 47. Եւ առաքեաց զիշխանս Մամիկոնէից տանն, տեսանել 

տեղի վայելուչ  և լեռնաբնակ – 53. Նոյնպէս և զերկրորդ պատերազմն, որ 

եղև ընդ Տրդատ  և  ընդ իշխանն հիւսիւսոյ, զոր և  յոյնք լուեալ զարմացան 

ընդ քաջութիւնն Տրդատայ: - 59. Զոր յանձն առեալ  տայ  ի ձեռս նորա 

իշխանս և զաւրս բազումս – 75. Մինչ զի խորհուրդ առեալ իշխանին 

Անկիւղ տանն ի գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77. Իսկ ոմանք 

յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ ի գաւառն Տարաւնոյ երկուս 

բագինս մնացեալ են, որ  դեռ  ևս  ձաւնեն դիւաց: - 79. զի մեծն Գիսանէ ի 

պատերազմ ելանելոց է ընդ ուրացող իշխանացն: - 80. Իսկ սրբոյն 
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Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց և զիշխանն Անձևացեաց և 

զիշխանն Անկեղ տանն  գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. 

Զոր լուեալ իշխանքն /ծն. իշխանացն/ ընդոստեան  յոյժ – 81. Իսկ իշխանն 

Անկեղ տանն ձայն տուեալ ասէր – 81. Սիւնեաց իշխան, յառաջ մատի՛ր և 

տես, գուցէ զաւրքդ հիւսիւսոյ իշխանին են: - 81. Իսկ իշխանն Անկեղ 

տանն   տայ զսուրբն  Գրիգոր ի ձեռն  իշխանին Մոկաց և ասէ – 82. Իսկ 

իշխանն Մոկաց առեալ զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, 

կամելով իջանել  ի  Կուառս: - 82.  Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք 

գիշերագնաց զոմն առ իշխանն Անկեղ տանն և թղթով ծանուծաք զիրսն: - 

83. Իսկ իշխանքն իբրև ելին  ի վերայ բլերն և  տեսին զԱրձանն … 

վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ քաջ իշխանացն՝ ի փախուստ 

դարձուցին զզաւրսն – 84. Իսկ Արձանն յառաջ մատուցեալ սկսաւ 

թշնամանել զիշխանսն հայոց  և  ասէ – 84. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի 

մէջ անցեալ ասէ – 85.  զի այս իշխանն է Անկեղ տանն և Սիւնեաց տանն – 

85. Լուարուք մեզ իշխանք Հայոց - 85. զի այս տուն թագաւորին Հայոց է  և 

դուք իշխանք արքային Հայոց: - 86. Բայց որ իշխանդ ես Անկեղ տան, 

յառաջ մատիր – 86. Յայնժամ ի մէջ անցեալ Արձանն և իշխանն Անկեղ 

տան և սկսան անցանել զմիմեամբք – 86. Իսկ իշխանին ի վերայ դարձեալ 

ասէ – 86. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն հերձեալ զքրմացն կողմն և անցանէր 

յետուստ կողմանէ, ուշ  բլերն առնէր – 88. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ 

իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա 

արարեալ, նոյնպես և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց  անդր հասանել: - 

88. և կային մնային իշխանքն մեր զաւրուն իւրեանց – 89. Արդ իբրև եկին 

հարստացան երկոքին կողմանքն, էին վեց հազար ԹՃ ԽԶ քրմացն զաւրն, 

իսկ եւթն Ռ և ութսուն զաւրք իշխանացն Հայոց – 90. Իսկ իշխանն 

Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամբք  ի քրմացն 

կողմ ելանէր. և սկսաւ կռուել ընդ իշխանսն Հայոց: – 90. Զոր տեսեալ  

իշխանքն Հայոց լքեալ կործանեցան – 90. ամենայն իշխանքն Հայոց 

դողային ի նմանէ: - 90. և ամենայն զաւրքն զաղաղակ բարձին առաջի 

իշխանին Սիւնեաց: - 90. Իսկ Սիւնեաց իշխանն  ոչ հանդուրժեաց առ  

թշնամանսն – 91. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մեջ անցեալ՝ կտրեաց 

զքրմապետն Աշտիշատու, որ կոչէր Մեստակէս – 92.  Իսկ իշխանն Արջոց 

փախուցեալ  ի  նոյն վայրս թագեաւ. զոր տեսեալ իշխանին Արծրունեաց` 

որպէս ընդ չտեսիլս արար – 92. Եւ իբրև դարձաւ անտի, եկն 

հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ 

միմենաս – 93. Եւ ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին Մոկաց 
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իշխանին, որ և մեծ սուգ եհաս իշխանացն: - 94. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր 

ի նոյն պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող պատերազմին  ի 

խաղաղութիւն – 94. Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, աղաչեցին 

զիշխանս իւրեանց ի խաղաղութիւն – 94. Եւ իբրև եկաք իջաք 

յԻննակնեան տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. Եւ իբրև 

լցաւ նոցա անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս, 

հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105. Իսկ նոքա ոչ 

առնուին յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107. Եւ լուեալ զայս իշխանն 

Անկեղ տանն, ետ հրաման գերծել զգէսս նոցա – 107. Դեմետր  և  

Գիսիանէ իշխանք  էին Հնդկաց  և եղբարք ցեղով – 107. զի աւանք էին 

սոքա բազումք  և  մեծամեծք, որպէս կայ ի գիր իշխանացն Մամիկոնէից: 

– 111. զոր և իշխանքն դարձեալ հաստատեցին ի վերայ եկեղեցոյն ամս Լ: 

- 112. Եւ  իշխանքն երթեալ գնացին  մինչև ի  դուռն քաղաքին  և  

տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 113. Արքայն հիւսիսոյ զաւր գումարեալ եկն  ի  

վերայ  իշխանին վրաց – 117. Արդ իբրև եհաս պատգամաւորն վրաց 

իշխանին առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրել իւր յաւգնականութիւն: - 

118. Եւ թագաւորն տուեալ ԼՌ ի ձեռս իշխանին  Ապահունեաց և 

արձակեաց յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118. Եւ Գ իշխանս 

ըմբռնեցին և ածին – 118. զոր յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն  ի  վանս 

հանդերձ գլխաւոր իշխանաւքն / ծն. իշխանօք /: - 122. և ածին ընդ 

յինքեանս Գ իշխանս և Ն այր ընտիր – 124. Արդ յորժամ գնացին իշխանքն 

ի Վիրք և դարձուցին զգերիսն կողմապահ թողին զիշխանն Աղձնեաց, 

Դռով անուն նորա: -126. զոր կանգնեաց իշխանն Սիւնեաց հրամանաւ  

սրբոյն Գրիգորի - 126. և թագաւորն եկեալ առ մեզ աղաւթէր իշխանաւքն 

հանդերձ – 127. զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն 

Անգեղ տանն զՀոռենիցն կանգնեաց– 126. Արդ սկսան իշխանքն մեր 

ելանել ընդդէմ նոցա ի պատերազմ – 128. Իբրև տեղեկացաւ իրացն, եթէ ի 

քո իշխանացդ է իրքդ – 129. Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս 

հնգետասան տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և 

գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. և 

դռնապանս տեղեացն զԲագրատունեաց իշխանն կացուցանէր: - 134. Իսկ 

զաջ զաւրուն թևն տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն 

իշխանին Անգեղ տանն: - 134. Իսկ զգահերէց իշխանն կացուցանէր 

թիկնապահ  իւր – 134. Զոր իբրև տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ 

ածեալ զահեակ թևն և ձայն տուեալ ասէր - 136. Սիւնեաց իշխան, ի մէջ 

ած զգունդ այծուցդ, զի անկաւ հոնն: - 137. Եւ աճապարեալ հիւսիսայինն՝ 
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կտրեաց զգլուխ երիվարին Սիւնեաց իշխանին: - 137. Իսկ նա վտանգեալ 

փութապէս էած զսուրն և կտրեաց զոտն երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 

137. Եւ ոմն ի ծառայից Սիւնեանց իշխանին մղեաց զոմն ընկէց յերիվարէ 

իւրմէ – 138. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն զիրսն  զզաւրսն, զի ի 

փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ 

իրեարս – 138. Եւ այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի զիշխանն Ծոփաց ի մէջ 

առեալ բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. Ու՞ր ես, իշխանդ Սիւնեաց, 

հաս ինձ յաւգնականութիւն: - 139. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն և 

իշխանքն յԱրձանն  և  իջին առ սուրբն Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ 

Կարապետն  էր – 141. Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և 

իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ 

այր: - 142.  Այս ամենայն գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ, բայց եղև ի ձեռն 

նենգաւոր իշխանին Աղձնեաց: - 142. ապա միաբան գնացին, խաղացին ի 

գաւառն Ապահունեաց` ընդ յինքեանս տանելով զիշխանսն - 142. Եւ իբրև 

հասաք զաւրացն... հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և 

ծայրաքաղ առնել -143. Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և 

հացապակաս, իսկ այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, առողջ, իշխանք 

կրաւնաւորասէրք և սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և որբոց 

խնամածուք: - 144. և նա եղև սիրելի վասն սրբութեան իւրոյ Մուշեղայ 

իշխանին Մամիկոնէից: - 147. Իշխանն Արծրունեաց, որում անուն կոչիւր 

Վարդպատրիկ, սա շինեաց բազում եկեղեցիս և վանորայս – 149. Իսկ 

հայր նորա, իշխանն Արծրունեաց, եկեալ  ի  Կեսարիայէ  և  լուեալ զմահ 

կնոջն, ստրջացաւ: - 156. զի իշխան ոմն անաւրէն կտրեաց զերկոսեանս և 

ետ գուսանի մի: - 156. Եւ յետ սակաւ ժամանակի յորս ելեալ իշխանն 

անկեալ յերիվարէն եհան զոգին: - 157. Բայց որդին, թէպէտ և դարձոյց 

զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 157. Արդ՝ այս իշխան 

կշռեաց ԻԲՌ դահեկան և տարաւ ետ նոյն իշխանին – 157. Արդ՝  մինչ  ի  

Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի  

Դուին  և  Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158.  և կալան ԽԸ իշխան 

կենդանոյն – 160. Իսկ արս Ռ ընդ իշխանացն ըմբռնեալ՝ մեծաւ 

յաղթութեամբ դարձան ի կոտորածէն: - 160. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր 

միայն  Խ իշխան առանց այլ ուրուք... եկին առ թագաւորն: - 161. Իսկ 

իշխանն Մուշեղ առաքեաց առ յունաց զաւրապետն և ասէ – 162. և 

առաքեաց առ Մուշեղ Տարաւնոյ  իշխանն  և ասէ – 162. և կացուցէր զնա 

իշխան ի վերայ երկրի – 166. և իշխան գոլով ի վերայ մահու՝ զմահ 

գերեաց – 167. Իսկ ոմանք հասեալ ի Մուշեղայ իշխանէն տեղեկանալ 
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վասն զաւրացն, իբրև տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան  և  

փութանակի երթեալ պատմեցին իշխանին Մուշեղայ: - 176. զոր իշխանն 

էր արարեալ Տարաւնոյ, մինչ ինքն Մարզպանն էր: - 177.  Ո՛չ, այլ մինչև 

զիշխանն Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: - 179. Եթէ  

զերկիրս ինձ տաս իշխանութեամբ, ես տամ զիշխանն Մուշեղ  ի  ձեռս քո 

– 179. Եւ Վահանայ դռնապան լեալ  և զեկեալ իշխանսն դարձուցանէր ի 

դրանէն ասելով – 189. Երթ կոչեա զայս անուն իշխան: - 192. Եւ իբրև գայր 

իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, Զ այր աստի և անտի կային – 

192. Եւ ինքն խաբէութեամբ  /գրքում՝ խաբեությամբ / կոչեաց զիշխանսն ի 

խորհուրդ– 193. և սպան յաւուր յայնմիկ իշխանս ՁԶ: - 193. Իբրև 

վճարեցան իշխանքն, գնաց ինքն ի տաճարն, ուր զաւրքն էին ժողովեալ – 

193. Եւ զիշխանն Մուշեղ ետ ածել ի քաղաքն:- 195. Նաև զհանդերձս 

իշխանացն տեսեալ՝ կարծէին եթէ Միհրանեանքն են: - 197. և ի 

հարուածէ ցաւոցն ետ բանից նշան առ զաւրապետն և իշխանս գալ ի  

տեղին փութով: - 198.  Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն էին  

և   ետ կոչել զիշխանսն   մի  մի  ի խորանն  և  կտրել  զգլուխսն – 198.  Զոր 

Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն տուեալ գանձս բազումս և հրամայեաց 

քարակոփս շինել – 202. և եդաւ առ Արծրունեաց իշխանն ի կողմ արևելից 

ճակատուն: - 203. Յետ վաղճանելոյն Մուշեղայ` նստաւ Վահան իշխան 

Մամիկոնէից տանն – 203. Եւ նստաւ յաթոռ նորա մանուկն Ստեփաննոս 

որդի կնոջն Մարիամու, որ հերձաւ, որդի իշխանին Արծրունեաց: - 204. 

Սա յանդիմանեաց զիշխանն Հարքայ, որ ունէր զկին եղբաւր իւրոյ – 205. 

Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: Իշխանն 

Պալունեաց՝ երկու հազար ու երկու հարիւր այր: Իշխանն Արջուց՝  չորս 

հազար: Իշխանն Ողնուտին` հինգ հազար - 211. Եւ բազում նախճիրս 

գործեաց անդ իշխանն Հաշտենից – 212. Հաշտենից իշխանն ինքն յառաջ 

մատուցեալ ասէր – 212.  Եւ կազմեալ նորա հեծեալս երկու հազար  և  

հինգ հարիւր, և  հանէ  առ Սմբատ իշխանն: - 220. Իշխան հզաւր 

աշխարհիս Հայոց, տուր զայս կին և զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. 

Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ 

պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թող  թէ այծ արածել: - 231. Ասէ 

իշխանն – 231. Իսկ Սուրեան բերեալ ետ  ՃՌ դահեկան,  և  զուղտսն,  և  

զձիսն  և  ետ ցիշխանն: - 232. Եւ ասէ իշխանն – 233. Եւ յարձակեալ 

Վարազայ, որ էր իշխան Պալունեաց, կտրեաց զգլուխն Սուրենայ – 235. 

Եւ զերկու իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն` խեղդեցին – 235. Եւ զի 

զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ  էին, յարուցեալ կտրեցին 
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զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան զԲՌ – 235. Եւ մինչ այս այսպէս 

գործեցաւ, Սմբատ և իշխանն Պալունեաց, թաքեան ի ձորս ուրեք – 238. 

Ու՞ր   ես, բազուկ քաջ  և  հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, գաւազան իմոյ 

ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև զքաջ արծիւ  - 

241. Հեծի՛ր, իշխանդ Պալունեաց: - 243. որ էր իշխան Հաշտենից – 244. 

Զոր տեսեալ Վարազայ իշխանին ասէ – 244. և պարզեաց զմիւս թևն նա  և 

միւսն իշխանն Հաշտենից: - 245. Բայց խնդրէ զայս ի մէնջ՝ զնշխարս 

Մուշեղայ իշխանին – 251. Իբրև երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, 

որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից 

իշխանացն – 255. Եւ ապաշաւեցին, զի զտապանսն իշխանացն 

աւարեցին: – 256. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց – 260. 

իսկ զահեակ կողմն տայ իշխանին Հաշտենից: - 260. Բայց ի թիկունս 

եհաս նմա Վարազ իշխանն – 265. Եւ Պալունեաց իշխանն զհետ մտեալ 

բազում զաւրաւք կոտորէին: - 266. զի իշխանն Պալունեաց կտրեաց Բ  

իշխանս և եհան զնոսա  մինչև ի Հաշտենս: - 275. Իբրև եհաս իշխանն 

փախստական  ի  տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի 

էին և  ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. Զի՞պակեար, ո'վ իշխան: - 

275. Պաղակ իշխան տեսանեմ  և  չկարեմ գնալ: - 275. և ինքն գնաց զհետ 

փախստէիցն և հասեալ միւս իշխանին, ասէ – 275. Եւ սակաւ ինչ 

գնացեալ՝ եհաս միւս այլ իշխանին և ասէ – 276. Եւ առեալ զերկու 

իշխանորդիսն և զգլուխ այնր իշխանին, որ պակեաւն, և կոչեցին զանուն 

տեղոյն Պողկ: - 276.  Իսկ իբրև եկին այլ գունդք իշխանին / ծն. յիշխանէն / 

Հաշտենից, որք գային զհետ փախստէիցն, և ոչ ետուն կրաւնաւորքն 

զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Եւ եկեալ իշխանն Հաշտենից և ասէ – 

277. և տուեալ մասունս բազումս Հայոց աշխարհին և մեծամեծ 

իշխանացն: - 279. Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ Շատախաւս ... 

եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի – 280. Եւ նորա յանձին կալեալ իջոյց ի 

պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և 

շինեաց եկեղեցի: - 280. Աղաչեաց իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ հնարե՛ա և 

գողացիր զխաչն -280. Եւ յանձն կալեալ իշխանին՝ գնաց ի տուն իւր: - 280. 

Իսկ Ծիծառնիկն զկինն և զորդիսն և զազգատոհմն իւր յղեաց առ իշխանն 

Արջուց -280. Սուգ առին իշխանքն  և կաթողիկոսն  և եպիսկոպոսունքն: - 

280. ետես ինքն իշխանն Վահան – 280. և զիշխանն Արջուց եդեալ 

յՈղկան, մինչև էառ  ի  նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 281. Եւ վեց 

հազար դրամ կարգեցին նոցա տալ իշխանին Հայոց Տարաւնոյ: - 281. Եւ 

եղեւ այս  ի  թուականութեանն Հայոց  ի  ՃԼ …և  իշխանութեանն 
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Վահանայ Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու իշխան նստեալ  ի  Մուշեղայ 

Մամիկոնենի ցեղէ: - 282. Սա եկաց իշխան ի Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ 

ամս Ժ – 282. զի Վահան յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի 

դուռն սրբոյ Կարապետին՝ կացեալ իշխան Տարաւնոյ և Ապահունեաց 

ամս Լ: - 283. Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց 

իշխանին ... գնաց  ի  դուռն Խոսրովայ - 283. Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան 

Վրաց իշխան, առաքէ առ Խասրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ 

յոյնսն – 283. և զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ տայր հանել, որպէս 

զնենգաւոր և զխաբող ազգ:- 284. Իսկ սուրբ եպիսկոպոս քաղաքին 

Մանկնոս անիծեաց սաստիկ զիշխանն: - 284. Զոր դիպող ժամանակ 

գտեալ իւր որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ 

զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ նա: – 285. իսկոյն իշխանն Անձաւացեաց  

Սահուռ ապստամբեալ, ի դուրս ելեալ և սուր ի վերայ Հայոց զաւրուն 

դնէր: - 286. Եւ ձգեաց զգլուխն Սահուռայ սրով և ինքն անդէն պսակեցաւ 

յերկու իշխանաւք / ծն. իշխանօքն /: - 286. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ 

զնոյն պահել զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, 

իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. 

ԻՇԽԱՆՈՐԴԻ - Իսկ նորա առեալ զերկու իշխանորդիսն, զոր և կալաւ և 

ետ պահել – 275. Եւ առեալ զերկու իշխանորդիսն և զգլուխ այնր 

իշխանին, որ պակեաւն, և կոչեցին զանուն տեղոյն Պողկ: - 277. Իսկ 

թագաւորն կոչեալ զՋոջիկ վրաց իշխանորդին, որ արար մարզպան – 284. 

ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ - և  նա  ետ  զերկիրն Տարաւնոյ  յիշխանութեամբ  նոցա 

– 108. Եւ յետ հնգետասան ամի  եսպան թագաւորն զերկոսեանն և 

զտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և Մեղտեսա և Հոռա: - 

108. Արդ՝  ի  ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, 

և ի   հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ ի վանս 

Գլակայ, ի դուռն Կարապետին: - 148. Ո՛չ այդպէս, այլ եթէ վասն 

իշխանութեան է, ես չերկնչիմ ի ձէնջ – 152. Սա ետ Բ. աւանս յիւր 

իշխանութենէն սուրբ Կարապետին զԱրտեմէտ  և զԳոմսն: - 157. Մի՛ 

եղիցի իշխանութիւն չարին ի վերայ հաւատի քո  և  մի՛ ապականիչ 

ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 171. Եթէ  զերկիրս ինձ տաս 

իշխանութեամբ, ես տամ զիշխանն Մուշեղ ի ձեռս քո – 179. զի 

զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և 

զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. Եւ եղեւ այս ի թուականութեանն Հայոց 

ի ՃԼ …և  իշխանութեանն Վահանայ Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու 
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իշխան նստեալ ի Մուշեղայ Մամիկոնենի ցեղէ: - 282. Ի ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակղի … յիշխանութեանն Մամիկոնեան Վահանայ 

... թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն – 288. 

ԻՇԽԵԼ - եթէ կին ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ 

կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 

103. Զի և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի 

հաւատս և զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել -110. Ոչ զայս հրաման 

ընկալեալ եմք յառաջնոցն, և ո՛չ մեք իշխեմք առնել: - 151. Ի սմանէ դևք 

պատկառին՝ ո՛չ  իշխելով դժրել ի սպասաւորաց սորա: - 170. զի Յոյնք 

ձեր թշնամիք էին, ի նոսա ոչ իշխեցաք գնալ – 201. Զի թէ սուրբն Գրիգոր 

և Տրդատ ոչ իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 234. Իսկ 

նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ – 

255. 

Ի ՇՈՒՐՋ ԳԱԼ -  ի շուրջ եկեալ ի նոյն սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. 

Ի ՊԱՏԻՒ - և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց 

քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ 

ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 

57. 

Ի ՊԱՏՃԱՌՍ - և յորժամ զտաճարսն այրեաց, զնոսա ի պատճառս իրաց 

յայլ վայրս առաքեաց - 196. 

ԻՋԱՆԵԼ - Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել ի 

ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. Իսկ իշխանն Մոկաց առեալ 

զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, կամելով իջանել  ի  Կուառս: 

- 82.  Եւ ի  նոյն վայրի իջեալ բանակեցան մինչև  ցառաւաւտն: - 89. և 

իջեալ կտրեաց զգլուխ նորա և զմարմինն գահավէժ արարեալ ասէր – 91. 

Եւ ինքեանք իջին երեկաւթս առնել յԻննակնեան տեղւոջն: - 95. Եւ իբրև 

եկաք իջաք յԻննակնեան տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 

97. Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ իջանէաք ի քաղաքագեղն Մեղտի և 

անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. և  երթեալ յանդիման նոցա իջանէր  ի  

Մուշեղամարգն Հաշտենից: - 134. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն և 

իշխանքն յԱրձանն  և  իջին առ սուրբն Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ 

Կարապետն  էր – 141. և որպէս մանանայն, որ յերկնիցն իջանէր,  և  աստ  

իջանէ  ի վերայ անտառացս, զոր գազպէն կոչեմք: - 143. գնացին անցին 

աւուր միոյ ճանապարհ ի դաստակերտս և անդ իջին: - 158. Եւ ի վեր 

ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ գագաթանն և ուղեղն ցնդեալ 

ընդ քիթն իջանէր: - 159. ի վերայ  մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ – 
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178. և ինքն իջեալ էր ի Մուշն աւան – 179. Եւ նոքա երթեալ կոչեցին 

զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու: - 196. և յերեկոյն իջանեմք ի վերայ 

զաւրացն Յունաց: - 200. Իջէք ամենեքեան և թողէք զերիվարս արածել 

մինչև յերեկոյ  – 200. Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ 

Ծծմայոտն է, ուր իջեալն էին: - 210. Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն, 

իջին յերիվարացն և գային ի վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն 

տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. Եւ զերիվարսն իջեալ առին և խառնեցին 

յայլսն. և եղեն ԳՌ ձի: - 236. և այլք փախստական գնացեալ եկին 

ժողովեցան ի մի այր, և իջեալ ճաշէին: - 237. և ետ զենուլ ի վերայ ձեռինն, 

զի իջցէ ջերմ արիւնն և թուլացուսցէ զբռնատեղին: - 242.  Եւ ինքեանք 

եկեալ իջին  ի  վանացն գեւղն – 246. և երթեալ իջանէր ի Հաշտենս – 253. 

Իսկ Տիգրանայ երթեալ ի  վերայ  Հոնընկեցին իջանէր: - 253. և եկն էջ ի 

Մուշ: - 268. զի նա է թագաւոր նոցա և մեր հասարակաց, որ խոնարհեցաւ  

ի  ձայն պաշտաւնէից  իւրոց և  էջ փրկել զնոսա և զմեզ – 273. Պահեա 

զդա, իջանեմք ի Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ 

Կարապետին – 274.  Եւ դարձաւ Վարազ առ Սմբատ որդին իւր,  և  իջին  

առ  Վահան –  277. 

ԻՋԱՒԱՆ - Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն ի գիշերի մի՛ անցանել ընդ 

գետն  Մեղտեայ, այլ իջաւանս  /ծն. իջևանս, էջևանս/ առնել և վաղիւն 

ապա գնալ:- 185. 

ԻՋԱՒԱՆՍ ԱՌՆԵԼ - Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն ի գիշերի մի՛ 

անցանել ընդ գետն  Մեղտեայ, այլ իջաւանս  /ծն. իջևանս, էջևանս / 

առնել և վաղիւն ապա գնալ: - 185. 

ԻՋՈՒՄՆ - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ ողորմութեամբ 

իւրով գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ միածնի - 34. զի 

որպէս Քրիստոսի իջմամբն ի ջուրն մահ կորեաւ, նոյնպես և աստ ի սորա 

գալստեանս և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. և աստուած այսաւր 

կրկին ուրախութեամբ լցոյց զարարածս իջմամբ սուրբ հոգոյն: - 121. 

ԻՋՈՒՑԱՆԵԼ - զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, 

իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: -  83. 

իջուցանէր զսուրն ի վերայ աջոյ թիկանն – 87. և փախստական արարեալ 

զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն ընդ գեղջն կողմանէ: - 88. Եւ առեալ 

սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա ի  ձորն Այծսանայ – 106. Եւ որք ի 

գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և 

կոտորեալ  փախստական արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն 

– 131.  Իբրև եկին հասին ի տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին յանտառն և 
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պահէին զնա արք երեք հազար: - 133. Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան իբրև 

զմրճաւորս քարահատաց  կամ  իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և միւսն 

իջուցանէր: - 135. Եւ անդեն բարձեալ զաջ  ձեռն  ի  վեր իջուցանէր զսուրն  

ի  վերայ ձախոյ թիկանն  և  անցուցանէր  ընդ գաւտին – 136. Եւ ի վեր 

ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր / գրքում` իջուցաներ / ի վերայ 

գագաթանն և ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն իջանէր: - 159. Ապա առեալ 

զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ դրախտին ի կողմն հարաւոյ– 176.  Իբրև 

գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց զնոսա ի քուն առնել – 186. 

Իսկ Վահանայ առեալ զզաւրսն` իջուցանէր / ծն. իջուցնէ / զնոսա ի ձորն 

բուն – 200.  և  պատեալ իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ 

կամեցան ելանել ընդ նոյն տեղի և  զկրաւնաւորսն սատակել: - 264. Եւ 

նորա յանձին կալեալ իջոյց ի պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր 

իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և շինեաց եկեղեցի: - 280. 

ԻՌ - Ի նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ 

Սմբատ – 217.  և  ԴՌ դահեկանի խոտ են կերեալ ի դաշտէդ, և ԻՌ 

դահեկանի, որ զեղն  և  զեղջերուն  և  զնապաստակ զիմ երկրիս 

որսացեալ  են – 232. 

ԻՍԿ1 - իսկ պիտանի  է երկիրս մերում, որով աւգնականութիւն գտեալ  ի  

քէն աղաւթից: - 38. Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես բնակութիւն 

կրաւնաւորաց, այլ կացուցանես ի նմա  քահանայս և քորեպիսկոպոսս – 

43. Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց  ի կողմանս Երուսաղէմի վասն 

աւետարանին թարքմանելոյ  ի  հելենացի գիրս: - 44. Արդ վասն 

պանդխտութեանդ երանեմք զձեզ, իսկ վասն իմաստութեանդ ո՛չ: - 48.  

Իսկ դուք այդչափ բազում քահանայք առեալ տարադէմ և հեռի 

ուղեգնացութեան ետոյք ձեզ: - 48. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ 

թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. 

Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի եպիսկոպոսունքն,  իբրև 

տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 51.  Իսկ Եղիազար 

եկեալ ի ճանապարհին հանդիպի սրբոյն Գրիգորի և Տրդատայ – 52.  Իսկ 

սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի  Տարաւն – 53. Իսկ սուրբն 

Գրիգոր հրամայեաց պաշտաւնէիցն աղաւթել յերեկորեա – 53. Իսկ մեզ 

շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո և ժառանգ արքայութեանդ 

երկնից ընդ սրբոց առաքելոցն – 55. Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել 

պատմութեանն նախ ի մահուն Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 

63. Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ 

արարեալ ընդ արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով - 67. Իսկ 
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Բուրտար իբրև լուաւ զայս հրաման ի թագաւորէն, փութացեալ եմուտ առ 

Ուգուհի կին Անակայ, և առ զԳրիգոր ի գրկաց նորա – 70. Իսկ զմիւս 

եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին 

ի դուռն Պարսից  - 70.  Իսկ յորժամ մեռաւ մայր նորա, և 

զթագաւորութիւնն  բարձին ի հաւրէ նորա Տիրանայ – 71. Իսկ Բուրտար 

առեալ զկինն իւր  և  զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյ իւրոյ 

Եւթաղեալ յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 72. Իսկ անդրանիկն մնաց առ 

դայեկացն, և յետոյ ամուսնացաւ: - 72. Իսկ ի հրամանէ  աստուծոյ եկեալ 

հանին զնա նախարարքն – 73. Իսկ հրեշտակ տեառն հաւանեցոյց զնոսա 

զինքն լինել նոցա հովիւ: - 74. Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն 

Գրիգորի, եթէ  ի  գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են- 79. Իսկ 

նորա դէմ եդեալ գայր, զի զայն ևս քանդեսցէ: - 79. Իսկ զաւրքն հայոց 

ելեալ ի վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ լերինն – 80. Իսկ սրբոյն 

Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց և զիշխանն Անձևացեաց ... գային 

յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն ձայն 

տուեալ ասէր – 81. Իսկ նորա երթեալ  և  ոչ կարաց գիտել, թէ ոյք են – 82. 

Իսկ իշխանն Անկեղ տանն   տայ զսուրբն  Գրիգոր ի ձեռն  իշխանին 

Մոկաց և ասէ – 82. Իսկ իշխանն Մոկաց առեալ զԳրիգորիոս դառնայ ընդ 

զառիվայր լերինն, կամելով իջանել  ի  Կուառս: - 82. Իսկ արք տեղոյն 

կամեցան զանցս ճանապարհին ունել – 83. Իսկ արք գեղջն հետամուտ 

եղեն մեզ – 83. Իսկ արք գեղջն եկեալ անցին յայնկոյս և զամրոցն 

պաշարեցին: - 83. Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն 

առ իշխանին Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. Իսկ նորա 

ԴՌ արանց ընտիր սուսերաւորաց առաքեաց, որք ի վաղիւն եկեալ անցին 

յայնկոյս գետոյն – 84. Իսկ իշխանքն իբրև ելին  ի վերայ բլերն և  տեսին 

զԱրձանն ... վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ քաջ իշխանացն՝ ի 

փախուստ դարձուցին զզաւրսն – 84. Իսկ այլ զաւրքն Հայոց, իբրև լուան 

զձայն գուժին, ամենեքեան անդ հասանէին  ի բլուրն: - 84. Իսկ Արձանն 

յառաջ մատուցեալ սկսաւ թշնամանել զիշխանսն հայոց  և  ասէ – 84.  Իսկ 

իշխանն Արծրունեաց ի մէջ անցեալ ասէ – 85. Իսկ Դեմետր, որդի 

Արձանին, ասէ – 85. Իսկ իշխանին ի վերայ դարձեալ ասէ – 86. Իսկ արք 

գեղջն դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ մերոց զաւրացն – 88. Իսկ 

իշխանն Անկեղ տանն հերձեալ զքրմացն կողմն և անցանէր յետուստ 

կողմանէ, ուշ  բլերն առնէր – 88. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն 

Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա արարեալ, 

նոյնպէս և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. իսկ ԳՌ 
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անցին ընդ Բասեն և ընդ Հարք, իսկ այլքն դեռ ի դաշտի անդ սփռեալ 

ասպատակէին: – 89. Արդ իբրև եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, 

էին վեց հազար ԹՃ  ԽԶ քրմացն զաւրն, իսկ եւթն  Ռ  և  ութսուն զաւրք 

իշխանացն Հայոց – 89. Իսկ իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն 

Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամրք ի քրմացն կողմ ելանէր – 90. Իսկ նա ձայն 

տուեալ ասէ – 90. Իսկ նա ասէ – 91. Իսկ Սիւնեաց իշխանն ոչ 

հանդուրժեաց առ թշնամանսն – 91. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ 

անցեալ՝ կտրեաց զքրմապետն Աշտիշատու, որ կոչէր Մեստակէս – 92. 

իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ՝ աճապարեալ կտրեաց զգլուխ 

նորա – 92. Իսկ իշխանն Արջոց փախուցեալ  ի  նոյն վայրս թագեաւ – 92. 

Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ 

սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. Իսկ նորա առեալ զերկոսեան 

երիվարսն՝ դարձաւ – 93. Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն՝ եկաք ընդ նոյն 

ճանապարհ, որ փախստական գնացաք: - 95. Իսկ այլք ի դիւացն որպէս 

պիծակս անհուն բազմութեամբ, կամ որպէս թանձրատարած 

տաղատարափս, այնպէս յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն – 98. Իսկ 

զաւրացն ի մէջ առեալ սպանին արս Զ: - 99. Իսկ դևքն ձայն բարձեալ 

ասէին – 99. Իսկ զԱթանագինէին  զգլուխն և զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին 

հատեալ եդաք -101. Իսկ Աթանագինէս հուպ առ սեմսն ընդ 

ձախակողմանն, և այսպէս անյայտ կան ի պահեստի – 103. Իսկ զդասս 

պաշտաւնէից սորա պահեա – 104 Իսկ նոքա ոչ առնուին յանձն, այլ ասեն 

ցիշխանսն – 107. Իսկ Կուառ շինեաց աւան իւր և կոչեաց յանուն իւր 

Կուառս – 108.  Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն Պալունեաց, շինեաց 

աւան և կոչեաց Հոռեանս: - 108. Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և 

հեծեալս ԲՌ և Խ – 112. Իսկ մեք դէմ եդեալ կամեցաք անցանել յայնկոյս 

գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113. իսկ ոմանք ընդ մեզ երթային: 

– 113. Իսկ զայլն ի Կեսարիայ առին իւրեանց մասն – 115. Իսկ ես 

աղաչեցի զսուրբն Գրիգոր գնալ ի վանս իմ – 118. Իսկ պաշտաւնեայք 

ասեն – 119. Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս 

եպիսկոպոս հանդերձ  Բ  սարկաւագաւք – 119. Իսկ ի լուսանալ աւուրն 

Ե-երորդի` լուան զձայն սաղմոսերգութեան նոցա – 120. Իսկ Աղբիանոս 

ասէ – 121. Իսկ նոքա ասեն – 121. Իսկ զտեղին, ուր զաւետիսն ետուն, 

հրամայեաց վէմս ժողովել – 122. Իսկ նոքա ասեն – 123. Իսկ զաւրքն 

հիւսիսոյ որպես ի դիպող ժամանակի գտեալ յարձակեցան ի վերայ գեղջն 

– 131. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւք պրծան, և 

անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: Իսկ Թակարդս ՌԷՃ այր, զոր պարսաւորքն 
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կոտորեցին ԸՃ և Զ այր - 132. Իսկ թագաւորն հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր 

գնաց ի  Հաշտենից տափարակ տեղիսն: - 133. Իսկ զաջ զաւրուն թևն 

տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն իշխանին Անգեղ 

տանն: - 134. Իսկ զգահերեց իշխանն կացուցանէր թիկնապահ իւր – 134. 

Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն և էանց յաջ թևապետն հիւսիսոյ և 

ասէ – 137. Իսկ նա վտանգեալ փութապէս էած զսուրն և կտրեաց զոտն 

երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 137. Իսկ ընդդէմ / գրքում` ընդդեմ / 

դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի թագաւորին Տրդատայ,  և  նորա 

բարկացեալ յարձակեցաւ  ի  վերայ  նորա  և  ընդ  յերկուս  ճեղքեաց: - 

140. գտաւ սպանեալ ի մերոցս հազար և ութսուն: Իսկ ի նոցանէ 

հնգետասան հազար և ինն հարիւր և ԽԲ: - 141. Եւ զի ձեր երկիրդ 

խորշակահար է և հացապակաս, իսկ այս ամենայն բարութեամբ լցեալ - 

144. Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ 

այլք՝ ի քարայրն – 145. Իսկ կին նորա  …  գայր բազում յաւժարութեամբ ի 

դուռն Կարապետին – 149.  իսկ սպասաւորքն արգելուին զնա յայն 

խորհրդոյ խնդրոյն – 150. Իսկ նորա առեալ զմանուկն  սկսաւ արտասուել 

և լալ զինքն ասելով – 150. իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է 

ընդ մեզ, ո՞չ ապաքէն և  ինքն ի կնոջէ  է  ծնեալ – 152. Իսկ նա հրամայեաց 

սպասաւորացն իւրոց պատրաստել ճաշ կրաւնաւորացն – 153. Իսկ 

եկեղեցպանն  և  մի ոմն  ի  կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի սեղանոյն 

գնացին ի դուռն Կարապետին – 154. Իսկ հայր եկեալ յոյժ բարկացեալ 

եկեղեցպանին  և տրտմեալ,  և  բազում ժամս արտասուեաց – 155. Իսկ 

զմանուկն առեալ  ետ ի դայեակս, մինչև յարբունս հասաւ: - 155. Իսկ հայր 

նորա, իշխանն Արծրունեաց, եկեալ ի Կեսարիայէ և լուեալ զմահ կնոջն, 

ստրջացաւ: - 156. Իսկ հայրն մխիթարեաց զնա: - 156. Իսկ Կիւրիղ հայր 

վանացն անէծ զնա: - 157. Իսկ Նիհորճէն Որմիզդ գումարեալ զզաւրս 

Պարսից ութսուն հազար,  եկն  ի  վերայ Մուշեղայ: - 159. Իսկ արս Ռ ընդ 

իշխանացն ըմբռնեալ՝ մեծաւ յաղթութեամբ դարձան ի կոտորածէն: - 160. 

Իսկ զաւրքն Յունաց տրտմեցան սաստիկ ամաւթով: - 160. Իսկ նա 

խորհեցաւ դարան մահու գործել  նմա: - 161. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր 

միայն  Խ իշխան առանց այլ ուրուք... եկին առ թագաւորն: - 161. Իսկ 

իշխանն Մուշեղ առաքեաց առ յունաց զաւրապետն և ասէ – 162. Իսկ նա 

ոչ ինչ յղեաց պատասխանի, այլ ակսաւ զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. 

Իսկ զՄիհրան, որ էր քեռորդի  իւր,  առաքեաց  ի Տարաւն ԼՌ-ով – 164. 

Իսկ ԻԲՌ դեռ յԱրձան անդր կային՝ դիտելով զփախուցեալսն: - 165. Իսկ 

ոմանք հասեալ ի Մուշեղայ  իշխանէն տեղեկանալ վասն զաւրացն, իբրև 
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տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ պատմեցին 

իշխանին Մուշեղայ: - 176. Իսկ զաւրքն մատուցին թուղթ քրիստոնէական 

աւրինաւք  և  մխիթարութեամբ: - 176. Իսկ նորա որպես ի քնոյ 

զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան – 177. եթէ ի վերայ 

եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես /իսկ եթէ ի վերայ 

մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ/, և այն քաջութեան անուն, զի ես այլ 

ժառանգ ոչ ունիմ. և երկիրս քեզ եղիցի և զաւակի քում: - 178. Իսկ Վահան 

յանձին կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել - 179.  

Իսկ նա ասէ – 179. Իսկ Վահան արձակեալ ասէր – 179.  և ինքն իջեալ էր ի 

Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ յամուրն Ողկան: - 179. Իսկ Միհրան տուեալ ի 

ձեռս նորա չորս հազար այր ընտիր առն և ձիոյ: - 181. Իսկ Վահան 

փութով յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս տայր – 183. Իսկ Վահանայ զհետ 

մտեալ ի մուրտսն լնուլ – 184. Իսկ Միհրան խորհեցաւ յուղարկել ի վերայ 

նոցա Ռ այր: - 185. Իսկ Միհրան բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա ԲՌ 

այր: - 185. Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ կարաց 

հանել անտի–  188. Իսկ նա վասն խաւթութեանն  ի  սենեկն եմուտ  և  

զնա միայն թողոյր ի ներքս: - 189. Իսկ նոցա ժողովեալ ի  տաճար  մի  ընդ 

գինի մտին: - 189.  Իսկ տեսեալ Միհրանայ՝ զարհուրեցաւ  և ասէ – 190. 

Իսկ Վահան կոչեաց զնուիրակն  և  ասէ – 192.  Իսկ Վահան ընդ յառաջ 

գնացեալ ասէր – 199. Իսկ զաւրքն Պարսից տեսեալ զիրսն, աղաղակեցին 

միաբան – 200. Իսկ Վահանայ առեալ զզաւրսն՝ իջուցանէր զնոսա  ի ձորն 

բուն – 200. Իսկ նա յուղարկեաց պատասխանի այսպէս – 208. Իսկ նորա 

բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նորա Զ հազար այր ի Մուշ: - 209. Իսկ 

նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն է, ուր իջեալն 

էին: - 210. Իսկ Վահանայ տուեալ զնոսա  մաւրացն` զբազումս 

կոտորեաց – 211. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց 

հարիւր: … Իսկ իքն Վահան`ութ հազար: - 211. Իսկ Վահան ասէ – 212. 

Իսկ նոցա զաղաղակ բարձեալ ասէին – 213. Իսկ Վաղթանկայ  ի  ցասումն 

բարկութեան դարձեալ  վասն Վահանայ, առաքեաց դարձեալ զԱսուր  

ութ  հազարաւ  ի  վերայ նորա – 213. Իսկ նա ասէ – 214. Իսկ Ասուրայ 

տեսեալ, թէ պատանի  է, քամահեաց զնա  և  ասէ – 215. Իսկ նա ասէ – 

215.  Իսկ Վահանայ սկսաւ պակասել և ձայն բարձեալ ասէր – 216. Իսկ 

Սմբատայ քաջաբար ի վերայ յարձակեալ ասէր – 216. Իսկ նորա 

ժողովեալ ինն հազար այր, գնաց ի վերայ նորա յԱնտաք: - 217. Իսկ նա 

ասէ – 218. Իսկ նորա խոյս տուեալ աւուրս  ութ  և պատրաստեաց զզաւրս 

իւր: - 220.  Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց – 221. իսկ 
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նորա ի բլուրն ելեալ ասէր – 222. Իսկ նա զտէգն ձգեալ եհար զկուրծս  

նորա -223.  Իսկ մի ոմն  ի  ծառայիցն էառ գլուխ  և  փախեաւ: - 224. Իսկ 

Սմբատայ առեալ զգլուխն և  զհետմտեալ ծառային ասէ – 225. Իսկ 

Սմբատայ առեալ զզաւրն, գնայ  ի  վերայ քաղաքին Պորպայ՝  ի  գիշերի: -  

226.  Իսկ զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան ի յԱյծից բերդ ի 

պահել զնոսա: - 227. Իսկ նա պատասխանի ոչ գրեաց: - 229. Իսկ 

Սուրեան, զի իմաստուն այր էր, ասէ – 230. Իսկ Սուրեան բերեալ ետ  ՃՌ 

դահեկան,  և  զուղտսն,  և  զձիսն  և  ետ ցիշխանն: - 231. Իսկ Սմբատայ 

բարկացեալ ասէ – 235. Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին յայն 

տեղի, որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. Իսկ ոմանք հետևակեալ ձորամուտք 

եղեն ի Պարսից զաւրացն, գնացին յանտառն  - 236.  Իսկ որ աւագն էր  ի  

ձիագողսն, Սերեմ կոչէին – 237.  Իսկ ոմանք ելեալք ի յՈղկանայ որսոյ 

պատճառաւ գային արք ՃԾ – 237. Իսկ նա ասէր ձայնիւ բարձր – 240. Իսկ 

նորա թողեալ զահեակ թեւն յորդին իւր ի Վահան – 241. Իսկ Սմբատայ 

ելեալ յեզր պատերազմին, հրամայեաց  բերել պարսիկ մի – 242. Իսկ ըստ 

տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս Սմբատ – 244. Իսկ Վահան ձայն 

բարձեալ ասէ հանդերձ արտասուաւք – 244. Իսկ Սմբատ լուեալ ասէր – 

244.  Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ ... անց ի ներքս – 244. Իսկ Սմբատ 

հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր մի - 246.  

Իսկ զորս ի Մեղտի ետ տանել,  բժշկել ետ ի վիրացն – 248. Իսկ նա 

յուղարկեաց զՎահան զորդի իւր տեսանել, թէ զի՛նչ խնդրէ: - 250. Իսկ 

Սմբատայ առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ Կարապետն – 252. 

Իսկ Տիգրանայ երթեալ ի  վերայ  Հոնընկեցին իջանէր: - 253. Իսկ նորա 

կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի երկաթի  և  եդ պսակ 

շուրջ զգլխով նորա  և  ասէ – 254. Իսկ Սմբատայ ելեալ ի վերայ լերինն, 

զոր Սերեմավայրք կոչեն, բանակացաւ հանդէպ Տիգրանայ: - 254. Իսկ 

նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ - 

255. Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ ... գնաց մերձ ի բանակն Հոնին 

– 256. Իսկ Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ արամբ – 259. 

իսկ զահեակ կողմն տայ իշխանին Հաշտենից: - 260. Իսկ Սմբատայ ոգի 

առեալ, վերացուցեալ զսուրն  և  եհար զուսն, թիկնախառն  ի  վայր 

ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, 

յարուցեալ մտին զհետ  նոցա- 262. Իսկ պարսիկք յարուցեալ զհետ մտեալ 

զաւրացն և տուեալ զնոսա Արածնոյ` նեղէին: - 263.  Իսկ Սմբատ 

զամենայն յոյս յաստուած եդեալ, և սկսաւ ասել այսպէս – 263. Իսկ զաւրն 

եկեալ հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն հայի և թաքեան անդ: - 265. 
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Իսկ Վահան աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, 

որ ոչ մնաց և ոչ մի: - 265. Իսկ նոքա ասեն – 266. Իսկ Վահան կոչեաց 

զորդին իւր զՏիրան և ասէ – 265. Իսկ Վահանայ ձայն  տուեալ յորդին 

Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, 

գտին ԲԺան ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 273.  Իսկ 

Վահանայ մտեալ ի գետն, էանց յայնկոյս ի գեւղն, զոր Պարսից կողմն 

կոչեն – 273. Իսկ Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև ի 

դաշտն – 273. Իսկ Տիրան ասէ – 274. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն ասէ – 275. 

Իսկ նա ասէ – 275. Իսկ նորա առեալ զերկու իշխանորդիսն, զոր և կալաւ 

և ետ պահել – 275. Իսկ նա փախեաւ: - 276. Իսկ նա ընդդէմ դարձեալ 

եհատ զգլուխ երիվարին Վարազայ  և  ընկէց: - 276. Իսկ նա ի վայր 

վազեալ՝ եհար զջիլս երիվարի պարսկին և ասէ - 276. Իսկ կրաւնաւորքն 

գային ի Կախամախեաց բլրէն - 277. Իսկ իբրև եկին այլ գունդք իշխանին 

Հաշտենից, որք գային զհետ փախստէիցն, և ոչ ետուն կրաւնաւորքն 

զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Իսկ մի ոմն իմացեալ՝ ազդ արար 

թագաւորին -279. Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ 

կոչեաց զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում, 

սա եկն  ի  դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի – 280.  Իսկ նա ասէ – 280. Իսկ 

Ծիծառնիկն զկինն և զորդիսն և զազգատոհմն իւր յղեաց առ իշխանն 

Արջուց -280. Իսկ Վահանայ առեալ զկաթողիկոսն, եկն  ի  վանսն 

Գլակայ: - 280.  Իսկ սպասաւորացն խնդիր արարեալ, ոչ գտին: - 280. Իսկ 

նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ, և ընթացեալ աւետիս տայր 

կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք  է : - 281. Իսկ զխաչն ետ Վահան ի ձեռն 

եպիսկոպոսի Արջուց – 281. Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն 

մարզպան Հայոց և Պարսից համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել 

բովանդակ Հոռոմոց: - 283. Իսկ թագաւորն կոչեալ զՋոջիկ վրաց 

իշխանորդին, որ արար մարզպան – 283. Իսկ Վաշդեան գրեալ թուղթ առ 

Տիրան – 284. Իսկ սուրբ եպիսկոպոս քաղաքին Մանկնոս անիծեաց 

սաստիկ զիշխանն: - 284. Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած 

լռութեամբ, միայն զայս հանեալ ի լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս խոպան և 

աւեր – 284. Իսկ Տիրան արձակեաց ժողով լինել համաւրեն զաւրու ի 

պատերազմ: - 285. Իսկ Տիրան պատառեալ զերկու ռազմն՝ պատահեաց 

Սահուռայ և ասէ – 286. Իսկ ոմանք փախստեայք լեալ անցանէին 

հանդէպ մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 286. Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք 

և ի Բասեան, ի Վիրս  … առեալ հարկս դառնայ ի Տաճկաստան:- 286. 
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Իսկ եթէ ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի 

ընկալցի և զվարձս ի Քրիստոսէ   - 289. 

ԻՍԿ2 - Կամեցաւ և գործեաց սքանչելիս ի մերում ժամանակիս, զոր դուք 

ի  մեզէն  իսկ լուայք: - 35. և  աստ  իսկ որջացեալ էր մահ յերկուս տեղիս – 

36. նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. որ դու իսկ ըստ սիրոյ քո ընձայս 

մատուցեր զնոսա աշխարհիս Հայոց: - 37.  Որոց և  եդեալ իսկ կէտ 

զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի 

մարմնի – 37. զոր դու իսկ գովէիր զհմտութիւն դպրութեան նորա յոյժ – 

38. Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ 

արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս 

խարխաբեալք: - 40. քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին 

յաշխարհդ Հայոց – 41. և վասն այսորիկ և դանդաղիմ իսկ և գրել առ  

նոսա  թուղթս: - 44.  Եւ ես իսկ ի ցաւս մահու հասեալ կամ – 44. որպէս և 

այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք ի ձերմէ բնակութենէդ – 47. Իսկ 

երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ 

զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. անդ և զքո եղբայրն իսկ իմ 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն 

փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. Որ  և  զիս իսկ ոչ 

եթող դառնալ  ի  Նիւստրիայ -78. Ո՛վ, որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ 

վասն աստուծոցն մարտնչիս, սուտ ես. եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ 

անմիտ էք  - 85. զոր դուք իսկ ճանաչէք: - 85. որ մտանէն և որ ակնարկէն 

ընդ նա իսկ – 102. զոր և Պիսիդոն իսկ ընթերցեալ է զտախտակն: - 102. 

Այլ և յոյժ իսկ զարմանալի էր տեսիլ նոցա – 107. զի անդ իսկ էր խորհեալ 

դնել զմնացեալ նշխարս – 114. զի և անդ իսկ էին դարանափոր խուցք 

նոցա: - 120. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև ցայսաւր, որ  և  

աւան իսկ շինեցաւ  ի  Վահանայ: - 188.  Եւ որ բուն յետինքն էին ի  

դարանի յայն,  յարեան իսկ – 199. Այլ եթէ շատակեաց կամիս լինել, ի 

պղծութիւն մի՛ պատրիր, որպէս չես իսկ: - 269. զի այն իսկ էր խնդրուածք 

նոցա: - 273. և նա իսկ կացոյց եւթն քահանայ ի վերայ եկեղեցոյն – 281. զի 

աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ Կարապետէն, և ի մեր նուաստ հովուական 

աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 289. 

ԻՍԿ ԵԹԷ - Իսկ եթէ ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի 

զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և զվարձս ի Քրիստոսէ – 289. 

ԻՍԿՈՅՆ -Եւ իսկոյն ձեռն ի գործ հրամայեաց արկանել պատճէն 

պատասխանոյ ձեզ, որչափ և հարցմանդ ձերոյ էր գիր – 64. Եւ ի մէջ առին 

զնոսա  և իսկոյն բարձին զգլուխս նոցա  և  ի  գետ ընկեցին – 187. իսկոյն 
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իշխանն Անձաւացեաց  Սահուռ ապստամբեալ, ի դուրս ելեալ և սուր ի 

վերայ Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. 

ԻՍՄԱՅԵԼԱՑԻ - Զայս գրեցին ասորի և հելլենացի գրով և յոյն և 

իսմայելացի նշանով: - 95. 

Ի ՍՈՒՐ ՍՈՒՍԵՐԻ – Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր, 

հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: 

-70. 

Ի ՍՈՒՐ ՍՈՒՍԵՐԻ ՄԱՇԵԼ - Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ 

հոգոջ էր, հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր 

սուսերի մաշել: -70. 

ԻՍՊԱՌ - Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես զիրաւունս և 

պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան զմոռացեալսն ի 

գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես արարեր յաւիտեան 

-54. 

Ի ՎԱՂԻՒՆ - Եւ  ի վաղիւն բազում պատերազմունս սկսաւ լինել – 77. Իսկ 

զաւրքն հայոց ելեալ  ի վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ լերինն – 80. որք 

ի վաղիւն եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն – 84. Եւ ի վաղիւն բարձեալ ելաք  

յԱրձանն  և  ընթերցաք զգիրն: - 96. Եւ ի վաղիւն սկսան ռազմ կազմել  և  

փողոցս պատերազմին  թողել  Բ  դրունս – 134. Եւ ինքն ի վաղիւն եկն առ 

Միհրան: - 189. Եւ արդ  ի վաղիւն սկսան զաւրքն գալ  ի  նոյն տեղի 

լերինն: - 199. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ մտին 

զհետ  նոցա.  և  ի  վաղիւն հասին: - 262.  Եւ խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն 

տաւն ցնծութեամբ կատարեցին – 281. Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ 

ամպոց երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա- 285. Եւ ի վաղիւն ժողովեալ  ի 

ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն որ ընդ հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  

մինչև յերրորդ ժամն: - 285. 

Ի ՎԱՂՆՋՈՒՑ - Եւ տրտմեցաւ թագաւորն յոյժ, զի ի վաղնջուց ցանկայր 

տեսանել զնոսա: - 119. 

Ի ՎԱՂՈՒՑ ՀԵՏԷ - Գիտեմ,  ո՛վ տէր, զմարդասիրութիւն  քո, որ առ  մեզ  

ի  վաղուց հետէ / ծն. ի վաղնջուց, զվաղընջուց/ : - 264. 

Ի ՎԱՅՐ – ուստի ի վայր կործանեցաւ մահ իւրով կարողութեամբն – 36. 

իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ` աճապարեալ կտրեաց զգլուխ 

նորա և  պարանոցաւն ի  վայր ընկէց  – 92.  և  նորա  ի  վերայ յարձակեալ 

կտրեաց զաջոյ  ուս նորա  և  ի  վայր ընկէց  / գրում` ընկեց / - 93. Եւ 

անդէն եհար զգլուխ որդոյն Ասուրայ և հանդերձ թիկամբն ի վայր ընկէց  

– 216. Եւ զաւրքն շուրջանակի պատեալ ի վայր լցին զպարսիկք – 226. և 
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սկսան ի վայր հոսել ընդ բարձրութեան ահաւոր վիմացն: - 258. Իսկ 

Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն  և  եհար զուսն, թիկնախառն  

ի  վայր ընկեաց  զգլուխ աւագի նոցա: - 261. և  հնարս իմացեալ ընդ 

Մարտուց փող  ի  վայր գնացեալ  և  անդ բանակեցան: - 263.  Իսկ նա ի 

վայր վազեալ` եհար զջիլս երիվարի պարսկին և ասէ – 276. 

Ի ՎԱՅՐ ԸՆԿԵՆՈՒԼ - իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ` 

աճապարեալ կտրեաց զգլուխ նորա և պարանոցաւն ի վայր ընկէց 

/գրքում՝ընկեց/ – 92. և  նորա ի վերայ յարձակեալ կտրեաց զաջոյ  ուս 

նորա  և ի վայր ընկէց /գրքում՝ ընկեց/– 93. Եւ անդէն եհար զգլուխ որդոյն 

Ասուրայ և հանդերձ թիկամբն  ի  վայր ընկէց  – 216. Իսկ Սմբատայ ոգի 

առեալ, վերացուցեալ զսուրն  և  եհար զուսն, թիկնախառն  ի  վայր 

ընկեաց  զգլուխ աւագի նոցա: - 261. 

Ի ՎԱՅՐ ԼՆՈՒԼ - Եւ զաւրքն շուրջանակի պատեալ ի վայր լցին 

զպարսիկք – 226. 

Ի ՎԱՐԱՆՍ ՄՏԱՆԵԼ - Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց 

զոմն առ իշխանին Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. 

Ի ՎԵՐ - և զաւրացաւ արքայն Հայոց և սկսաւ ապականել զերկիրն 

պարսից  ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել  սպանմամբ և գերութեամբ: 

- 67. ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս 

ի վեր վերացուցեալ զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. Եւ ի վեր 

ամբարձեալ զձեռս իւր՝ իջուցանէր զսուրն ի վերայ աջոյ թիկանն և ի բաց 

ձգէր զպարանոցն: - 87. որոց յառաջել արգելուին առ գլուխ Արձանին, և 

զբազում ժամս ոչ կարաց անցանել ի վեր: - 130. Եւ անդէն բարձեալ զաջ 

ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն ի վերայ ձախոյ թիկանն և անցուցանէր ընդ 

գաւտին – 136. Եւ ի վեր ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ 

գագաթանն և ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն իջանէր: - 159.  Այս այն գլուխ է, որ 

խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն 

հրով այրել: - 194. և յարձակեալ ի  վերայ  նորա, կտրեաց զգլուխն  և  ի 

վեր կալեալ ասէր – 215. զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր 

անցանել: - 234.  

Ի ՎԵՐ ԱՄԲԱՌՆԱՄ - – Եւ ի վեր ամբարձեալ զձեռս իւր՝ իջուցանէր 

զսուրն ի վերայ աջոյ թիկանն և ի բաց ձգէր զպարանոցն: - 87. Եւ ի վեր 

ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ գագաթանն և ուղեղն ցնդեալ 

ընդ քիթն իջանէր: - 159.   

Ի ՎԵՐԱՅ1 -  զի յարեան ի վերայ նորա հերեսիովտայք և հալածեցին զնա 

ի կողմանս Հռովմայ: - 44. Եւ շնորհք սուրբ հոգոյն մնասցէ ի վերայ  
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հաւատացելոցդ: - 62. սաստկացաւ մարտ պատերազմին ի վերայ 

պարսից – 67. և կացեալ անդ ամս Ժ, թագաւորեաց անդ ի վերայ երկրին  

Ճենաց ամս ԺԹ: - 70. Զի սա էր, որ եկն ի պատերազմ ի վերայ 

Դիոկղետիանոսի արքային յունաց -71. և ելեալ ի վերայ լերինն, որ 

հանդէպ Կուառաց, մնացին մինչև  այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա 

յաւգնականութիւն: - 80. Իսկ իշխանքն իբրև ելին  ի վերայ բլերն և  տեսին 

զԱրձանն ... վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ քաջ իշխանացն՝ ի  

փախուստ դարձուցին զզաւրսն – 84. Ո՛վ, որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ 

վասն աստուծոցն մարտնչիս, սուտ ես. եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ 

անմիտ էք  - 85.  լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան 

զնոսա ի ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86.  և աճապարեաց Արձանն և 

եհար տիգաւ ի վերայ բարձից նորա և մերձ տարաւ ընկենուլ զնա: - 86. 

իջուցանէր զսուրն ի վերայ աջոյ թիկանն – 87. և կուտեցին արձան ի 

վերայ նորա – 87. և  միաւորեալք դասք քրմացն ընդ միմեանս՝ 

յարձակեցան  ի վերայ զաւրացն Հայոց – 88.  Եւ իբրև ելին ի վերայ բլերն, 

ճակատեցան դարձեալ առ միմեանս – 88. ապա հնչեցուցին զփողս 

պատերազմացն և դիմեցին առհասարակ ի վերայ միմեանց – 90. 

յարձակեալ ի վերայ նորա եհար մրճովն ի վերայ սաղաւարտին – 91. և  

կտրեաց զնա  ի  զաւրացն  և փախստական արար ի  վերայ  լերինն ընդ  

յարևելս կոյս – 91.  և յանկարծակի յարձակեցաւ ի վերայ նորա: - 93. Եւ 

դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորել սկսան արս ՌԼ 

դիաթաւալ կացուցանէին: - 93.  եղիցի աչք տեառն ի վերայ երկրիս 

այսորիկ պահել ի թշնամեաց - 96. Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս 

անհուն բազմութեամբ, կամ որպէս թանձրատարած տաղատարափս, 

այնպէս յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն – 98. Դու, տէ՛ր, որ պահեցեր 

զսա և ածեր մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա՛ զաջ քո ի վերայ տապանաց սոցա 

– 103. զոր և իշխանքն դարձեալ հաստատեցին ի վերայ եկեղեցոյն ամս Լ: 

- 112. Արքայն հիւսիսոյ զաւր գումարեալ եկն ի վերայ  իշխանին վրաց – 

117. յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի 

վերայ մեր – 127. Եւ առեալ զնշխարս առաքելոցն՝ տեառնագրեաց ի 

վերայ նոցա: - 130. Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպես ի  դիպող ժամանակի 

գտեալ յարձակեցան  ի  վերայ գեղջն – 131. զոր տեսեալ ԴՌ արանցն, որ ի 

վերայ գեղջն էին, յարուցեալ փախստական արարին զզաւրսն ի ներքոյ 

գեղջն – 131. Եւ անդէն բարձեալ զաջ ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն ի 

վերայ ձախոյ թիկանն և անցուցանէր ընդ գաւտին – 136. և յարձակեցան ի 

վերայ հայոց զաւրացն –139. և նորա բարկացեալ  յարձակեցաւ ի վերայ  
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նորա և ընդ յերկուս  ճեղքեաց: - 140. և որպէս մանանայն, որ յերկնիցն 

իջանէր, և աստ իջանէ ի վերայ անտառացս, զոր գազպէն կոչեմք: - 143. 

հրեշտակք ապաշաւեսցեն զանձն իմ և դևք յարձակեցան ի վերայ իմ: - 

150. Իսկ Նիհորճէն Որմիզդ գումարեալ զզաւրս Պարսից ութսուն հազար, 

եկն ի  վերայ Մուշեղայ: - 159. Եւ միաբան զայս ասացեալ՝ յարձակեցան ի 

վերայ Պարսից – 159. Եւ վեր ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ 

գագաթանն և ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն իջանէր: - 159. և կացուցեր զնա 

իշխան  ի  վերայ երկրի և ետուր նմա զփառս և զպատիւ յավիտենական և 

անմահ: - 166. Եւ ոչ կրելով իւր զմեղս՝ դատապարտեաց  ի  մարմնի 

իւրում  և  ելոյծ զանէծս  ի  վերայ խաչին – 167.  և իշխան գոլով ի վերայ 

մահու` զմահ գերեաց – 167. Ձգեա՛, տէր, զամրածածուկ աջ քո ի վերայ 

բանաւոր փարախիս այսորիկ – 168. հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս 

մերոյ  ի  վերայ հիման առաքելական  և  մարգարէական քարոզութեան - 

169.  Մի՛ եղիցի իշխանութիւն չարին ի վերայ հաւատի քո  և  մի՛ 

ապականիչ ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 172. Մնասցէ, տէր, փառք և 

զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս այսորիկ – 173. Եւ յարձակեալ ի 

վերայ սրբոցն, առժամայն զեւթանեքեան /գրքում՝զեւթնեկեանն/  սպանին 

– 175. Եւ կանգնեալ խաչ ի վերայ նոցա և բազմաց բժշկութիւն լինէր ի 

տեղւոջն: - 176. Արդ՝ արի՛, սթափեաց, և զեկեալդ ի վերայ մեր զՄիհրան 

յուղարկեսցես: - 177.  Արդ դիր, որդեակ, զայս ի մտի քում, որ  եթէ ի 

վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես, /իսկ եթէ ի վերայ 

մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ/ և այն քաջութեան անուն, զի ես այլ 

ժառանգ ոչ ունիմ - 178. տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ գնամք ի 

վերայ ամուր բերդիցն – 180. Իսկ Միհրան խորհեցաւ յուղարկել ի վերայ 

նոցա Ռ այր: - 185. Իսկ Միհրան բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա ԲՌ 

այր: - 185. և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ եթէ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի 

բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի, Ռ արամբ միայն - 192. և  երթեալ ի  վերայ  

լերինն, ընդ յերիս դեհս դարան գործեաց: - 196. և առեալ Վաշիրայ արս 

հազար և հարիւր, եկն ի վերայ լերինն: - 197. զի այնպես գրեսցէ, որպեսզի 

գայցեն վաղիւն, զի յոյնք գան  ի վերայ մեր: - 198. և յերեկոյն իջանեմք ի 

վերայ զաւրացն Յունաց: – 200.  Եւ դարանակալք դիմեցին ի վերայ նոցա 

– 200. Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց երկրորդ անգամ 

– 206. ել ի վերայ լերինն Տորոսի և շինեաց անդ ամրոց և կոչեաց Գահար – 

206. Սա ել  ի վերայ Գոռոզ լերինն, շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝ Գրգռոսի, 

կոչեաց Գրգռոս – 207. Իսկ նորա բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նորա Զ 

հազար այր ի Մուշ: - 209. Եւ ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ գայ 
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Ռահան ի վերայ քո վեց հազարով: - 210. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան 

ամբողջ, նախանձեալ զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ նոցա և 

սկսան կոտորել: - 213. Իսկ Վաղթանկայ  ի ցասումն բարկութեան 

դարձեալ վասն Վահանայ, առաքեաց դարձեալ զԱսուր ութ հազարաւ  ի  

վերայ նորա – 214. Իբրև խմբեցաւ պատերազմ, ակն կալաւ Սմբատ որդին 

Վահանայ ի  վերայ Ասուրայ և պատահեաց նմա: - 215. և յարձակեալ ի  

վերայ  նորա, կտրեաց զգլուխն  և  ի   վեր կալեալ ասէր – 215. Եւ ի նոյն 

ամին վաղջանեցաւ քաջն Վահան, վրէժխնդիրն ի վերայ եկեղեցեաց: - 

217. Իսկ նորա ժողովեալ ինն հազար այր, գնաց ի վերայ նորա յԱնտաք: - 

218. Եւ առաքեաց Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ նորա՝ կարծելով եթէ այն 

միայն են: - 218. Եւ ելեալ ի մէջ գիշերի ի վերայ զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ 

յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր, և ի հերաց նորա լոյս 

փայլատակէր  - 219. փութապէս ի դիմի հարեալ շարժեաց ի վերայ իւր: - 

221. Կարապե՛տ, յայտնեա զքեզ և այսաւր ծառայից քոց, զի վասն քո 

մեռանիմք ի վերայ հաւատացելոց Քրիստոսի: - 223. Եւ հասեալ 

Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ գագաթանն և գոգեաց սաղաւարտն, և 

գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց – 224.  Իսկ Սմբատայ առեալ զզաւրն, 

գնայ  ի  վերայ քաղաքին Պորպայ՝  ի  գիշերի: -  226.  Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ 

մարդով ի վերայ քո և զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 228. 

և անդ անկան ի վերայ ձիագողացն և սկսան կոտորել: - 236. և  առաքեցին 

զոմն  ի  Մեղտի, թէ փութացէք գալ ի վերայ դոցա:  – 238. Իբրև հասին 

հարիւրքն առ Սմբատ  և  ելին  ի  բլուրն,  և  զաւրքն Պարսից սկսան 

բազմանալ  ի վերայ Սմբատայ  և  Վարազայ – 239. Եւ փողոց տուեալ ի 

վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և Վարազ յահեակ, և սկսան արեամբ 

թաւթաւել ինքեանք և երիվարք իւրանց: - 239. Եւ պատեցին զնա 

յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի ճեղքելն ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին 

ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: - 240. և որպէս զարծիւ կանչեաց ի վերայ 

նոցա – 241. և անդէն ի թիկունս  հասեալ՝ աւգնականութեամբն 

աստուծոյ, և բախեալ զտէգն ի վերայ պարսկին թիկանն, և անդէն եհան 

ընդ յողն յերիվարին –242.  և  ետ զենուլ  ի վերայ ձեռինն, զի իջցէ ջերմ 

արիւնն և  թուլացուսցէ զբռնատեղին: - 242.  Իսկ Սմբատ հրամայեաց 

զմեռեալ դիակունսն կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր մի- 246. Դարձեալ այլ 

զաւր առաքեաց Խոսրով  ի  վերայ Սմբատայ տանն Մամիկոնէիցն՝ 

զՏիգրան զաւրապետն մեծ  Ի հազարաւ – 250. տե՛ս, տէր,  և  մի՛ լռեր,  մի՛  

դադարեր, զի կարի խրոխտացաւ թշնամին   ի  վերայ մեր: - 252. Բայց 

սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ ի վերայ քո վասն ուխտի սրբութեան 
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մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 252. Իսկ Տիգրան երթեալ 

ի վերայ Հոնընկեցին իջանէր: - 253. Իսկ  Սմբատ ելեալ ի վերայ լերինն, 

զոր Սերեմավայրք կոչեն, բանակեցաւ հանդէպ Տիգրանայ: - 254. Եւ 

Վահանայ յանկարծակի առեալ բարձ մի՝ աճապարեաց և ձգեաց ի վերայ 

բերանի նորա, և հարաւ ի վերայ նորա – 255. և դիմեաց զզաւրն ի վերայ 

Սմբատայ իբրև զմեղու – 260. Եւ մտեալ յռազմ` ցրուեաց զժողովեալսն  ի  

վերայ հաւր իւրոյ: - 261. Եւ իբրև բանակեցան առ իրերաւք, խորհեցան 

սոքա գնալ  ի  վերայ  պարսից - 262. Եւ կնքեալ զանձինս իւրեանց` 

դիմեցին  ի  վերայ  պարսից - 264. Զոր տեսեալ Վահանայ  և  գիտացեալ 

թէ Կարապետն է, խնդացեալ յարձակեցաւ  ի  վերայ նոցա – 264.  Եւ զայս 

ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին և զնշան խաչին դարձուցին ի վերայ 

թշնամեացն: - 271. Իսկ Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև 

ի դաշտն, որ ի վերայ Մատրավանիցն, և բոլորեալ ռազմ կարգեցին – 273. 

և  առեալ զխաչն՝ եբեր  ի վանս Գլակայ  ի  սուրբ Կարապետն և եդ ի 

դարանն, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյն – 279. ապա շինեաց զեկեղեցին, որ 

ի վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի 

նոյն դուռն թաղեալ: - 281. և նա իսկ կացոյց եւթն քահանայ ի վերայ 

եկեղեցոյն - 281. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան  

Հայոց, առնու զաւր բազում և գնայ ի վերայ Հունաց – 283. Նեղեացար 

պանդխտութեամբ, արդ՝ արի ե՛կ, զի խորհեսցուք  ինչ  ի  վերայ արքայի: - 

284.  Եւ արկեալ զինքն ի վերայ սեղանոյն զենին յաւուր Պենդեկոստէին, 

յառաջ քան զՔրիստոս պատարագեալն: - 284. իսկոյն իշխանն 

Անձաւացեաց Սահուռ ապստամբեալ, ի դուրս ելեալ և սուր ի վերայ 

Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. 

Ի ՎԵՐԱՅ2 -  հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն  և յանդգնաբար 

յարձակեցան ի  վերայ: - 81. Իսկ իշխանին ի վերայ դարձեալ ասէ – 86. և  

հատեալ գերեզմանս, լցին զնոսա ի ներքս և կանգնեցին ի վերայ արձանս  

– 94. բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ ասէին – 98. Եւ ի մէջ գիշերին 

եկն այր մի և պատմեաց, եթէ արք հիւսիսոյ գան ի վերայ: - 113. Զոր իբրև 

տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ ածեալ զահեակ թևն և ձայն 

տուեալ ասէր – 136. Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և 

իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ 

այր: - 142.  Եւ գրեաց դպիրն որպէս ասաց Վահան, և եդ զմատանին 

Միհրանայ ի վերայ– 192.  զոր իմացեալ դարանակալացն՝  յարեան ի  

վերայ  և  կալան զնոսա: - 199.  յարեան ի  վերայ  դարանակալք աստի և 

անդի – 200. Իսկ Սմբատայ քաջաբար ի վերայ յարձակեալ ասէր – 216. Եւ 
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յամենայն կողմանց ի վերայ յարձակեցան  և ի մեջ առին զզաւրսն 

պարսից: - 222. և դարձան   ի վերայ ձիագողքն և հարին պարսաքարով և 

աղեղամբ հինգ հարիւր և քսան այր: - 236. Իսկ որ աւագն էր  ի  

ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ ի  վերայ և սուր հանեալ ընդդէմ նոցա, 

ինքն միայն պատերազմեցաւ մինչև դարձան ընկերքն: – 237. իբրև տեսին 

զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք 

յերիվար ելանել – 238. այնչափ կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ 

գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. և ի վերայ շրջեալ բոլորեցին – 241. Արդ 

զայս ասաց և ինքն ընդ Հաշտենս կամի գալ ի վերայ – 251. Եւ դարձան ի  

վերայ  և  փախստական արարին  զնոսա մինչ  ի  դարանսն: - 261.  Իսկ 

Վահան աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ 

մնաց և ոչ մի: - 265. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԱԾԵԼ - Զոր իբրև տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ 

ածեալ զահեակ թևն և ձայն տուեալ ասէր – 136. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԴԱՌՆԱԼ – Իսկ իշխանին ի վերայ դարձեալ ասէ – 86. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԴՆԵԼ - Իսկ Վահան աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ 

եդեալ կոտորեցին, որ ոչ մնաց և ոչ մի: - 265. 

Ի ՎԵՐԱՅ ՅԱՐՁԱԿԵԼ - և նորա ի վերայ յարձակեալ կտրեաց  զաջոյ ուս 

նորա և ի վայր ընկեց – 93. բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ ասէին – 

99. Իսկ Սմբատայ քաջաբար ի վերայ յարձակեալ ասէր – 216. Եւ 

յամենայն կողմանց ի վերայ յարձակեցան  և ի մեջ առին զզաւրսն 

պարսից: - 222. իբրև տեսին զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ 

յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք յերիվար ելանել – 238. 

Ի ՎԵՐԱՅ ՇՐՋԵԼ - և ի վերայ շրջեալ բոլորեցին – 245. 

Ի ՎԵՐ ԱՆՑԱՆԵԼ - Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն, իջին 

յերիվարացն և գային ի վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն 

ի վեր անցանել: - 234. 

Ի ՎԵՐ ԻՋՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ անդէն / գրքում՝ անդեն / բարձեալ զաջ ձեռն ի 

վեր իջուցանէր զսուրն ի վերայ ձախոյ թիկանն և անցուցանէր ընդ 

գաւտին – 136.   

Ի ՎԵՐ ՈՒՆԵԼ - և յարձակեալ ի  վերայ  նորա, կտրեաց զգլուխն  և  ի   

վեր կալեալ ասէր – 215. 

Ի ՎԵՐ ՎԵՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով 

Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր  վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ 

կացուցանէին: - 68. 

Ի ՎԵՐՋ - Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է – 285. 
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Ի ՎԵՐՋ ՀԱՍԱՆԵԼ - Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ 

հասեալ է – 285. 

Ի ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆՍ ՄՏԱՆԵԼ - Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝  

խնդրէին ելս իրացն  և  ոչ գտանէին: - 212.   

Ի ՏԵՂԻ - և  դու ընտրեցար  ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի  և 

Թադէոսի – 41.  և մնաց առ նմա մինչև նա թագաւորեաց ի տեղի հաւր 

իւրոյ: - 73. 

Ի ՏԵՂԻ ԱՆՑՈՒՑԱՆԵԼ – Եւ զմարդիկն բերին ի տեղի անցուցին: - 84. 

ԻՐ - Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն առ իշխանին 

Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. Եւ ոչ եթէ յայտնպէս ումեք 

դնէր զիրսն, այլ ի ծածուկ – 101. զի  պատճառ իրացն այս եղև: - 103. և 

չունէաք բնաւ իրաց կասկած – 127. Իբրև տեղեկացաւ իրացն, եթէ ի քո 

իշխանացդ է իրքդ – 129. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն զիրսն և 

զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին 

զպատերազմն ընդ իրեարս – 138. Եւ պատգամ յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի 

առեալ զիրսն և թողցէ զնա ի ներքս: - 151. Եւ իբրև ել արտաքս, 

խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ 

պատրսատեցին կնոջն կերակուր: - 153. Իսկ Վահան յանձին կալեալ 

զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկեալ, զի հաշտեսցի և 

գնասցէ: - 179.  Եւ նա արձակեալ  կոչեաց, զի յաւժար էր իրացն – 179. 

Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ մտանէին, սկսան  կասկած 

առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. Եւ իբրև ասաց զիրսն, 

ապա կտրեալ Վահանայ զգլուխն. և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն 

պահէին, և զգետինն մաքրէին յարենէն: - 191. Բայց նուիրակն և դպիրն ոչ 

ինչ գիտէին յիրացն – 196.  և յորժամ զտաճարսն այրեաց, զնոսա ի 

պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի մի՛ գիտասցեն զիրսն: - 196. 

Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ իրքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի 

դարանսն էին -198. Իսկ զաւրքն Պարսից  տեսեալ զիրսն, աղաղակեցին 

միաբան – 200. Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝  խնդրէին ելս իրացն  

և  ոչ գտանէին: - 212.  Եւ մի' ոք անհաւատալի  զիրսն համարեսցի– 219. և  

ի  դէպ  եկն  վասն իրացն. որ  և  կոչեցաւ  գեղջն Շերանիկք անուն: - 247. 

Արդ՝ իբրև գնաց  և  իմացաւ զիրսն, արձակեաց պատասխանի  առ  հայր 

և ասէ – 250. Եւ ոչ կարացին գիտել զիրսն, մինչև պակասեցաւ ճչիւն 

աղաղակին: - 258. և ինքն եկեալ ծանոյց զիրսն եկեղեցպանին: - 280. Եւ 

նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ ի Վաշդեան՝ յամաւթ առնելով վասն 

ծածուկ իրացն: - 284. 
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ԻՐԱՒՈՒՆՔ - Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն – 54. 

ԻՐԵՐԱՑ - Եւ իբրև ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել, ձայն 

բարձեալ արքայն հիւսիսոյ ասէր – 134. Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան 

իբրև զմրճաւորս քարահատաց կամ իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և 

միւսն իջուցանէր: - 134. ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ 

իրեարս – 138. սկսան բախել իրերաց, զոր յոյժ վաստակեցաւ Մուշեղ: - 

159. Եւ  իբրև կացին հանդէպ իրերաց, սկսաւ Ասուր թշնամանել զՎահան  

և  գայլ կոչել: - 214. Իբրև ճակատեցան  ի  պատերազմ ընդ յիրեարս / ծն. 

իրեարս, իրարս /, զառաջինն յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. Իսկ Սմբատ 

հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր մի- 246. 

Իբրև եկին միմեանց Միհրխոսրով և Սմբատ, և սկսան հարկանել զգլուխ 

իրերաց – 260. Եւ իբրև բանակեցան առ իրերաւք, խորհեցան սոքա գնալ  

ի  վերայ  պարսից - 262. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին զաւրքն 

յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ. և խառնեցան ընդ յիրեարս / ծն. 

իրարս, յիրերս /: – 263. Իբրև խմբեցան ընդ յիրեարս /ծն. յիրերս, ընդ 

իրարս / և կամէին փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ 

միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք  և  ասեն – 271. 

ԻՐԵՐԱՑ ԱՆՑԱՆԵԼ - Եւ իբրև ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց 

անցանել, ձայն բարձեալ արքայն հիւսիսոյ ասէր – 134. 

ԻՒՐ - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ ողորմութեամբ իւրով 

գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ / ծն. իւրոց / միածնի - 34. 

ուստի ի վայր կործանեցաւ մահ իւրով կարողութեամբն – 37. որ ոչ 

անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում անգամ զզրկեալս ի 

ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս համարելով: - 40. 

զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն 

Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր արս քառասուն – 42. Քանզի 

Եզիազար գնաց ի քաղաքէն իւրմէ փախստական – 44. զոր ընթերցեալ 

յոյժ տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն, առաւել վասն հալածանացն 

Եղիազարու և հեռանալոյ  յերկրէն իւրեանց: - 46. անդ և զքո եղբայրն իսկ 

իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն 

փոխեցաք յիւր / ծն. յիր / աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. Եւ 

Տրդատ անցեալ գնաց յաշխարհ իւր յԱրարատեան գաւառ ի 

Վաղարշապատ քաղաք: - 53. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ ի 

Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 53. և ինքն մտեալ 

յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց  սրբոց առաքելոցն  և  
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առաջի տապանի սուրբ Կարապետին – 54. Առաւել զոր այսմ աշխարհի 

արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն սուրբ Կարապետիս, որ 

բաժանեաց իւր / ծն. իւրով / մարմնովն զամենայն աշխարհս: - 56. Զոր 

հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ 

զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն գործեցան: - 64. Ընդ ժամանակս 

թագաւորութեանն Խոսրովու որդոյ Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր 

Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. Իսկ այր ոմն անուն Անակ … խորհուրդ 

արարեալ ընդ արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով  և  իւր 

վարձանս առնուլ զՊալհաւն Պարտաւայ: - 67. այլ յարուցեալ առնու 

զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ փախստեան աղագաւ 

գայ առ Խոսրով: - 67. Եւ ինքեանք ջրասույզ եղեալ կործանեցան 

իւրաովքն / ծն. իւրայօքն, իւրայուք / ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի 

Պարթևն: - 68. Եւ  եկեալ  ի  Կեսարիայ,   և առեալ   իւր կին ի 

հաւատացելոց զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ  և  քեռն Սոփի – 69. 

Դարձեալ առ զկինն իւր Բուրտար և գնաց ի Պարսիկս – 69. և ետ զնա 

ցկինն իւր Սոփի: - 70. և անդ սնաւ առ հաւրաքեռ իւրում – 70. Ապա 

Յակոբ քեռբն իւրով Սակդենէիւ մնաց անդ – 71. Իսկ Բուրտար առեալ 

զկինն իւր և զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ 

յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 71-72.  Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, 

այր ոմն աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ 

դստեր իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. և մնաց առ նմա մինչև նա 

թագաւորեաց ի տեղի հաւր իւրոյ: - 73. և զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ 

առաջի իւր կալով,  լսելով զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. 

որ էր աշակերտ իւր – 75. և անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ իւր 

ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 

76. փախո զԳրիգորդ յանհոգս ուրեք հանդերձ ընկերաւք իւրովք - 82. Եւ ի 

վեր ամբարձեալ զձեռս իւր՝ իջուցանէր զսուրն ի վերայ աջոյ թիկանն և ի 

բաց ձգէր զպարանոցն: - 87. և կային մնային իշխանքն մեր զաւրուն 

իւրեանց – 89. Իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ՝ աճապարեալ 

կտրեաց զգլուխ նորա – 92. և  կտրեաց զգուխ նորա   և ընկեց  ի մաղախ 

իւր: - 93.  Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, աղաչեցին զիշխանս 

իւրեանց ի խաղաղութիւն, զի զմեռեալս իւրեանց թողեսցին – 94. Եւ 

ժողովեալ զմեռեալս իւրեանց յերկոցունց կողմանց,  և  հատեալ 

գերեզմանս, լցին զնոսա ի ներքս – 94. և թէ վասն մեղաց իւրեանց 

տանջեսցին  ի  տեառնէ – 96. Իբրև եդաք զնշխարսն ի տեղւոջ ուրում / ծն. 

իւրում / և ծածկեցաք – 103. և յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ 
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յարևելս և ասէ – 103. բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի ցաւս 

իւրեանց, զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալսն: - 

104. Իսկ Կուառ շինեաց աւան իւր և կոչեաց յանուն իւր Կուառս – 108. և 

ետուն նոցա ի սպասաւորութիւն զազգն իւրեանց: -109. զի և զայն 

տեսեալ՝  յիշեսցեն զառաջին գործ  պղծութեան  իւրեանց – 110. Եւ 

զԵպիփան հայր հաստատեաց վանացն ձեռամբ իւրով – 111. Իսկ զայլն ի 

Կեսարիա առին իւրեանց մասն – 115. Արդ իբրև եհաս պատգամաւորն 

վրաց իշխանին առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրել իւր 

յաւգնականութիւն:  – 118. զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև  յոյժ  և 

գոհացեալ զաստուծոյ, որ ետ  ի  ձեռս նորա զթշնամիս իւր – 125. Եւ 

եկեալ ի գեւղն Կուառս, և զի աշխատեալ էին, հանգիստ ետուն իւրեանց 

աւր մի: - 125. Եւ նորա կաշառեալ  ի  թագաւորէն  հիւսիսոյ  ԿՌ  

դահեկան, առ  և  գնաց յաշխարհ իւր – 126. և ԴՌ ընդ Հաշտենից 

կողմանէն և ԴՌ ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ այգեստանաւքն, գնացին 

ընդ վերի գահսն և մեզ ուշ կալցեն- - 128. Եւ  թագաւորն  հիւսիսոյ  

հրամայեաց իւր զաւրացն  զառաջսն  ունել: - 130. Իսկ թագաւորն 

հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր գնաց ի  Հաշտենից տափարակ տեղիսն: - 

133. Իսկ զգահերեց իշխանն կացուցանէր թիկնապահ իւր – 134. և 

այնչափ փութանակի դարձաւ և կրթեալ զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց 

շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. Եւ մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի 

Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: 

- 136. Եւ ոմն  ի  ծառայից Սիւնեանց իշխանին մղեաց զոմն ընկէց 

յերիվարէ իւրմէ – 138. և  դարձեալ կտրեաց զգլուխն  և  ընկէց  ի  մաղախ 

իւր: - 138. Եւ որ գնացին  ի  գաւառն իւրեանց, էին վեց հազար – 142. և նա 

եղև սիրելի վասն սրբութեան իւրոյ Մուշեղայ իշխանին Մամիկոնէից: - 

147. առեալ զկին իւր՝ էած առ հայր նորա և թողեալ զկին իւր՝ ինքն գնաց: 

- 149. Իսկ նա հրամայեաց սպասաւորացն իւրոց պատրաստել ճաշ 

կրաւնաւորացն – 153. Եւ ապա առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց 

զնա հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. և անդ շինեաց եկեղեցի 

վայելուչ և կոչեաց զանուն նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում – 156. 

Սա ետ  Բ. աւանս յիւր իշխանութենէն սուրբ Կարապետին զԱրտեմէտ և 

զԳոմսն: - 157. Եւ կտրեալ զգլուխն՝ եդ  ի  մաղախ իւր – 160. Իսկ Մուշեղ 

առեալ ընդ իւր  միայն Խ իշխան առանց այլ ուրուք... եկին առ թագաւորն: 

- 161. արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է, և մի՛ զգայլ, որ 

զբարս իւր մոռացեալ է – 162. և առեալ զզաւրս իւր, որ ի Մամիկոնեան 

տանէն, եկն ի գաւառ իւր: - 162. Իսկ նա ոչ ինչ յղեաց պատասխանի, այլ 
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ակսաւ զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. Յառաջին ամի 

թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ – 

164. յիշեաց Խոսրով զուխտ իւր և եկ առ աւար և գերութիւն – 164. Իսկ  

զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի Տարաւն ԼՌ-ով – 164. կալեալ 

զոմն առաջնորդ իւրեանց, և եկին մինչև յԱրձանն: - 164. Եւ ոչ կրելով իւր 

զմեղս՝ դատապարտեաց ի մարմնի իւրում և ելոյծ զանէծս ի վերայ խաչին 

– 167. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն հաւատացեալք և զմահն, որ 

վասն անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ զանձինս իւրեանց մատնելով 

տանջանաց – 167. Եւ որք գայցեն ի սա վասն կարեաց անձանց իւրեանց, 

ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր ախտից – 170. որք հաւատով 

յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս իւրեանց – 171. որք ի 

կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս տեղի և գործեցին բարիս առ 

եկեղեցիս, և յընչից իւրեանց մատակարարեցին վասն աստուծոյ առ 

կրաւնաւորս:  – 173. և սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն խաղաղութեան 

աշխարհի և զեկեալ թշնամիսն խորտակելոյ, և աղքատաց մնալ ի տեղիս 

իւրեանց: - 174. զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր աշտարակ եղեն աշխարհի, 

բարեխաւսք և աւգնականք առ աստուած: - 177. Եւ ինքն առեալ զզաւրս 

իւր Շ, երթեալ  առ  Մուշեղ – 184. Եւ հրամայեաց ծառայից իւրոց 

պատրաստել ճաշ և զՄիհրան կոչել: - 189. Եւ Վահանայ առեալ 

զմախաղն, ուր քիթքն կային  և  ետ բերել ծառայի մի առաջի իւր: - 190. Եւ 

նորա ձգեալ զձեռն իւր  ի  սուրն...  կտրեաց  նախ  զիւր քիթն  և  եդ  

առաջի ասելով – 190.  և զիւրն  և զայլ աւտար գաւառի մարդիկն ետ 

արտաքս հանել: - 193. և ոչ գիտացին, մինչև ոմն զերծեալ անկաւ ի 

բանակն իւր: - 198. և  ունէր ընդ ձեռամբ իւրով երեք հարիւր  և  ինսուն  և  

ութ կրաւնաւորս: - 204. Սա յանդիմանեաց զիշխանն Հարքայ, որ ունէր 

զկին եղբաւր իւրոյ – 205. Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից  ի  վերայ 

Յունաց երկրորդ անգամ, ապա ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ 

քեռորդոյն իւրոյ - 205. Ած և ի Պարսից զկին իւր զՊորպէս և եդ զանուն 

քաղաքին Պորպ, ըստ կնոջ անուանն: - 207. Սա ել  ի  վերայ Գոռոզ 

լերինն, շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝ Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս – 207. 

Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: - 211. Եւ 

նորա զայս լուեալ առեալ վեց հազար այր և զՍմբատ զորդի իւր, և գնաց ի 

պատերազմն: - 214. բայց արգելին զնա քահանայք դրան իւրոյ: - 218. Եւ 

ինքն յուղարկեաց զերիվարսն  ի  Մուշ յորդին իւր – 220. Իսկ նորա խոյս 

տուեալ աւուրս  ութ և պատրաստեաց զզաւրս իւր: - 220. փութապէս ի 

դիմի հարեալ շարժեաց ի վերայ իւր: - 221. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, 
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Սուրեն, առեալ ՃՌ դահեկան և ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի Տարաւն գնել 

զկին  եղբաւրն և զորդին: - 229. Իբրև կացին աւուրս Ժ, խնդիր արար 

Սուրէն եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ ու՞ր  է: - 229. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ 

յաղի բանսն Սուրէնայ, ետ զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 230. և  դու 

քրիստոնեայ լեր,  և  զիս  ի  պարսիկս տար և իւրեանքդ քեզ: - 233. 

Սմբատ եթող զորդին իւր զՎահան յայնկոյս - 234. Եւ ինքն թողեալ 

զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ այր … և  առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս 

հարիւր նորա, և գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 234. Եւ փողոց տուեալ  ի  

վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և  Վարազ յահեակ,  և  սկսան արեամբ  

թաւթաւել ինքեանք  և  երիվարք իւրեանց: - 239. Իսկ նորա թողեալ 

զահեակ թեւն յորդին իւր ի Վահան – 241. և այնպէս արարեալ ի մէնջ 

ահաւոր պատերազմին՝ փոխէին զերիվարս իւրեանց – 243.  Մկունք զի 

շատ տանէին ի ծակս իւրեանց` Մաշեցան ոտք նոցա: - 247. և 

ցնծութեամբ դարձան ի տուսն իւրեանց: - 248. Սա գնաց ի ժողովն, զոր 

արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ թագաւորութեանն – 249. Իսկ նա 

յուղարկեաց զՎահան զորդի իւր տեսանել, թէ զի'նչ խնդրէ: - 250. Եւ ելեալ 

գնաց ժողովել զզաւրս իւր` ինն հազար ինն հարիւր և քառասուն այր – 

253. և առեալ զգլուխս նոցա, գնաց առ հայր իւր: - 255. զի փոխանակ էր 

նա Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 258. Ապա միաբանեալ 

արարին իւրեանց զաւրագլուխն զՄիհրխոսրով – 259. Եւ ինքն թողու 

թիկանապհ իւր զՎահան Վարազակայ որդին: - 260. Եւ մտեալ յռազմ` 

ցրուեաց զժողովեալսն  ի  վերայ հաւր իւրոյ: - 261. Եւ կնքեալ զանձինս 

իւրեանց՝ դիմեցին ի վերայ պարսից: - 264. Ի  սոյն ամի վաղճանեցաւ 

Սմբատ.  և  ետ  տանել զինքն տապանատուն հարց իւրոց  ի  Գլակայ 

վանս - 267. և խնդրէր անցանել  ի  վանս  ի  Գլակայ, զի հանցէ զոսկերս 

թշնամեաց իւրոց – 268. Իսկ Վահան կոչեաց զորդին իւր զՏիրան  և ասէ – 

268. Ահա տէրն արարածոց Քրիստոս երևի ի մէջ ծառայից իւրոց, զի նա է 

թագաւորն նոցա և մեր հասարակաց, որ խոնարհեցաւ ի ձայն 

պաշտաւնէից  իւրոց և  էջ փրկեալ զնոսա և զմեզ – 273. Եւ դարձաւ 

Վարազ առ Սմբատ որդին իւր,  և  իջին  առ  Վահան –  276. և առեալ գնաց 

ի Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև 

յեւթն և ի տասն ամի թագաւորութեանն իւրում: - 279. Եւ զաւրացաւ 

Հերակլ ի թագաւորութեանն իւրում, գնաց ի  Պարսիկս – 279. որ կոչեաց 

զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում – 279-280. 

Եւ յանձն կալեալ իշխանին` գնաց ի տուն իւր: - 280. Իսկ Ծիծառնիկն 

զկինն և զորդիսն և զազգատոհմն իւր յղեաց առ իշխանն Արջուց -280. 
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ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ 

կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: - 281. զի Վահան 

յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին – 283. Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց 

իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան 

զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Զայս յետոյ շինեաց Համամ, զիւր 

անուն դնելով Համամաշէն: – 285. տասն  և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ 

իւր բերեալ, խնդրէր հարկս ի Հայոց: - 285. Զոր դիպող ժամանակ գտեալ 

իւր որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ 

զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ նա: – 285. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ 

ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ 

հազարաց – 285. Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն 

Գրիգորով Զենոբայ Ասորւոյ` վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, 

թողեալ գրով ի նոյն եկեղեցին: - 287. իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր 

ժամանակին թողոյր: - 287.  

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ – Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից … շինելով 

իւրաքանչիւր ումեք զտէրունեան տաճարն, և առանձինն բնակել: - 43. 

մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր երիվարս փախստական գնացաք յամուրն 

Ողկան – 83.   Եւ որք գայցեն ի սա վասն կարեաց անձանց իւրեանց, 

ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր ախտից – 170. աննախանձ 

ամենեցուն մատակարարդ ես ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից: - 171. 

իւրաքանչիւր ոք վա՜յ կանչէին և ոչ գիտէին զհետս անձանց, զի տէր 

պատերազմէր ընդ նոսա: - 257-258. իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր 

ժամանակին թողոյր: - 287. 

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՈՔ - Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից … շինելով 

իւրաքանչիւր ումեք զտէրունեան տաճարն, և առանձինն բնակել: - 42. 

իւրաքանչիւր ոք վա՜յ կանչէին և ոչ գիտէին զհետս անձանց, զի տէր 

պատերազմէր ընդ նոսա: - 257-258. 

Ի ՓԱԽՈՒՍՏ ԴԱՌՆԱԼ - վաղվաղակի յարձակեալ  ի  վերայ քաջ 

իշխանացն՝  ի  փախուստ դարձուցին զզաւրսն – 84.  Իսկ նա ի փախուստ 

դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն 

մեռաւ: - 93. 

Ի ՓԱԽՈՒՍՏ ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ - զի աճապարեալ կտրեաց զգլուխն 

Ըռահանայ, և զզաւրսն  ի  փախուստ դարձուցեալ – 212.   
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Ի ՓԱԽՈՒՍՏ ԼԻՆԵԼ - Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն  զիրսն և 

զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին 

զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. 

Ի ՔՈՒՆ ԱՌՆԵԼ -  Իբրև գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց 

զնոսա ի քուն առնել – 186. 

 

 

                                                                    

            

                                                                 Լ 

 

 

Լ - զոր և իշխանքն դարձեալ հաստատեցին ի վերայ եկեղեցոյն ամս Լ: - 

112. Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: Յետ նորա՝ /Եպիփան / 

աշակերտն Անտոնի՝ ամս Լ: - 145. Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան 

ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն, որ ի հարաւակողմն է 

յարևելից ի թագուցած Խաչին կողմանն՝ ամս Լ: - 148. Սա եկաց իշխան ի 

Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ – 282. զի Վահան յաւելեալ առ հարս 

իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ Կարապետին՝ կացեալ իշխան 

Տարաւնոյ և Ապահունեաց ամս Լ: - 283. 

ԼԱԼ - Իսկ նորա առեալ զմանուկն  սկսաւ արտասուել  և  լալ զինքն 

ասելով – 150. Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո 

անմտութիւնդ լացի – 208. Իսկ Սմբատայ առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և 

եկն ի սուրբ Կարապետն, անկաւ առաջի սրբոյ սեղանոյն, սկսաւ լալ և 

ասել այսպէս  - 252. 

ԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆ - զի պղնձի էր, երկոտասան կանգուն երկայնութեամբ և 

երկու կանգուն  և  թզաւ լայնութիւն: - 98. 

ԼԱՐ – Ա~յ արծուաձագ, որ թևաւքդ ես հպարտացեալ, եթէ ի լար 

ականատացս անկանիս, ես ցուցանեմ զզաւրութիւնս իմ ի քեզ: – 91. 

ԼԱՒ - լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ 

ապականեալ տեսանեմք: - 86.  Ով Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ է ինձ 

մեռանել՝ քան զեկեղեցի աստուծոյ հարկատու լինել Տաճկաց: - 285. 

ԼԲ – որ ԼԲ էր ի Մուշեղայ – 288. 

ԼԵԱՌՆ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս 

Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 35. Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ 
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լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր հաճեցաւ տէր բնակել սրբոցդ: - 

57. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ 

ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային կործանել – 63. և ելեալ ի 

վերայ լերինն, որ հանդէպ Կուառաց, մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք 

եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80. Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ ի 

վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ լերինն – 80. Իսկ իշխանն Մոկաց առեալ 

զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, կամելով իջանել ի Կուառս: - 

82. որ և դեռ Արձան կոչեն լերինն: - 87.  Եւ իբրև հասին  ի գլուխ լերինն, 

ձայն գուժեաց յերկոսին գունդսն  - 87. և փախստական արարեալ զնոսա 

իջուցին ընդ զառիվայր լերինն ընդ գեղջն կողմանէ: - 88. և կտրեաց զնա ի 

զաւրացն և փախստական արար ի վերայ  լերինն ընդ յերևելս կոյս – 91. 

Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և  Մեղտես և  Հոռեան, 

ելեալ  ի  լեառն Քարքէ / ծն. Քարքեայ, Քարքայ / …  շինեցին զնա 

դաստակերտս – 109. Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս 

բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում, և երկիր դաշտ և շուրջանակի 

լերամբ / ծն. լերամբք/ պարսպեալ և բազում ամրոցս – 143. Ծածկեսցեն 

զիս լերինք, և ողորմեսցին ինձ բլուրք – 150. և երթեալ ի վերայ լերինն, 

ընդ յերիս դեհս դարան գործեաց: - 196. և առեալ Վաշիրայ արս հազար և 

հարիւր, եկն ի վերայ լերինն: - 197. Եւ արդ ի վաղիւն սկսան զաւրքն գալ  

ի  նոյն տեղի լերինն: - 199. Եւ եդաւ անուն գաւառին Կորեայ լերինն: - 

200. ել ի վերայ լերինն Տորոսի / ծն. Տօրոսի, Տաւրոսի / և շինեաց անդ 

ամրոց և կոչեաց Գահար – 206. Սա ել  ի  վերայ Գոռոզ լերինն, շինեաց 

աւան որդոյն իւրոյ՝ Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս: - 207. Իսկ Սմբատայ ելեալ 

ի վերայ լերինն, զոր Սերեմավայրք կոչեն, բանակեցաւ հանդէպ 

Տիգրանայ: - 254. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ 

իւրով ԸՌ այր, և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ մի, որ հանդէպ հայի 

լերինն Տորոսի / ծն. Տարօնոյ լերինն / - 256.  

ԼԵԱՌՆ ՏԱՒՐՈՍԻ, ԼԵԱՌՆ ՏՈՐՈՍԻ - Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ 

լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր հաճեցաւ տէր բնակել սրբոցդ: - 

57. ել ի վերայ լերինն Տորոսի / ծն. Տօրոսի, Տաւրոսի / և շինեաց անդ 

ամրոց և կոչեաց Գահար – 206. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր 

ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր, և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ մի, որ 

հանդէպ հայի լերինն Տորոսի / ծն. Տարօնոյ լերինն / - 256.  

ԼԵԱՌՆ ՏՈՐՈՍԻ – տե՛ս ԼԵԱՌՆ ՏԱՒՐՈՍԻ 
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ԼԵԱՌՆ ՔԱՐՔԷ  - Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ   և  

Մեղտես և  Հոռեան, ելեալ ի լեառն Քարքէ / ծն. Քարքեայ, Քարքայ / … 

շինեցին զնա դաստակերտս – 109. 

ԼԵ-ԵՐՈՐԴ - թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն, ես Յովհան 

Մամիկոնեան եպիսկոպոս, ԼԵ-երորդ Զենոբայ, առաջին  եպիսկոպոսէ 

Մամիկոնենից – 288. 

ԼԵԶՈՒ - Եւ տուեալ զնա ի դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի և հելլէնացի 

դպրութիւն և լեզու – 72. Եւ մտեալ զաւրաց ի տունս՝ զորս պարսիկ 

լեզուաւ գտանէին, սատակէին: - 227. 

ԼԵՌՆԱԲՆԱԿ - Եւ առաքեաց զիշխանս Մամիկոնէից տանն, տեսանել 

տեղի վայելուչ  և լեռնաբնակ / ծն. լեռնակ / -   54. 

ԼԵՌՆԱԿՈՂՄՆ - զոր և գնաց  ընդ լեռնակողմն  և  եկեալ բանակեցաւ ի 

գլուխ Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն:  -  119.   

ԼԵՐԴՆ - Եւ պատառեալ զփորն, և ետ ծառային հանել զլերդն / ծն. 

զլեարդն/  և դնել ի բերան: - 190. 

ԼԶՌ - և  ետ ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու  և  առեալ զխաչն՝ 

եբեր ի վանս Գլակայ ի սուրբ Կարապետն – 279. 

ԼԸ - Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝ որ  ի գրի  առ  իս  

կայր,  և  բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի գիրս հաւաքելով՝ 

թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 288.  

ԼԻ - յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած լի 

արտասուաւք և ասեն – 271. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ,  

և  ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին՝  թէ խաչն  յԱրջք  է: - 281. 

յորժամ զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք 

ծանր, այլ և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ 

գրելեացդ – 289. 

ԼԻ ԼԻՆԵԼ ԽՆԴՈՒԹԵԱՄԲ - Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ, 

և  ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին՝  թէ խաչն  յԱրջք  է: - 281. 

ԼԻՆԵԼ - ողջ լինիք / ծն. լիջիր / վասն բազմաց աւգնականութեան ի տէր և 

մերոյ բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39. զի ընդ խաւար ընթացեալք 

զրկեալք լիցին / ծն. լինէին, լինին / յաստուածածանաւթութեանցն: - 40. 

ուստի հալածական լինէին ցաւք և հեծութիւնք: - 40. Խրատել և 

զիշխանսդ զայդոսիկ՝ լինել / ծն. լինիլ / եկեղեցոյն զարդս, աղքատասէրս, 

կրաւնաւորսասէրս, երկիւղածս: - 43. որպէսզի որք գայցեն ի բժշկութիւն, 

մի՛ լիցի / ծն. լինիցի / տրտունջ – 43. Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս 

ծածուկ գրով, զի մի՛ ինչ թերութիւն լիցի լսողաց, կարծելով թէ բերեալ  ևս 
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չեն: - 45. Ողջ լերուք ի տէր Յիսուս: - 46. Ամենայն ոք, որ զաստուածային 

մշակութիւն յանձն առնու, հալածական պարտ է լինել / ծն. լինիլ / – 47. 

յանձն առէք լինել / ծն. լինիլ / աւտար ի վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ ինչ 

զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47.  Զի մինչ գիտէիք 

զթագաւորս քրիստոսական հաւատով լցեալ և զաշխարհս 

յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք / 

ծն. եղայք / փախստական – 48. յոր վիճակ և բնակիջիք, ձեր եղիցի և որք 

զկնի ձեր, որչափ կենդանի էք դուք և մեք: - 49. Ողջ լերուք ի տէր: - 50. Իսկ 

Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի եպիսկոպոսունքն,  իբրև 

տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 51. Իսկ մեզ շնորհեցեր 

լինել ծանաւթս անուանդ քո և ժառանգ արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց 

առաքելոցն – 55. որ եղև միջնորդ ստուերի և ճշմարտութեան: - 56. յորում 

բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. Նոյնպէս և զերկրորդ պատերազմն, որ 

եղև ընդ Տրդատ և ընդ իշխանն հիւսիսոյ – 59. այլ պատճառ արգելմանս 

մերոյ Եղիազար եղև - 60. Ապա հարկ եղև վասն նորա և վասն սուրբ 

տեղեացն յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն Սիմաքոս – 60. կամ թե զի՞նչ եղև 

Եպիփան աշակերտ նորա կամ ու՞ր Եղիազար և Զենոբ: - 61. Ողջ լերուք ի 

տէր: - 62. Զենոբայ Ասորոյ պատասխանի թղթոյն Ասորոց և պատմութիւն 

վասն Իննակնեան տեղեաց  և  պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Ընդ 

ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու որդոյ Վաղարշու վրէժխնդիր 

լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 67. Եւ եղև միջնորդ արքայն ճենաց  և  

ոչ կարաց գրաւել զսիրտ նոցա  ի  հաշտութիւն: - 67.  Եւ ինքեանք 

ջրասույզ եղեալ / ծն. ջրասոյզ / կործանեցան - 68. Եւ   տուեալ զնա ի  

դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի և հելլէնացի դպրութիւն և լեզու, և 

վարժեալ լինէր աստուածպաշտութեամբ: -72. Իբրև եղև 

երկոտասեանամեայ, այր ոմն աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, 

ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. Արդ, 

իբրև եղէն նորա երկուս որդիք, անուն անդրանկին Վրթանէս և 

կրտսերոյն Ռստակէս – 72. Իսկ հրեշտակ տեառն հաւանեցոյց զնոսա 

զինքն լինել հովիւ – 74. Եւ ի վաղիւն բազում պատերազմունս սկսաւ լինել 

/ծն. լինիլ / – 77. գիշերագնաց եղեալ ի տեղի կռոցն և լցին զգանձսն ի 

տունս գետնափոս – 79. Եւ իբրև մերձ եղեն յելս զառիվայրին, յառաջ 

մատուցեալ Արձանն  և  Դեմետր,  և հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն  

և յանդգնաբար յարձակեցան ի  վերայ: - 81. փութացո յամուրն Ողկան 

մինչև տեսցուք՝ եթէ զի՞նչ լինիցի – 82. Իսկ արք գեղջն հետամուտ եղեն 

մեզ – 83. Արդ այս ձեզ յայտնի լիցի / ծն. լինի / -86. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, 



402 
 

հասին զաւրքն Հայոց և այլք ոմանք ի Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ 

յաւգնել քրմանց: -89. Առաջին պատերազմ եղև - 94. եղիցի աչք տեառն ի 

վերայ երկրիս այսորիկ պահել ի թշնամեաց -  96. Աջ սուրբ Կարապետիս 

եղիցի կնիք և պահապան – 97. և միանգամայն եղիցի տունս այս շինուած 

յաւիտենական յազգաց յազգս: - 97. Եւ իբրև եկաք իջաք յԻննակնեան 

տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց -  97.  անհաշտ 

թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 102. զի պատճառ իրացն այս եղև: - 103. 

եղիցի քեզ որպէս և կամիս – 105. և  մի՛  ոք  գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ 

կողման  և  որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ  և  անկեղծաւոր վարուք ի  նոյն 

տեղւոջն, մասնակից եղիցին / ծն. լիցին / դոցին բարեացդ: - 105. Իբրև եղև 

այս ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն և  

զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 

106. Եւ զայս ասացեալ խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ և անյայտնի եղև 

նշանաւք թևեռացն և փափագաւղացն: - 116. նոքա ընդ յառաջ եղէն մեզ և 

միաբանեալ ելաք ի բլուրն աղաւթեցաք: - 122. զի կուտեցան  ի  տեղեաց  

և  եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ - 124. զի լիցի յիշատակ յազգս անցելոց: - 124. 

զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև յոյժ – 124. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, 

զաւրքն սկսան կազմել փողոց թագաւորին, զի  յԱրձանն ելցէ: - 130. Զոր 

տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, յարտասուս եղեալ ասէ – 130. և եղիցի աւր 

յաւիտենական այսաւր ի միջի մերում: - 133. զոր եղեր առաջի զաւրաց 

քոց: - 133. Եւ բազում կոփեալ միմեանց և ոչինչ եղև: - 135. Իբրև ետես 

իշխանն Անգեղ տանն   զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա 

ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. Եւ այլք 

ոմանք հետամուտ եղեալ մինչև ի Կարնոյ քաղաք: - 141. Եւ նոցա 

փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և 

ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142.  Այս ամենայն գործեցաւ ի 

գալ նոցա ի Հռոմայ, բայց եղև ի ձեռն նենգաւոր իշխանին Աղձնեաց: - 142. 

ողջ լերուք ի տէր: - 144. և նա եղև սիրելի վասն սրբութեան իւրոյ 

Մուշեղայ իշխանին Մամիկոնէից: - 147. Սա բազում կրաւնաւորս 

կարգեաց ի Գլակայ վանսն, և եղեն առ սովաւ արս ՅՂԸ: - 147.  մի՛ առներ 

յիս զցասում բարկութեան քո, և մի՛ եղէց նշաւակ աշխարհիս – 152. Արդ՝ 

աւրհնեալ լիցի անուն քո յաւիտեան: - 153. ,,Ով սրբասէրք և փոյթք 

յաստուածային պատուիրանս, ուրախ  լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր – 

153. Արդ՝ արա զնշան քո զաւրութեանդ առ նա, զի վկայ  լիցի ազգաց և 

աւրէն բազմաց: -154. Որ ոք յանդգնեսցի մարտնչել Ընդ եկեղեցի 

աստուծոյ Այս սուր եղիցի ընդ նմա - 155. Իբրև ազդ  եղև առ Խոսրով 
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թագաւորն Պարսից, խնդաց յոյժ: -160. Զոր լուեալ Խոսրովու՝ գնաց  

վրէժխնդիր լինել Մուրկայ – 162. մի՛ տար ի ժառանգութիւն անհաւատից, 

այլ եղիցի ձեռն քո ի զաւրացուցանել զհաւատացեալս – 168. Եւ եղիցի 

փառք քո, տէր,  ի  տաճարի աստ – 170.  Սա եղև  խորտակիչք բռնութեան 

դժոխոց և կապանաց մահու: - 170. Մի՛ եղիցի իշխանութիւն չարին ի 

վերայ հաւատի քո  և  մի՛ ապականիչ ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 

172. Եղիցի ձեզ որպէս և կամիք – 173. Եւ յետ երից աւուրց եկն 

սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ,  և  տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ 

էին  և յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. և բազմաց բժշկութիւն 

լինէր ի տեղւոջն: - 176. զի աղաւթիւք իւրեանց ամուր աշտարակ եղեն 

աշխարհի, բարեխաւսք և աւգնականք առ աստուած: - 177. և երկիրս քեզ 

եղիցի և զաւակի քում: - 178. սուրբ Կարապետն եղիցի քեզ աւգնական և 

պարիսպ – 178. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին, և 

ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. Եւ Վահանայ 

դռնապան լեալ  և զեկեալ իշխանսն դարձուցանէր  ի դրանէն ասելով – 

189. և  տունդ այդ գերեզման ձեզ եղիցի, շնորհելով պարսից արքայի: - 

195. Եւ բորբոքեալ բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ եղէն  ի  

հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. և փախստական եղեն արք հարիւր 

յԱպահունիս – 199. Եւ թողուլ հրամայեաց արս Խ՝ զրուցատար լինել 

Պարսից արքային: - 201. և գիտեմք, որ գնդի խաղայք. առէք զգլուխ 

քեռորդոյդ ձերոյ և եղիցի ձեզ գունդ ազգաց յազգս - 202. Ի սոյն ամի 

Կարապետն, որ յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ խիստ եղև: - 202. և եղև 

այնպէս: - 205. զի անդ գահավէժ եղէն / ծն. գահավիժեցան / ոմանք ի 

վայրենի գազանաց, կարծելով եթէ հեծեալ է: - 207. Իսկ նորա 

գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն է, ուր իջեալն էին: - 

210. արդ՝ արի եկ առ մեզ և լեր հարկատու, ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև 

զշուն: - 214. Եւ նորա լուռ եղեալ մինչև ցմիւս ամն: - 217. ապա 

գիտասջիք՝ թէ ձեզ այդպէս պարտ է լինել / ծն. լինիլ /- 225. բայց եթէ դոքա 

քեզ պիտին՝ դու քրիստոնեայ լե՛ր և զիս ի պարսիկս տար – 231. դու 

քրիստոնեայ լեր,  և զիս ի պարսիկս տար և ինքեանքդ քեզ – 233. Արդ՝ 

իբրև մերձեցան ի վայրս վանիցն, ընդ յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն  և 

արգելուին զնա վանս Սուրենայ: - 235. Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ 

հասին յայն տեղի, որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. Եւ զերիվարսն իջեալ 

առին և խառնեցին յայլսն, և եղեն ԳՌ ձի: - 236. Իսկ ոմանք հետևակեալ 

ձորամուտք եղեն ի Պարսից զաւրացն, գնացին յանտառն  - 236.  Զայս 

ասաց, զի յիշելիք լիցի բանն: - 241. զի որչափ զաւրքն բազմանային, նոքա 
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յանհոգս լինէին ի մէջ նոցա – 243. Եւ մնաց ի Պարսից ԳՃ այր, որք ընդ 

միջոցս ելեալ փախստական եղէն – 245. Եւ աղուէս հպարտ եղև քան 

զառեւծ – 247. Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի պղծութեան աղանդոյն 

հալածական լինէր յերկիրն յունաց: - 249. ո՛ղջ լեր տէրամբ: - 252.  Այլ արդ 

կամք տեառն լինիցին / ծն. լիցին / - 252. Իբրև երեկոյ եղև, Վահան 

Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն 

Տիգրանայ  և զերից իշխանացն – 255. Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան 

խնդիր առնել Տիգրանայ  և որդոյ նորա,  և  ոչ գտին: - 259.  Եւ ժամանեաց 

նոցա երեկոյ և զաւրքն պարսից փախստական եղէն ի Հաշտենս ԸՌ այր: - 

262. Եւ եղև յետ ութուտասան ամի դարձեալ դժրութիւն ընդ պարսիկս և 

ընդ Վահան – 268.  Այլ եթէ շատակեաց կամիս լինել / ծն. լինիլ/, ի 

պղծութիւն մի՛ պատրիր, որպէս չես իսկ: - 269. Եւ փախուցեալքն ընդ 

յերեսս դաշտին թաքստեայք լինէին, որ և կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Փանդիկ: - 277.  և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և տուեալ 

նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս, լինել զրուցատար 

սքանչելեացն և յահէն, որ հանդիպեցաւ ի կրաւնաւորաց գնդէն նոցա: - 

278. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ,  և ընթացեալ աւետիս 

տայր կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք  է : - 281. Եւ եղեւ այս ի 

թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ և Հոռոմին ՆԻԷ – 281. զոր ստուգիւ գրեալ 

զեղեալ պատմութիւնն եդին ի  Գլակայ վանսն  ի  սուրբ  Կարապետն – 

282.  Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և պատերազմին, որ 

յեզերս Աղի ծովուն եղև - 283. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ 

մարզպան  Հայոց, առնու զաւր բազում  և գնայ  ի վերայ Հունաց – 283. 

Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ Խոսրով, թէ՝ 

Նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 283. Իսկ Տիրան արձակեաց 

ժողով լինել / ծն. լինիլ / համաւրեն զաւրու  ի  պատերազմ: - 285. Ով  

Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ  է  ինձ մեռանել՝  քան զեկեղեցի աստուծոյ  

հարկատու լինել  / ծն. լինիլ / Տաճկաց: - 285.  Իսկ ոմանք փախստեայք 

լեալ անցանէին հանդէպ մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 286. Բայց զոր ինչ  ի  

Տրդատայ մինչև  ի  Խոսրով արքայ պարսից լեալ է  ի  տանս 

Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ 

Կարապետէն, և ի մեր նուաստ հովուական աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ 

ի Քրիստոսէ – 289. և աստուած վարձահատոյց լիցի գրողացդ և 

ընթերցողացդ, ամէն: - 289. Եւ որ ոք զմեր անուն ի յիշատակէ այս գրոյս 

ջնջէ, լիցի և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 
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Եւ կատարիչք հրամանացս եղիցին աւրհնեալ յաստուծոյ և ի սրբոյ 

աստուածածնէս,  յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: - 289. 

ԼԻՆԵԼ ԶՐՈՒՑԱՏԱՐ - և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և 

տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս, լինել 

զրուցատար սքանչելեացն և յահէն, որ հանդիպեցաւ ի կրաւնաւորաց 

գնդէն նոցա: - 278. 

ԼԻՆԵԼ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ - յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եդէք / ծն. 

եդայք / փախստական: - 67. 

ԼԻՈՎ - սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ եւս յաւելում ի 

դաստակերտսն: - 50. 

ԼԼԿԵԼ - և զքուրմսն առհասարակ լլկեալ թողին իբրև զմեռեալս: - 98. 

ԼԼԿՈՒՄՆ - Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց …  կամ ի լլկումն այսոց, կամ ի գետավէժութիւն …  

դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով – 171. 

ԼՆՈՒԼ - Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական հաւատով լցեալ և 

զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ 

ընդէ՞ր եղէք փախստական – 48. և յոյժ ուրախութեամբ լցեալ գոհացաք 

զաստուծոյ – 60. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ 

գաւառ, ի հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի 

զյղութիւնն, որ զնորին մշակութեան ելից զկարգն: - 68. Եւ յորժամ լցան 

աւուրք պահոց նոցա, թափեցաւ մորթն վայրենական – 74.  գիշերագնաց 

եդեալ  ի  տեղի կռոցն  և լցին զգանձսն  ի  տունս գետնափորս – 80. և 

հատեալ գերեզմանս, լցին զնոսա ի ներքս – 94. Եւ իբրև լցաւ նոցա անդ 

ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց զզաւրս 

գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105. զոր յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս 

հանդէրձ  գլխաւոր  իշխանաւքն: - 122. Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է 

և հացապակաս, իսկ այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, առողջ իշխանք 

կրաւնաւորասէրք և սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և որբոց 

խնամածուք:  - 144. և յորժամ գտցես զսա նորոգ և անապականութեամբ 

լցեալ՝ որպէս զխորանն ի հնումն, ներքոյ և արտաքոյ: - 173.  Իսկ 

Վահանայ զհետ մտեալ ի մուրտսն լնուլ – 184. Եւ զաւրքն շուրջանակի 

պատեալ ի վայր լցին զպարսիկք – 226. Իբրև վճարեցաւ պատերազմ, 

հրամայեաց ի ձորս և ի հեղեղատսն լնուլ զնոսա: - 226. Իսկ Վահանայ 

լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ… գնաց մերձ ի 

բանակն Հոնին – 256. և բարկութեամբ լցեալ ռազմ կարգեցին: - 259. զոր և 

թշնամեաց տեսեալ յիմարեցան, և ի գետ անդր լցան – 272.  



406 
 

ԼՈԿ - բայց զի՞նչ են այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան գաւառ Հայոց, որ և 

գաւառին  մին մի քահանայ կամ երկու լոկ թէ հանդիպին: - 48. Զոր 

հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ 

զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն գործեցան: - 64. զի արս չորս հարիւր 

լոկ ունէր – 84. Եւ մինչ լոկ որ զթլփատսն կտրեաց, ասէ – 191. և եդից 

պսակ ի գլուխ քո և արարից զքեզ մարզպան  Հայոց, միայն լոկ զոսկերսն 

Մուշեղայ և զՎահանայ տուր ցիս: - 254.  ջորիքն ընդ ձայնս ասպարացն, 

և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն խրտուցեալ լոկ 

յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. 

ԼՈՅՍ -  Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք 

նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. 

յանկարծակի ծագեաց լոյս սաստիկ   առաւել քան զճառագայթս 

արեգական  ի նշխարացն – 96. և եդ անդ զմին ակն լուսոյ, զոր եբեր ի 

Կեսարիայ, և անուն Ղիգոն: - 100. և  զմիւս ակն լուսոյ / ծն. լուսաւոր / 

դնէր  ի նոյն տապանին, յաղագս միշտ լուսոյն, զոր ունէր:– 115. -  Բարւոք 

գտա զձեզ, աւթևանք հոգւոյն սրբոյ  և  ճրագք լուսոյ: - 121. և ի լոյս ածեալ 

զդարան մահուն, և թքակոծեաց զանմտութիւն նորա: - 161. Թո՛ղ 

զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և մեր հեղմամբ 

արեանս գրեա՛ զնոսա յորդեգրութիւն սրբոցն ի լոյս: - 172. և ի հերաց 

նորա լոյս փայլատակէր: - 219. Եւ երևեցաւ նոցա ի պատերազմին այր մի 

ահեղ և լուսաւոր, և հեր նորա լոյս փայլատակէր: - 264. Իսկ եպիսկոպոսն 

աղաւթեալ առ աստուած լռութեամբ, միայն զայս հանեալ ի լոյս, թէ 

Եղիցի քաղաքս այս խոպան և աւեր – 284. 

ԼՈՒԱՆԱԼ - տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս 

զխոտն և զհացն կերան… զսապոնին գինն ԿՌ դահեկան, որ զքո 

զաւրացն զգիշահոտ և զարիւնաթաթաւ հանդերձն լուանալ տուաք և 

ագաք:- 228. 

ԼՈՒԱՆԱԼ ՏԱԼ - տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս 

զխոտն և զհացն կերան… զսապոնին գինն ԿՌ դահեկան, որ զքո 

զաւրացն զգիշահոտ և զարիւնաթաթաւ հանդերձն լուանալ տուաք և 

ագաք:- 228. 

ԼՈՒԾԱՆԵԼ  - Եւ  ոչ  կրելով  իւր զմեղս՝ դատապարտեաց  ի մարմնի  

իւրում և ելոյծ զանէծս ի վերայ խաչին – 167. և ոչ ծառայելով նորա 

ապականացու բնութեանս, ելոյծ զապականութիւն մահու՝ ի գերեզմանի 

դնելով – 167. 

ԼՈՒՌ – Եւ նորա լուռ եղեալ մինչև ցմիւս ամն: - 217. 
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ԼՈՒՌ ԼԻՆԵԼ - Եւ նորա լուռ եղեալ մինչև ցմիւս ամն: - 217. 

ԼՈՒՍԱԲԵՐ - Սա խնդրեաց ի սուրբ Կարապետէն կապել զբերանս 

գազանացն, որք զլուսաբերսն ուտէին – 204. 

ԼՈՒՍԱՆԱԼ - Իսկ ի լուսանալ աւուրն Ե-երորդի՝ լուան զձայն 

սաղմոսերգութեան նոցա – 120. 

ԼՈՒՍԱՒՈՐ - Տայր և սրբոյն Գրիգորի երկու լուսաւոր ակունս, զոր 

տուեալ էր նմա Հռովմայ հայրապետն: - 78. Եւ դուք եկայք  ի լուսաւոր 

տեղին, զոր պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբդ: - 174. Եւ երևեցաւ 

նոցա ի պատերազմին այր մի ահեղ և լուսաւոր, և հեր նորա լոյս 

փայլատակէր: - 264. զի այր ոմն լուսաւոր ընդ սեամս եկեղեցւոյն յայս 

կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280. 

ԼՈՒՍԱՒՈՐԵԼ - Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես, մշակ առանց ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն քան 

զերկինս: - 123. 

ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ - և դադարեալ ի Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր 

Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ համարձակ 

սնուցանէր զմեր Լուսաւորիչն: - 69. 

ԼՈՒՍԻՆ - Արդ սկսան իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա ի պատերազմ, 

զի լուսինն  ի միջաւրէի էր: - 128. 

ԼՈՒՐ - Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր ութսուն հազար դահեկանի 

լուր փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232.   

ԼՌ - Եւ թագաւորն տուեալ ԼՌ ի ձեռս իշխանին  Ապահունեաց և 

արձակեաց /գրքում՝ արձակաց/ յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118. 

Բայց առ թագաւորն Տրդատ ԼՌ միայն մնացեալ էին զաւրք – 126. Եւ 

տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց  ԼՌ. և ինքն առեալ զզաւրսն Յունաց 

ՀՌ, գնացին ի Բալխաստան - 158. Իսկ զՄիհրան, որ էր քեռորդի  իւր,  

առաքեաց  ի  Տարաւն ԼՌ-ով – 164. Կամ տուք ի մեզ զգլուխն Ըռահանայ, 

կամ տուք  ԼՌ դահեկան  : - 212. Եւ նորա ետուն  ԼՌ  դահեկան   և 

դարձան: - 213. 

ԼՌԵԼ - և լռեցին երկոքին կողմանքն ի կոտորելոյ զմիմեանս: - 94. տե՛ս, 

տէր, և  մի՛ լռեր,  մի՛  դադարեր, զի կարի խրոխտացաւ թշնամին   ի  

վերայ մեր: - 252. 

ԼՌՈՒԹԻՒՆ - Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած լռութեամբ, 

միայն զայս հանեալ ի լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս խոպան և աւեր – 284. 

ԼՍԵԼ - Կամեցաւ  և  գործեաց սքանչելիս  ի  մերում ժամանակիս, զոր 

դուք ի  մեզէն  իսկ լուայք/ ծն. լուաք /: - 35. Իսկ զՏիմոթէոս լուայ  / ծն. 
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լուաք / թէ գնաց ի կողմանս Երուսաղէմի վասն աւետարանին 

թարքմանելոյ  ի  հելենացի գիրս: - 44. Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն 

վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ ինչ թերութիւն լիցի լսողաց, կարծելով թէ 

բերեալ ևս չեն: - 45. որպէս և այժմ զձէնջ իսկ լուաք – 47. զոր  և  յոյնք 

լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն Տրդատայ: - 59. Զայս ամենայն իբրև 

լուան Բեկտոր և Անաստաս և Թէովնաս և Աքիւղաս և Մարկիւղաս, 

զարմացան – 59. Իսկ Բուրտար իբրև լուաւ զայս հրաման ի թագաւորէն, 

փութացեալ եմուտ առ Ուգուհի կին Անակայ, և առ զԳրիգոր ի գրկաց 

նորա – 70. և զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր կալով,  լսելով 

զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. Զոր լուեալ իշխանքն 

ընդոստեան յոյժ – 81. զի յորժամ լուան երիվարքն, սկսան վրնջել և 

պատերազմ յուզել: - 81. Իսկ այլ զաւրքն Հայոց, իբրև լուան զձայն գուժին, 

ամենեքեան անդ հասանէին  ի բլուրն: - 84. Լուարուք մեզ իշխանք Հայոց 

– 85. Եւ լուեալ զայս իշխանն Անկեղ տանն, ետ հրաման գերծել զգէսս 

նոցա – 107. Իսկ  ի  լուսանալ աւուրն Ե-երորդի՝ լուան զձայն 

սաղմոսերգութեան նոցա – 120. զոր լուեալ յոյժ ուրախացաք: - 122.  Իսկ 

հայր նորա, իշխանն Արծրունեաց, եկեալ  ի  Կեսարիայէ  և  լուեալ զմահ 

կնոջն, ստրջացաւ: - 156. Եւ իբրև լուաւ թագաւորն, երկեաւ ի նմանէ, զի 

մանուկ էր: - 161. Զոր լուեալ Խոսրովու՝  գնաց  վրէժխնդիր լինել Մուրկայ 

– 162. Լո՛ւր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն քո ի մաղթանս 

ծառայից քոց: - 169. դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա 

մարդասիրութեամբ քով և ողորմեալ զերծուսցես զնոսա – 171. Եւ լուեալ 

սրբոցն՝ երկրպագեցին  առաջի  սրբոյ սեղանոյն: - 174. Եւ նորա լուեալ՝  

զաւուրս երիս անկեալ դնէր անխաւս: - 176. Արդ,  լուաք,  եթէ ի 

Շահաստանէ եկեալ էք ի Բուստր քաղաք՝ յերկիր տափարակ  և  

տաշտաձև, և գիտեմք, որ գնդի խաղայք – 201. Թէպէտ և ընդ Միհրանայ 

մահն խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ լացի, որ զնորա մահն լսեցեր / ծն. 

լսեցիր/ – 208.  Եւ նորա զայս լուեալ առեալ վեց հազար այր և զՍմբատ 

զորդի իւր, և գնաց ի պատերազմն: - 214. Բայց  թէ լսէք մեզ …և  մեզ 

տուրս տուք զայս կինս  և  զորդիս: - 231. Իսկ Սմբատ լուեալ ասէր – 244. 

Զարթի՛ր տէր և զարթո՛ զզաւրութիւնս քո, լսեա՛ զայսոսիկ – 252. 

Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ Խասրով, թէ՝ 

Նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 283. 

ԼՍԵԼԻ - Լսելի արա ինձ առաւաւտուց զողորմութիւնս քո: - 121. 

ԼՍԵԼԻ ԱՌՆԵԼ - Լսելի արա ինձ առաւաւտուց զողորմութիւնս քո: - 121. 
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ԼՍԵԼԻՔ- Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար,  որ և դևքն ի 

լսելիս մարդկան կոծէին՝ ասելով – 98. 

ԼՑՈՒՑԱՆԵԼ - և յոյժ անթերի ուրախութեամբ լցոյց / ծն. էլից / 

զվշտագնեալ անձն իմ: - 39. և աստուած այսաւր կրկին ուրախութեամբ 

լցոյց զարարածս իջմամբ սուրբ հոգոյն: - 121.  

ԼՓՆԻՔ - զի եսպան զնա  ի  պատերազմի արքայն լփնաց Ռէգէս: - 71. 

ԼՔՆՈՒԼ - Զոր տեսեալ  իշխանքն Հայոց լքեալ կործանեցան – 90. Արդ 

իբրև տեսին զաւրքն Տարաւնոյ, լքեալ յերկիր  կործանեցան – 263. 

 

                           

                                                    Խ 

 

 

Խ - Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր  միայն Խ իշխան առանց այլ ուրուք …  

եկին առ թագաւորն: - 161. և ինքն աստի և քաղաքացիքն անտի՝ Խ այր 

մաւրահեղձ արարին – 184. Եւ թողուլ հրամայեաց արս Խ՝ զրուցատար 

լինել Պարսից արքային: - 201. Իբրև գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն 

Միհրանայ առաջի թագաւորին, խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն 

յաւիտենից: - 202. 

ԽԱԲԵԼ - և  մի՛  վասն  զի մանուկ ես՝ խաբիր / ծն. խաբիցիս / ի  գեղ  

կանանց – 269. և զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ տայր հանել, որպէս 

զնենգաւոր և զխաբող ազգ: - 284. 

ԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆ – ապա խաբէութեամբ զայս հնարեցան – 110. Եւ ինքն 

խաբէութեամբ / գրքում՝ խաբեությամբ / կոչեաց զիշխանսն ի խորհուրդ – 

193. 

ԽԱՂԱԼ - Եւ  ինքեանք յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում աւուրս – 

125. ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց - 142. 

ապա կտրեցաք զգլուխդ զայդ և խաղացաք: - 201. և գիտեմք, որ գնդի 

խաղայք. առէք զգլուխ քեռորդոյդ ձերոյ և եղիցի ձեզ գունդ ազգաց յազգս 

– 201. խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց երկրորդ անգամ – 

205. Պահեա զդա, իջանեմք  ի Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ 

Կարապետին – 275.   

ԽԱՂԱՂԱԲՆԱԿ - Յետ այսքան պատմեալ զրուցատրութեանց, սուգ 

ժամանեաց խաղաղաբնակ երկրիս մերում – 283. 

ԽԱՂԱՂԵԼ - Եւ զայս ասացեալ խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ և անյայտնի 

եղև նշանաւք թևեռացն և փափագաւղացն: - 116.  
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ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ - և արարեր խաղաղութիւն առ հեռաւորս  և  

մերձաւորս գալստեամբ միածնի քո և քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն - 

55. Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն  զի Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոս գնացեալ էր յԵգիպտոս  և ջանս ունի համոզել զնոսա ի 

խաղաղութիւն - 60. Արդ մինչդեռ ի խաղաղութիւն / ծն. խաղաղութեան / 

էր Խոսրով, այր մի, որ կոչէր Բուրտար … ելեալ գնաց պանդխտեալ ի 

կողմանս Գամրաց: - 69. զոր իմացեալ հայրապետին համոզեաց զնոսա ի 

խաղաղութիւն: - 77. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր  ի  նոյն պատերազմի, 

հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող պատերազմին ի  խաղաղութիւն – 94.  

Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, աղաչեցին զիշխանս իւրեանց 

ի խաղաղութիւն – 94. Բարի եկիր, ճանապարհորդ խաղաղութեան: - 121. 

Բարւոք գտաք զձեզ, առաւաւտ խաղաղութեան: - 123. Այլ աղաւթիւք 

ձերովք պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն 

տեառն – 144. Արդ՝  մի՛ վասն պատասխանոյ ձանձրանալ ի մէնջ /գրքում՝ 

ի մինջ/, այլ երթ խաղաղութեամբ / ծն. խաղաղութիւն / - 151. Արդ՝ 

աւրհնեցեք զիս և արձակեցեք խաղաղութեամբ: - 154 և սկսաւ աղաչել 

զաստուած՝ վասն խաղաղութեան աշխարհի- 174. յերկրէս ել, արի և գնա 

խաղաղութեամբ – 209. և  տուեալ նոցա գանձս,  և ձիս  և  զէնս,  և  

արձակեաց զնոսա խաղաղութեամբ ի պարսիկս: - 248.   

ԽԱՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - ետ հրաման գերծել զգեսս նոցա և խաղացուցանել / 

ծն. խաղաղացուցանել / զնոսա ի Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին 

արս ՆԼԸ: - 107. յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո ապականեմ՝  և զքեզ և 

զընտանիս քո ի դուռն արքունի կապանաւք խաղացուցանեմ: - 163. և 

զձեզ ի դուռն արքունի խաղացուցանեմ: - 251. 

ԽԱՉ - և հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել ի տեղւոջն, ուր 

զնշխարսն եդին – 106. և  կանգնեաց զնշան տէրունական խաչին  ի  տեղի 

կռոցն Գիսիանէ – 110. զոր և կոչի Աւետեաց խաչ: - 122. Արդ, առեալ 

սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան տէրունական խաչին 

հանդերձ քահանայիւք և անուշահոտ խնկաւք – 122. Կանգնեցին զնշան 

տէրունական խաչին  մեծանդամ քարակոփ ի տեղի տաճարին – 123. զոր 

թագաւորն հրամայեաց թուել և գրել ի բուն խաչին – 124. Արդ ի 

հասարակել գիշերոյն, մինչ մեք զպաշտաւնն մատուցանէաք առաջի 

սրբոյ  խաչին – 126. զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, 

իշխանն Անգեղ տանն զՀոռենիցն կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն  

կանգնեաց – 126. և  սուրբն Գրիգոր   երթեալ աւրհնէր զխաչն,  ի  

յերկոսեան հիմն եկեղեցոյ արկանէր: - 127. Եկին և այլ Բ սուրբք և 
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բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն, որ ի 

հարաւակողմն է յարևելից ի թագուցած Խաչին կողմանն՝ ամս Լ: - 148. Եւ 

կանգնեաց խաչ քարէ և գրեցին ի նմա այսպես – 155. Եւ ոչ կրելով  իւր 

զմեղս՝ դատապարտեաց  ի մարմնի  իւրում և ելոյծ զանէծս ի վերայ 

խաչին – 167. Պարսպեա, տէր, խնամատար աջովդ  քո, զոր փրկեցեր 

խաչիւ քո՝ տալով աւգնականութիւն ի նեղութեան ի դէպ ժամանակի: - 

168. Եւ արտաքս ելեալ Պաւղիկարպոս գնաց  առաջի սրբոյ խաչին  -  174. 

և  իբրև  տեսին  զՊաւղիկարպոս, հատին զպարանոց նորա  և  ընկեցին 

առաջի խաչին: - 174. Եւ կանգնեալ խաչ ի վերայ նոցա. և բազմաց 

բժշկութիւն լինէր ի տեղւոջն: - 176. Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն, 

իջին յերիվարացն և գային ի վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն 

տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. կրաւնաւորն սևազգեստ էին մազեղինաւք, 

և ընդ Ծ կրաւնաւորն ժամահար մի,  և յերկուսն խաչ նշանակաւ: - 270. Եւ 

զայս ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին և զնշան խաչին դարձուցին ի վերայ 

թշնամեացն: - 272. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի  գունդս կրաւնաւորացն, 

ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ, և թագ ծիրանի 

ի գլուխ նորա և խաչ – 272. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս 

Ծիծառնեայ խաչին– 279. և քաղաքն աւերեաց, և զկտակարանսն այրեաց, 

և զսուրբ խաչն գերեաց, և առեալ գնաց ի Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի 

զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի տասն ամի 

թագաւորութեանն իւրում: – 279. և դարձոյց  զսուրբ խաչն՝ հանդերձ 

գերեաւքն: - 279. ետ ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու  և  առեալ 

զխաչն՝ եբեր ի վանս Գլակայ  ի սուրբ Կարապետն – 279.Աղաչեաց 

իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ հնարեա և գողացիր զխաչն – 280. բեր զխաչն և 

տուր  ինձ և առ յինէն ԶՌ դրամ: - 280.   Դրամն քեզ, զխաչն առնում և գամ 

յերկիրն քո, և ընտրեմ ամուր տեղի, և շինեմ աւան և զիմ անուանս դնեմ: - 

280. Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս … եկն վասն 

սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Եւ խնդրեաց զսուրբ խաչն: - 280. Իսկ 

նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ,  և ընթացեալ աւետիս տայր 

կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք  է : - 281.  և կալեալ զկրաւնաւորն, որ 

զխաչն գողացաւ, ետ զկաթողիկոսն – 281. Իսկ զխաչն ետ Վահան ի ձեռն 

եպիսկոպոսի Արջուց – 281. 

ԽԱՉԵԼ - Որոց և  եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ 

Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 37. 

ԽԱՌԱՆ - Բայց որ երկու տարի զԽառանայ գինին և զԱսորոց և 

զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 232. 
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ԽԱՌԱՆԵԼ - Իբրև եհաս նմա` ասէ. Կատաղի շուն, խառանեցեր / ծն. 

խառնեցեր, խառնեցար / զկնի քո ջղացն: - 136. և  քո կուռսդ շուն 

խառանեմ, որ փոխանակ դոցա հաջեն  ի  ձեզ: - 228. 

ԽԱՌՆԵԼ - Եւ յորժամ ճակատեցան առ միմեանս և կամէին խառնել, 

ժամանեաց  նոցա երեկոյ: - 89. Եւ զերիվարսն իջեալ առին և խառնեցին 

յայլսն, և եղեն ԳՌ ձի: - 236. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին  հասին 

զաւրքն յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ  և  խառնեցան ընդ 

յիրեարս: - 263.   

ԽԱՐԱԶՆԱԶԳԵՍՏ - զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի 

գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր արս քառասուն՝ 

ճգնաւորս և խարազնազգեստս, պարկեշտավարս և հրաժարեալս 

յաշխարհէ – 42.    

ԽԱՐԽԱԲԵԼ - Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան 

ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս 

խարխաբեալք: - 40. 

ԽԱՐՁ - և ի չորս հազարէն Ծ այր թողեալ էր ի Խարձս / ծն. Խարցս, Խարձ, 

ի Հարցս / կոչեցեալ գեւղն: - 181. 

ԽԱՐՍԽԵԼ - յորում հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ 

անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն – 56.  

ԽԱՒԱՐ - զի ընդ խաւար ընթացեալք զրկեալք լիցին 

յաստուածածանոթութեանցն-40. Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին 

բանն, թե ժողովուրդք, որք նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ 

աստուածգիտութեանն:- 40. 

ԽԱՒԱՐՉՏԻՆ - Եւ իբրև գայր իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, 

Զ այր աստի և անտի կային – 192. 

ԽԱՒԹՈՒԹԻՒՆ - Իսկ նա վասն խաւթութեանն ի սենեկն եմուտ և զնա 

միայն թողոյր ի ներքս: - 189. 

ԽԱՒՍԵԼ - և նոքա բազում վարդապետութեամբ խաւսէին / ծն. խօսէր / 

ընդ նոսա – 123. Եւ մտեալ ի սենեկն՝ խաւսեցաւ ընդ նմա այսպէս և ասէ – 

185. Եւ տրտմեցաւ Սուրէն և ոչ կարաց խաւսել: - 233. Իբրև եհաս իշխանն 

փախստական  ի  տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի 

էին և  ոչ կարաց խաւսել / ծն. խօսիլ, խօսել / կամ կռուել: - 276. 

ԽԳ - և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս – 

111. 

ԽԵԼՔ - Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին, և ձայն 

սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. 
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ԽԵԼՔ ԿԱՐՄՆՃԻ - Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին, և 

ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. 

ԽԵՂԴԵԼ - Եւ զերկու իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին – 

236. 

ԽԸ - և կալան ԽԸ իշխան կենդանոյն, և համար կոտորածին ոչ երևեցաւ  ̀

վասն բազմութեանն: - 160. 

ԽԻԹԱԼ - և թռչունք խիթասցեն ընդ իս – 150. 

ԽԻՃ - առեալ բրիչ՝ ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք Բ առնաչափոյ և 

արկեալ ի ներքս խիճս քարանց, և եդաք անդ զնշխարս Կարապետին: - 

101. 

ԽԻՍՏ - Ի սոյն ամի Կարապետն, որ յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ 

խիստ եղև: - 202. Եւ խիստ վաստակեցաւ Սմբատ  յաւուր յայնմիկ: - 265. 

ԽՄԲԵԼ - և այնպէս յաւրինեցան երկոքեան ճակատք և պատրաստեցան 

ի խմբել: - 134. Իբրև խմբեցաւ պատերազմ, ակն կալաւ Սմբատ որդին 

Վահանայ ի  վերայ Ասուրայ և պատահեաց նմա: - 215. Եւ խմբեցաւ 

պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս – 222. Եւ 

իբրև խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն – 270. Իբրև 

խմբեցան ընդ յիրեարս և կամէին փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա 

ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք և ասեն – 

271. Եւ ի վաղիւն ժողովեալ ի ստորոտն Գրգռոյ,  ի  դաշտն որ ընդ 

հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  մինչև  յերրորդ ժամն: - 286.  

ԽՆԱՄԱԾՈՒ - Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ 

այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և 

սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և որբոց խնամածուք / ծն. խմանածու / : - 

144. 

ԽՆԱՄԱՏԱՐ - Պարսպեա, տէր, խնամատար աջովդ  քո, զոր փրկեցեր 

խաչիւ քո՝ տալով աւգնականութիւն  ի  նեղութեան ի դէպ ժամանակի: - 

168. 

ԽՆԱՄԵԼ - Մի՛ վասն մեղաց նոցա դատապարտեր զնոսա, այլ 

գթութեամբ քով խնամեա և մարդասիրութեամբ քով ողորմեա և բժշկեա – 

171. 

ԽՆԱՄՈՎ - զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին … իբրև 

զեղբարս և զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով / ծն. խնամելով /– 269. 

ԽՆԱՅԵԼ – զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով 

ի մարմինդ քո  - 40. որով և աղաւթիւք քո և ի մեր հաւտս խնայեսցէ 

Քրիստոս – 46. 



414 
 

ԽՆԴԱԼ - Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի 

եպիսկոպոսունքն,  իբրև տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 

51. և խնդացեալ յոյժ, դարձաւ զկնի նոցա մինչև ի Հռոմ քաղաք: - 52. Իբրև 

ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն Պարսից, խնդաց յոյժ: -160. Եւ իբրև 

տեսին պարսիկք, զի դիմեցին ի քաղաքն միաբան, խնդացին յոյժ: - 183. 

Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ լացի – 

208. Եւ խնդացեալ զաւրացն Հայոց, մեծ գոհութիւն աստուծոյ 

մատուցանէին: - 255. Զոր տեսեալ Վահանայ և գիտացեալ թէ 

Կարապետն է, խնդացեալ յարձակեցաւ  ի  վերայ նորա – 264.  Եւ 

խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն  տաւն ցնծութեամբ կատարեցին – 281. 

ԽՆԴԻՐ - Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ թագաւորաւն, 

խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: - 119. իսկ սպասաւորքն 

արգելուին զնա յայն խորհրդոյ խնդրոյն – 150. Իբրև կացին աւուրս  Ժ, 

խնդիր արար Սուրէն եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ ու՞ր  է: - 229. Արդ իբրև 

առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել Տիգրանայ  և որդոյ նորա,  և  ոչ 

գտին: - 259.   Իսկ սպասաւորացն խնդիր արարեալ, ոչ գտին: - 280. 

ԽՆԴԻՐ ԱՌՆԵԼ - Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ 

թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: - 119. 

Իբրև կացին աւուրս  Ժ, խնդիր արար Սուրէն եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ 

ու՞ր  է: - 229. Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել Տիգրանայ  և 

որդոյ նորա,  և  ոչ գտին: - 259.  Իսկ սպասաւորացն խնդիր արարեալ, ոչ 

գտին: - 280. 

ԽՆԴՈՒԹԻՒՆ - զոր  առեալ  մեծաւ  խնդութեամբ  դարձան  յաշխարհն  

Հայոց: - 53.  Եւ նորա խնդութեամբ արտաքս ելեալ էառ զնշխարս սրբոց 

առաքելոցն – 57.  զոր յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս հանդէրձ  

գլխաւոր  իշխանաւքն: - 122. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ, 

և ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին՝  թէ խաչն  յԱրջք  է: - 281. 

ԽՆԴՐԱԿ - Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս 

եպիսկոպոս հանդերձ Բ սարկաւագաւք – 119. 

ԽՆԴՐԵԼ – Յորոց մին մշակն, զոր խնդրեմք  ի քէն, Եղիազարոս,  և  միւսն 

Սիւս հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ 

ձեռնադրեցին եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. Այլ վասն Տիմոթէի և 

Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի յինէն աղաչանաւք խնդրեալ/ ծն. 

խնդրել /, նոքա յայնժամ գնացին, մինչ դու զբագինսն կործանեցեր և մեզ 

հարցման պատասխանի էիք արձակեալ: – 44. Եւ անդ կացեալ բազում 

աւուրս, ապա խնդրեալ ի նշխարաց սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, 
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զահեակ ձեռն Անդրէի առաքելոյն, և զՂուկասու աւետարանչին. զոր 

առեալ մեծաւ խնդրութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. և խնդրեաց 

յաստուծոյ աղաւթիւք այսպէս – 54. զոր ինքեանք խնդրեցին, զայն 

յուղարկեսցես գրով: - 63. բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր 

զնշխարս սուրբ Կարապետին – 76. ոչ անտես առնես զաղաչանս 

այնոցիկ, որք խնդրեն ի քէն: - 103. Նոյնպէս եկն  ձայն  յերկնից, եթէ  զոր  

խնդրեցերդ/ ծն. խնդրեցերն, խնդրեսցես /՝ արարից – 116. Արդ իբրև  

եհաս պատգամաւորն վրաց իշխանին առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր 

խնդրել իւր յաւգնականութիւն: - 118. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն 

Գրիգոր և Տրդատ ի բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. 

Իբրև եկն Վահան առ Միհրան, և նա խնդրեաց ի նմանէ զԱստեղաւնս 

ամրոցն: - 180. Այս մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն 

հակառակեալ միմենաց՝ գունդ խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել – 201. 

Սա խնդրեաց ի սուրբ Կարապետէն կապել զբերանս գազանացն, որք 

զլուսաբերսն ուտէին – 204. Թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ՞ր ածեր  ի  

հետ, մի՞թէ որդիս խնդրես յերանաց մերոց: - 209. Եւ զաւրքն  ի  

տարակուսանս մտեալ՝  խնդրէին ելս իրացն  և  ոչ գտանէին: - 212. Իսկ 

նա յուղարկեաց զՎահան զորդի իւր տեսանել, թէ զի՛նչ խնդրէ: - 250. 

Բայց զայս ի մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին – 251. Ապա զհետ 

փախստէից մտեալ խնդրեցին/ ծն. խնդրէին/, և հայեցեալ տեսին զնոսա 

գահավիժեալ: - 259.  և խնդրէր անցանել ի վանս  Գլակայ – 268. Եւ 

խնդրեաց զսուրբ խաչն: - 280. տասն  և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ իւր 

բերեալ, խնդրէր հարկս ի Հայոց: - 285. 

ԽՆԴՐԵԼ ԵԼՔ - Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝  խնդրէին ելս 

իրացն  և  ոչ գտանէին: - 212. 

ԽՆԴՐՈՒԱԾ - Այլ որ յուսով հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի 

դուռն եկեղեցոյն, խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես զնոսա – 104. զի 

այն իսկ էր խնդրուածք նոցա: - 273. 

ԽՈԶՈՒԹԻՒՆ – Ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. 

ԽՈՅՍ - Իսկ նորա խոյս տուեալ աւուրս  ութ  և պատրաստեաց զզաւրս 

իւր: - 220. և  զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և 

թաքեան.  ննջեցին խոյս տուեալ մինչև ցմիւս աւրն աւրհասարակ – 246.   

ԽՈՅՍ ՏԱԼ - Իսկ նորա խոյս տուեալ աւուրս  ութ  և պատրաստեաց 

զզաւրս իւր: - 220. և  զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր մի 

և թաքեան.  ննջեցին խոյս տուեալ մինչև ցմիւս աւրն աւրհասարակ – 246.   
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ԽՈՆԱՐՀԵԼ - Լո՛ւր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն քո ի 

մաղթանս ծառայից քոց: - 169. զի նա է թագաւորն նոցա և մեր 

հասարակաց, որ խոնարհեցաւ  ի  ձայն պաշտաւնէից  իւրոց և  էջ 

փրկեալ զնոսա և զմեզ – 273. 

ԽՈՉՔՈՐ - Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի խոչքորոց / ծն. խոչքրաց, 

խոզ քոյոց / դասուց, որ զաղբս ճաշակեն, ողջո՛յն: - 208. 

ԽՈՍՏԱՆԱԼ - զոր յաղաչանս դարձան և հարկս խոստանային տալ նոցա: 

- 212. 

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ - որ դաւանեն խոստովանութեամբ զանուն քո 

առաջի ազգաց աւտարաց: -168. 

ԽՈՍՐՈՎ - Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի 

մահուն Խոսրովու / ծն. Խոսրովայ, Խոսրովա / և անտի ոճով գրել 

զամենայն – 63. Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու / ծն. 

Խոսրովայ / որդոյ Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր Արտևանայ եղբաւր 

իւրում – 66. Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, 

խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ սպանեալ զԽոսրով - 67. 

Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ վերջանայր պարթևն ի 

սպանմանէն Խոսրովու – 67. այլ յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին և 

զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ փախստեան աղագաւ գայ առ Խոսրով: - 67. 

կամէր Խոսրով արշաւել ի պարսիկս ի գարնանային ժամանակս – 68. ի 

ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր  

վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. Բայց 

թագաւորն պարսից զաւր մահուն Խոսրովու / ծն. Խոսրովայ / տաւն 

կարգեաց - 68. Արդ մինչդեռ ի խաղաղութիւն էր Խոսրով, այր մի, որ 

կոչէր Բուրտար … ելեալ գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 69. 

Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և  դեռ հոգոջ էր, հրաման տայր 

թագաւորն զազգատոհմն Անակայ  ի  սուր սուսերի մաշել: - 69. որ սպան 

զհայր քո Խոսրով – 73. Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից 

արքայ և Ջամբ Խոսրով որդի նորա եկն փախստական ի Հռոմս առ 

Մուրիկ: - 158. Արդ՝ մինչ  ի  Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ 

տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի Դուին և Հայոց Մարզպան 

հաստատեաց: - 158. Իբրև ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն Պարսից, 

խնդաց յոյժ: -160. յղեաց առ Խոսրով Մուրիկ արքայն Յուաց – 160. և քոյրն 

Խոսրովու իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն եղբաւրն: -161. Զոր 

լուեալ Խոսրովու՝  գնաց  վրէժխնդիր լինել Մուրկայ – 162. Բայց յորժամ 

եկն Խոսրով ի Կարնոյ քաղաք` զՄիհրան ի Տարաւն առաքեաց բազում 
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զաւրաւք – 163. Որոց եկեալ և  կատարեցին զասացեալն Խոսրովու: - 163. 

յիշեաց Խոսրով զուխտ իւր և եկ առ աւար  և գերութիւն – 164. Եւ ինքն 

յղեաց առ պարսից թագաւորն Խոսրով և  ասէ – 227. Դարձեալ այլ զաւր 

առաքեաց Խոսրով ի վերայ Սմբատայ տանն Մամիկոնէից՝ զՏիգրան 

զաւրապետն մեծ Ի հազարաւ – 250. Եւ որք ապրեցան յաւուր յայնմիկ՝ 

ՌԽ այր, որք գնացին ի Պարսիկս առ Խոսրով: - 266. Ընդ ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակլեայ զաւրացաւ Խոսրով պարսից արքայն – 279.  

Եւ զաւրացաւ Հերակլ ի թագաւորութեանն իւրում, գնաց ի  Պարսիկս, և 

եսպան զԽոսրով  – 279. Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ 

վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ 

քան զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ 

որդեգիրս, լեալ մարզպան  Հայոց, առնու զաւր բազում և գնայ ի վերայ 

Հունաց – 283. Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ 

Խոսրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ Տիրան և եղև  ընդ յոյնսն – 283. Ապա ի սոյն 

ամի ելանէ Հերակղ և սպանանէ զԽոսրով: - 285. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ 

մինչև ի Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի 

գրով: - 287. Ի  ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի , և  ի  մահուն 

Խոսրովու, հրամանաւ տեառն Ներսեսի Հայոց կաթողիկոսի … թողի 

անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն– 288. 

ԽՈՍՐՈՎՈՒՀԻ - Որ իբրև զարգացաւ, գնաց յերկիրն Ճենաց, յետ մահուն 

Խոսրովուհեայ – 70. Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն այն 

հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 

71. 

ԽՈՏ - զի ընդյարձակութիւն էր որսոյ և հովուաբեր էր, և խոտի և փայտի  

առատաձեռն – 109. Կամ տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ 

երկրիս զխոտն և զհացն կերան – 227. և ԴՌ դահեկանի խոտ են կերեալ ի  

դաշտէդ – 232. 

ԽՈՏԱԲՈՒԽ - Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, 

վայրք անուշաւդ, ջուր բազում, և երկիր դաշտ և շուրջանակի լերամբ 

պարսպեալ  և  բազում ամրոցս.  և  երկիր խոտաբուխ  և  մայրաբուխ – 

143.   

ԽՈՏԱԲՈՒՏ - Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո 

ժամաանկս այսքան աշտիճան հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ 

անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի դրախտն փափկութեան, և մեզ 

բարեխաւսք: -  177. 
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ԽՈՏԱՃԱՐԱԿ -  Ի սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց՝ սուրբք և 

ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝ ամս Բ: - 148. Իբրև 

գիտացին արքն եաւթ, որ խոտաճարակքն էին ի վանսն, և զամենեսեան 

փախուցին զկրաւնաւորսն: - 165. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն 

եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ  

էր  ի  Յունաց, գրել զառ  ի  յինքեանց ասացեալս: - 165.   

ԽՈՐԱԳՈՅՆ -  իբրև եդաք  ի  ներքս  ի  տապանն զնշխարս նոյնչափ 

խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն … զնոյն աղաւթս 

մատուցանէր առ աստուած – 115.   

ԽՈՐԱՆ - որպես  և  առ դրան խորանին ննջեցուցանէին զուխտաւորսն: - 

43. Եւ եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն խորանին, և ամենայն 

խստութեամբ տուեալ պատասխանի – 161.  և յորժամ գտցես զսա նորոգ և 

անապականութեամբ լցեալ՝ որպէս զխորանն ի հնումն, ներքոյ և 

արտաքոյ: - 173. Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն էին և ետ 

կոչել զիշխանսն մի մի ի խորանն և կտրել  զգլուխսն – 198. Իբրև երեկոյ 

եղև, Վահան Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց 

զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից իշխանացն, զի էին ի միում խորանի – 

255. Եւ դարձեալ եկն ի տեղին և երթեալ գաղտ եմուտ ի  խորանն  առ  

Տիգրան: - 255.  

ԽՈՐՀԵԼ - զի անդ իսկ էր խորհեալ / ծն. խորհել / դնել զմնացեալ նշխարս 

– 114. Եւ բարժանեալ զզաւրսն՝  արձակեաց, որպես խորհեցաւ: - 129. 

Խորհեցաւ շինել եկեղեցի, բայց գնաց ի մատրավանսն` վասն զնիւթն 

գտանելոյ – 156. Իսկ նա խորհեցաւ դարան մահու գործել  նմա: - 161. Իսկ 

Միհրան խորհեցաւ յուղարկել ի վերայ նոցա Ռ այր: - 185. Այս այն գլուխ 

է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն 

հրով այրել: - 194. Սա մերթ բարի խորհի մեզ և մերթ չար: - 250.  Եւ իբրև 

բանակեցան առ իրերաւք, խորհեցան սոքա գնալ  ի  վերայ  պարսից - 

262. Նեղեացար պանդխտութեամբ, արդ՝  արի ե՛կ, զի խորհեսցուք  ինչ  ի  

վերայ արքայի: - 284.   

ԽՈՐՀՈՒՐԴ -Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, 

խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ սպանեալ զԽոսրով - 67. 

Մինչ զի խորհուրդ առեալ  իշխանին Անկիւղ տանն  ի գիշերին հարկանել 

զքաղաքն – 77. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և Մեղտես և 

Հոռեան, ելեալ ի  լեառն Քարքէ … շինեցին  զնա  դաստակերտս – 109. 

իսկ սպսաւորքն արգելուին զնա յայն խորհրդոյ խնդրոյն – 150. Եւ ինքն 
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խաբէութեամբ /գրքում՝ խաբեությամբ / կոչեաց զիշխանսն ի խորհուրդ – 

193. 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ  ԱՌՆԵԼ - Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն 

Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ 

սպանեալ զԽոսրով - 67. Մինչ զի խորհուրդ առեալ իշխանին Անկիւղ 

տանն ի գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77. Եւ յետ ժամանակաց 

խորհուրդ առեալ Կուառ և Մեղտես և Հոռեան, ելեալ ի  լեառն  Քարքէ  …  

շինեցին  զնա  դաստակերտս – 109. 

ԽՈՐՆԻ - և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան 

դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն, յորոց մինն Կուառս և 

Մեղտի և Բրեխ և Տումբ և Խորնի, Կեղք և Բազու – 111. Եւ Խորնի / ծն. 

Խոհրնի, Խորհի, Խրտնի/ ունի ծուխս ՌՋԶ   և  հեծեալս  Է հարիւր  և  

հետևակս  Ռ  և  Է: - 112. 

ԽՈՐՇԱԿԱՀԱՐ - Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ 

այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և 

սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և որբոց խնամածուք: - 144. 

ԽՈՐՈՎԵԼ – Տար խորովէ և կեր – 225. 

ԽՈՐՏԱԿԵԼ  - զի որպէս Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ կորեաւ, 

նոյնպես  և  աստ ի սորա գալստեանս և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 

35. Իբրև ընթերցան զգիր արձանին, խորտակեցին զարձանն քարէ:-164. և 

սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն խաղաղութեան աշխարհի և զեկեալ 

թշնամիսն խորտակելոյ- 174. 

ԽՈՐՏԱԿԻՉ - Սա եղև խորտակիչ բռնութեան դժոխոց և կապանաց 

մահու: - 170. 

ԽՈՐՏԿԱՐԱՐ – Պարսից խորտկարարդ / ծն. խորդկարար /, առ զաղս: - 

188. 

ԽՈՑԵԼ - Եւ իբրև եհաս նմա, Մեստակէսն խոցեաց զբարձս նորա – 92. և 

իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան 

ի բանակն և անդէն մեռաւ: - 140. Եւ Սմբատ  ի  ներքս անցեալ` եհար և 

կտրեաց զսոնապան  բարձից նորա, և կարեվէր խոցեաց և ընկենուլ 

կամեցաւ զՎաղթանկ: - 223. 

ԽՈՒԶԵԼ - զոր երթեալ խուզեցին աւուրս բազումս – 54.   

ԽՈՒՆԿ - Արդ, առեալ սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան 

տէրունական խաչին հանդերձ քահանայիւք և անուշահոտ խնկաւք - 122. 

ԽՈՒՑ - զի և անդ իսկ էին դարանափոր խուցք նոցա: - 121. 



420 
 

ԽՌՈՎԵԼ - Իբրև գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն Միհրանայ առաջի 

թագաւորին, խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն յաւիտենից: - 202. 

ԽՍՏԱՆԱԼ - Եւ իբրև  ել  արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ  

յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն,  և  ոչ պատրաստեցին կնոջն կերակուր: - 

153. 

ԽՍՏՈՒԹԻՒՆ - Եւ եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն խորանին, և 

ամենայն խստութեամբ տուեալ պատասխանի – 161. 

ԽՐԱՏ – Այլ և խրատ բարեաց տամ քեզ – 41. Իսկ սուրբն Գրիգոր 

առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս հանդերձ Բ սարկաւագաւք 

տուեալ նոցա խրատ, եթէ յառաւաւտուն պահուն ելանեն յանտառէն ի 

բլուրս ուրեք – 120. Եւ  խրատ տուեալ, թէ յորժամ նոքա զձեւք հային, դուք 

միաբան  ի  քաղաքն դիմեցէք – 182. Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն ի 

գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն  Մեղտեայ – 185. զի զայն խրատ տուեալ 

էր Վահանայ: - 187. 

ԽՐԱՏ  ՏԱԼ - Այլ և խրատ բարեաց տամ քեզ – 41. Եւ  խրատ տուեալ, թէ 

յորժամ նոքա զձեւք հային, դուք միաբան  ի  քաղաքն դիմեցէք – 182. Եւ 

Վահան խրատ տայր զաւրացն ի գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն  

Մեղտեայ – 185. զի զայն խրատ տուեալ էր Վահանայ: - 187. 

ԽՐԱՏԵԼ - Խրատել / ծն. խրատեա՛ / և զիշխանսդ զայդոսիկ՝ լինել 

եկեղեցոյ զարդս, աղքատասէրս, կրաւնաւորասէրս, երկիւղածս: - 43. 

ԽՐՈԽՏԱԼ - Ո՛վ, որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ վասն աստուծոցն 

մարտնչիս, սուտ ես. եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք  - 85.  

ԽՐՈԽՏԱՆԱԼ - Եւ ի միւսում ամին խրոխտացեալ `  այլ զաւրս 

առաքեաց: - 202. տե՛ս, տէր,  և  մի՛ լռեր,  մի՛  դադարեր, զի կարի 

խրոխտացաւ թշնամին ի  վերայ մեր: - 252. 

ԽՐՏՈՒՑԱՆԵԼ - զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն 

ընդ ձայնս ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ 

փողոցն խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. 

                                                     

 

                                                       Ծ 

 

 

Ծ - և ի չորս հազարէն Ծ այր թողեալ էր ի Խարձս կոչեցեալ գեւղն: - 181. և 

կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր – 192. Եւ 

իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ վասն այլ 
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թշնամեաց: - 197. կրաւնաւորքն սևազգեստ էին մազեղինաւք, և ընդ  Ծ 

կրաւնաւորն ժամահար մի,  և  յերկուսն խաչ նշանակաւ: - 270. 

ԾԱԳԵԼ - Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ 

արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս 

խարխաբեալք: - 40. Եւ արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգակն 

արդարութեան Քրիստոս,  և  դու ընտրեցար  ի  տեղի  սրբոց առաքելոցն 

Բարթողիմէոսի  և Թադէոսի, յիշեա զնոցա նահատակութիւնն և մի երբէք 

վերջասցիս ի շաւղաց նոցա – 41.   յանկարծակի ծագեաց լոյս սաստիկ 

առաւել քան զճառագայթ արեգական ի  նշխարացն – 96. Եւ այնչափ 

ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի դուրս ընթացեալ արք և 

կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն – 96.  

ԾԱԾԿԵԼ - Եւ ծածկեաց տէր զտեղին և ոչ կարաց տեսանել մինչև սուրբն 

Գրիգորիոս դարձաւ ի տեղին: - 83. եդաք զնշխարսն ի տեղւոջ ուրում և 

ծածկեցաք – 103. Եւ շարժեալ  ծածկեցաւ տեղին: - 105. Ծածկեսցեն զիս 

լերինք, և ողորմեսցին ինձ բլուրք – 150. բայց զդուռն եկեղեցոյն ոչ 

կարացին գտանել, զի ծածկեաց տէր ի նոցանէ – 175. Եւ կողմնեցուցեալ ի 

մահիճսն` քնոյ պատճառաւք ծածկեցին: - 191. Եւ զերիվարսն  և  զուղտսն 

յուղարկեցին  ի գեւղն Պալունեաց.  ընդ  ձի,  և  ընդ յուղտ,  և  ընդ յէշ՝ 

գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 259. 

ԾԱԾՈՒԿ - Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով–45. Եւ 

նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ ի Վաշդեան՝ յամաւթ առնելով վասն 

ծածուկ իրացն:- 284. 

ԾԱԿ - Մկունք զի շատ տանէին ի ծակս իւրեանց` Մաշեցան ոտք նոցա: - 

247. 

ԾԱՄ – ծամ թողուին ի գլուխ մանկանցն – 110. 

ԾԱՅՐԱՏԵԼ - Եւ բարկացեալ  Վաշդեան՝ ետ ածել զՀամամ  և ծայրատել 

զոտս և զձեռս նորա: -284. 

ԾԱՅՐԱՔԱՂ - Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր յուղարկեալ, 

հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ առնել -143. 

ԾԱՅՐԱՔԱՂ ԱՌՆԵԼ - Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր 

յուղարկեալ, հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ 

առնել -143. 

ԾԱՆԱՒԹ - յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ ինչ 

զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47.  Իսկ մեզ շնորհեցեր 

լինել ծանաւթս անուանդ քո և ժառանգ արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց 

առաքելոցն – 55.   
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ԾԱՆՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ զայս գիտութեան աղագաւ ձեզ ծանուցանեմք – 35. 

Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն առ իշխանին 

Անկեղ տանն և  թղթով ծանուցաք / ծն. ծանեցաք / զիրսն: - 84. Ապա 

երթեալ գնացին առ Միհրան, և ծանուցին  զամենայն ձև ամրոցին: - 180. 

և ինքն եկեալ ծանոյց  զիրսն եկեղեցպանին: - 280. Իբրև առ զթուղթ  և  

ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ  մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ 

ծանուցանել զնենգութիւնն, որ  ինչ առաջի  կայր  ի  զաւրացն եկելոցն ի 

Պարսից: - 284. 

ԾԱՆՐ - յորժամ զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի 

ումեք ծանր / ծն. ծաղր / - 289. 

ԾԱՌ - Եւ զերկու իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին – 235. 

ԾԱՌԱՅ - Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի  Զենոբայ 

անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի Հայաստանեայցս յոյժ սիրով 

ողջոյն ի տէր – 64. Եւ ոմն  ի  ծառայից Սիւնեանց իշխանին մղեաց զոմն 

ընկէց յերիվարէ իւրմէ – 138. Զոր տեսեալ ծառայիցն՝ ընթացեալ ազդ 

առնէին սպասաւորաց եկեղեցոյն: -155. Յառաջին ամի թագաւորութեանն 

Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ 

նորա – 164. Լո՛ւր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն քո ի 

մաղթանս ծառայից քոց: - 169. և  ինքն պատրաստի արարեալ 

զդարանակալսն՝ հրամայեաց  ծառայիցն կտրել զերիվարսն արաւտի 

պատճառանաւք – 186.  Եւ հրամայեաց  ծառայից իւրոց պատրաստել 

ճաշ և զՄիհրան կոչել: - 189. Եւ Վահանայ առեալ զմախաղն, ուր քիթքն 

կային  և  ետ բերել ծառայի մի առաջի իւր: - 190. Եւ նորա բարկացեալ առ 

զտէգն  որ ի ձեռն ծառային  և կամէր հարկանել զՎահան: - 190. Եւ 

պատառեալ զփորն, և ետ ծառային հանել զլերդն և դնել ի բերան: - 190. և 

ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին – 191. և կոչեալ ի 

հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր – 192. 

Կարապե՛տ, յայտնեա զքեզ և այսաւր ծառայից քոց, զի վասն քո 

մեռանիմք ի վերայ հաւատացելոց Քրիստոսի: - 223. Իսկ մի ոմն  ի 

ծառայիցն էառ զգլուխն  և փախեաւ: - 224. Եւ միւս այլ ծառայ առեալ 

զգլուխն փախեաւ: - 224. պարսիկք, մի՛անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, 

որ սրտացաւ ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. Եւ ծառային 

դարձեալ ձգէր զգլուխն՝ եհար զկուրծսն Սմբատայ  և  ասէ – 225.  Իսկ 

Սմբատայ առեալ զգլուխն և  զհետմտեալ ծառային ասէ – 225. և մտեալ 

ծառային Վահանայ կտրեաց զգլուխ նորա – 255.  Ահա տէրն արարածոց 
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Քրիստոս երևի ի մէջ ծառայից իւրոց – 272. Եւ կտրեալ զգլուխ նորա, ետ 

ցծառայ մի  և  ասէ – 274. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն ասէ – 275. 

ԾԱՌԱՅԵԼ - այս քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի աստուածոցն և 

գիտեմք զզաւրութիւն նոցա – 85. որք զգուշութեամբ ծառայեն քեզ – 104. և 

որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, 

մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: – 105. և եթող ի տեղւոջն արս 

կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն – 

111. և ոչ ծառայելով նորա ապականացու բնութեանս, ելոյծ 

զապականութիւն մահու՝ ի գերեզմանի դնելով – 167. Եւ յուսասցին 

յանուն քո, որք երկիւղիւ ծառայեն քեզ: - 168. Այ չարաբարոյ գայլ Վահան, 

մինչ գիտես եթէ ծառայելոց ես Արեաց արքայի, ընդէ՞ր այդպէս 

յանդգնեալ անամաւթիս – 214. Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև 

ծառայել եմ սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ոչ թողու զմեզ  ի  

ձեռանէ: -218. այլ յիշեա զհարսն մեր, թէ  ո՞րչափ սրբութեամբ ծառայեցին 

աստուծոյ: - 269. և  դու ծառայէ / ծն. ծառայեա / Աստուծոյ  և  

կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ, որպես  և ես ծառայեցի – 269. 

ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ - Արդ այս աւանագեղքս ի բնէ տուեալ էին կռոցն ի 

ծառայութիւն – 112. Մի՛ մոռանար զծառայութիւն սուրբ Կարապետին և 

զայլոց սրբոց – 269.   

ԾԵՐ - Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի դուրս 

ընթացեալ արք և կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն – 96. այժմ ծեր եմ և 

դողդոչոտ, և աւգնական իմ աստուած է և դու և ո՛ չ այլ ոք - 178. և սկսաւ 

պակասել Սմբատ, զի այր ծեր էր: - 261. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի 

տեղի, գտին ԲԺան ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 273.  

ԾԵՐՈՒԹԻՒՆ - Ու՞ր   ես, բազուկ քաջ  և  հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, 

գաւազան իմոյ ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև 

զքաջ արծիւ - 241. 

ԾԵՐՈՒՆԻ - Կա՞յ այն տառապեալ հայրն իմ ծերունի, եթէ   փոխեցաւ առ 

տէր ի հանգիստ: -244. 

Ծ  ԵՒ  ԸՌ - և  թագաւորն հիւսիսոյ  է Գեդռեհոն և վասն ունելոյ զքեզ 

եկեալ է Ծ և ԸՌ – 129.  

ԾԸ  ՀԱԶԱՐ - բայց մինչ ի Տարաւն մտին, ԾԸ հազար էին: - 142. 

ԾԻԾԱՂԵԼ - Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն Սուրէնայ, ետ 

զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 229. 

ԾԻԾԱՌՆ - սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի, որոյ անուն էր 

Ծիծառնիկ, որ շինեաց փոքր աւան և եդ անուն նմա Ծիծառն: - 280. Եւ 
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անդ եդին զտերունական սուրբ նշանն, և անուանեաց զաւանն Ծիծառն / 

ծն. Ծիծռան/- - 280.  

 

ԾԻԾԱՌՆԷ- Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, 

թէ յումմէ բերաւ,  և  կամ թէ որպէս կայ  ի  Ծիծառնէ – 279. Արդ զայս 

պատմութիւնս գրեալ եդին եկեղեցին Ծիծառնեայ /գրքում` Ծիծեռնեոյ, 

ծն. Ծածառնեայ /: - 281. 

ԾԻԾԱՌՆԻԿ - սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի, որոյ անուն էր 

Ծիծառնիկ, որ շինեաց փոքր աւան և եդ անուն նմա Ծիծառն: - 280. 

Աղաչեաց իշխանն զԾիծառնիկ՝ եթէ հնարե՛ա և գողացիր զխաչն -280. 

Իսկ Ծիծառնիկն զկինն և զորդիսն և զազգատոհմն իւր յղեաց առ իշխանն 

Արջուց -280. Եւ  կալեալ Վահանայ զԾիծառնիկն  և  եհատ զգլուխ նորա – 

281. 

ԾԻՐԱՆԻ - Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ 

թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ, և թագ ծիրանի ի գլուխ 

նորա և խաչ– 272.   

ԾԾՄԱՅՈՏ - Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն 

/ ծն.  Ծրծմահոտն, Ծծմայ յոտն էր, Ծծմահոտն էր / է, ուր իջեալն էին: - 

210. 

ԾՄԱԿ - Յ այր թողեալ յանցս Մեղտեայ, և երկու հարիւր այր 

աշտենաւորս ի Սանասայ ի ծմակն / ծն. Ծծմակն, ի Սանասայի ծմակն / 

թողեալ, և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: - 184. Ռ  

այր գնացէք ընդ ծմակն  / ծն. Ծծմակն / և  հազար` ընդ դաշտն: - 186.  

Իբրև գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա, որ 

ընդ ծմակն / ծն. Ծծմակն / գնասցեն ինքն Ճ այր առեալ՝ զկնի նոցա: - 186. 

Եւ զերիվարսն հրամայեաց  ի  ծմակն տանել: - 187. և նոքա դեռ չէին 

եկեալ ի ծմակն / ծն. Ծըծմակն, Ծծմակն / – 187.   

ԾՆԱՆԵԼ - ո՞չ ես զքեզ ծնայ  և սնուցի. և դու զիս միա՞յն թողեր: - 151. իսկ 

եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ մեզ, ո՞չ ապաքէն և ինքն ի 

կնոջէ է  ծնեալ,  ո՞չ և տէրն ի կնոջէ ծնաւ, և առաքեալքն  և  մարգարէքն ի 

կնոջէ ծնան: - 152. որ եկն և ծնաւ ի կնոջէ  ի  մեր նմանութիւնս: - 166. 

ԾՆՈՒՆԴ - Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց 

էր ծննդեամբ ... եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. 

ԾՈՎ - Եւ նոքա երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու/ 

ծն. ծովուն /: - 196. Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և 

պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն եղև - 283. 
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ԾՈՓՔ - Եւ այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի զիշխանն Ծոփաց / ծն. Ծոփեաց / 

ի մէջ առեալ բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. 

ԾՈՒԽ - Եւ Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ ... Եւ Տումբ ծուխս Ջ  և հեծեալս Ն: Եւ 

Խորնի ունի ծուխս ՌՋԶ ... Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ – 111-112.  

ԾՈՒՆՐ - ապա երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք 

հանդերձ  և  յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և  ասէ  - 103. 

իբրև եդաք ի ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս 

զԻննակնեան տեղեացն, նոյնպես ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք 

հանդերձ զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. և  գնաց 

առաջի սրբոյ սեղանոյն, և ծունր կրկնեալ ասէր – 153. Իսկ եկեղեցպանն  

և  մի ոմն  ի  կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի սեղանոյն գնացին ի դուռն 

Կարապետին, և ծունր կրկնեալ, ասեն – 154. և  նոցա ծունր կրկնեալ 

կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. Իբրև խմբեցան ընդ 

յիրեարս և կամէին փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ 

միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք  և  ասեն – 271. 

ԾՈՒՆՐ ԿՐԿՆԵԼ - ապա երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի 

մեւք հանդերձ  և  յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս  և  ասէ  - 

103. իբրև եդաք ի ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս 

զԻննակնեան տեղեացն, նոյնպես ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք 

հանդերձ զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. և  գնաց 

առաջի սրբոյ սեղանոյն,  և  ծունր կրկնեալ ասէր – 153. Իսկ եկեղեցպանն 

և մի ոմն ի կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի սեղանոյն գնացին  ի  դուռն 

Կարապետին,  և  ծունր կրկնեալ, ասեն – 154. և  նոցա ծունր կրկնեալ 

կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. Իբրև խմբեցան ընդ 

յիրեարս և կամէին փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ 

միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք և ասեն – 271. 

 

                                                        

 

 

                                                    Կ 

 

 

 

Կ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: - 146. 
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ԿԱԶՄԵԼ - և   նոյն աւրինակաւ կազմեցաք զտեղի նշխարացն – 114. Եւ 

իբրև առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել փողոց թագաւորին, զի  

յԱրձանն ելցէ: - 130. Եւ ի վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և փողոցս 

պատերազմին թողել Բ դրունս – 134. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր միայն Խ 

իշխան առանց այլ ուրուք. և կազմեցան զաւրէն պատերազմի և սուսեր 

ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին  առ թագաւորն: - 161. Իսկ Վահան յանձին 

կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկեալ, զի 

հաշտեսցի և գնասցէ: - 179. Եւ կազմեալ նորա հեծեալս երկու հազար և 

հինգ հարիւր, և հանէ առ Սմբատ իշխանն: - 220. Եւ վաղիւն կազմեցան ի 

պատերազմ: - 220. Եւ յերկուս կողմանէ այլ ռազմն գաղտ կազմեաց: - 221. 

Եւ ինքն զութ հազար այրն ռազմ բաժանեալ և ընդ առաւաւտն կազմեցան 

– 221. Եւ իբրև բանակեցան առ իրերաւք, խորհեցան սոքա գնալ ի վերայ  

պարսից.  և  կազմեցան առ երեկունն: - 263. Ի ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակղի ... հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի ... գրեալ և կազմեալ ի վանս Գլակայ ... թողի անմոռաց 

յիշատակ ինձ  և  իմոցն– 288. 

ԿԱԶՄԵԼ ՓՈՂՈՑ - Եւ իբրև առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել 

փողոց թագաւորին, զի  յԱրձանն ելցէ: - 130. 

ԿԱԹՆ - զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա  և զիս տաճարիս 

արժանի արա: - 152. 

ԿԱԹՈՂԻԿԷ - Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ 

հիմնարկեալ  ի սրբոյն Գրիգորէ, և Կարապետն, որ յԻննակնեանսն, և 

կաթողիկէն /գրքում` կաթողիկեն / , որ ի Թիլն: - 286. Եւ մարզպանն կայ 

թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի – 

286. 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ - Սա էր  ի  ժամանակս Մովսեսի Հայոց կաթողիկոսի – 

147.  Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս ...  եկն վասն 

սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Իսկ Վահանայ առեալ զկաթողիկոսն, 

եկն ի վանսն Գլակայ: - 280. Սուգ առին իշխանքն  և կաթողիկոսն  և 

եպիսկոպոսունքն: - 280. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ,  և 

ընթացեալ աւետիս տայր կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք  է: - 281. և 

կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ ցկաթողիկոսն – 281. զոր 

ստուգիւ գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի Գլակայ վանսն ի սուրբ 

Կարապետն,  հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի – 282. Ի 

ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի ... հրամանաւ տեառն Ներսիսի 

Հայոց կաթողիկոսի... թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն– 288. 
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ԿԱԼ – Եւ ես իսկ ի ցաւս մահու հասեալ կամ – 44. Եւ անդ կացեալ բազում 

աւուրս... մեծաւ խնդրութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. և կացեալ 

/ծն. կեցեալ / ամ մի ի Կեսարիայ: - 69. և կացեալ անդ ամս Ժ, 

թագաւորեաց անդ ի վերայ երկրին  ճենաց ամս ԺԹ: - 70. և զվեց աւր 

թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր կալով,  լսելով զքարոզութիւն 

վարդապետութեան նորա: - 73. և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև 

ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. և կայ ի թաղման ի նոյն 

տեղւոջ – 87. և կային / ծն. կացին / մնային իշխանքն մեր զաւրուն 

իւրեանց – 89. Առաջին պատերազմ եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան 

քրմապետն, որ կայ այսր ի թաղման և ընդ նմա արս ՌԼԸ – 95. Իսկ 

Աթանագինէս հուպ առ սեմսն ընդ ձախակողմանն, և այսպէս անյայտ 

կան ի պահեստի – 103. զոր և ես աղաչեմ` զգուշ կացէք – 110. զի աւանք 

էին սոքա բազումք  և  մեծամեծք, որպէս կայ ի գիր իշխանացն 

Մամիկոնէից: – 111. և դու անդ կաց զգուշութեամբ – 120. Եւ կացեալ 

թագաւորն  ի  նոյն տեղւոջն աւուրս ԵԺ – ան: - 123.  և անդ կացեալ զաւրս  

բազումս, և դարձան մեծաշուք պատուով – 125. Զորս իբրև կացին աւուրս 

երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին ի 

գաւառն Ապահունեաց  - 142. Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: 

- 145. Ի սորա ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի Գլակայ վանս, և եկաց 

յԱւետեաց բլուրն առ Անտոն և Կրաւնիդէս Դ ամիս. և անտի գնացեալ ի 

Մանեայ այրն և կացեալ անդ ամս Է` վախճանի ի կենացս ի փառս 

Աստուծոյ: - 145. Եւ հաստատեալ կայ այս գրով ի նոյն տեղւոջ: - 155. Եւ 

ինքն թողեալ զզաւրսն ի Դուին ի բաց եկաց ի  մարզպանութենէն – 162. 

Իսկ ԻԲՌ դեռ յԱրձան անդր կային՝ դիտելով զփախուցեալսն: - 165. 

հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական 

և մարգարէական քարոզութեան  - 169. և  կացցէ, մնասցէ փառք սուրբ 

երրորդութեանդ ի տեղոջ աստ: - 170. Աղաչե՛մք,  զի  և  մեղաւորաց 

ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես, ի կալ առաջի սրբոյ  

եկեղեցոյս  և  ունել բարեխաւս զսուրբ Կարապետս – 173. Եւ նշխարք 

սրբոցն անկեալ կային անթաղ զաւուրս երիս, զի ամենեքեան /գրքում` 

ամենքեան/ փախեան: - 176. Եւ այն զաւրք, որ զկրաւնաւորսն 

կոտորեցին, անցեալ  յԱստղաւն ամրոցն, կացին / ծն. կային / աւուրս 

երկու, ոչ ինչ կարացին առնել: - 180. և կացին  մնացին մինչև նոքա եկին: 

- 187. Եւ   Վահանայ առեալ  զմախաղն, ուր քիթքն կային և ետ բերել 

ծառայի մի առաջի իւր: - 190. Եւ նորա ձգեալ զձեռն իւր  ի  սուրն, որ կայր 

առաջի  և  կտրեաց  նախ  զիւր քիթն  և  եդ  առաջի ասելով – 190.  Եւ իբրև 
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գայր իշխանն մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին, Զ այր աստի և անտի 

կային – 192. և ձեր զաւրացդ գունդ ոչ կայր – 201. և կայ ի թաղման ի 

Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն – 203-204. Այս ամենայն զաւրք 

կային ընդ ձեռամբ Վահանայ: - 211. և առ ինքն կայր յաւուր յայնմիկ ԳՌ: 

- 212. Եւ  իբրև կացին հանդէպ իրերաց, սկսաւ Ասուր թշնամանել 

զՎահան  և  գայլ կոչել: - 214. Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի 

պատերազմող արսն անցանեմ: - 215. Եւ հայրն զաւրացեալ և յառաջ 

կացեալ մատնեաց տէր ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. Եւ  ետ 

տանել զինքն ի վանս Գլակայ և կայ  ի  թաղման  ի դուռն Կարապետին: - 

217. Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիր, զի սուրբ Կարապետն 

մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 219. Կաց, 

հարճորդի, թէպէտ և զբազումս ջնջեցեր, սակայն այսաւր չպրծանիս ի 

ձեռաց քաջ արանցս – 223. Իբրև կացին աւուրս Ժ, խնդիր արար Սուրէն 

եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ ու՞ր  է: - 229. Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ 

զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան 

քում կայաք, թո՛ղ  թէ այծ արածել: - 231. Եւ գիտաց, եթէ կացեալ են 

երիվարքն, եհար զմի պարսիկն  և ընկէց,  և  ասէ – 243. Կա՞յ  այն 

տառապեալ հայրն իմ ծերունի, եթէ փոխեցաւ  առ տէր  ի  հանգիստ: - 

244. Ի սոյն աւուրս վաղջանեցաւ երանելին Ստեփաննոս, և կայ  / ծն. կա / 

ընդ յայլ հայրսն Հայրաբլուրն:- 248. Սա եկաց Ի-երորդ զկնի 

Ստեփաննոսի: - 249. Կա՛ց տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս գայցէ 

ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 254. Եւ որք փախստեայ երթային, կացին 

երիվարք նոցա: - 266. և կայ ի դուռն Ստեփաննոսի – 267. Եւ զայս 

ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին և զնշան խաչին դարձուցին ի վերայ 

թշնամեացն: - 271. և այլ երկուս երիտասարդական հասակաւ տեսանէր, 

որ առաջի կային թևաւորք – 272. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, 

գտին ԲԺան ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա. և կան ի թաղման ի 

դուռն եկեղեցոյն – 273. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, գտին ԲԺ-ան  

ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա. և կան ի թաղման ի դուռն 

եկեղեցոյն  – 273. Ահաւադիկ  կան առ հայրերոյդ: -  276. Պատմութիւն 

վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ յումմէ բերաւ, և կամ 

թէ որպէս կայ ի Ծիծառնէ – 279.  և եկաց անդ ամս Զ: - 279. ապա շինեաց 

զեկեղեցին, որ ի վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի 

Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: - 281. Սա եկաց իշխան ի 

Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ – 283. զի Վահան յաւելեալ առ հարս 

իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ Կարապետին՝ կացեալ իշխան 
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Տարաւնոյ և Ապահունեաց ամս Լ: - 283. Իբրև առ զթուղթն և ընթերցաւ, ի 

նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի  Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել 

զնենգութիւնն, որ ինչ առաջի կայր  ի զաւրացն եկելոցն  ի  Պարսից: - 284. 

Կա՛ց ուրացեալ Սահուռ, ըմբռնեաց զքեզ Քրիստոս ի ձեռս  իմ: - 286. Եւ 

կոտորեալ ի պարսիցն կան ի պահեստի ընդ վկայարանաւն, և վերակոչի 

անունն Սուրբ Բանակ: - 286. Եւ մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն 

կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի – 286. և  աճեալ՝  

պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն հարանցն անուանքն, որ գրեալ կան 

մինչև  ի  Թոդիկ – 287. Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝  

որ ի  գրի առ իս կայր, և բովանդակեալ արարի ԼԸ  պատճեան՝  ի մի գիրս 

հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 288.  յորում կայ նշխարք 

Կարապետին – 288. 

ԿԱԽԱՄԱԽԵԱՑ ԲԼՈՒՐ, ԿԱՂԱՄԱԽԵԱՑ ԲԼՈՒՐ - խմբեցաւ 

պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն, որ կոչի Կաղամախեաց բլուր 

/ծն. Կախմխեաց բլուր, Կախմախեաց բլուր, Կաղամանեաց / – 270.  Իսկ 

կրաւնաւորքն գային ի Կախամախեաց բլրէն / ծն. Կաղամախեաց, ի 

Կախմխեաց / - 277. 

ԿԱԽԱՄԱԽԻՔ, ԿԱՂԱՄԱԽԻՔ – տե՛ս ԿԱԽԱՄԱԽԵԱՑ ԲԼՈՒՐ, 

ԿԱՂԱՄԱԽԵԱՑ  ԲԼՈՒՐ 

ԿԱԽԱՐԴ - Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ քո 

ակինդ հայել ի տամ:- 275. 

ԿԱԽԱՐԴԱՍԱՐՔ- Կախարդասա՛րք,  և  դուք  ի  կախարդի՞նս  էք 

պանծացեալ  և  կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել Պարսից քաջաց: - 274. 

ԿԱԽԱՐԴԻՆՔ- Կախարդասա՛րք,  և  դուք  ի  կախարդի՞նս  / ծն. 

կախարդսն / էք պանծացեալ  և  կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել 

Պարսից քաջաց: - 274. 

ԿԱԽԱՐԴՈՒԹԻՒՆ - Կախարդասա՛րք, և դուք ի կախարդի՞նս  էք 

պանծացեալ  և  կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել Պարսից քաջաց: - 274. 

ԿԱԽԵԼ - և կախեալ ընդ յերդն, և ցուցանէր նոցա և ասէ – 194. Եւ զերկու 

իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին – 235. 

ԿԱՂԱՄԱԽԵԱՑ ԲԼՈՒՐ - տե՛ս ԿԱԽԱՄԱԽԵԱՑ ԲԼՈՒՐ 

ԿԱՂԱՄԱԽԻՔ - տե՛ս ԿԱԽԱՄԱԽԻՔ  

ԿԱՄ - Եւ աղէքսանդրացւոցն դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից, զի մի՛ ոք ի 

դաստակերտս կամ ի գեղաքաղաքս զաւրէն աղէքսանդրացւոցն գործիցէ 

– 42. բայց զի՞նչ են այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան գաւառ Հայոց, որ և 

գաւառին  մին մի քահանայ կամ երկու լոկ թէ հանդիպին: - 48. թէ ու՞ր 
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եդեալ ես, կամ զ՞ոյ պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա և թե ե՞ն ումեք 

յայտնի, որպէս ասեն ոմանք, եթէ ոչ: - 61.  Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն 

ու՞ր ես թողեալ – 61. կամ թե զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ նորա կամ 

ու՞ր Եղիազար և Զենոբ: - 62. սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ 

Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և 

զնշխարացն  թե ուր եդաւ, և զԱնտոն և զԿրաւնիդէս, թե ո՛րպէս վարին, 

կամ ուր են: - 62. և կամ թէ Ագաթանգեղոս զայդ ոչ յիշէ – 65. ո՛վ երանելիդ 

Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով, 

կամ զթագաւորութիւն ճենաց – 71. Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս 

անհուն բազմութեամբ, կամ որպէս թանձրատարած տաղատարափս, 

այնպէս յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն – 98. հեռացաք ի գետոյն իբր 

ձիոյ արշաւանաւք  երկու  կամ երեք  և  մերձեցաք  ի  փոքր ձորակ մի – 

114. Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, 

ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես 

զդէմս խոզութեան քո – 133. Եւ  իբրև եկին իրերաց, սկսան  իբրև 

զմրճաւորս քարահատաց կամ իբրև զուռնաւորս մինն  առնոյր և  միւսն 

իջուցանէր: - 135. Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց, կամ ի վիշտս, կամ ի ցանկութիւն չարեաց,  կամ ի 

լլկումն այսոց, կամ ի գետավէժութիւն, կամ ի վիհս անհնարինս 

որոգայթից, դու տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ 

քով – 171. Կամ եթէ սիրոյ պատճառանաւք  եկիր, զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր 

շինեցեր, կամ զբերդ: - 209. Կամ տուք ի մեզ զգլուխն Ըռահանայ, կամ 

տուք ԼՌ  դահեկան: - 212. Ի  նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, 

առաքեաց առ Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ պատերազմինք  և  կամ 

հնազանդեա  և  տուր հարկս: - 217. Կամ տուր  ինձե  հինգ տարոյ հարկ, 

որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն  և  զհացն կերան – 227. Իբրև եհաս 

իշխանն փախստական  ի  տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն 

հեռի էին և  ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. Պատմութիւն վասն 

գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ յումմէ բերաւ, և կամ թէ 

որպէս կայ ի Ծիծառնէ, և կամ յոր ժամանակի գործեցաւ – 279.  Գնացի և 

գտի առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած, և ի զաւրաց 

ուստեք ունէր, պարսից կամ յայլոց ուրուք ապականեալ զերկիրս – 288.   

ԿԱՄԱՒ - Անկի՛ր, պարսիկ, կամաւ, ապա թէ ոչ՝ անկանիս ակամայ: - 

276. Անկանի՞ս կամաւ, եթէ անկանիս ակամայ: - 276. որք կամաւ էին 

եկեալ – 285. 
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ԿԱՄ ԵԹԷ - Կամ եթէ սիրոյ պատճառանաւք  եկիր, զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր 

շինեցեր, կամ զբերդ: - 209. 

ԿԱՄԵԼ - Կամեցաւ և գործեաց սքանչելիս ի մերում ժամանակիս, զոր 

դուք  ի  մեզէն  իսկ լուայք: - 34. Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս 

զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմքև  և կենաց վճար: - 45. Եւ թուի ինձ, թէ 

մինչև ի մահ ոչ ումեք կամի / ծն. չկամի / տալ– 50. և յոյժ ուրախութեամբ 

լցեալ գոհացաք զաստուծոյ, և կամեցաք զկնի կոչնականացդ գալ – 60. որ 

թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, 

սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր 

պատասխանիս գրով յիշել ետ:– 65. մինչդեռ կամէր Խոսրով արշաւել  ի  

պարսիկս  ի  գարնանային ժամանակս – 68. Եւ մեք ելեալ անդէն ընդ 

Կարին և ընդ Հարք կամեցաք անցանել: - 79. Իսկ իշխանն Մոկաց առեալ 

զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, կամելով իջանել  ի  Կուառս: 

- 82. Իսկ արք տեղոյն կամեցան զանցս ճանապարհին ունել – 83. Եւ 

յորժամ ճակատեցան առ միմենաս և կամէին խառնել, ժամանեաց նոցա 

երեկոյ: - 89. թէպէտ  և  դուք զմեզ աստի հալածէք, բայց որ աստս կամի 

բնակիլ,  և  նա մի՛ գտցէ հանգիստ: - 99. Արար անդ աւուրս երկոտասան 

և զնշխարս Կարապետին զամէնն անդ կամէր դնել – 100. Զոր եթէ ստոյգ 

կամիք իմանալ՝ զՊիսիդոն ասորի թարքմանիչ հարցէք,  և  նա ասէ ձեզ: - 

102. զոր թէ գտանել  ոք  կամի, ոչ  կարէ  –  103.  եղիցի քեզ որպէս և 

կամիս – 105. Իսկ մեք դէմ եդեալ կամեցաք / ծն. կամէաք / անցանել 

յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113. և  կամեցաք 

անցանել և գնալ ի տեղի մեհենին – 114. Արդ մինչդեռ Տրդատ և  սուրբ 

Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ Կոստանդիանոս թագաւորն, եկին 

հասին  ի  գաւառն Ապահունեաց  ի  քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. Այս 

գիշէր է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն, այլ թէ իմաստութեամբ 

կամիք առնել, ելէք ԶՌ ընդ մեջ այգեստանեացդ և ի գլուխ Արձանին 

թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. ԶՌ սպառազինաւք արգելուլ կամէր 

զթագավորն– 130.Եւ զկնի այսորիկ եթէ իմանալ ոք կամեսցի զայլն, ի 

պատմագիրս հարցցէ: - 143. Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, 

երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում – 143. Կամեցայք դուք 

սպանանել զիս նենգութեամբ – 162. Եղիցի ձեզ որպէս և կամիք – 173.  զի  

ես առ քեզ կամիմ գալ ապստամբութեամբ  ի նմանէ – 179. սկսան 

կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. և զաւար 

քաղաքին  և  զկապուտ առեալ՝ կամին Յոյնս անցանել: - 185. Եւ նորա 

բարկացեալ առ զտէգն  որ  ի  ձեռն ծառային  և կամէր հարկանել 
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զՎահան: - 190. և մինչդեռ մտանել կամէր ի սենեկն, աճապարեալ ունէին 

զփողիցն – 193. Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս 

փայտս, որ յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին 

կառափն հանեմ – 195. Վաշի՜ր զի՞նչ եդիր ի  մտի. ի պարսից հաւա՞տն 

կամիք դարձուցանել զերկիրս հայոց: - 197.   և նա կամէր ի գիշերի ելանել 

ընդդէմ նոցա – 218.  Եւ Սմբատ  ի  ներքս անցեալ` եհար  և  կտրեաց 

զսոնապան բարձից նորա, և կարեվէր խոցեաց և ընկենուլ կամեցաւ 

զՎաղթանկ: - 223. Բայց թէ գնել կամիս, քեզ տամ, ապա թէ ոչ՝ գնացէք 

երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230. Բայց զի նենգել կամէր 

պարսկին, և Սմբատ եթող զորդին իւր զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա 

անցանէ, նա սպանցէ: - 233. Արդ զայս ասաց և ինքն ընդ Հաշտենս կամի 

գալ ի վերայ – 251. Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ 

իշխեաց ումեք ձայն տալ, կարծելով եթէ կարասի կամի գողանալ: - 255. և 

պատեալ իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ կամեցան ելանել 

ընդ նոյն տեղի և զկրաւնաւորսն սատակել: - 264. Այլ եթէ շատակեաց 

կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ պատրիր, որպէս չես իսկ: - 269. Իբրև 

խմբեցան ընդ յիրեարս  և  կամէին փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա 

ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք  և  ասեն 

– 271. Կախարդասա՛րք, և դուք ի կախարդի՞նս էք պանծացեալ և 

կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել Պարսից քաջաց: - 274. Իբրև գնաց 

յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի  ի  գիշերին,  և կամէր 

փախչիլ: - 279.  

ԿԱՄ ԹԷ - կամ թէ զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ նորա կամ ու՞ր 

Եղիազար և  Զենոբ: - 61. 

ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ - և կոչէր անունն Վահան Կամսարական  - 220. Իբրև 

երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ 

կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից իշխանացն – 255. Եւ ի նոյն 

ամի գնաց Վահան Կամսարական ի Կեսարիա – 279. զոր մայրենեաւք 

Կամսարականն կոչեն – 288. 

ԿԱՄՔ - որ թէպէտ  և  առ նոքաւք վերջացան ի ճշմարտութենէն, սակայն 

կամք ողորմութեանն զթացաւ առ մեր նուաստութիւնս: - 35. Առաւել զոր 

այսմ աշխարհի արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն սուրբ 

Կարապետիս - 56. Աստուած աստուածոց  և տէր տէրանց, որ կատարես 

զկամս երկիւղածաց  քոց  և ոչ անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք 

խնդրեն  ի քէն: - 103. բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի ցաւս 

իւրեանց, զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալսն: - 
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104. բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք մարմնով 

ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. Եւ ասէ իշխանն, մի՛ 

տրտմիր, ընդ քո կամացդ առնեմ զամենայն – 233. Այլ արդ կամք տեառն 

լինիցին: - 252. 

ԿԱՄՔ ԵՆ - բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի ցաւս իւրեանց, զի 

տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալսն: - 104. բայց եթէ 

կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք մարմնով ապրեսցին 

հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. 

ԿԱՅԱՆ - Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ ի Տարաւն ... ի 

կայանս նշխարաց սուրբ Կարապետին: – 54.  և ըմբռնեալ մահու 

կապեաց զամենեսեան ընդ անիծիւք, արժանացուցանել զնոսա դժոխոց 

կայանին – 55. 

ԿԱՅՍՐ  – բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր 

ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. 

ԿԱՆԳՆԵԼ - և  հատեալ գերեզմանս, լցին  զնոսա   ի  ներք  և  կանգնեցին  

ի  վերայ արձանս – 94. և հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել ի 

տեղւոջն, ուր զնշխարսն եդին – 106. որք եկեալ յԱշտիշատ կանգնեցին 

զկուռսն զայնոսիկ, զոր ի Հնդիկս պաշտէին – 108. և կանգնեցին կուռս 

երկուս, զմինն յանուն Գիսիանէ,  և  զմինն յանուն Դեմետրեայ – 109. և 

կանգնեցին  զնշան տէրունական խաչին ի տեղի կռոցն Գիսիանէ– 110. 

Կանգնեցին զնշան տէրունական խաչին մեծանդամ քարակոփ ի տեղի 

տաճարին – 123. զոր կանգնեաց իշխանն Սիւնեաց հրամանաւ սրբոյն 

Գրիգորի-126. զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն 

Անգեղ տանն  զՀոռենիցն կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն  կանգնեաց 

– 126-127. Եւ կանգնեալ խաչ քարէ և գրեցին ի նմա այսպես – 155.  Եւ 

կանգնեալ խաչ ի վերայ նոցա. և բազմաց բժշկութիւն լինէր ի տեղւոջն: - 

176. 

ԿԱՆԳՈՒՆ - Եւ իբրև եկաք ի տեղին և տասաք զտեղի կռոցն քանդեալ և 

զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: - 97. զի 

պղնձի էր, երկոտասան կանգուն երկայնութեամբ  և  երկու կանգուն  և  

թզաւ լայնութիւն: - 98.   

ԿԱՆՉԵԼ - և որպէս զարծիւ կանչեաց ի վերայ նոցա – 241. Որ իբրև 

արկին ի  բանակն, և ինքեանք զհետ մտեալ սկսան կոտորել, և 

հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի, և պատերազմողքն 

կանչէին – 257. իւրաքանչիւր ոք վա՜յ կանչէին և ոչ գիտէին զհետս 

անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 258. 
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ԿԱՇԱՌԵԼ - Եւ նորա կաշառեալ ի թագաւորէն հիւսիսոյ ԿՌ դահեկան, 

առ և գնաց  յաշխարհն իւր – 126. Եւ ետ գրել թուղթ պարսիկ դպրին՝  

կաշառելով զնա – 198. 

ԿԱՇԻ - Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի 

ասպարէ /ծն. կաշէ ասպար, կաշեայ ասպար, կաշի ասպարի / ... և գնաց 

մերձ ի բանակն Հոնին – 256. 

ԿԱՊԱԴՈՎԿԱՑԻՔ, ԿԱՊՊԱԴՈԿԱՑԻՔ - Իսկ Բուրտար առեալ զկինն 

իւր և զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ յաշխարհն 

Կապադովկացւոց: - 72.  և առաքէ զնոսա յաշխարհն Կապպադոկացւոց  

/ծն. Կապադովկացւոց / ի քաղաքն Կեսարիայ – 75. 

ԿԱՊՊԱԴՈԿԱՑԻՔ – տե՛ս ԿԱՊԱԴՈՎԿԱՑԻՔ 

ԿԱՊԱՆՔ - յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո ապականեմ՝   և  զքեզ  և  

զընտանիս քո  ի  դուռն արքունի կապանաւք խաղացուցանեմ: - 163. Սա 

եղև խորտակիչք բռնութեան դժոխոց և կապանաց մահու: - 170. 

ԿԱՊԵԼ - և ըմբռնեալ մահու կապեաց զամենեսեան ընդ անիծիւք, 

արժանացուցանել զնոսա դժոխոց կայանին – 55. Սա խնդրեաց ի սուրբ 

Կարապետէն կապել զբերանս գազանացն, որք զլուսաբերսն ուտէին – 

204. 

ԿԱՊՈՒՏ - և զաւար քաղաքին  և  զկապուտ առեալ՝ կամին Յոյնս 

անցանել: - 185. Եւ ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝  ետ տանել 

յամուրն Ողկան: - 195. 

ԿԱՌԱՓՆ - սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 

195. 

ԿԱՌՔ - ջորիք կառացն յայն կոյս ձորոյն ոչ կարացին անցանել: - 114. 

ԿԱՍԿԱԾ  - և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. և չունէաք 

բնաւ իրաց կասկած – 127. Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ 

մտանէին, սկսան  կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. 

ԿԱՍԿԱԾ ԱՌՆՈՒԼ - Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ 

մտանէին, սկսան  կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. 

ԿԱՏԱՂԻ - Իբրև եհաս նմա` ասէ. Կատաղի շուն, խառանեցեր զկնի քո 

ջղացն: - 136. 

ԿԱՏԱՐԱԾ - մի՛ ոք կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր 

կատարածի և նորոգման սոցա և ամենայն սրբոց: - 104.  Եւ ապա ի մէջ 

առեալ զզաւրսն Հայոց, ամենեցուն զկատարած կենաց հասուցանէին: - 

286. 
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ԿԱՏԱՐԻՉ - Նմանապէս աւրհնեսցին ի Քրիստոսէ կատարիչք 

հրամանացն առաջնոցն և յետնոցս: - 289. Եւ կատարիչք հրամանացս 

եղիցին աւրհնեալ յաստուծոյ և ի սրբոյ աստուածածնէս, յաւիտեանս 

յաւիտենից. ամէն: - 289. 

ԿԱՏԱՐԵԼ - զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր 

փարախն վերին Սիովնի փոխարկեալ – 45. Եւ իբրև կատարեաց 

զաղաւթսն յայտնեցաւ առ նմա հրեշտակ տեառն և ասէ – 57. և 

անուանեաց զայն Եղիազարու վանք և տաւն մեծ կատարեալ ի տեղւոջն – 

58. Եւ ի կատարել /ծն. կատարեալ, կատարիլ / երկրորդ ամին … ի ժամ 

որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս ի վեր  

վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. և նոյն ժամայն 

բարձեալ զնշխարսն ի մէջ գեղջն և պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ / 

ծն. կատարեցաք / մինչև ցառաւաւտն: - 96. Աստուած աստուածոց   և տէր 

տէրանց, որ կատարես զկամս երկիւղածաց քոց և ոչ անտես առնես 

զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն  ի քէն: - 103. Եւ տաւն սրբոյն 

Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր Նաւասարդի: - 106. Զի և 

ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և 

զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել -110. և տաւն ցնծութեամբ 

բազմամբոխ ժողովրդոցն կատարեալ – 124. Եւ իբրև կատարեաց 

զամենայն պաշտամունս աւուրն, եկին հասին զաւրքն, որ ի Վիրք էին առ 

թագաւորն – 124. ,,Ո՛վ սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, 

ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր, զի ներեաց ինձ և կատարեաց 

զփափագումն սրտի իմոյ: - 153. Որոց եկեալ և կատարեցին զասացեալն 

Խոսրովու: - 163. Սոքա եւթանեքեան կատարեցան ի զաւրացն Միհրանայ  

յամսեանն քաղոց – 175. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ 

կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և 

եպիսկոպոսաւք – 203. Եւ խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն տաւն ցնծութեամբ 

կատարեցին – 281. 

ԿԱՐԱՊԵՏ - և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի զնշխարս Կարապետին և 

զԱթանագինեայ վկայի – 38. քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին 

յաշխարհդ Հայոց – 41. Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ 

Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 

50. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի Տարաւն ... ի կայանս 

նշխարաց սուրբ Կարապետին: – 53.   և ինքն մտեալ յեկեղեցին, 

տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց  սրբոց առաքելոցն և առաջի 

տապանի սուրբ Կարապետին – 54. Առաւել զոր այսմ աշխարհի արարեր 
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զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն սուրբ Կարապետիս, որ բաժանեաց իւր 

մարմնովն զամենայն աշխարհս: - 56. և ձեռնադրեալ ի մեծէ 

հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ 

նշխարս Կարապետին Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. Բայց 

թէ ո՞վ եբեր  ի  Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին.  Յովհաննէս 

աւետարանիչն: - 75. և առեալ ի գիշերի զսուրբ մարմին Կարապետին 

Յովաննու և ետ ցՊաւղիկարպոս եպիսկոպոս, որ էր աշակերտ իւր – 75. 

Եւ յետ փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք 

Կարապետին, մինչև ի  ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 76. և անտի 

հալածեալ եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ 

Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 76. որ թէպէտ և բազում անգամ 

խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն 

տալ  մինչև հրաման  ի  տեառնէ հասանէր  ի  գիշերին վերջնումն՝ 

բաժանել զկէսն   և  տալ ցնա: - 77. Աջ սուրբ Կարապետիս եղիցի կնիք և 

պահապան – 97. Արար անդ աւուրս երկոտասան և զնշխարս 

Կարապետին զամէնն անդ կամէր դնել – 100. առեալ բրիչ՝ ես և 

Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք Բ առնաչափոյ և արկեալ ի ներքս խիճս 

քարանց, և եդաք անդ զնշխարս Կարապետին: - 101. Զի Կարապետին է 

առ անկիւն դրանն Արշակունի / գրքում՝ Աշակունի /, թզաւ հեռի գտանես 

զբևեռս նշանացն՝ կէս թզաւ բարձր ի գետնոյն: - 102. Այլ որ յուսով 

հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն, 

խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես զնոսա – 104. Եւ տաւն սրբոյն 

Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր Նաւասարդի: - 106. Բայց 

զորս եդաքն, այս են. զԱթանագինէին՝ զհասարակն, և զԿարապետին՝ 

զերկու բարձս ձախակողմանն -  115. զոր հիմնակեաց յանուն 

Կարապետին – 118. Մկրտիչ Հովհաննէս Կարապետ Քրիստոսի, 

չտեսանե՞ս զինչ գործեն: - 130. Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, 

քաջառնաբար ձայն տուեալ՝ յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ 

Կարապետին – 131. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն  և  

իջին առ սուրբն Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ Կարապետն էր – 141. Եւ եթէ 

ոյք յաջորդեցին յառաջնորդութիւն սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի 

վանս – 145. Արդ՝  ի  ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից 

տանն, և ի հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ ի վանս 

Գլակայ, ի դուռն Կարապետին: - 149. որ էին ի վանս սուրբ Կարապետին 

– 149. և գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 150. 

Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք սուրբ Կարապետիդ, և տուք տանել զիս 
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ի տաճար անդ: - 150. իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ 

մեզ, ո՞չ ապաքէն և ինքն ի կնոջէ է ծնեալ - 152. Իսկ եկեղեցպանն և մի 

ոմն  ի  կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի սեղանոյն գնացին  ի  դուռն 

Կարապետին  – 154. նույնպէս և զսուրբ Կարապետն ի Գլակայ վանսն 

զարդարեաց: - 156. Սա դարձոյց զԿուառս ի Կարապետն և զՊարեխ – 

156. և  գնեաց զերկոսեան աւանսն և  ետ Կարապետին վճռով: - 157. Սա 

ետ  Բ.  աւանս յիւր իշխանութենէն սուրբ Կարապետին զԱրտեմէտ և 

զԳոմսն: - 157. Եդ բանս  ի  բերան զաւրացն զսուրբ Կարապետն կոչել 

յաւգնականութիւն: – 159. Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և 

Մկրտչի քո և աղաչանաւք սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց 

անդրդուելի և անսասանելի – 169. Եւ եղիցի փառք քո, տէր, ի տաճարի 

աստ, զոր ընտրեցեր հիմնարկութեամբ սրբոյն Գրիգորի և բնակութեամբ 

սուրբ Կարապետիս – 170. Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ 

սուրբ Կարապետիս  - 172.  Աղաչե՛մք ... ի  կալ առաջի սրբոյ  եկեղեցոյս  

և  ունել բարեխաւս զսուրբ Կարապետս – 173. Դու հատո՛ նոցա 

բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս: - 173. և որ ոք վասն անուան 

իմոյ և Կարապետիս պանդխտութեամբ քաղաքավարեսցի, հատուցից 

նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 

173.  սուրբ Կարապետն եղիցի քեզ աւգնական  և  պարիսպ – 178. Այս այն 

գլուխ է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր առնել և 

զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ 

Կարապետն, ես զայս փայտս, որ յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ 

ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 195. Ի սոյն ամի Կարապետն, որ 

յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ խիստ եղև: - 202. Ի նոյն ամի շինեաց 

զԿարապետն – 203. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ 

կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և 

եպիսկոպոսաւք – 203. Սա խնդրեաց ի սուրբ Կարապետէն կապել 

զբերանս գազանացն, որք զլուսաբերսն ուտէին – 204. Եւ վասն սուրբ և 

պարկեշտ վարուցն ամենեքեան իբրև զՅովաննէս Կարապետն 

համարէին զնա: - 204. Եւ երկու հարիւր  ձի զառաջին յաղթութեանն 

աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին – 211. Փառք քեզ 

Քրիստոս, փառք քեզ սուրբ Կարապետ, որ յաղթեցեր հակառակորդիս: - 

215. Աւգնեա մեզ սուրբ Կարապետ,  - 216. Եւ  ետ տանել զինքն  ի  վանս 

Գլակայ  և  կայ  ի  թաղման  ի  դուռն Կարապետին: - 217. Վստահ եմ 

յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ սուրբ Կարապետին 

միամտութեամբ, ո՛չ թողու զմեզ  ի  ձեռանէ: -218. Քաջալերեցարու՛ք, 
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որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ 

կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 219. Կարապե՛տ, յայտնեա զքեզ և 

այսաւր ծառայից քոց- 223. և նոցա ծունր կրկնեալ  յաւգնականութիւն 

կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. Յիշեա զմեզ, սուրբ 

Կարապետ և  զմեր երախտիսն,  և  որպէս աւգնեցեր  ի  հեռաստանէ, 

աւգնեա  և  ի  մաւտոյս: - 239. Սուրբ Կարապետն ինձ ի թիկունս 

հասանէր – 244. Եւ ինքեանք ելեալ  ի  տէրունական տունն, բազում 

ընձայս մատուցանէին աստուծոյ  ի սուրբ Կարապետն – 248. և  դու 

ժողովեա զզաւրս մեր  և  գնա  ի  սուրբ Կարապետն – 251.  Իսկ Սմբատայ 

առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ Կարապետն – 252. Եւ նորա 

ձայն արկեալ ի Կարապետն ասէ – 261. Զոր տեսեալ Վահանայ  և  

գիտացեալ թէ Կարապետն է, խնդացեալ յարձակեցաւ  ի  վերայ նոցա – 

264.  Մի՛ մոռանար զծառայութիւն սուրբ Կարապետին և զայլոց սրբոց – 

269.  Ո՛վ Կարապետ Քրիստոսի, զարթիր ի ձայն պաշտաւնէից քոց: - 271. 

Պահեա զդա, իջանեմք  ի Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ 

Կարապետին – 275.  և  ետ ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու  և  

առեալ զխաչն՝ եբեր  ի վանս Գլակայ  ի  սուրբ Կարապետն – 279. և 

կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ ցկաթողիկոսն, և հանել 

ետ զերկոսին աչս նորա, որ զի կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն: - 281. 

զոր ստուգիւ գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի Գլակայ վանսն ի սուրբ 

Կարապետն – 282. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ 

հիմնարկեալ  ի սրբոյն Գրիգորէ, և Կարապետն, որ յԻննակնեանսն, և 

կաթողիկէն, որ ի Թիլն: - 286. Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի 

... հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի ... գրեալ  և  կազմեալ  

ի  վանս Գլակայ,  ի  դուռն  սրբոյ Կարապետին, յորում կայ նշխարք 

Կարապետին` բեւեռովն յայտնի գոլ, թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  

իմոցն– 288. զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ Կարապետին, և ի մեր նուաստ 

հովուական աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 289. 

ԿԱՐԱՊԵՏ ՅՈՎԱՆՆԷՍ - և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ 

և մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին 

Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. և առեալ ի գիշերի զսուրբ 

մարմին Կարապետին Յովաննու և ետ ցՊաւղիկարպոս եպիսկոպոս, որ 

էր աշակերտ իւր – 75. 

ԿԱՐԱՍԻ - Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց 

ումեք ձայն տալ, կարծելով եթէ կարասի / ծն. զկարասին / կամի 

գողանալ: - 255. և ժողովեալ զկարասին, և զպատուական ակունսն, և 
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զընտիր սուսերսն, ել ու գնաց:- 255. Եւ ապա գիտացին զաւրքն Հայոց, թէ 

ընկղմեցան, դարձան ինքեանք ի բանակատեղն, և զկարասին և զգանձսն 

ժողովեցին: - 259. 

ԿԱՐԳ – Զոր և ի սրբոյն Անտոնէ ուսցիս զկարգ ճգնութեանն – 42. Արդ 

մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ սուրբ 

առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ զնորին 

մշակութեան ելից զկարգն: - 68. Այլ մեք դարձցուք անդրէն յաառջին 

կարգն: - 110. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն որ 

ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր 

ժամանակին թողոյր: - 287. ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի 

գրով և պաշտամամբ է վարեալ, մինչև Թոդիկ փոխեաց զամենայն կարգս 

և զասորոց ցեղսն բնաւ հալածական արար ի վանացն: - 287. 

ԿԱՐԳԱՒ – Եւ նա կարգաւ պատմեաց նմա ստուգիւ – 190. 

ԿԱՐԳԵԼ - այլ կարգեցեր զիս ի պաշտաման քահանայութեանս այսմիկ – 

54. Եւ եդ անդ զբերեալ մասն սրբոց առաքելոցն  և  կարգեալ անդ 

պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս ԲԺ ան – 58. Բայց թագաւորն պարսից 

զաւր մահուն Խոսրովու տաւն կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ ազգին 

Անակայ ետ: - 68. զոր Դովնադաշտի եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. Զայս 

այսպէս կարգեալ է սրբոյն Գրիգորի: - 112. Սա բազում կրաւնաւորս 

կարգեաց ի Գլակայ վանսն - 147. զի թագաւորին փոխանակ էին զնա 

կարգեալ – 160. Եւ ութսուն  Գ ռազմ անձամբ իմով եմ կարգեալ և մղեալ – 

178. և բարկութեամբ լցեալ ռազմ կարգեցին: - 259. և ինքն զայլ զաւրսն 

ըռազմն կարգեաց – 260. Իսկ Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից 

մինչև ի դաշտն, որ ի վերայ Մատրավանիցն, և բոլորեալ ռազմ կարգեցին 

– 273. Եւ վեց հազար դրամ կարգեցին նոցա տալ իշխանին Հայոց 

Տարաւնոյ: - 281. 

ԿԱՐԴԱԼ - Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն 

տուեալ՝ յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ Կարապետն – 131.   

ԿԱՐԵԼ - Եւ եղև միջնորդ արքայն ճենաց  և  ոչ կարաց գրաւել զսիրտ 

նոցա  ի  հաշտութիւն: - 67.  և հազիւ կարաց արձակել զնոսա 

հաշտութեամբ  և  սիրով: - 77. Իսկ նորա երթեալ  և  ոչ կարաց գիտել, թէ 

ոյք են. դարձաւ  և  ասէ – 82. Եւ  ծածկեաց տէր զտեղին  և  ոչ ոք կարաց 

տեսանել մինչև  սուրբն Գրիգորիոս դարձաւ  ի  տեղին: - 83. Արդ մեք 

պատերազմաւ ձեզ ոչ կարեմք  ընդդիմանալ – 86. զի թէպէտ  և  յաղթել  ոչ 

կարեմք, սակայն լաւ  է մեռանել  ի  վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան 

զնոսա  ի  ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. Եւ ապա կարացին զդուրս 
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մահուն կործանել: - 99. զոր թէ գտանել ոք կամի, ոչ կարէ – 103. զի մի՛ ոք 

կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի աշխարհի և 

նորոգման սոցա և ամենայն սրբոց: - 104.  զի դու կարող ես յամենայնի  և  

քեզ փառք յաւիտեան: - 104. ջորիք կառացն յայն կոյս ձորոյն ոչ կարացին 

անցանել: - 114. և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա – 116. և զաւուրս Դ 

ոչ կարացին գտանել: - 120. որոց յառաջել արգելուին առ գլուխ Արձանին,  

և  զբազում ժամս ոչ կարաց անցանել  ի  վեր: - 130. բնաւ չկարաց շարժել 

զձեռս իւր Տրդատ: - 135. արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է  

…   ապա թէ ոչ՝ որ զութսուն հազարն յաղթահարեաց, կարող է և 

զեաւթանասուն հազարդ  յաղթահարել: - 162. Այլ և զմեր մահս ընկալ ի 

հաճոյս քո տէրութեանդ,  զի դու կարող ես յամենայնի, և քեզ փառք 

յաւիտեանս: - 173. բայց զդուռն եկեղեցոյն ոչ կարացին գտանել – 175. Եւ 

այն զաւրք, որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ  յԱստղաւն ամրոցն, 

կացին աւուրս երկու, ոչ  ինչ կարացին առնել: - 180. Եւ նա այնպիսի գործ 

հնարեաց, զոր ոչ  կարացին գիտել Պարսիկքն: - 182. և մի ոք ոչ  կարաց 

զերծանել: - 187. Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ  

կարաց հանել անտի–  188. Հայոց մարզպանն չկարաց գալ ի ճաշ, և զիս չէ 

ի թողուլ: - 189. Այս մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն 

հակառակեալ միմենաց՝ գունդ խնդրեցին և ոչ  կարացին գտանել – 201. 

Իսկ նա զտէգն ձգեալ եհար զկուրծս  նորա.  և  ցցեալ ի ներքս, ոչ  կարաց 

անցուցանել: -223.   և հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա, և ոչ կարաց 

ունել- 224. և տեղի տայր սաղաւարտն մրճին Սմբատայ, որ և հազիւ 

կարաց հանել – 224. Եւ տրտմեցաւ Սուրէն և ոչ  կարաց խաւսել: - 233. Եւ 

մածեաւ սուրն ի ձեռին Սմբատայ և ոչ  կարաց հանել – 240.  Իբրև տեսին 

պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց / ծն. ոչ 

կարաց / փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց ասեն – 240.  Վա՜յ 

քաջութեանդ ձերոյ  և արութեանդ,  զի ոչ կարացէք / ծն. կարացիք / 

հերձուլ զգլուխ իմ: - 241. Եւ այլ ոչ կարացին վերանալ – 247. Արդ քանզի 

յայլ զաւրքն անցանել ոչ  կարացին / ծն. ոչ կարէին, ոչ կամէին /, զի մթին 

գիշեր էր … ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն 

առնէին – 258. Եւ ոչ  կարացին գիտել զիրսն, մինչև պակասեցաւ ճչիւն 

աղաղակին: - 258. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա  և  ոչ  

կարացին անցանել ընդ ձորն – 265. Իբրև եհաս իշխանն փախստական ի 

տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և ոչ կարաց 

խաւսել կամ կռուել: - 275. Բայց ոչ կարացին գիտել զինչ էր բանն, և 

անդէն մեռաւ: - 275. Պաղակ իշխան տեսանեմ և չկարեմ գնալ: - 275. Զիս 
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կողոպտեցին և զԱրջք շինեցին. արդ թոյլ տուր, զի երկիրն  այն ամուր է, 

ոչ  կարեն անտի գողանալ:- 281. 

ԿԱՐԵՎԷՐ - Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ` եհար և կտրեաց զսոնապան  

բարձից նորա,  և  կարեվէր խոցեաց  և  ընկենուլ կամեցաւ զՎաղթանկ: - 

223.   

ԿԱՐԻ - յորում և այս աշխարհի կարի առաւել մասն պարծանաց եհաս – 

34. անդ և զքո եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի 

աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս 

եդաք: - 49. Բայց գիտաց եթէ կարի սաստկանայ, ձայն բարձեալ ասէ – 

241. տե՛ս, տէր,  և  մի՛ լռեր,  մի՛  դադարեր, զի կարի խրոխտացաւ 

թշնամին   ի  վերայ մեր: - 252. 

ԿԱՐԻՆ - Եւ մեք ելեալ անդէն ընդ Կարին և ընդ Հարք կամեցաք 

անցանել: - 78. և զնա փախստական արարին, բերին մինչև ի Կարնոյ 

քաղաք – 117. Եւ այլք ոմանք հետամուտ եղեալ մինչև ի Կարնոյ քաղաք: - 

141. և  եկեալ անցանէր ընդ Կարնոյ քաղաք – 162. Բայց յորժամ  եկն  

Խոսրով  ի  Կարնոյ  քաղաք՝ զՄիհրան  ի  Տարաւն  առաքեաց բազում 

զաւրաւք– 163. 

ԿԱՐԻՔ - Եւ որք գայցեն ի սա վասն կարեաց անձանց իւրեանց, 

ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր ախտից – 170. 

ԿԱՐԾԵԼ - Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ ինչ 

թերութիւն լիցի լսողաց, կարծելով թէ բերեալ ևս չեն: - 45. ուր մտերիմք 

նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան ի ձեռս իմ՝ ապստամբ զիս 

կարծելով- 180.  զի նոքա կարծեսցեն  /ծն. կարծիցեն / եթէ առին 

զքաղաքն: - 183.  Նաև զհանդերձս իշխանացն տեսեալ՝ կարծէին եթէ 

Միհրանեանքն են: - 196. Եւ եկեալ եմուտ ի վրանն առ Վահան, կարծելով 

թէ Միհրան է: - 197. զի անդ գահավէժ եղէն ոմանք ի վայրենի գազանաց, 

կարծելով եթէ հեծեալ է: - 207. Եւ առաքեաց Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ 

նորա՝ կարծելով եթէ այն միայն են: - 218. Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն 

մերկ ի ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ, կարծելով եթէ կարասի 

կամի գողանալ: - 255. և զաւրքն կարծէին, թէ հեծեալ է – 257. և գիրքն 

կարծեմ անտի է անկեալ ի նա: - 288. 

ԿԱՐՄՈՒՆՃ  -  Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին / ծն. 

կարմջին, կամրջին, կարմընջին /, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին  

շուրջանակի զնոքաւք – 187. 
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ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ - ուստի ի վայր կործանեցաւ մահ իւրով 

կարողութեամբն և այժմ աստուած պատուեալ երկրպագի ի նոյն 

Իննակնեան տեղւոջ: – 36. 

ԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - և կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի այսր 

կրաւնաւորացս, զոր տեսեր ի մերում վիճակիս: - 41. զոր առեալ 

կացուցես / ծն. կացուցանես/ զԵպիփան դոցա և այլոց եղբարց 

վերակացու: - 42. Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես բնակութիւն 

կրաւնաւորաց, այլ կացուսցես ի նմա քահանայս և քորեպիսկոպոսս – 43. 

ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի զէնս ի 

վեր  վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին: - 68. Եւ 

դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորել սկսան արս ՌԼ 

դիաթաւալ կացուցանէին: - 93. և դռնապանս տեղեացն զԲագրատունեաց 

իշխանն կացուցանէր: - 134. Իսկ զգահերեց իշխանն կացուցանէր 

թիկնապահ իւր – 134. և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: - 146. և 

կացուցանէր զնա իշխան  ի  վերայ երկրի, և ետուր նմա զփառս և 

զպատիւ յաւիտենական / գրքում` յավիտենական / և անմահ: - 166. Իսկ 

Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ արամբ.  և  ԲՌ` ի դարանի 

էր կացուցեալ ընդ յերիս դեհս – 260. և նա իսկ կացոյց եւթն քահանայ ի 

վերայ եկեղեցոյն – 281. Եւ յիշեաց զերդումնն, զոր ընդ Տիրան և ընդ ինքն, 

և կացուցեալ մարզպան ամենայն Հայոց, և ինքն գնաց ի 

Կոստանդինուպաւլիս / գրքում` Կոստադինուպաւլիս /: - 285. 

ԿԱՒԵՂԷՆ - Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն  և զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին 

հատեալ եդաք, և  է ուրոյն ի կաւեղէն տապանի: - 101 

ԿԵԱՆՔ - զի զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն 

աստուծոյ  և  մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովհաննու – 35. և ոչ գիտեմ 

զկենաց իմոց զերկարութիւն – 44. Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս 

զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմք  և կենաց վճար: - 45. Բայց թէպէտ և 

արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն ներքինն զնորոգումն կենաց 

սկսանի: - 45.  Տեառն և սիրելի եղբարց և հալածական մշակացդ վասն 

բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատաւ և  ամենայն 

իշխանաւքս: - 47. Արդ մեք վասն այդր դանղաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի է 

և մեք անկար ի նուաղ կենացս և ի պանդխտութենէս – 61. Որով զկեանս 

ատեցի և զմահ սիրեցի: - 86. եւ հրամայեաց զաւրացն պատրաստել 

զինքեանս յետին աւուրն կենաց  և մահու  ի պատերազմ: - 129. և անտի 

գնացեալ ի Մանեայ այրն և կացեալ անդ ամս Է՝ վախճանի ի կենացս ի 

փառս Աստուծոյ: - 145. Որք պանդխտութեամբ կենաւք գնասցեն ի կեանս 
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յայսոսիկ և ոչ ըստ մարմնոյ քնքշանաց: - 172. Բայց դու առաւել 

գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո ժամաանկս այսքան աշտիճան 

հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի 

դրախտն փափկութեան, և մեզ բարեխաւսք: - 177. Որդե՛ակ Վահան, դու 

գիտես զաւուրս կենաց իմոց- 178.   զկեանս  քո  առաջի մահու եդեր – 209. 

Որովհետև պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք 

դուք, և կենաց արժանի ընդէ՞ր էք: - 235. Եւ ապա ի մէջ առեալ զզաւրսն 

Հայոց, ամենեցուն զկատարած կենաց հասուցանէին: - 286. 

ԿԵՂՔ - և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս 

ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն, յորոց մինն Կուառս և Մեղտի և Բրեխ և 

Տումբ և Խորնի, Կեղք և Բազու – 111. 

ԿԵՆԱՑ ԵՒ ՄԱՀՈՒ Ի ՊԱՏԵՐԱԶՄ - եւ  հրամայեաց զաւրացն 

պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն կենաց  և մահու  ի պատերազմ: - 

129. 

ԿԵՆԴԱՆԻ - Եւ ի նոյն տեղոջն թողի զերկոսին կենդանի վկայսն 

Քրիստոսի, զԱնտոն և զԿրովնիդէս – 37. յոր վիճակ և բնակիջիք, ձեր 

եղիցի և որք զկնի ձեր, որչափ կենդանի էք դուք և մեք: - 49. և կալան ԽԸ 

իշխան կենդանոյն  /ծն. կենդանւոյն, կենդանի/, և համար կոտորածին ոչ 

երևեցաւ` վասն բազմութեանն: - 160. 

ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ - որք ի կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս 

տեղի և գործեցին բարիս առ եկեղեցիս – 173. 

ԿԵՍԱՐԻԱ/Յ/ - զոր գրեաց և յղեաց ի Կեսարիա – 33. Զառ ի 

յաստուածուստ պատուեալ և մարդկանէ փառաւորեալ երիցս երանեալ 

տեառն և աստուածարեալ սրբոյ  հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու 

Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ 

ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ 

և սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր 

տիեզերաց: - 34. զոր յղեաց Կեսարիայ հայրապետն  ի  ժամ վաղճանի: - 

39. և տարան մինչև յՈւռհայ, և ի Կեսարիայ դարձան, և ոչ անդ գտին: - 51. 

Եւ առեալ տարան զթուղթն առաքեալքն այնոքիկ, որք ի Կեսարիայն եկին 

– 51. Եւ Բեկտոր և Անաստաս դարձան ի Կեսարիայ: - 52. Եւ եկեալ ի 

Կեսարիայ և առեալ իւր կին ի հաւատացելոց զմեծատան ուրումն քոյր 

Եւթաղէ և քեռն Սոփի. և կացեալ ամ մի ի Կեսարիայ: - 69. և առաքէ 

զնոսա յաշխարհն Կապպադոկացւոց  ի քաղաքն Կեսարիայ – 75.  Բայց 

թէ ո՞վ եբեր  ի  Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին.  Յովհաննէս 

աւետարանիչն: - 75. և անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ` ընդ իւր 
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ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 

76. Եւ ի գալ սրբոյն Գրիգորի ի ձեռնադրութիւն առ Ղեւոնդ Կեսարու 

հայրապետն – 76. Եւ ելեալք ի  Կեսարիայէ / ծն. Կեսարիոյ / մնայր 

ժամանակս ինչ ի Սեբաստիայ – 78. զոր եբեր ի Կեսարիայ / ծն. 

Կեսարիոյ, եբերն Կեսարիայէ /, և անուն Ղիգոն: - 101. Իսկ զայլն ի 

Կեսարիա առին իւրեանց մասն - 115. Եւ ինքն գնալոց էր ի Կեսարիայ – 

149. Իսկ հայր նորա, իշխանն Արծրունեաց, եկեալ  ի  Կեսարիայէ  / ծն. 

Կեսարա / և  լուեալ զմահ կնոջն, ստրջացաւ: - 156. որք զկնի սրբոյն 

Գրիգորի եկեալ էին ի Կեսարիայէ / ծն. ի Կեսարիոյ / : - 176. և ելեալ 

զաւրաւքն գնաց ի  Կեսարիա  և  ետ զմասնն հայրապետին  Կեսարու, որ 

կոչիւր Յովհան – 279. Եւ ի նոյն ամի գնաց Վահան Կամսարական ի 

Կեսարիա – 279. 

ԿԵՐԱԿՈՒՐ - Եւ իբրև ել արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ 

յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ պատրսատեցին կնոջն կերակուր: - 

153. Զայս ամենայն արարեալ՝ զմարմինն ետ  ամենայն հաւատացելոց ի 

կերակուր և զարիւնն՝ ըմպելի: - 167. 

ԿԷՍ - որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս 

սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ 

հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. Զի 

Կարապետին է առ անկիւն դրանն Արշակունի / գրքում՝ Աշակունի /, 

թզաւ հեռի գտանես զբևեռս նշանացն՝ կէս թզաւ բարձր ի գետնոյն: - 102. 

ԿԷՏ - Որոց և  եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ Քրիստոսի 

և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 37. 

ԿԻՆ - այլ յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ 

պատճառաւ փախստեան աղագաւ գայ առ Խոսրով: - 67. Եւ եկեալ ի 

Կեսարիայ և առեալ իւր կին ի հաւատացելոց զմեծատան ուրումն քոյր 

Եւթաղէ և քեռն Սոփի - 69. Դարձեալ առ զկինն իւր Բուրտար  և  գնաց ի 

Պարսիկս – 69. և ետ զնա ցկինն իւր Սոփի: - 70. և անդ սնաւ առ 

հաւրաքեռ իւրում, որ էր կին թագաւորին Ջուանշերի: - 70. Իսկ Բուրտար 

առեալ զկինն իւր և զմանուկն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյն իւրոյ 

Եւթաղեայ յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 71.   մայրն եմուտ  ի վանս 

կանանց և կրտսերն գնաց զկնի ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: 

- 72. Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի դուրս 

ընթացեալ արք և կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն – 96. եթէ կին ոք մի՛ 

իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ կոխելով զպատուական 

նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 102. և հրամայեաց 
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քահանայիցն խաչ կանգնել ի տեղւոջն, ուր զնշխարսն եդին, և զկանայս 

անդ մկրտել – 106. և ունէր կին բարեպաշտաւն Մարիամ անուն նորա – 

149. առեալ զկին իւր՝ էած առ հայր նորա և թողեալ զկին իւր՝ ինքն գնաց: 

- 149. Իսկ կին նորա  …  գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին – 150.  Ողբացեք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք 

արտասուաց իմոց ամենայն ձայնարկուք: - 150. Եւ զայս ասացեալ կնոջն  ̀

հանեալ բազում անուշահոտս` տայր սպասաւորացն և ասէր – 151. իսկ 

եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ մեզ, ո՞չ ապաքէն և  ինքն ի 

կնոջէ  է  ծնեալ, ո՞չ և տէրն ի կնոջէ ծնաւ, և առաքեալքն  և  մարգարէքն  ի  

կնոջէ ծնան: - 152.  զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, գոնեա  և զիս 

տաճարիս արժանի արա: - 153. Եւ իբրև ել արտաքս, խստացան, 

ոխացան, տրտմեցան ընդ յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ 

պատրսատեցին կնոջն կերակուր: - 153. Ո՜վ տէր, դու ներե՞ս կնոջն, որ 

զայն գործեաց և այլ կանանց համարձակեաց մուտ: - 154. Եւ իբրև  

յուղարկեցին զկինն և ինքեանք դարձան, և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ 

սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն, ետես 

ի հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն զարմանալի – 154. Իսկ հայր նորա, 

իշխանն Արծրունեաց, եկեալ  ի  Կեսարիայէ  և լուեալ զմահ կնոջն, 

ստրջացաւ: - 156.  և անդ շինեաց եկեղեցի վայելուչ և կոչեաց զանուն 

նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում – 156. որ եկն և ծնաւ ի կնոջէ ի 

մեր նմանութիւնս: - 166. Եւ նստաւ յաթոռ նորա մանուկն Ստեփաննոս 

որդի կնոջն Մարիամու – 204. Սա յանդիմանեաց զիշխանն Հարքայ, որ 

ունէր զկին եղբաւր իւրոյ. և ածեալ ի հաւան կտրել ի կնոջէն  – 205. Ած և ի 

Պարսից զկին իւր զՊորպէս և եդ զանուն քաղաքին Պորպ, ըստ կնոջ 

անուանն: - 207. թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ – 209. և 

համարեալ զքիթսն, գտան սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ կին և ընդ 

մանկտի ԻԴՌ: - 227. Իսկ զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան ի 

յԱյծից բերդ ի պահել զնոսա: - 227. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, 

առեալ ՃՌ դահեկան  և  ԹՌ  այր ընդ իւր, և  եկն  ի  Տարաւն գնել զկին 

եղբաւրն և  զորդին: - 229. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն 

Սուրէնայ, ետ զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 229. Իշխան հզաւր 

աշխարհիս Հայոց, տուր զայս կին և զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. 

Բայց թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ ՃՌ դահեկան, և ԲՌ ուղտ, և հինգ հազար 

պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք զայս կինս և զորդիս: - 231.  Եւ առին 

զզաւրսն և անցին յայնկոյս Արածւոյ և զկինն և զորդին ի հետ ունէին: - 

233. Բայց խնդրէ զայս ի մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին, և զհաւր քո 
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զՎահանայ, և զկինն Վաղթանկայ և զորդին, զոր սպանին ի 

պատերազմին Վարազայ: - 251. Որդե՛ակ, մի՛  ի  մեծութենէս պատրել 

տաս զքեզ մեղաց. և մի՛ վասն զի մանուկ ես՝ խաբիր ի գեղ կանանց / ծն. 

աղջկան, ի գեղոյ կանանց / – 269. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով 

իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի 

Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. 

Իսկ Ծիծառնիկն զկինն և զորդիսն և զազգատոհմն իւր յղեաց առ իշխանն 

Արջուց -280. 

ԿԻՐ - Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ Կարապետին, 

մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 50. առեալ 

քարինս անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի բնակութիւն կռոցն, սկիզբն 

արար եկեղեցոյ – 100. 

ԿԻՒՐԵՂ,  ԿԻՒՐԻՂ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ ... Մակար՝ ամս ԺԸ: 

Կիւրեղ՝ ամս ԻԲ: - 146. Իսկ Կիւրիղ հայր վանացն անէծ զնա: - 157. 

ԿԻՒՐԻՂ – տե՛ս  ԿԻՒՐԵՂ 

ԿԾԿԵԼ - Այլ գիտեմ, զի սուտ ես, իբրև զշուն կծկիս / ծն. քծնիս / – 209. 

ԿՂԶԻ - Մինչ ել նա ի Պատմոս կղզոյ / ծն. կղզւոյն, կղզոջն, կղզին, 

կղզւոջն / և եկն յԵփեսոս, և անտի  երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ 

զգերեզման նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. 

ԿՆԿՈՒՂ- Եւ արձակեցին առ հայրն Գրիգոր Գլակայ վանիցն  և  տարան  

ի  պատերազմ ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր կնկղով: - 270. 

ԿՆԻՔ - Աջ սուրբ Կարապետիս եղիցի կնիք և պահապան – 97. 

ԿՆՔԵԼ - և կնքե՛ա անվթար զաւրութեամբ քով զոսկերս սոցա – 103. Եւ 

կնքեալ քաղկեդոնական հաւատովն  և  դարձաւ զաւրաւք  ի  Պարսից 

գործաւորսն - 158. Եւ երկու հարիւր ձի զառաջին յաղթութեանն 

աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին, զի անդ կնքեցին զնա: - 

211. Եւ կնքեալ զանձինս իւրեանց՝ դիմեցին ի վերայ պարսից: - 264. Ի 

սոյն աւուրս կնքեցաւ Տիրան որդին Վահանայ ի  վանս Գլակայ: - 267. 

ԿՇՌԵԼ - նախարարքն կշռեցին քաղաքապետին ԲԺ-ան հազար 

դահեկան: - 77. Արդ՝ այս իշխան կշռեաց ԻԲՌ դահեկան և տարաւ ետ 

նոյն իշխանին – 157. 

ԿՈԹ - և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ 

որ ի վերայ Կոթ ձորի / ծն. ձորոյ, ձորոյն, ձորոյն է /, Ռ արամբ միայն, զի 

տեսցուք զմիմեանս: - 192. յարուցեալ նոցա յետուստ կողմանէ, 

փախստական արարին  ի  բերդս կոյս Կոթ ձորոյ:  -199. 
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ԿՈԹ ՁՈՐ - և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի 

բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի / ծն. ձորոյ, ձորոյն, ձորոյն է /, Ռ արամբ 

միայն, զի տեսցուք զմիմեանս: - 192. յարուցեալ նոցա յետուստ կողմանէ, 

փախստական արարին  ի  բերդս կոյս Կոթ ձորոյ:  -199. 

ԿՈԽԵԼ - եթէ կին ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ 

կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 

102.  

ԿՈԾԵԼ - Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար,  որ և դևքն  ի 

լսելիս մարդկան կոծէին՝ ասելով – 98. 

ԿՈՂՄ / Ն / - զի յարեան ի վերայ նորա հերեսիովտայք և հալածեցին զնա 

ի կողմանս Հռովմայ: - 44. Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց ի կողմանս 

Երուսաղէմի վասն աւետարանին թարքմանելոյ ի հելենացի գիրս: - 44. 

անցեալ գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, յԱյրարատեան գաւառ ի 

Վաղարշապատ քաղաք: – 46. զի դադարեաց հալածանքդ ի կողմանցդ 

յայդցանէ: - 64. և անտի ելեալ գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 

69. և յերկուց կողմանց ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց,  և  սկսան կոտորել: - 

88. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն հերձեալ զքրմացն կողմն և անցանէր 

յետուստ կողմանէ, ուշ բլերն առնէր – 88. զի անդ արք հետևակք, որ 

զառիվայր կողմանէն էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 

88. և փախստական արարեալ զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն ընդ 

գեղջն կողմանէ: - 88. Արդ իբրև եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, 

էին վեց հազար ԹՃ  ԽԶ քրմացն զաւրն, իսկ եւթն  Ռ  և  ութսուն զաւրք 

իշխանացն Հայոց – 89. Իսկ իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն 

Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամբք ի քրմացն կողմ ելանէր – 90. և լռեցին 

երկոքին կողմանքն  ի  կոտորելոյ զմիմեանս: - 94. Եւ ժողովեալ զմեռեալս 

իւրեանց յերկոցունց կողմանց, և հատեալ գերեզմանս, լցին զնոսա  ի  

ներքս – 94. և մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման և որ ոք 

ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, մասնակից 

եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. զի գային յանտառէն յարևմտից կողմանէ ի 

քաղցրահամ յաղբիւրէն – 120.  քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ 

սակաւ մի ի  բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. զառաջին կողմն գեղն 

պատեալ էին հետևակքն և զներքինն հեծեալքն: - 127. և ԴՌ ընդ 

Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ 

այգեստանաւքն, գնացին ընդ վերի գահսն և մեզ ուշ կալցեն- - 128. Եւ 

բանակեցան նոքա յայնմ կողմանէ և սոքա յայսմ կողմանէ: - 139. Եւ  ինքն 

առաջի եդեալ փախստական արար զնոսա մինչև  ի կողմանս Հարքայ: - 
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141. Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ 

այլք՝ ի քարայրն, որ ի հարաւակողմն է յարևելից ի թագուցած Խաչին 

կողմանն՝ ամս Լ: - 148. Եւ իբրև  յուղարկեցին զկինն և ինքեանք դարձան, 

և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է 

և հայի ի փոքր ամրոցն, ետես ի հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն 

զարմանալի – 154. և անցեալ  գնաց ընդ կողմանս Բասենոյ: - 163. Ապա 

առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ դրախտին ի կողմն հարաւոյ – 176.  

յարուցեալ նոցա յետուստ կողմանէ, փախստական արարին  ի  բերդս 

կոյս Կոթ ձորոյ:  -199. և եդաւ առ Արծրունեաց իշխանն ի կողմ արևելից 

ճակատուն: - 203. որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս հազար 

երիվար, անցուցեալ յայն կոյս Արածնոյ ի կողմն Հաշտենից: - 210. Իսկ 

Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի տեղի 

թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ և ի բլերն յայն կողմանէ ԲՌ: - 

221. Եւ յերկուս կողմանէ այլ ռազմն գաղտ կազմեաց: - 221. Եւ յամենայն 

կողմանց ի վերայ յարձակեցան և ի մեջ առին զզաւրսն պարսից: - 222. 

զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ ձայնս 

ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն 

խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. իսկ զահեակ կողմն 

/ծն. դեհն, թևն / տայ իշխանին Հաշտենից: - 260. Իսկ Վահանայ մտեալ ի 

գետն, էանց յայնկոյս ի գեւղն, զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. Իսկ 

իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ Շատախաւս ... եկն ի դաշտն Տարաւնոյ 

առ այր մի – 280. Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս Ուռհայի է 

կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի զգիրսդ զայդ: - 287. 

ԿՈՂՄԱՊԱՀ, ԿՈՂՄՆԱՊԱՀ - Եւ Գ իշխանս ըմբռնեցին և ածին. և 

կողմնապահ թողեալ երկրին, ինքեանք դարձան  առ թագաւորն: - 118. 

Արդ յորժամ գնացին իշխանքն ի Վիրք և դարձուցին զգերիսն կողմապահ 

թողին զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն նորա: -126. Բայց բաժանեալ և 

կողմապահս թողեալ ամենայն տեղեաց – 212. Իսկ Սմբատ զՎահան 

կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ արամբ – 259. 

ԿՈՂՄՆԱՊԱՀ – տե՛ս ԿՈՂՄԱՊԱՀ 

ԿՈՂՄՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ  կողմնեցուցեալ ի  մահիճսն` քնոյ 

պատճառաւք ծածկեցին: - 191. 

ԿՈՂՈՊՏԵԼ -  Եւ որք ընդ  դուռն  անցանէին,  զայն ի  տունս  առեալ  ի  

զգեստիցն  կողոպտէին – 181. Զիս կողոպտեցին և զԱրջք շինեցին – 281. և 

կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ զկաթողիկոսն, և հանել 

ետ զերկոսին աչս նորա, որ զի կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն: - 281.  
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ԿՈՅՍ - և  կտրեաց զնա  ի  զաւրացն  և փախստական արար ի  վերայ  

լերինն ընդ  յարևելս կոյս – 91. ջորիք կառացն յայն կոյս ձորոյն ոչ 

կարացին անցանել: - 114. Իբրև գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս 

իջոյց զնոսա ի քուն առնել – 186. զորոյ զհետ մտեալ երկու ոմանց և 

անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ նորա – 188. 

յարուցեալ նոցա յետուստ կողմանէ, փախստական արարին  ի  բերդս 

կոյս Կոթ ձորոյ: - 199.   որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս 

հազար երիվար, անցուցեալ յայն կոյս Արածնոյ ի կողմն Հաշտենից: - 210. 

Եւ ճակատեցան նոքա ընդդէմ միմեանց ի պատերազմ՝ յայն կոյս գետոյն, 

որ ի դաշտին – 271. և նորա հակեալ յայն կոյս անկաւ: - 274. զի այր ոմն 

լուսաւոր ընդ սեամս եկեղեցւոյն յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280. 

ԿՈՉԵԼ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս 

Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 36. զոր  Իննակնեանն կոչեն 

տեղոյն հնդիկք և պարսիկք – 36. և կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս 

սարկաւագ, որ յոյժ հմուտ էր բազում դպրութեան – 52. Արդ մինչդեռ ի 

խաղաղութիւն էր Խոսրով, այր մի, որ կոչէր Բուրտար ... ելեալ գնաց 

պանդխտեալ  ի  կողմանս Գամրաց: - 69. Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ 

կոչէր / ծն. կոչիւր, կոչէրն / անուն նորա Սուրեան, մանկաբարձքն 

փախուցին ի դուռն Պարսից - 70. Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն 

աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր 

իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. մայրն եմուտ  ի  վանս կանանց  և  

կրտսերն գնաց զկնի ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. զոր և 

առաջաւորք կոչեմք: - 74. զոր ինքն շինեաց, և կոչեաց զանուն նորա սուրբ 

աստուածածին: - 76. զոմանս վարդապետս կոչէր  յԱղէքսանդրիայէ – 78. 

որ և դեռ Արձան կոչեն լերինն: - 87. զոր մինչև զայսաւր Արծուիք կոչեն 

տեղեացն: - 92. Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ անցեալ՝ կտրեաց 

զքրմապետն Աշտիշատու, որ կոչէր Մեստակէս – 92. զոր և Մեստակող 

կոչեն զանուն տեղոյն: - 92. զոր և ինքեանք շինեցին քաղաք և կոչեցին 

զանուն նորա Վիշապ – 108. Իսկ Կուառ շինեաց աւան իւր և կոչեաց 

յանուն իւր Կուառս – 108.  և Մեղտես շինեաց ի դաշտի անդ աւան և 

կոչեաց Մեղտի: - 108. Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն Պալունեաց, 

շինեաց աւան և կոչեաց Հոռեանս: - 109. Իսկ մեք դէմ եդեալ կամեցաք 

անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113.  զոր 

կոչեմք Արևու բլուր – 120.Եւ կոչեցաւ բլուրն այն Աւետեաց բլուր: - 121. 

զոր և կոչի Աւետեաց խաչ: - 122. և որպէս մանանայն, որ յերկնիցն 
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իջանէր, և աստ իջանէ ի վերայ անտառացս, զոր գազպէն կոչեմք: - 144. 

Եւ  եթէ ոյք  յաջորդեցին յառաջնորդութիւն  սուրբ Կարապետին, որ 

Գլակայ կոչի վանս – 145. որում անուն կոչիւր Վարդպատրիկ – 149. և 

անդ շինեաց եկեղեցի վայելուչ և կոչեաց զանուն նորա Աստուածածին՝ 

վասն կնոջ իւրում – 156. Եդ բանս ի բերան զաւրացն զսուրբ Կարապետն 

կոչել յաւգնականութիւն: - 159. կոչեաց թագաւորն զՄուշեղ և 

պատրաստեաց տալ պարգևս ամենայն զաւրացն – 160. Արձակեաց և 

կոչեաց զՄուշեղ առ ինքն – 161. Իսկ նորա որպես ի քնոյ զարթուցեալ՝ 

հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան – 178. Եւ նա արձակեալ  կոչեաց, զի 

յաւժար էր իրացն – 179. և ի չորս հազարէն Ծ այր թողեալ էր ի Խարձս 

կոչեցեալ գեւղն: - 181. Արդ՝ յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, Վահան 

զպարսից զերիվարսն  և  զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝  ի  դուրս  

կոչել զնոսա: - 182. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև ցայսաւր - 

188.  Եւ հրամայեաց  ծառայից իւրոց պատրաստել ճաշ և զՄիհրան կոչել: 

- 189. Եւ ինքն ելեալ կոչեաց զպարսիկ դպիրն Միհրանայ ի սենեկն – 191. 

և կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր - 192. 

Իսկ Վահան կոչեաց զնուիրակն և ասէ – 192. Երթ կոչեա զայս անուն 

իշխան: Եւ կոչեաց: - 192. Եւ ինքն խաբէութեամբ / գրքում՝ խաբեությամբ / 

կոչեաց զիշխանսն ի խորհուրդ – 193. Եւ զդպիրն և զնուիրակն առաքեաց 

առ Վաշիր, զի կոչեսցեն անդ: - 196. Եւ նոքա երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի 

իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու: - 196. Եւ զՎաշիր գանեաց, մինչև նշան բանից 

առցէ զաւրսն կոչելոյ – 197. Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն 

էին և ետ կոչել զիշխանսն  մի մի ի խորանն և կտրել  զգլուխսն – 198.  ել ի 

վերայ լերինն Տորոսի և շինեաց անդ ամրոց և կոչեաց Գահար – 206. Սա 

ել ի վերայ Գոռոզ լերինն, շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝ Գրգռոսի, կոչեաց 

Գրգռոս: - 208. Եւ կոչեցաւ աւելոյ Առինչ: - 213. Եւ  իբրև կացին հանդէպ 

իրերաց, սկսաւ Ասուր թշնամանել զՎահան  և  գայլ կոչել: - 214. Եւ 

թողեալ զհինգ հազարն ի բլերն, որ կոչի Մահու ագարակ և ինքն 

գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: -218. որ և Թիլ կոչեցաւ անուն 

տեղոյն այնորիկ: - 220. որ  կոչէր զպապուն անունն Վահան 

Կամսարական – 220. Եւ կոչեցաւ անուն բլերն Մահու բլուր: - 226. Եւ 

ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ այր, և զպարսիցն` յանդաստանն, 

զոր Արտից գեւղն կոչեն, և  առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր 

նորա, և գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 234. Իսկ զաւրքն հետևակամուտ 

եղեալ հասին յայն տեղի, որ կոչի / ծն. կոչիւր / Գողոց աղբիւր – 236. Իսկ 

որ աւագն էր  ի  ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ ի  վերայ  և  սուր 
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հանեալ ընդդէմ նոցա, ինքն միայն պատերազմեցաւ մինչև դարձան 

ընկերքն: – 237. Եւ կոչեցաւ անուն անտառին Սերեմաձոր – 237. և  վասն 

որ այնպէս ժողովեալ սպանին, կոչեցաւ անուն տեղոյն Ժողով: - 238. և 

նոցա ծունր կրկնեալ  յաւգնականութիւն կոչելով սուրբ Կարապետն, 

ասելով այսպէս – 239. և ի դէպ եկն վասն իրացն. որ և կոչեցաւ գեղջն 

Շերանիկք անուն: - 247. որ իբրև եկն յԱպահունիս և կոչեաց զՍմբատ առ 

ինքն: - 250. և երթեալ իջանէր  ի  Հաշտենս,  ի  գեւղն, որ Գրեհն կոչեն: - 

253. Եւ կոչեցաւ անուն գեղջն մոգուց գերեզման, որ և Մոգտունս: - 254. 

Իսկ Սմբատայ ելեալ ի վերայ լերինն, զոր Սերեմավայրք կոչեն, 

բանակեցաւ հանդէպ Տիգրանայ: -254. Եւ դարանակալացն յարուցեալ  ի  

մէջ առին զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ 

Հոնընկէց: - 262. Եւ հանդէս արարեալ կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Հանդիսեանս: - 262. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Մահու առիթ: - 265.զոր 

այժմ Կուրա կոչեն: - 266. Կորեաք  մեք  և մեռաք, որ և Կուրա կոչեցաւ: - 

266. Իսկ Վահան կոչեաց զորդին իւր զՏիրան  և ասէ – 268. Եւ իբրև 

խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն, որ կոչի 

Կաղամախեաց  բլուր  – 270. Իսկ Վահանայ մտեալ ի գետն, էանց 

յայնկոյս ի գեւղն, զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. Եւ կոչեցաւ անուն 

տեղոյն Վայրանկանիս: - 276. և կոչեցին զանուն տեղոյն Պողկ: - 277.  որ և 

կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Հայրկերտ: - 278. և  ելեալ զաւրաւքն գնաց ի  Կեսարիա  և  ետ զմասնն 

հայրապետին Կեսարու, որ կոչիւր Յովհան – 279. Իսկ իշխանն Արջուց 

կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում 

Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում, սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ 

այր մի – 280. Իսկ թագաւորն կոչեալ զՋոջիկ վրաց իշխանորդին, որ 

արար մարզպան – 284. Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ, և 

գնաց ի քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր, եհար սրով և հրով և 

գերեաց զքաղաքն: - 284. Եւ նորա հրաման տուեալ պարսկացն՝ կոտորել 

զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: - 284. և աճեալ՝ 

պատմութիւն Ասորոց կոչի – 287. Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի 

կողմանս Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի 

զգիրսդ զայդ: - 287. զոր մայրենեաւք Կամսարականն կոչեն – 288. զոր 

Քաջակորով կոչեն – 288. 

ԿՈՉՆԱԿԱՆ - և  յոյժ ուրախութեամբ լցեալ գոհացաք զաստուծոյ, և 

կամեցաք զկնի կոչնականացդ / ծն. կոչնակացդ / գալ – 60. Եւ փութապէս 
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կոչնականս արձակեցին սրբոյն Գրիգորի – 95. Եւ դարձուցին կոչնական  

/ծն. կոչնականս, զկոչնական / զաւրացն – 198.   

ԿՈՍՏԱՆԴԻԱՆՈՍ -  և պահեաց ինքն և թագաւորն Կոստանդիանոս և 

ամենայն քաղաքն Եգիպտոսի, զոր և առաջաւորք կոչեմք: - 74. Արդ 

մինչդեռ Տրդատ և  սուրբ Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ 

Կոստանդիանոս թագաւորն, եկին հասին  ի  գաւառն Ապահունեաց  ի  

քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. 

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆՈՒՊԱՒԼԻՍ - և ինքն գնաց ի թագաւորաբնակ քաղաքն 

Կոստանդինուպաւլիս: - 279. և ինքն գնաց ի Կոստանդինուպաւլիս 

/գրքում` Կոստադինուպաւլիս, անվանացանկում` Կոստանդնուպաւլիս 

/: - 285. 

ԿՈՏՈՐԱԾ - Եւ  ի  բազում ժամս արտասուեալ սրբոյն Գրիգորի վասն 

իզուր կոտորածին – 96. Եւ ապա դարձեալ թագաւորն ի փոքր 

կոտորածէն, ել ի գլուխ Արձանին – 132. և կալան ԽԸ իշխան կենդանոյն, և 

համար կոտորածին / ծն. կոտորածոյն/ ոչ երևեցաւ` վասն բազմութեանն: 

- 160. Իսկ արս Ռ ընդ իշխանացն ըմբռնեալ՝ մեծաւ յաղթութեամբ 

դարձան ի կոտորածէն: - 160. Եւ տարածեալ զնոսա ի դաշտ անդ, 

կոտորած սաստիկ գործեցին: - 213. Վասն գալստեանն Տիգրանայ և 

կոտորածին որ  ի  Հոնընկեցն – 250.  

ԿՈՏՈՐԵԼ - և յերկուց կողմանց ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց,  և  սկսան 

կոտորել: - 88. Եւ դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորել սկսան 

արս ՌԼ դիաթաւալ կացուցանէին: - 93. և լռեցին երկոքին կողմանքն ի 

կոտորելոյ զմիմեանս: - 94. Եւ որք գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի 

մէջ առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ փախստական արարին և իջուցին ի 

հարաւակողմն անտառն, որպես ի թակարթ արկեալ յանխնայ 

կոտորեցին, և անուանեցաւ տեղին այն Թակարթս: – 131. զոր 

պարսաւորքն կոտորեցին ԸՃ և Զ այր, միահամուռ ԴՌ և Մ և ԾԲ: - 132. 

զոր  և  թագաւորն զհետ մտեալ՝ մինչ  ի  մուտս արեգականն յանխնայ 

կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138.  և յարձակեցան ի վերայ հայոց 

զաւրացն. և սկսան կոտորել:  – 139. Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև 

ի Հարք և իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ 

և ԾԶ այր: - 142. Եւ ի Վիրս մտեալ` ի  բազում տեղիս կոտորեցին: - 142. 

Պարսից պատմութիւն. և ի գալն Միհրանայ ի Տարաւն երեսուն 

հազարով. և կոտորել գայլուն Վահանայ զնոսա յԱւձ քաղաքի: - 164. իբրև 

տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ պատմեցին 

իշխանին Մուշեղայ: - 176. Եւ այն զաւրք, որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, 
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անցեալ  յԱստղաւն ամրոցն, կացին աւուրս երկու, ոչ ինչ կարացին 

առնել: - 180. և սկսան յանխնայ կոտորել – 187. և արք բերդին ընդդէմ 

եկեալ քարամբք և գլովք յանխնայ կոտորեցին – 199.  ի մէջ առեալ 

կոտորեցին զնոսա, ոչ ողորմելով ումեք:- 200. Իսկ Վահանայ տուեալ 

զնոսա  մաւրացն` զբազումս կոտորեաց – 211. Իբրև ետես Վահան, եթէ 

գնան ամբողջ, նախանձեալ զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ 

նոցա և սկսան կոտորել: - 213. Յիրաւի է այդ անուն իմ, քանզի գամ 

կոտորեմ, գնամ և այլ գամ – 214. Եւ այնչափ կոտորեցին զնոսա, մինչև 

հեղեղատք արեանց ելին – 220. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ 

բազմութիւնն, երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն 

առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 219. և անդ անկան 

ի վերայ ձիագողացն և սկսան կոտորել: - 237. Եւ մածեաւ սուրն  ի  ձեռին 

Սմբատայ  և  ոչ կարաց հանել, զի մածաւ արիւն ընդ սուրն, և ընդ 

ձեռնատեղին կոտորեցաւ: - 240. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր 

ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ 

միմեանց ասեն – 240. Փութասջիք, զի մածաւ սուր քաջին, և սուրն, ո'ր ի 

ձեռին նորա, կոտորեցաւ: - 240. Եւ յինքեանս առին և սկսան կոտորել 

զպատերազմագլուխսն – 245. և ի մէջ առեալ զզաւրս Պարսից և սկսան 

կոտորել յանխնայ մինչև ի մուտս արևուն: - 245. Այո, տէ՛ր, նեղեցաք, 

ձանձրացաք ի կոտորելոյ զանկազմն պարսիկս, նեղեցան և որք զսուսերս 

մեր ի ժանգոյ և յարեանց սրբեցին: - 253. Որ իբրև արկին  ի  բանակն,  և  

ինքեանք զհետ մտեալ սկսան կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն 

սաստիկ շուրջանակի – 257. Իսկ Վահան աճապարեալ գնաց անդ, և սուր 

ի վերայ եդեալ կոտորեցին / ծն. կոտորէր /, որ ոչ մնաց և ոչ մի: - 265. Եւ 

Պալունեաց իշխանն զհետ մտեալ բազում զաւրաւք կոտորէին: - 266. Զի՞ 

սպառեցայք, փախիք որ մեք կոտորեմք: - 266. և նա կոտորեալ զբազումս 

և վաստակեալ յոյժ: - 277.  Եւ  նորա հրաման տուեալ պարսկացն՝ 

կոտորել զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: - 284. Եւ 

կոտորեալ ի պարսիցն կան ի պահեստի ընդ վկայարանաւն, և վերակոչի 

անունն Սուրբ Բանակ: - 286.  

ԿՈՐԵԱՅ - Եւ եդաւ անուն գաւառին Կորեայ լերինն: - 200. 

ԿՈՐԾԱՆԵԼ - ուստի յոյժ ձեռն  ի  գործ առեալ, կործանեցի / ծն. 

կործանեցաք / զպատկերս սատանայի – 36. ուստի ի վայր կործանեցաւ 

մահ իւրով կարողութեմբն – 36. նոքա յայնժամ գնացին, մինչ դու 

զբագինսն կործանեցեր և մեզ հարցման պատասխանի էիք արձակեալ: - 

44. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ 
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ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային կործանել – 63. Եւ ինքեանք 

ջրասույզ եղեալ կործանեցան իւրաովքն ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի 

Պարթևն: - 68. Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան և տեղեկացեալ 

յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն կործանելոց է զմեծ աստուածն Գիսիանէ 

և զԴեմետր – 79. և  յետ երից աւուրց առին զքաղաքսն  և զշինուածսն 

կործանեցին: - 84. Զոր տեսեալ իշխանքն Հայոց լքեալ կործանեցան – 90. 

ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց՝  աւետիս տալով մեզ, եթէ Դեմետր 

կործանեցաւ: - 97.   Եւ մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց զնոսա և 

հրամայեաց կործանել զԳիսիանէս – 98. Եւ ապա կարացին զդուրս 

մահուն կործանել: - 99. Իբրև կործանեցին զաւրքն զկուռսն, սկսաւ 

/գրքում` սկսավ/ սուրբն Գրիգոր հիմն արկանել եկեղեցոյ – 100. Եւ ձեզ 

աւետիք, զի սատանայ կործանեցաւ – 121. և զտեղիսն, զոր նա հաւատս 

ունէր, կործանել հրամայեաց, և զկրաւնաւորսն սատակել: - 163. Արդ 

իբրև տեսին զաւրքն Տարաւնոյ, լքեալ յերկիր  կործանեցան / ծն. 

կործանէին/ – 263. 

ԿՈՐԾԱՆԻՉ -  Իբրև մատեան կործանիչք ի ներքոյ նորա ... բազում 

ողբովք ի վերայ յարձակեալ ասէին – 98. 

ԿՈՐՆԹՈՍ - Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն յայլ նամակի և 

յուղարկեցին առ Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51. 

ԿՈՐՆՉԵԼ - զի որպէս Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ կորեաւ, 

նոյնպես  և  աստ ի սորա գալստեանս և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 

35. զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ կորեաւ տեղի ապաւինի նոցա և 

ոչ ոք է, որ աւգնէ նոցա: - 167. Վա՜յ մեզ, կորեա՛ք: - 200. Կորեաք  մեք և 

մեռաք, որ և Կուրա կոչեցաւ: - 266. 

ԿՈՐՈՎԻ - զի այնպիսի էր այր յաղթող և կորովի և ի գործ պատերազմի 

յառաջադէմ – 90.   

ԿՐՈՎՈՒԹԻՒՆ - և  զիմ կորովութիւնս ծանեար, զոր ետ ինձ աստուած: - 

208. 

ԿՈՐՈՒՍՏ - որոց տիրեաց մահ մեղաց և կորուստ ապականութեան – 55. 

Ուստի նախանձու բանսարկուին մեղք մտին յաշխարհս, և ի մեղացն 

մոռացումն, և ի մոռացմանէն կորուստ յաւիտենական – 166.  

ԿՈՒՌՔ - ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն և  

զպաշտաւնեայս կռոցն – 106. 

ԿՈՓԵԼ - Եւ բազում կոփեալ միմեանց և ոչինչ  եղև: - 135. Մինչ դեռ նա 

զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս յանխնայ 

կոփէին: - 216. 
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ԿՈՒԱՌ - Եւ  եկեալ յերկիրն Պալունեաց յաւանն Գիսիանէ,  ի  

քաղաքագեւղն Կուառս: - 79. Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան 

գործել ի ցանգ  այգեացն – 80. որ ի Կուառաց տանէն էին իբրև արս չորս 

հարիւր  - 80. և ելեալ ի վերայ լերինն, որ հանդէպ Կուառաց, մնացին 

մինչև  այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80. Իսկ 

իշխանն Մոկաց առեալ զԳրիգորիոս դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, 

կամելով իջանել  ի  Կուառս: - 82.  Եւ իբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, 

երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս / ծն. յաւան Կուառա /, 

հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105. Եւ յետ հնգետասան 

ամի  եսպան թագաւորն զերկոսեանն և զտեղիսն իշխանութեամբ ետ 

որդոց նոցա Կուառա և Մեղտեսա և Հոռա: - 108. Իսկ Կուառ շինեաց 

աւան իւր և կոչեաց յանուն իւր Կուառս – 108. Եւ յետ ժամանակաց 

խորհուրդ առեալ Կուառ  և  Մեղտես  և Հոռեան, ելեալ  ի  լեառն Քարքէ  

…  շինեցին զնա դաստակերտս – 109. և եթող ի տեղւոջն արս 

կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն, 

յորոց մինն Կուառս և Մեղտի և Բրեխ և Տումբ և Խորնի, Կեղք և Բազու – 

111. Զի Կուառ ունի երդահամարս ԳՌ  և  ԲԺ-ան և հեծեալս  ՌԼ  և  

հետևակս  ԲՌ  և  Մ:  - 111. Եւ եկեալ ի գեւղն Կուառս, և զի աշխատեալ 

էին, հանգիստ ետուն իւրեանց աւր մի: - 125. զի մինչ Տրդատ 

զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն Անգեղ տանն զՀոռենիցն 

կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն կանգնեաց – 127. Սա շինեաց 

եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց՝ յայնկոյս Կուառաց / 

ծն. Կուառայ /, առ յորդաբուխ աղբերն – 146. Սա դարձոյց  զԿուառս  ի  

Կարապետն  և  զՊարեխ – 156. 

ԿՈՒԱՌԱՑ  ՏՈՒՆ - որ ի Կուառաց տանէն էին իբրև արս չորս հարիւր  - 

80. 

ԿՈՒԶ -  Կուզ / ծն. կուզք / կերեալ ուռեաւ իբրև զարջ – 247.   

ԿՈՒՄԻԴԱՍ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: … Կումիդաս / ծն. 

Դումիտաս /՝ ամս Ժ: Բարդողիմէոս՝ ամս Ը: - 147. 

ԿՈՒՌՆ - ի  քո կուռսդ  շուն խառանեմ - 228.   

ԿՈՒՌՔ  - Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի  Տարաւն ընդ իւր 

ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան  և  հինգ  ի  

վանս Գլակայ յԻննակնեան  տեղիսն Գիսանէ կռոցն – 53. Բայց յականէ 

յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ ի  պատերազմ 

գրգռեալ զկուռսն ոչ տային կործանել – 63. Եւ վասն ոչ զոհելոյ կռոցն` ի 

մեծամեծ տանջանսն մատնեաց զնա: - 73. գիշերագնաց եղեալ ի տեղի 
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կռոցն և լցին զգանձսն ի տունս գետնափորս – 79. և  զայս պատերազմ 

արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն  և  վասն Քրիստոսի: - 95. Եւ իբրև եկաք ի 

տեղին և տեսաք զտեղի կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ հնգետասան 

կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: - 97. Եւ մարդկաւրէն տեսլեամբ որպէս 

թևաւորք երևեալ գնացին յԱշտիշատի կուռսն: - 98. Իբրև կործանեցին 

զաւրքն զկուռսն, սկսաւ / գրքում` սկսավ / սուրբն Գրիգոր հիմն արկանել 

եկեղեցոյ – 100. առեալ քարինս անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի 

բնակութիւն կռոցն, սկիզբն արար եկեղեցոյ – 100. Զի կռոցն, որ յայսմ 

տեղւոջ էին, պատճառ այս է – 107. որք եկեալ յԱշտիշատ կանգնեցին 

զկուռսն զայնոսիկ – 108. և կանգնեցին կուռս երկուս, զմինն յանուն 

Գիսիանէ, և զմինն յանուն Դեմետրեայ – 109. և  կանգնեաց զնշան 

տէրունական խաչին  ի  տեղի կռոցն Գիսիանէ - 111.  Արդ այս 

աւանագեղքս ի բնէ տուեալ էին կռոցն ի ծառայութիւն – 112. 

ԿՈՒՏԵԼ -  և կուտեցին / ծն. կուտեցան / արձան ի վերայ նորա – 87. զի 

կուտեցան ի տեղեաց և եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ -124. այնչափ կուտեցան 

ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. Իսկ 

Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր 

մի - 246. 

ԿՈՒՏԵԼ Ի ՎԵՐԱՅ - այնչափ կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ 

գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. 

ԿՈՒՐԱ -զոր այժմ  Կուրա /ծն. Կուրան, Կուրայ, Կուրայն/ կոչեն: -265. 

Իսկ նոքա ասեն. Կորեաք մեք և մեռաք, որ և Կուրա / ծն. Կուրայ, Կորեայ 

/ կոչեցաւ:- 266. 

ԿՈՒՐԾՔ - Իսկ նա զտէգն ձգեալ եհար զկուրծս  նորա - 223.  Եւ ծառային 

դարձեալ ձգէր զգլուխն՝ եհար զկուրծսն Սմբատայ  և  ասէ – 225.   

ԿՈՒՐՈՒԹԻՒՆ - և  հարկանելոց  է  զձեզ կուրութեամբ  և  մահուամբ: - 

85. 

ԿՌ - Եւ նորա կաշառեալ ի թագաւորէն հիւսիսոյ ԿՌ դահեկան, առ և 

գնաց  յաշխարհն իւր – 126. տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ 

զիմ երկրիս զխոտն և զհացն կերան… զսապոնին գինն ԿՌ դահեկան - 

228. 

ԿՌՈՒԵԼ - և սկսաւ կռուել / ծն. կռուիլ / ընդ իշխանսն Հայոց: – 90. Իբրև 

եհաս իշխանն փախստական  ի  տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ 

զաւրքն հեռի էին և  ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275.  

ԿՏԱԿԱՐԱՆ - և քաղաքն աւերեաց, և զկտակարանսն այրեաց, և զսուրբ 

խաչն գերեաց, և առեալ գնաց ի Պարսիկս – 279.  
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ԿՏՐԱՒՆ - Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի 

էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. 

ԿՏՐԵԼ - Իսկ իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ 

արամրք ի քրմացն կողմ ելանէր – 90. և կտրեաց զնա ի զաւրացն և 

փախստական արար ի  վերայ  լերինն ընդ  յարևելս կոյս – 91.  և  իջեալ 

կտրեաց զգլուխ նորա  և զմարմինն գահավէժ արարեալ ասէր – 91. Իսկ 

իշխանն Արծրունեաց ի մէջ անցեալ՝ կտրեաց / ծն. կոտորեաց/ 

զքրմապետն Աշտիշատու, որ կոչէր Մեստակէս – 92. Իսկ նորա ջեռեալ 

յարիւն անձին իւրոյ՝ աճապարեալ կտրեաց զգլուխ նորա – 92. և  նորա  ի  

վերայ յարձակեալք կտրեաց զաջոյ ուս նորա  և   ի   վայր ընկեց 

/ճիշտը`ընկէց/ - 93.  և կտրեաց զգլուխ նորա և ընկեց /ճիշտը`ընկէց/ ի 

մաղախ իւր: - 93. զոր հրամայեաց կտրել: - 110. և կտրեալ զռազմ 

առաջապահիցն, անց ի գլուխ բլերն: - 131. և  զողն երիվարին հանդերձ 

զգլխովն յերկուս կտրեալ յերկիր ընկէց: - 136.  Եւ աճապարեալ 

հիւսիսայինն՝ կտրեաց զգլուխ երիվարին Սիւնեաց իշխանին: - 137. Իսկ 

նա վտանգեալ փութապէս էած զսուրն և կտրեաց զոտն երիվարին 

իշխանին հիւսիսոյ – 137. և դարձեալ կտրեաց զգլուխն և ընկէց ի մաղախ 

իւր: - 138. զի իշխան ոմն անաւրէն կտրեաց զերկոսեանս և ետ գուսանի 

մի: - 157. Եւ կտրեալ զգլուխն` եդ ի մաղախ իւր – 160. և զգլուխն կտրեալ 

արտաքոյ պարսպին յաներևոյթ տեղիս ընկենուին – 181. և զայլսն ի 

քաղաքն արգելեալ՝ կտրեալ տային, և զգլուխսն ի  պարիսպն հանել: - 

184. Եւ հրամայեաց զամենեցուն զքիթսն կտրել: - 184. և ինքն 

պատրաստի արարեալ զդարանակալսն / գրքում` զդարնակալսն /՝ 

հրամայեաց  ծառայիցն կտրել զերիվարսն արաւտի պատճառանաւք – 

186.  և որք ի ցամաքն էին՝ զքիթսն կտրեցին և պահէին – 188. Եւ նորա 

ձգեալ զձեռն իւր  ի սուրն, որ կայր առաջի և  կտրեաց նախ զիւր քիթն  և  

եդ առաջի ասելով – 190. Եւ մինչ լոկ որ զթլփատսն կտրեաց, ասէ – 191. 

Եւ իբրև ասաց զիրսն, ապա կտրեալ Վահանայ զգլուխն. և ծառայիցն 

առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին, և զգետինն մաքրէին յարենէն: - 191. 

Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն էին և ետ կոչել զիշխանսն 

մի մի ի խորանն և կտրել զգլուխսն – 198. Եւ դարանակալք դիմեցին ի  

վերայ նոցա,  և  կտրեցին զերիվարսն  ի  զաւրացն – 200. ապա կտրեցաք 

զգլուխդ զայդ և խաղացաք: - 201. և ածեալ ի հաւան կտրել ի կնոջէն – 205. 

որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս հազար երիվար – 210. զի 

աճապարեալ կտրեաց զգլուխն Ըռահանայ – 212. Եւ յանկարծ զէնս 

վերացուցեալ՝ կտրեաց զգլուխ երիվարին Ասուրայ – 215. և յարձակեալ ի  



458 
 

վերայ  նորա, կտրեաց զգլուխն  և  ի   վեր կալեալ ասէր – 215. Իսկ Սմբատ 

կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց – 221. Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ՝ 

եհար և կտրեաց զսռնապան բարձից նորա – 223.  և հանեալ զսուրն 

կտրեաց զգլուխ նորա – 223. Եւ զքիթսն կտրեալ և ի  շար արկեալ` բերին 

առ Սմբատ – 227. Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ է, և զքո գլուխդ 

կտրեմ և զոր ինչ ունիս, յիս առնում – 231. Եւ յարձակեալ Վարազայ, որ էր 

իշխան Պալուեաց, կտրեաց զգլուխն Սուրենայ – 235. Եւ զի զաւրքն 

Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն 

Պարսից զաւրացն աւելի քան  զԲՌ – 236.   Իսկ նորա գոհացեալ 

յաստուծոյ, և դիմի հարեալ և կտրեալ փողոց, անց ի ներքս – 245.  Եւ 

հրամայեաց ունել զարսն, որ ընդ նմայն էին եկեալ, և կտրեաց զգլուխս 

նոցա – 254. Իբրև երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, որդին Սմբատայ, 

յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից իշխանացն – 255. և 

մտեալ ծառային Վահանայ կտրեաց զգլուխ նորա – 255. և կտրեալ 

զզաւրսն ԳՌ. և եդ առաջի, և տարաւ անցոյց ընդ յԱստեղաւնս – 264. Եւ ի 

նոյն տեղւոջ սկսաւ մի մի ունել զնոսա և զթլփատսն կտրել / ծն. կտրեաց 

/: - 266. Եւ կտրեալ զգլուխ նորա, ետ ցծառայ մի և ասէ – 274. զի իշխանն 

Պալունեաց կտրեաց Բ  իշխանս և եհան զնոսա  մինչև ի Հաշտենս: - 275. 

Իբրև գնաց յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի  ի  գիշերին,  

և կամէր փախչիլ: - 279. և  նորա առեալ զմասնն ի նմանէ, կտրեաց զգլուխ 

նորա – 279. 

ԿՏՐԵԼ  ՓՈՂՈՑ - Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ, և դիմի հարեալ և 

կտրեալ փողոց, անց ի ներքս – 245.   

ԿՏՐԻՃ - և մարտուցեալ  ընդ կտրիճս՝ ծանիցես զպարտութիւն քո: - 215. 

ԿՐԱԿԱՏՈՒՆ - Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ  ի  տեղին, ուր ձեր հաւատքն են.  

բրեմ  և  աւերեմ  և կրակատուն առնեմ զեկեղեցիսն – 251. 

ԿՐԱՒՆ - և նոքա բազում վարդապետութեամբ խաւսէին ընդ նոսա, 

ուսուցանէին զսրբութեան կրաւնսն / ծն. կրօնս /:– 123. 

ԿՐԱՒՆԱՒՈՐ – զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, 

շինեսջիր զդա բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց, և  կացուսցես զդոսա 

ըստ աւրինակի այսր կրաւնաւորացս, զոր տեսեր  ի  մերում վիճակիս: - 

41. Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես բնակութիւն կրաւնաւորաց / 

ծն. կրօնաւորացդ / , այլ կացուցանես ի նմա  քահանայս և 

քորեպիսկոպոսս – 43. հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց և զոմանս 

վարդապետս կոչէր յԱղէքսանդրիայէ և հրաշազան պաշտաւնեայս, յորոց 

մինն Դիմառիոս, զոր Դովնադաշտի եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. և եթող ի 
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տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ – 111. և 

կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: - 146. Սա բազում կրաւնաւորս կարգեաց ի 

Գլակայ վանսն – 147. Իսկ նա հրամայեաց սպասաւորացն իւրոց 

պատրաստել ճաշ կրաւնաւորացն – 153. Իսկ եկեղեցպանն և մի ոմն ի  

կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի սեղանոյն գնացին  ի  դուռն Կարապետին – 

154. և զտեղիսն, զոր նա հաւատս ունէր, կործանել հրամայեաց, և 

զկրաւնաւորսն սատակել: - 163. Իբրև գիտացին արքն եաւթ, որ 

խոտաճարակքն էին ի վանսն, և զամենեսեան փախուցին 

զկրաւնաւորսն:-165. և յընչից իւրեանց մատակարարեցին վասն 

աստուծոյ առ կրաւնաւորս: - 173. և տեսին զկրաւնաւորսն յարտասուս և 

ի պաղատանս առ աստուած: - 174. և սուրբ Կարապետն եղիցի քեզ 

աւգնական և պարիսպ. և աղոթք սուրբ կրաւնաւորացն՝ յաջմէ և յահեկէ: - 

178. Եւ այն զաւրք, որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ  յԱստղաւն 

ամրոցն, կացին աւուրս երկու, ոչ ինչ կարացին առնել: - 180. դու՞ ես, որ 

զկրաւնաւորսն /ծն. զկրօնաւորս / իմ՝ զսիւնսն աշխարհի զենել ետուր: - 

190. Այս այն գլուխ է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր 

առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով 

երեք հարիւր և  ինսուն  և  ութ կրաւնաւորս: - 204. և արար զնա 

կրաւնաւորս / ծն. կրօնաւորս / - 205. և աղաչեա զկրաւնաւորսն աղաւթս 

առնել – 251. Ահա ժամ, ո՜վ Մկրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր են իմ 

սուրբ կրաւնաւորացն / ծն. կրօնաւորաց/ աղաւթքն: - 261. և պատեալ 

իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ կամեցան ելանել ընդ նոյն 

տեղի և զկրաւնաւորսն սատակել: - 265. և  դու ծառայէ Ասուծոյ և 

կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ, որպէս և ես ծառայեցի – 269. Եւ 

արձակեցին առ հայրն Գրիգոր Գլակայ վանիցն և տարան ի  պատերազմ 

ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր / ծն. կրօնաւորս / կնկղով: - 270. կրաւնաւորքն 

սևազգեստ էին մազեղինաւք,  և  ընդ Ծ կրաւնաւորն ժամահար մի, և 

յերկուսն խաչ նշանակաւ: - 270. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս 

կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ 

– 272. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, գտին ԲԺան ծեր ի 

կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 273. և կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ 

աղաւթէին – 273. Իսկ կրաւնաւորքն գային ի Կախամախեաց բլրէն - 277. 

և դիմեցին առ նոսա գունդ մի պարսիկ փախստական, և աղաչէին 

զկրաւնաւորսն ապրիլ: - 277. և ոչ ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի 

ձեռս նոցա: - 277. որ հանդիպեցաւ ի կրաւնաւորաց / ծն. կրօնաւորացն / 

գնդէն նոցա: - 278. և կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ 
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զկաթողիկոսն – 281. Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս Ուռհայի է 

կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի զգիրսդ զայդ: - 287. 

ԿՐԱՒՆԱՒՈՐԱՍԷՐ - Խրատել և զիշխանսդ զայդոսիկ լինել եկեղեցոյ 

զարդս, աղքատասէրս, կրաւնաւորասէրս / ծն. կրօնաւորասէրս /, 

երկիւղածս: - 43. Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ 

այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և 

սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և որբոց խնամածուք: - 144. 

ԿՐԱՒՆԻԴԷՍ, ԿՐՈՎՆԻԴԷՍ - Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես 

թողեալ – 61. սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին 

պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և զնշխարացն  թե ուր եդաւ, և 

զԱնտոն և զԿրաւնիդէս, թե ո՛րպէս վարին, կամ ու՛ր են: - 62. եթող անդ 

պաշտաւնեայս եկեղեցոյն զԱնտոն և զԿրաւնիդէս: – 111. Եւ իբրև եկաք ի 

տեղիսն Իննակնեան հանդերձ թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն 

Անտոնի և Կրաւնիդեայ / ծն. Կրօնիդէ /: - 119. Ի սորա ժամին եկն սուրբ 

Գրիգոր ի Գլակայ վանս, և եկաց յԱւետեաց բլուրն առ Անտոն և 

Կրաւնիդէս Դ ամիս- 145. Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ 

դրախտին ի կողմն հարաւոյ, և անդէն եդին զնոսա առ Անտոն և 

Կրաւնիդէս – 176. Եւ ի նոյն տեղոջն թողի զերկոսին կենդանի վկայսն 

Քրիստոսի, զԱնտոն և զԿրովնիդէս / ծն. զԿրօնիդէս / – 37. 

ԿՐԵԼ - Եւ  ոչ  կրելով  իւր զմեղս՝ դատապարտեաց  ի մարմնի  իւրում և 

ելոյծ զանէծս ի վերայ խաչին – 167. Այլ ինչ ոչ ունիմք պարտուցդ այդմիկ 

վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: - 169. 

ԿՐԹԵԼ - և այնչափ փութանակի դարձաւ և կրթեալ զճոպանն, մինչ զի 

բնաւ չկարաց շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. 

ԿՐԿԻՆ - Մանաւանդ կրկին գոհութիւն ձևք աստուծոյ մատուցանեմք, 

առաւել  և  ձեզ աւրհնութիւն – 35. Արդ, ինչ որ զկնի այսոցիկ՝ և զայն 

թողաք այլ պատմագրի, մինչև դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս ի 

Տարաւն  - 116. և աստուած այսաւր կրկին ուրախութեամբ լցոյց 

զարարածս իջմամբ սուրբ հոգոյն: - 121. 

ԿՐԿՆԵԼ – Իբրև եդաք զնշխարսն ի տեղւոջ ուրում և ծածկեցաք, ապա 

երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ և 

յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103.  իբրև եդաք ի 

ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս զԻննակնեան 

տեղեացն, նոյնպես ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ զնոյն 

աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. և  գնաց առաջի սրբոյ 

սեղանոյն, և ծունր կրկնեալ ասէր – 152.  Իսկ եկեղեցպանն  և մի ոմն ի 
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կրաւնաւորացն յարուցեալ ի սեղանոյն գնացին ի դուռն Կարապետին, և 

ծունր կրկնեալ, ասեն – 154. և նոցա ծունր կրկնեալ յաւգնականութիւն 

կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. և ետ զաջ թևն 

Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի այնչափ էր հզաւր, որ մարդոյ  քան 

զմինն այլ ոչ կրկնէր: - 260. Իբրև խմբեցան ընդ յիրեարս և կամէին 

փախչել Վահանեանքն, յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ միաբան 

աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք և ասեն – 271. 

ԿՐՈՎՆԻԴԷՍ – տե՛ս ԿՐԱՒՆԻԴԷՍ 

ԿՐՏՍԵՐ - Արդ, իբրև եղէն նորա երկուս որդիք, անուն անդրանկին 

Վրթանէս և կրտսերոյն Ռստակէս – 72. մայրն եմուտ  ի  վանս կանանց  և  

կրտսերն գնաց զկնի ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. Իսկ 

կրտսերն, անցեալ ի գաւառն Պալունեաց, շինեաց աւան և կոչեաց 

Հոռեանս: - 109. ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի վերայ բլերն Մշոյ, յանուն 

որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: - 281. 

 

 

 

                

                                                            Հ 

 

 

 

 

ՀԱԶԱՐ - Ռ այր գնացէք ընդ ծմակն և հազար՝ ընդ դաշտն: - 186.   և 

կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր, որ 

զհազար այրն  ունէր ընդ յինքեան: - 192. 

ՀԱԶԱՐ ԵՒ ՀԱՐԻՒՐ - և առեալ Վաշիրայ արս հազար և հարիւր, եկն ի 

վերայ լերինն: - 197.   

ՀԱԶԱՐ ԵՒ ՈՒԹՍՈՒՆ - և համարեալ գտաւ սպանեալ ի մերոցս հազար 

և ութսուն: - 141. 

ՀԱԶԻՒ – և հազիւ կարաց արձակել զնոսա հաշտութեամբ  և  սիրով: - 77. 

Եւ նորա քաջալերեալ զզաւրս Հայոց` հազիւ հաւանեցոյց մտանել ի 

պատերազմն: - 159. և տեղի տայր սաղաւարտն մրճին Սմբատայ, որ և 

հազիւ կարաց հանել: - 224. 

ՀԱԼԱԾԱԿԱՆ – ուստի հալածական լինէին ցաւք և հետևութիւնք: - 40. 

Ամենայն ոք, որ զաստուածային մշակութիւն յանձն առնու, հալածական / 
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ծն. հալածան, ի հալածանս/ պարտ է լինել - 47. Տեառն և սիրելի եղբարց և 

հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ 

Տրդատաւ և  ամենայն իշխանաւքս: - 47. որք հալածական արարին զմեզ – 

60. քանզի և նոքա հալածական շրջէին զկնի Եղիազարու: - 51. Զոր և 

եպիսկոպոսն Հաշտենից ի պղծութեան աղանդոյն հալածական լինէր 

յերկիրն յունաց: - 249. ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով 

և պաշտամամբ է վարեալ, մինչև Թոդիկ փոխեաց զամենայն կարգս և 

զասորոց ցեղսն բնաւ հալածական արար ի վանացն: - 287. 

ՀԱԼԱԾԱԿԱՆ ԱՌՆԵԼ - որք հալածական արարին զմեզ – 60. 

ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է 

վարեալ, մինչև Թոդիկ փոխեաց զամենայն կարգս և զասորոց ցեղսն բնաւ 

հալածական արար ի վանացն: - 287. 

ՀԱԼԱԾԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼ - ուստի հալածական լինէին ցաւք և հետևութիւնք: 

- 40. Ամենայն ոք, որ զաստուածային մշակութիւն յանձն առնու, 

հալածական / ծն. հալածան, ի հալածանս / պարտ է լինել - 47. Զոր և 

եպիսկոպոսն Հաշտենից ի պղծութեան աղանդոյն հալածական լինէր 

յերկիրն յունաց: - 249. 

ՀԱԼԱԾԱՆՔ  - զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն, 

առաւել վասն հալածանացն Եղիազարու և հեռանալոյ յերկրէն իւրեանց: 

- 46. զի դադարեաց հալածանքդ / ծն. հալածանդ, հալածումն / ի 

կողմանցդ յայդցանէ: - 64. 

ՀԱԼԱԾԵԼ – զի յարեան ի վերայ նորա հերեսիովտայք և հալածեցին զնա 

ի կողմանս Հռովմայ: - 44. և անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ իւր 

ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 

76. ,,Վա՜յ մեզ, զի և ոսկերք մեռելոց հալածեն զմեզ յերկրէս: - 98. թէպէտ և 

դուք զմեզ աստի հալածէք, բայց որ աստս կամի բնակիլ, և նա մի՛ գտցէ 

հանգիստ: - 99.  և փախուցեալ ի թագաւորէն Հնդկաց, հալածեցան և եկին 

մինչև յաշխարհս յայս: - 108. Եւ նորա հասեալ հալածեաց զզաւրսն ի 

նմանէ – 139. 

ՀԱԿԱՌԱԿ - Զի զայն ուսոյց նոցա հակառակն /ծն. հակառակորդ/ 

ճշմարտութեան սատանայ – 40. 

ՀԱԿԱՌԱԿԵԼ - Այս մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն 

հակառակեալ միմենաց՝ գունդ խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել – 201. 

ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴ - Փառք քեզ Քրիստոս, փառք քեզ սուրբ Կարապետ, որ 

յաղթեցեր հակառակորդիս: - 215. 
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ՀԱԿԵԼ - և նորա հակեալ յայն կոյս անկաւ: - 274. Վարդուհրի՛, մի՛ 

մեղադրեր, գլուխդ հակեաց և ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ զբեռնդ, և ապա 

բառնամ: - 274. 

ՀԱՃԵԼ - Մանաւանդ զի առաւելապէս / գրքում՝ առաւելապես /  

գթութիւնդ քո հաճեցաւ բնակիլ ի տաճարիս յայսմիկ – 56.  Յարուցեալ 

երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր հաճեցաւ 

տէր բնակել սրբոցդ: - 57. Հաճեցաւ /գրքում՝ հաճեցավ / տէր սրբոցդ 

բնակիլ ի տեղւոջս յայս – 114. 

ՀԱՃՈՅ - Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս դու իսկ 

ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. զոր հաճոյ թուեալ էր 

երուսաղէմացոցն, զի առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ – 52.  

ՀԱՃՈՅ ԹՈՒԻ - Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս դու 

իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր–49. զոր հաճոյ թուեալ էր 

երուսաղէմացոցն, զի առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ – 52.  

ՀԱՃՈՅՔ - Այլ և զմեր մահս ընկալ ի հաճոյս քո տէրութեանդ,  զի դու 

կարող ես յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. 

ՀԱՄԱՄ - Իբրև առ զթուղթ և ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի 

Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ 

առաջի կայր ի  զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. Եւ բարկացեալ  

Վաշդեան՝ ետ ածել զՀամամ  և ծայրատել զոտս և զձեռս նորա: -284. Եւ 

առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ, և գնաց ի քաղաքն Համամայ, 

որ կոչի Տամբուր, եհար սրով և հրով և  գերեաց զքաղաքն: - 284. Զայս 

յետոյ շինեաց Համամ, զիւր անուն դնելով Համամաշէն: – 285. 

ՀԱՄԱՄԱՇԷՆ-Զայս յետոյ շինեաց Համամ, զիւր անուն դնելով 

Համամաշէն:- 285. 

ՀԱՄԱՐ - և կալան ԽԸ իշխան կենդանոյն, և համար կոտորածին ոչ 

երևեցաւ` վասն բազմութեանն: - 160. Եւ համար արարեալ յաւուր 

յայնմիկ ԶՌ, Ե միայն պակաս: - 184. Եւ դարանակալացն յարուցեալ ի մէջ 

առին զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ 

Հոնընկէց: - 262. Եւ զփախստականսն դարձուցին ի Մեղտի, և համարով 

գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ 

արձակեցին ի Պարսիկս – 278.     

ՀԱՄԱՐ ԱՌՆԵԼ - Եւ համար արարեալ յաւուր յայնմիկ ԶՌ, Ե միայն 

պակաս: - 184. 
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ՀԱՄԱՐԵԼ - զորս իբրև զանգիւտ մարգարիտ համարիմ զնոսա տուեալս 

ինձ: - 37. որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում անգամ 

զզրկեալս ի ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս 

համարելով;- 40. Զոր ես քեզ աւգնութիւն համարիմ զայս – 42. զոր ոչ 

հաւանեցաւ սուրբն Գրիգոր, այլ բաւական համարեաց զայն միայն գրել: - 

63. մանաւանդ զի պատշաճ համարեցաւ  զԱրշակունի և զքաջ 

թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց և ձեզ պատճէն պատասխանոյ 

գրել – 65. և համարեալ գտաւ սպանեալ ի մերոցս հազար և ութսուն: - 

141. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն հաւատացեալք և զմահն, որ վասն 

անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ զանձինս իւրեանց մատնելով 

տանջանաց – 167. Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ վարուցն ամենեքեան իբրև 

զՅովաննէս Կարապետն համարէին / ծն. ունէին / զնա: - 204. Եւ մի՛ ոք 

անհաւատալի զիրսն  համարեսցի – 219. և համարեալ զքիթսն, գտան 

սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ կին և ընդ մանկտի ԻԴՌ: - 227. Իսկ նա 

ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից համարել, 

այլ և դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿ - և դադարեալ ի Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի 

ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ համարձակ սնուցանէր զմեր 

Լուսաւորչին:- 69. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԼ – Ո~վ տէր, դու ներե՞ս կնոջն, որ զայն գործեաց և այլ 

կանանց համարձակեաց մուտ: - 154. 

ՀԱՄԱՒՐԷՆ - հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման 

առաքելական և մարգարէական քարոզութեան՝ մինչև երևեսցիս ի 

դատաստանի համաւրէն աշխարհի: - 170. Իսկ Տիրան արձակեաց ժողով 

լինել համաւրեն / ճիշտը՝ համաւրէն / զաւրու  ի  պատերազմ: - 285. 

ՀԱՄԲԱՒԵԼ - Զոր ոմանք համբաւեն, եթե Զգաւն ասեն եղբաւրն 

Գրիգորի, որ  է  Յակոբ: - 70.   

ՀԱՄԲՈՒՐԵԼ - Եւ համբուրեալ զնոսա յերկար, ապա ելաք յեկեղեցին – 

123. Եւ յարուցեալ համբուրեաց զնոսա և նստաւ առաջի վկայարանին – 

123. Եւ զայս ասացեալ եմուտ ի ներքս համբուրելով զորմս տաճարին – 

152.  

ՀԱՄՈԶԵԼ - Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս և ջանս ունի համոզել զնոսա ի 

խաղաղութիւն – 60. զոր իմացեալ հայրապետին համոզեաց զնոսա ի 

խաղաղութիւն: - 77. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՔ - Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի  

Զենոբայ անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի Հայաստանեայցս 

յոյժ սիրով ողջոյն ի տէր – 64.  

ՀԱՅԵԼ - Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել ի 

ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. Դու, տէր զաւրութեանց, հայեաց 

յերկնից ի պատրաստ բնակութենէդ քումմէ – 56. քանզի չէր բլուրն 

հեռագոյն  ի  տեղոյն, այլ սակաւ մի  ի  բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ, որ 

հայի ընդ յարևելս, բարեհամ  և  դիտանոց: - 123. և մերձեցաւ կինն ելանել 

ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն – 

154. Եւ  խրատ տուեալ, թէ յորժամ նոքա զձեւք հային, դուք միաբան ի 

քաղաքն դիմեցէք – 182. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ 

ձեռամբ իւրով ԸՌ այր, և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ մի, որ հանդէպ 

հայի լերինն Տորոսի – 256. Ապա զհետ փախստէիցն մտեալ, խնդրեցին, և 

հայեցեալ տեսին զնոսա գահավիժեալ: - 259. Եւ արդ հայեաց ի մեզ՝ թէ 

զիա՞րդ թշնամիք նեղեն զմեզ: - 264. Իսկ զաւրն եկեալ հասին յանտառն, 

որ հանդէպ վանացն հայի և թաքեան անդ: - 265. Եւ հայեցեալ Վահանայ 

ի գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին 

տեսլեամբ – 272. Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ 

քո ակինդ հայել ի տամ:- 274. և եկին ելին ի բլուր մի, որ հայի ընդ 

դաշտին Մատրավանից – 277.  

ՀԱՅԵԼ  Ի  ՏԱԼ - Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ 

քո ակինդ հայել ի տամ:- 274. 

ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀ - և տուեալ մասունս բազումս Հայոց աշխարհին և 

մեծամեծ իշխանացն: - 279. 

ՀԱՅՐ1 - Իսկ յորժամ մեռաւ մայր նորա, և զթագաւորութիւնն  բարձին  ի 

հաւրէ նորա Տիրանայ – 71. Եւ հայրն անցեալ գնաց առ Տրդատ՝ զհաւրն 

պարտսն հատուցանել . և մնաց առ նմա մինչև նա թագաւորեաց ի տեղի 

հաւր իւրոյ: – 72-73. որ սպան զհայր քո Խոսրով – 73. Ա՜յ գայլակորիւն, 

յիշեցեր զբարս հաւր քո և ի նոյն շաղախակերութիւն դարձար: - 91. 

առեալ զկին իւր՝ էած առ հայր նորա և թողեալ զկին իւր՝ ինքն գնաց: - 

149. Իսկ հայր նորա, իշխանն Արծրունեաց, եկեալ ի Կեսարիայէ և լուեալ 

զմահ կնոջն, ստրջացաւ: - 156. Իսկ հայրն մխիթարեաց զնա: - 156. և 

զայլն փախստական արար ի հաւրէն իբրև զքաջ արծիւ: - 216. Եւ հայրն 

զաւրացուցեալ  և  յառաջ կացեալ մատնեաց տէր  ի ձեռս նոցա զզաւրսն 

Պարսից – 216. զոր իմ հայրն Վահան այրեաց վասն քո զաւրացն – 228. 

Կա՞յ այն տառապեալ հայրն իմ ծերունի, եթէ փոխեցաւ առ տէր ի 
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հանգիստ: -244. Արդ՝ իբրև գնաց և իմացաւ զիրսն, արձակեաց 

պատասխանի  առ  հայր և  ասէ – 250. Բայց խնդրէ զայս  ի  մէնջ՝ 

զնշխարս Մուշեղայ իշխանին,  և  զհաւր  քո զՎահանայ, և զկինն 

Վաղթանկայն և զորդին, զոր սպանին ի պատերազմին Վարազայ: – 251. և  

առեալ զգլուխս նոցա, գնաց  առ  հայր իւր: - 255. Եւ մտեալ յռազմ` 

ցրուեաց զժողովեալսն ի վերայ հաւր իւրոյ: - 261. Ահաւադիկ կան առ 

հայրերոյդ /ծն. ընդ Հայերոյդ/ -  278. Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ 

Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց ի դուռն 

Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. 

ՀԱՅՐ2 -  Եւ զԵպիփան հայր հաստատեաց վանացն ձեռամբ իւրով – 111. 

Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: - 145. Եւ պատգամ յղէր առ 

հայրն Թոդիկ, զի առեալ զիրսն և թողցէ զնա ի ներքս:  – 151. Իսկ հայր 

եկեալ յոյժ բարկացեալ եկեղեցպանին և տրտմեալ, և բազում ժամս 

արտասուեաց – 155. Եւ ապա առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց զնա 

հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. Իսկ Կիւրիղ հայր վանացն 

անէծ զնա: - 157. և ի տեղւոջն միայն զհայրն Թոդիկ արգել և սպասաւորս 

եկեղեցոյն: - 163. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն 

Թոդիկ / ծն. Թոթիկ հայրն /, և տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին և 

յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ 

երանելին Թոդիկ հայր Գլակա վանիցն – 203. զի հայր էր փառաւոր և 

սուրբ վարիւք – 204. Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն զԵպիփան – 248. 

Յայնմ ամի փոխի և հայրն Եպիփան առ աստուած՝ յետ Ի ամի – 267.  Եւ 

արձակեցին առ հայր Գրիգոր Գլակայ վանիցն- 270. իւրաքանչիւր հայր 

գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. և աճեալ՝ պատմութիւն Ասորոց 

կոչի, զի այն հարանց անուանքն, որ գրեալ կան մինչև ի Թոդիկ, 

ամենեքեան ասորիք էին – 287.  

ՀԱՅՐԱԲԼՈՒՐ - և կայ ի թաղման ի Հայրաբլուրն /ծն. Հայրբլուր, հարանց  

բլուրն/, որ կայ ընդ աջմէ եկեղեցւոյն – 204. Ի սոյն աւուրս վաղջանեցաւ 

երանելին Ստեփաննոս, և կայ  ընդ յայլ հայրսն Հայրաբլուրն /ծն. 

Հողաբլուրն/:-  248.   

ՀԱՅՐԱԽՆԱՄ - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ 

ողորմութեամբ իւրով գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ 

միածնի - 34.  

ՀԱՅՐԱՊԵՏ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ 

հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 
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քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. Զոր յղեաց 

Կեսարիայ հայրապետն  ի  ժամ վաղճանին: - 39. և  ի  նոյն աւուրս 

վաղճանեցաւ Երուսաղէմի հայրապետն – 52. զոր հաճոյ թուեալ էր 

երուսաղէմացոցն, զի առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ – 52. Սրբազան  և աստուածարեալ  և  փառաւորեալ 

հայրապետիդ Հայոց մեծաց, ողջոյն ի տէր - 59. Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ 

անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր 

ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 59. որ ըստ աստուծոյ տեսչութեանն / 

գրքում՝ տեսչությանն / զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ ձեռնադրեցին 

փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. Յորժամ եհաս պատուական 

աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ հայրապետիս Գրիգորի, անթերի 

ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ - 64. և ձեռնադրեալ ի մեծէ 

հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ 

նշխարս Կարապետին Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. Եւ ի 

գալ սրբոյն Գրիգորի  ի ձեռնադրութիւն  առ  Ղեւոնդ Կեսարու 

հայրապետն – 76. զոր իմացեալ հայրապետին համոզեաց զնոսա ի 

խաղաղութիւն: - 77. Տայր  և  սրբոյն Գրիգորի  երկու լուսաւոր ակունս, 

զոր տուեալ էր  նմա Հռովմայ հայրապետն: - 78.  Սա գնաց ի ժողովն, զոր 

արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ թագաւորութեանն. և նզովեալ բազում 

հայրապետք: - 249. և ելեալ զաւրաւքն գնաց ի  Կեսարիա  և  ետ զմասնն 

հայրապետին Կեսարու, որ կոչիւր Յովհան – 279. և  ետ ԼԶՌ դահեկան 

հայրապետին Յովհաննու և առեալ զխաչն՝ եբեր ի վանս Գլակայ ի  սուրբ 

Կարապետն – 279.  

ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ - Արդ՝ ի ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ 

Մամիկոնէից տանն, և ի հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն 

գործեցաւ  ի  վանս Գլակայ,  ի  դուռն Կարապետին: - 149. 

ՀԱՅՐ ԳՐԻԳՈՐ - Եւ արձակեցին առ հայր Գրիգոր Գլակայ վանիցն և 

տարան ի  պատերազմ ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր կնկղով: - 270. 

ՀԱՅՐԵՆԻ - Յառաջ մատի՛ք, ո՛վ դենակորոյսք և ուրացողք զհայրենի 

աստուածսն – 84. 

ՀԱՅՐ ԵՊԻՓԱՆ - Յայնմ ամի փոխի և հայրն Եպիփան / ծն. հայր 

Եպիփանոս, սուրբհայրն Եպիփան / առ աստուած՝ յետ Ի ամի – 267. 

ՀԱՅՐ ԹՈԴԻԿ - Եւ պատգամ յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի առեալ զիրսն և 

թողցէ զնա ի ներքս: – 151. և ի տեղւոջն միայն զհայրն Թոդիկ արգել  և  
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սպասաւորս եկեղեցոյն: - 165. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն 

եկեղեցոյն հայր Թոդիկ / ծն. Թոթիկ հայրն /, և տեսեալ զնոսա, զի 

վաղճանեալ էին և յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ:– 176. 

ՀԱՅՐԿԵՐՏ -Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Հայրկերտ / ծն. Հայրկերդ, 

Հայկերտ/:- 278 

ՀԱՅՐՈՒԹԻՒՆ - թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն, ես Յովհան 

Մամիկոնեան եպիսկոպոս, ԼԵ-երերդ Զենոբայ, առաջին եպիսկոպոսէ 

Մամիկոնենից, ի հայրութեանն / ծն. ի հայրապետութեանն / Սամուելի, 

որ չորեքամսեան էր նստեալ: – 288.   

ՀԱՅՑԵԼ - Եւ իբրև ածաք զնոսա առ թագաւորն, և բազում ժամս 

արտասուէր թագաւորն և հայցէր աւրհնիլ ի նոցանէ: - 123. 

ՀԱՅՔ - զի զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն աստուծոյ 

և մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու, որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց 

սորա գալստեամբն – 35.  Զի է սա երկիրս / ծն. յերկրիս / Հայոց ի չորրորդ 

բաժինս և յերկրորդ Հայոց աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և 

հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 

35. որ դու իսկ ըստ սիրոյ քո ընձայս մատուցեր զնոսա աշխարհիս Հայոց: 

- 37. զոր խնդրեմք ի քէն, Եղիազարոս,  և  միւսն Սիւս հայոց եպիսկոպոս, 

եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցին եպիսկոպոս 

Մամիկոնէից տանն – 38.  քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին 

յաշխարհդ Հայոց – 41. բայց զի՞նչ են այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան 

գաւառ Հայոց, որ  և  գաւառին  մին  մի քահանայ  կամ երկու  լոկ թէ 

հանդիպին: – 48. զոր առեալ մեծաւ խնդրութեամբ դարձան յաշխարհն 

Հայոց: - 53. Սրբազան և աստուածարեալ և փառաւորեալ հայրապետիդ 

Հայոց մեծաց, ողջոյն ի տէր - 59. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ 

քոց՝ մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն և զգալն յերկիրդ Հայոց և զառաջին պատերազմ 

– 61. Զի ոչ է աւրէն զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և 

յիշատակ Հայոց ոչ թողուլ - 63. մանաւանդ  զի պատշաճ համարեցաւ  

զԱրշակունի  և  զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց  և  ձեզ 

պատճէն պատասխանոյ գրել – 66.  և գոռեալ ընդ միմեանս երկուց 

թագաւորացն՝  արքային Հայոց և  Պարսից – 66.  և զաւրացաւ արքայն 

Հայոց – 67. Եւ յետ հնգետասան ամի  դիւագնեալ ամենայն երկիրն Հայոց, 

և ինքն թագաւորն ի մէջ վարազացն երթեալ դադարէր: - 73. Իսկ զաւրքն 

հայոց ելեալ ի վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ լերինն – 80. Իսկ այլ 

զաւրքն Հայոց, իբրև լուան զձայն գուժին, ամենեքեան անդ հասանէին  ի 
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բլուրն: - 84. Իսկ Արձանն յառաջ մատուցեալ սկսաւ թշնամանել 

զիշխանսն հայոց և  ասէ – 84.  Լուարուք մեզ իշխանք Հայոց – 85. զի այս 

տուն թագաւորին Հայոց է  և դուք իշխանք արքային Հայոց: - 85-86. և 

յերկուց կողմանց ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, և սկսան կոտորել: - 88. և 

միաւորեալք դասք քրմացն ընդ միմեանս՝ յարձակեցան ի վերայ 

զաւրացն Հայոց – 88. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և այլք 

ոմանք ի Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել քրմանց: - 89. էին վեց 

հազար ԹՃ ԽԶ քրմացն զաւրն, իսկ եւթն Ռ և ութսուն զաւրք իշխանացն 

Հայոց – 90. ապա հնչեցուցին զփողս պատերազմացն  և  դիմեցին 

առհասարակ  ի վերայ միմեանց, զառաջինն  յաղթեցին զաւրքն Հայոց 

քրմացն: - 90. Իսկ իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, 

կտրեալ ԷՃ արամբք ի քրմացն կողմ ելանէր – 90. և սկսաւ կռուել ընդ 

իշխանսն Հայոց: - 90. Զոր տեսեալ  իշխանքն Հայոց լքեալ կործանեցան – 

90. մինչ զի ամենայն իշխանքն Հայոց դողային ի նմանէ: - 90. Եւ իբրև 

եկաք իջաք յԻննակնեան տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց՝ 

աւետիս տալով մեզ, եթէ Դեմետր կործանեցաւ: – 97. Եւ  իբրև  եկին առ 

թագաւորն Հայոց Վաղարշակ,  և նա  ետ  զերկիրն Տարաւնոյ  

յիշխանութեամբ  նոցա – 108. Արքայ Հայոց, յառաջ մատիր: - 134. և 

յարձակեցան ի վերայ հայոց զաւրացն – 139. Բայց ի պատուոյն մերժել 

հրամայեաց և վարել ի գաւառէն Հայոց: - 143. Սա էր  ի  ժամանակս 

Մովսեսի Հայոց կաթողիկոսի, որ զթուականն գրեաց – 147. Արդ՝ մինչ ի 

Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի 

Դուին և Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 150. Եւ տուեալ ի ձեռս նորա 

զզաւրս Հայոց ԼՌ. և ինքն առեալ զզաւրսն Յունաց ՀՌ, գնացին ի 

Բալխաստան. և ընդ Հայոց զաւրսն հպարտացան բանակիլ – 158. Եւ 

նորա քաջալերեալ զզաւրսն Հայոց՝ հազիւ հաւանեցոյց մտանել ի 

պատերազմն: - 159. Հայոց մարզպանն չկարաց գալ ի ճաշ, և զիս չէ ի 

թողուլ: - 189. Վաշի՜ր զի՞նչ եդիր ի  մտի. ի պարսից հաւա՞տն կամիք 

դարձուցանել զերկիրս հայոց: - 197. Իշխան հզաւր աշխարհիս Հայոց, 

տուր զայս կին – 230. զոր եկեալ  զաւրացն Հայոց զարթուցին զնոսա և 

ջուր ցանեցին  և  տարան  ի  Մեղտի – 246. և եդից պսակ ի գլուխ քո և 

արարից զքեզ մարզպան Հայոց – 254. Եւ խնդացեալ զաւրացն Հայոց, մեծ 

գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին: - 256. Եւ ապա գիտացին զաւրքն 

Հայոց, թէ ընկղմեցան, դարձան ինքեանք ի բանակատեղն, և զկարասին և 

զգանձսն ժողովեցին: - 258. և տուեալ մասունս բազումս Հայոց 

աշխարհին և մեծամեծ իշխանացն: - 279.  Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես 
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Հայոց կաթողիկոս … եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Եւ  վեց  

հազար  դրամ կարգեցին  նոցա տալ իշխանին Հայոց Տարաւնոյ: - 281. Եւ 

եղեւ այս  ի  թուականութեանն Հայոց  ի ՃԼ, և Հոռոմին ՆԻԷ, զոր ստուգիւ 

գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի  Գլակայ վանսն  ի  սուրբ  

Կարապետն , հրամանաւ Ներսեսի Հայոց կաթողիկոսի – 281- 282. Եւ 

եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան Հայոց, առնու զաւր 

բազում և գնայ ի վերայ Հունաց – 283.  բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ 

երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս 

Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ 

միայն մարզպան Հայոց և Պարսից համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել 

բովանդակ Հոռոմոց: - 283. Եւ յիշեաց զերդումնն, զոր ընդ Տիրան և ընդ 

ինքն, և կացուցեալ մարզպան ամենայն Հայոց, և ինքն գնաց ի 

Կոստանդինուպաւլիս: - 285. տասն  և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ իւր 

բերեալ, խնդրէր հարկս ի Հայոց: - 285. Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր 

որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ 

զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ նա: – 285. իսկոյն իշխանն Անձաւացեաց  

Սահուռ ապստամբեալ, ի դուրս ելեալ և սուր ի վերայ Հայոց զաւրուն 

դնէր: - 286. Եւ ապա ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, ամենեցուն զկատարած 

կենաց հասուցանէին: - 286. Ի  ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի, և 

մահուն Խոսրովու, հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի ... 

թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն – 288. 

ՀԱՆԳԻՍՏ - Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի 

հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի 

զյղութիւնն - 68. և նա մի գտցէ հանգիստ: - 99. Եւ եկեալ ի գեւղն Կուառս, 

և զի աշխատեալ էին, հանգիստ ետուն իւրեանց աւր մի: - 125. Բայց դու 

առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո ժամանակս այսքան 

աշտիճան հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ անտի- 177. Կա՞յ այն 

տառապեալ հայրն իմ ծերունի, եթէ   փոխեցաւ առ տէր ի հանգիստ: -244. 

ՀԱՆԴԵՐՁ1 / գոյ. / - Արդ՝  յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, Վահան 

զպարսից զերիվարսն  և  զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝  ի  դուրս  

կոչել զնոսա: - 182. Եւ հանեալ զամենեցուն զհանդերձս / ծն. հանդերձսն 

/, արգել զնոսա ի տաճարի անդ: - 194. Նաև զհանդերձս իշխանացն 

տեսեալ՝ կարծէին եթէ Միհրանեանքն են: - 197. տուր ինձ հինգ տարոյ 

հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և զհացն կերան… զսապոնին 

գինն ԿՌ դահեկան, որ զքո զաւրացն զգիշահոտ և զարիւնաթաթաւ 
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հանդերձն լուանալ տուաք և ագաք: - 228. և ի հանդերձից նորա՝ իբրև 

զհուր փայլէր – 272. 

ՀԱՆԴԵՐՁ2 / նախ. / - զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ 

թագաւորաւն – 46. Տեառն և սիրելի եղբարց և հալածական մշակացդ 

վասն բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատաւ և  ամենայն 

իշխանաւքս: - 47. և անուանեաց զայն Եղիազարու վանք և տաւն մեծ 

կատարեալ ի տեղւոջն զաւր բնակութիւն սրբոց հանդերձ 

աշխարհախումբ ժողովովք, յորում բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. 

փախո զԳրիգորդ յանհոգս ուրեք հանդերձ ընկերաւք իւրովք – 82. երիցս 

անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ և յարուցեալ 

տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103.  իբրև եդաք  ի  ներքս  ի  

տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն, 

նոյնպէս ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ  զնոյն աղաւթս 

մատուցանէր առ աստուած – 115. Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան 

հանդերձ թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: 

- 119. Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս 

հանդերձ Բ սարկաւագաւք – 120. զոր յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս 

հանդերձ գլխաւոր իշխանաւքն: - 122. Արդ, առեալ սրբոյն Գրիգորի 

զդասս պաշտաւնէից և զնշան տէրունական խաչին հանդերձ 

քահանայիւք և անուշահոտ խնկաւք – 122. և թագաւորն եկեալ առ մեզ 

աղաւթէր իշխանաւքն հանդերձ – 127. Բայց թագաւորն և Գրիգորիոս 

մեւք հանդերձ ի փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք :- 129. և զողն 

երիվարին հանդերձ գլխովն յերկուս կտրեալ յերկիր ընկեց /ճիշտը` 

ընկէց/: - 136. Եւ անդէն եհար զգլուխ  որդոյն  Ասուրայ և  հանդերձ 

թիկամբն ի վայր ընկէց – 216. Իսկ Վահան ձայն  բարձեալ ասէ հանդերձ 

արտասուաւք – 244. Եւ աճապարեալ ի բաց ձգեաց զաջոյ զոտն 

սռնապանաւքն հանդերձ – 274. և առեալ գնաց ի Պարսիկս՝ եդեալ ի 

պահեստի զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի տասն ամի 

թագաւորութեանն իւրում: - 279. և  դարձոյց զսուրբ խաչն՝ հանդերձ 

գերեաւքն: - 279.  

ՀԱՆԴԵՐՁԵԱԼ - զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի  

հանդերձեալսն: - 104. բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի 

աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. 

ՀԱՆԴԷՊ - և ելեալ ի վերայ լերինն, որ հանդէպ Կուառաց, մնացին մինչև  

այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն:- 80. զոր տեսեալ 

սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ 
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առ աղբիւր մի, յայնկոյս ձորոյն հանդէպ գեղջն, դնէր  և  նշանագրէր: - 83.  

և ապա հասեալ հանդէպ Իննակնեան վայրուցն մղեալ ընկեց 

/ճիշտը`ընկէց/ յերիվարէն – 91.  Եւ  իբրև կացին հանդէպ իրերաց, սկսաւ 

Ասուր թշնամանել զՎահան  և  գայլ կոչել: - 214. Իսկ Սմբատայ ելեալ ի 

վերայ լերինն, զոր Սերեմավայրք կոչեն, բանակեցաւ հանդէպ Տիգրանայ: 

- 254. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր, 

և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ մի, որ հանդէպ լերինն Տորոսի – 256. և 

պատեալ իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն – 264. Իսկ զաւրն եկեալ 

հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն հայի և թաքեան անդ: - 265. Իսկ 

ոմանք փախստեայք լեալ անցանէին հանդէպ մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 

286. 

ՀԱՆԴԷՍ - Եւ հանդէս արարեալ կոչեցաւ անուն տեղոյն Հանդիսեանս: - 

262. 

ՀԱՆԴԷՍ ԱՌՆԵԼ - Եւ հանդէս արարեալ կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Հանդիսեանս: - 262. 

ՀԱՆԴԻՊԵԼ - բայց զի՞նչ  են այսոքիկ  առ վեց հարիւր  և  քսան գաւառ 

Հայոց, որ  և գաւառին մին մի քահանայ  կամ երկու  լոկ թէ հանդիպին: - 

48. Եւ անտի ելեալ գնացին յԵրուսաղէմ և ոչ հանդիպեալ նոցա, 

տեղեկացան ի նոցանէ, եթէ  ի Հռոմ գնացին երկոքեանն: - 51. Իսկ 

Եղիազար եկեալ ի ճանապարհին հանդիպի սրբոյն Գրիգորի և Տրդատայ 

– 52. Արդ ի նոյն ժամանակս Բեկտոր և Անաստաս ի Բիւզանդիայ 

հանդիպեալ ոմանց – 58. Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան և 

տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն կործանելոց է զմեծ 

աստուածն Գիսիանէ և զԴեմետր – 79. Եւ իբրև դարձաւ անտի, եկն 

հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ 

միմենաս – 93. և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և տուեալ 

նոցա գանձս և երիվարս՝  արձակեցին ի Պարսիկս, լինել զրուցատար 

սքանչելեացն և յահէն, որ հանդիպեցաւ  ի  կրաւնաւորաց գնդէն նոցա: - 

278.  

ՀԱՆԴԻՍԵԱՆՔ - Եւ հանդէս արարեալ կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Հանդիսեանս /ծն. Հանդիսեան /  - 261. 

ՀԱՆԴՈՒՐԺԵԼ - Իսկ Սիւնեաց իշխանն  ո՛չ հանդուրժեաց առ  

թշնամանսն – 91. 

ՀԱՆԵԼ – Բայց զքեզ աղաչեմ, զի հանցես մշակս ի հունձս տեառն: - 38. զի 

վերագոյն գտար տանջանաւք քան  զՄովսէս, ոչ խնայելով ի մարմինդ քո, 

մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ յանկոխն ի գազանաց – 40. 
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Եւ հանեալ զնամակն մատուցին առաջի ժողովրդեանն - 47. Իսկ ի 

հրամանէ աստուծոյ եկեալ հանին զնա նախարարքն – 73. Եւ յանխնայ 

սկսաւ արեան ճապաղիս հանել / ծն. առնել / - 90. զի մի՛ ոք կարասցէ 

հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի և նորոգման սոցա և 

ամենայն սրբոց: - 104. և մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման և 

որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ  և  անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, 

մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. զի մի ոք յանդգնեսցի հանել 

զնոսա: - 116. և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա – 116. և դեռ հանէին 

զմեզ յամրոցէն – 132. Եւ զայս ասացեալ կնոջն՝ հանեալ բազում 

անուշահոտս՝ տայր սպասաւորացն և ասէր - 151. Եւ յետ սակաւ 

ժամանակի յորս ելեալ իշխանն անկեալ յերիվարէն եհան զոգին: - 157. և 

զայլսն ի քաղաքն արգելեալ՝ կտրեալ տային, և զգլուխսն ի  պարիսպն 

հանել: - 184. Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ 

կարաց հանել անտի–  188. Եւ պատառեալ զփորն, և ետ ծառային հանել 

զլերդն և դնել ի բերան: - 190. և զիւրն  և զայլ աւտար գաւառի մարդիկն 

ետ արտաքս հանել / ծն. արտաքս եհան /: - 193. Եւ հանեալ զամենեցուն 

զհանդերձս, արգել զնոսա ի տաճարի անդ: - 194. սակայն ընդ ձեզ և ընդ 

ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 195. և փախստական արարին ընդ 

յԱրածնի, և հանին ի Քարքէ: - 200. Եւ կազմեալ նորա հեծեալս երկու 

հազար և հինգ հարիւր, և հանէ առ Սմբատ իշխանն: - 220. Եւ բախեալ 

տիգաւ ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և եհան ընդ սիրտ 

նորա. և  հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա  – 223.  և տեղի տայր 

սաղաւարտն մրճին Սմբատայ, որ և հազիւ կարաց հանել: - 224. Եւ նորա 

հանեալ ընկէց զգլուխն և ինքն մեռաւ: - 224. Եւ զերկու իշխանսն պարսից 

կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին. և զչորս հարիւր այրն ընդ սուր հանեալ: - 

235. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ  էին, յարուցեալ 

կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան զԲՌ. և հանին ի 

Սրեանց ձոր – 236.  Իսկ որ աւագն էր ի ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, 

դարձաւ ի վերայ և սուր հանեալ ընդդէմ նորա, ինքն միայն 

պատերազմեցաւ  մինչև դարձան ընկերքն: - 237. Եւ մածեաւ սուրն ի 

ձեռին Սմբատայ և ոչ կարաց հանել– 240. և անդէն ի թիկունս հասեալ՝ 

աւգնականութեամբն աստուծոյ, և բախեալ զտէգն ի վերայ պարսկին 

թիկանն, և անդէն եհան ընդ յողն յերիվարին –242. և այլ ոչ ժամանեաց 

հանել, և անդէն մեռաւ: - 242. Եւ ինքեանք եկեալ իջին ի վանացն գեւղն.  

ընդ յառաջ երգս առեալ նման միմեանց. որ և յետոյ ի հոտել դիակացն շէր 

հանեալ ասէին: - 247. և խնդրէր անցանել ի վանս Գլակայ, զի հանցէ 
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զոսկերս թշնամեաց իւրոց – 268. զի իշխանն Պալունեաց կտրեաց Բ 

իշխանս և եհան զնոսա մինչև ի Հաշտենս: - 275. և կալեալ զկրաւնաւորն, 

որ զխաչն գողացաւ, ետ զկաթողիկոսն, և հանել ետ զերկոսին աչս նորա, 

որ զի կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն: - 281. և զՍիւնեաց իշխանն 

ձեռակոծ տայր հանել, որպէս զնենգաւոր և զխաբող ազգ:- 284. Իսկ 

եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած լռութեամբ, միայն զայս հանեալ ի 

լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս խոպան և աւեր – 284. 

ՀԱՆԵԼ Ի ԼՈՅՍ - Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած լռութեամբ, 

միայն զայս հանեալ ի լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս խոպան և աւեր – 284. 

ՀԱՆԵԼ ՏԱԼ - և հանել ետ զերկոսին աչս նորա – 281. 

ՀԱՇՏԵԼ - և մեր նահատակութեամբս հաշտեա՛ ընդ նոսա և մի՛  անտես 

առնէր զաղաչանս մեր – 173. Իսկ Վահան յանձին կալեալ զիրսն՝ սկսաւ 

դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի հաշտեսցի / ծն. հաշտեսցէ / և 

գնասցէ: - 179.   

ՀԱՇՏԵՆՔ - անցեալ գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, յԱյրարատեան 

գաւառ ի Վաղարշապատ քաղաք: - 46. Իսկ իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ 

իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամբք ի քրմացն կողմ ելանէր – 90. և ԴՌ 

ընդ Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ 

այգեստանաւքն, գնացին ընդ վերի գահսն և մեզ ուշ կալցեն - 128. Իսկ 

թագաւորն հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր գնաց ի Հաշտենից տափարակ 

տեղիսն: - 133. և երթեալ յանդիման նոցա իջանէր  ի Մուշեղամարգն 

Հաշտենից: - 134. Իբրև ի նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս  առնէին առ 

եզր գետոյն, որ անցանէր ընդ մեջ գաւառին Հաշտենից: - 139. Իսկ  

զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի Տարաւն ԼՌ-ով, որ իբրև եկն  ի  

գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ իւրեանց,  և  եկին մինչև 

յԱրձանն: - 164. որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս հազար 

երիվար, անցուցեալ յայն կոյս Արածնոյ ի կողմն Հաշտենից - 210. 

Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: - 211. Եւ 

բազում նախճիրս գործեաց անդ իշխանն Հաշտենից – 212. Հաշտենից 

իշխանն ինքն յառաջ մատուցեալ ասէր – 212. որ էր իշխան Հաշտենից – 

214. և պարզեաց զմիւս թևն նա և միւսն իշխանն Հաշտենից: - 245. Եւ 

առեալ Վահանայ զեպիսկոպոս Մամիկոնէից,  և  զՊալունեաց  և  

զՀաշտենից, եկն ի  վանս: - 248. Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի 

պղծութեան աղանդոյն հալածական լինէր յերկիրն յունաց: - 249. Արդ 

զայս ասաց և ինքն ընդ Հաշտենս / ծն. Հաշտեանս / կամի գալ ի վերայ – 

251. և երթեալ իջանէր ի Հաշտենս /ծն. Հաշտեանս/ ի գեւղն, որ Գրեհն 
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կոչեն: - 253. իսկ զահեակ կողմն տայ իշխանին Հաշտենից: - 260. Եւ 

ժամանեաց նոցա երեկոյ և զաւրքն պարսից փախստական եղէն ի 

Հաշտենս ԼՌ այր: - 262. զի իշխանն Պալունեաց կտրեաց Բ իշխանս և 

եհան զնոսա մինչև ի Հաշտենս /ծն. Հաշտեանս /: - 275. Իսկ իբրև եկին այլ 

գունդք իշխանին Հաշտենից, որք գային զհետ փախստէիցն, և ոչ ետուն 

կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Եւ  եկեալ իշխանն 

Հաշտենից և ասէ – 278. 

ՀԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - Եւ եղև միջնորդ արքայն ճենաց և ոչ կարաց գրաւել 

զսիրտ նոցա  ի  հաշտութիւն: - 67. և հազիւ կարաց արձակել զնոսա 

հաշտութեամբ  և  սիրով: - 77. 

ՀԱՋԵԼ - ի  քո կուռսդ շուն խառնեմ, որ փոխանակ դոցա հաջեն  / ծն. 

հաջիցեն / ի  ձեզ: - 228.   

ՀԱՍԱԿ - և այլ երկուս երիտասարդական հասակաւ տեսանէր, որ 

առաջի կային թևաւորք – 272. 

ՀԱՍԱՆԵԼ - առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում 

փառաւորութեանդ - 34. յորում և այս աշխարհի կարի առաւել մասն 

պարծանաց եհաս – 34. Զի հունձք բազում հասեալ են ի Քրիստոս – 37. 

Երջանիկ և աստուածարեալ տեառն եղբաւրդ եհաս առ մեզ գիր 

ուրախարար – 39.  Եւ ես իսկ ի ցաւս մահու հասեալ / ծն. անկեալ / կամ – 

44. Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ 

հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ - 

64. զորոյ զհետ մտեալ Եւթաղէ հասանէ ի գաւառին Այրարատեան – 69. 

որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ 

Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի 

գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. ժողովեցէք 

զամենայն արս պատերազմողս և փութապէս առ վաղիւն հասիք / ծն. 

հասէք / առ մեզ - 80. ամենեքեան անդ հասանէին  ի բլուրն: - 84. Եւ մինչ 

այս այսպէս գործեցաւ, փութանակի եկին հասին զաւրք քրմացն ի 

Վիշապ քաղաքէ – 87. և արք Պարախու և արք Մեղտոյ և ամենեքեան 

առհասարակ անդ հասանէին ընդ նոսա – 87. և այլք յԱշտենից եկեալ 

անդ հասանէին – 87. Եւ  իբրև հասին ի  գլուխ լերինն, ձայն գուժեաց 

յերկոսին գունդսն - 87. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ 

տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա արարեալ, նոյնպէս և այլ 

զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, 

հասին զաւրքն Հայոց և այլք ոմանք ի Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ 

յաւգնել քրմանց: - 89. և ապա հասեալ հանդէպ Իննակնեան վայրուցն 



476 
 

մղեալ ընկէց յերիվարէն – 91. Եւ իբրև եհաս նմա, Մեստակէսն խոցեաց 

զբարձս նորա – 92. Եւ  ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին 

Մոկաց իշխանին, որ և մեծ սուգ եհաս իշխանացն: – 94. Եւ ասացեալ մեր 

զամէնն, ձայն դղորդի եհաս յականջս մեր:  - 97. եկին հասին ի գաւառն 

Ապահունեաց ի քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. Արդ իբրև եհաս 

պատգամաւորն վրաց իշխանին առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրել 

իւր յաւգնականութիւն: - 118. Եւ իբրև կատարեաց զամենայն 

պաշտամունս աւուրն, եկին հասին զաւրքն, որ ի Վիրք էին առ թագաւորն 

– 124. Եւ  ինքեանք յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում աւուրս, 

մինչև երթեալ հասանէին ի Հռոմ քաղաք– 125. և բազում ուրախութեամբ 

գային հասանէին յԵկեղեաց գաւառն – 125.  և յետ երից աւուրց ելեալ 

անտի գային հասանէին ի գաւառն Պալունեաց: - 125. յանկարծակի ձայն 

ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ մեր – 127. Արդ 

հաս յաւգնականութիւն և արա զաւրս զայս  նշանաւոր յազգս: -130 Իբրև 

եկին հասին ի տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին յանտառն և պահէին 

զնա արք երեք հազար: - 133. Իբրև եհաս նմա՝ ասէ – 136. Ու՞ր ես, 

իշխանդ Սիւնեաց, հաս / ծն. հասիր/ ինձ յաւգնականութիւն : - 139. Եւ 

նորա հասեալ հալածեաց զզաւրսն ի նմանէ – 140. Եւ իբրև հասաք 

զաւրացն, զոր յառաջն էր յուղարկեալ, հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն 

Աղձնեաց և ծայրաքաղ առնել -123. Իսկ զմանուկն առեալ  ետ ի դայեակս, 

մինչև յարբունս հասաւ:- 156. Եւ յանկարծակի հասին զաւրքն պարսից – 

174. Իսկ ոմանք հասեալ ի Մուշեղայ իշխանէն տեղեկանալ վասն 

զաւրացն, իբրև տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի 

երթեալ պատմեցին իշխանին Մուշեղայ: - 176. Ու՞ր ես Սմբատ որդեակ, 

հաս յաւգնականութիւն:- 216. Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ 

երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր 

ինքն պատերազմի: - 219. Եւ յետ ութ աւուրն եկն եհաս Վաղթանկ ի 

դաշտի անդ: - 220. Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ 

գագաթանն և գոգեաց սաղաւարտն, և գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց 

– 224. Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին յայն տեղի, որ կոչի 

Գողոց աղբիւր – 236. Իբրև հասին հարիւրքն առ Սմբատ  և ելին ի  բլուրն 

– 239. զորս իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, դռոհ  ետուն զհետ և մի մի  

հասանէին: - 239. Եւ եհաս ի թիկունս աւգնականութիւնն աստուծոյ: - 239. 

և անդէն ի  թիկունս հասեալ աւգնականութեամբն աստուծոյ,  և  բախեալ 

զտէգն  ի  վերայ պարսկին թիկանն, և անդէն եհան ընդ յողն յերիվարին – 

241. Սուրբ Կարապետն ինձ ի թիկունս հասանէր – 245. Ու՞ր ես, Վահան 
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որդեակ, հասի՛ր: - 261. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ 

մտին զհետ  նոցա.  և  ի  վաղիւն հասին - 262.  Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, 

եկին հասին զաւրքն յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ – 263. Իսկ 

զաւրն եկեալ հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն հայի և թաքեան 

անդ: - 265. Բայց ի թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն – 265. որք եկեալ 

բազում սրտմտութեամբ հասանէին ի Տարաւն – 268. Իսկ անաւրինացն 

հասեալ ի տեղի, գտին ԲԺ-ան ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 

273. և կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ աղաւթէին, մինչև եհաս առ նոսա 

այրն – 273. Իբրև եհաս իշխանն փախստական  ի  տեղի մի դաշտաձև - 

275. և  ինքն գնաց զհետ փախստէիցն և հասեալ միւս իշխանին, ասէ – 

275. Եւ սակաւ ինչ գնացեալ՝ եհաս միւս այլ իշխանին և ասէ – 276.  Զայս 

տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է, եդ զայս բանս 

առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց - 285. 

ՀԱՍԱՐԱԿ - այլ զհասարակն առեալ դնէր տապան բրտեայ, զի հողեղէն է 

և ոչ ոսկեղէն – 100. Բայց զորս եդաքն, այս են. զԱթանագինէին՝ 

զհասարակն, և զԿարապետին՝ զերկու բարձս ձախակողմանն, և զերկու 

սրունսն և մասն ինչ յոսկերաց ողինն: -  115. 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ - զի նա է թագաւորն նոցա և մեր հասարակաց - 273. 

ՀԱՍԱՐԱԿԵԼ - Արդ ի հասարակել / ծն. հասարակաց / գիշերոյն, մինչ 

մեք զպաշտաւնն մատուցանէաք առաջի սրբոյ խաչին – 126. 

ՀԱՍՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ ապա ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, ամենեցուն 

զկատարած կենաց հասուցանէին: - 286. 

ՀԱՍՏԱՏԵԼ - Եւ զԵպիփան հայր հաստատեաց վանացն ձեռամբ իւրով – 

111. զոր և իշխանքն դարձեալ հաստատեցին ի վերայ եկեղեցոյն ամս Լ: - 

112. Եւ հաստատեալ կայ այս գրով ի նոյն տեղւոջ: - 155. Եւ ապա առեալ ի 

վանս ուսոյց և հաստատեաց զնա հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 

156. Արդ՝ մինչ  ի  Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն 

իշխանն Տարաւնոյ  ի Դուին  և  Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158. 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ – զի հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ 

հիման առաքելական և մարգարէական քարոզութեան - 169. 

ՀԱՏԱՆԵԼ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ / ծն. հատեալ / անցանէ 

մինչ ի դրունս Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 35. և հատեալ 

գերեզմանս, լցին զնոսա ի ներքս – 94. Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն և 

զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին հատեալ եդաք -101. Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ 

եհատ / ծն. եհար /  զզաւրսն և էանց յաջ թևապետն հիւսիսոյ և ասէ – 137. 
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և իբրև տեսին զՊաւղիկարպոս, հատին զպարանոց նորա  և  ընկեցին 

առաջի խաչին: - 174. զի  ես առ քեզ կամիմ գալ ապստամբութեամբ  ի 

նմանէ, և հատանել զերկիւղ ի պատեհութիւն: – 179. Իսկ նա ընդդէմ 

դարձեալ եհատ զգլուխ երիվարին Վարազայ  և  ընկէց: - 276.  Եւ  կալեալ 

Վահանայ զԾիծառնիկն  և  եհատ զգլուխ նորա – 281.   

ՀԱՏՈՒՑԱՆԵԼ -ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել զպարտականութիւն  

առաջին հարցն մերոց –55. Եւ հայրն անցեալ գնաց առ Տրդատ՝ զհաւրն 

պարտսն հատուցանել – 73. զայս  ի  միտ առէք, որ  թէ ապրիմք՝ 

փոխարէն  հատուցանեմք ձեզ – 107. և թէ մեռանիմք, աստուածքն 

հատուցանեն զվրէժ մեր: - 107. Դու  հատո՛ նոցա բարեխաւսութեամբ 

սուրբ Կարապետիս: - 173. և որ ոք վասն անուան իմոյ և Կարապետիս 

պանդխտութեամբ քաղաքավարեսցի, հատուցից նոցա զհատուցումն 

բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 173.   

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆ - և որ ոք վասն անուան իմոյ և Կարապետիս 

պանդխտութեամբ քաղաքավարեսցի, հատուցից նոցա զհատուցումն 

բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 173. 

ՀԱՐԱՒ - Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ դրախտին ի կողմն 

հարաւոյ – 176. Եւ ի վաղիւն  ժողովեալ ի ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն որ 

ընդ հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  մինչև  յերրորդ ժամն: - 286.  

ՀԱՐԱՒԱԿՈՂՄՆ - Եւ որք ի գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ 

առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ  փախստական արարին և իջուցին ի 

հարաւակողմն անտառն – 131.  Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք 

յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի քարայրն, որ ի հարաւակողմն է յարևելից 

ի թագուցած Խաչին կողմանն՝ ամս Լ: - 148. 

ՀԱՐԻՒՐ - Եւ ժողովեսցես ի նոյն տեղի հարիւր արանց չափ –43. և 

փոխստական եղեն արք հարիւր յԱպահունիս – 199.  Իբրև հասին 

հարիւրքն առ Սմբատ և ելին ի բլուրն, և զաւրքն Պարսից սկսան 

բազմանալ  ի վերայ Սմբատայ և Վարազայ – 239. Իսկ Վահանայ լցեալ 

իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով 

ամեհեաւք, և երկաթ մի յայսկոյս ասպարին և  երկաթ մի յայն, և գնաց 

մերձ ի բանակն Հոնին – 256. Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի 

ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր բանակին – 257. 

ՀԱՐԻՒՐ ՀԱԶԱՐ - և զիշխանն Արջուց եդեալ յՈղկան, մինչև էառ ի նմանէ 

հարիւր հազար դահեկան – 281. 

ՀԱՐԻՒՐ ՈՒԹՍՈՒՆ  ՀԱԶԱՐ - Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր 

ութսուն հազար դահեկանի լուր փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232.   
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ՀԱՐԿ1 -  Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, 

ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես 

զդէմս խոզութեան քո – 133. զոր յաղաչանս դարձան և հարկս 

խոստանային տալ նոցա: - 212. Ի  նոյն ամի զաւր գումարեալ 

Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ պատերազմինք  

և  կամ հնազանդեա  և տուր հարկս: - 217. տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, 

որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և զհացն կերան – 227. Եւ զվեց 

գաւառին հարկն, զոր առեալ են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ 

դահեկան զայն թող տան – 233. տասն  և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ իւր 

բերեալ, խնդրէր հարկս ի Հայոց: - 285. Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և 

ի Բասեան, ի Վիրս և ի Ջաւախս, և ի Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ ի 

Տաճկաստան: - 286. 

ՀԱՐԿ2 - Ապա հարկ եղև վասն նորա և վասն սուրբ տեղեացն յԵրուսաղէմ 

երթալ առ սուրբն Սիմաքոս – 60. 

ՀԱՐԿԱՆԵԼ - Մինչ զի խորհուրդ առեալ իշխանին Անկիւղ տանն ի 

գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77. և  հարկանելոց  է  զձեզ կուրութեամբ 

և մահուամբ: - 85. և աճապարեաց Արձանն և եհար տիգաւ ի վերայ 

բարձից նորա և մերձ տարաւ ընկենուլ զնա: - 86. յարձակեալ ի վերայ 

նորա եհար մրճովն ի վերայ սաղաւարտին – 91. Տեսցեն զքեզ անգեղք և 

գիտասցեն, թէ արծուոյ հարեալ է զնապաստակդ – 91-92. և հարեալ 

զազդարար փողսն՝ մնաց մինչև ամենայն զաւրքն ժողովեցան ի մի վայր: 

-132. Եւ ընդ բանիցն եհար զնա, և անդէն սատակեցաւ: - 155. Եւ սկսան 

մրճուք հարկանել – 175. Եւ նորա բարկացեալ առ զտէգն  որ  ի  ձեռն 

ծառային  և կամէր հարկանել զՎահան: - 190. Եւ հարեալ զդանակն  ի  

փողսն՝  ետ թողուլ  ի  ցից: - 191. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի 

սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն 

պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. Եւ յանկարծակի եհար զնոսա 

սրով – 210. Եւ անդէն եհար զգլուխ  որդոյն  Ասուրայ և  հանդերձ 

թիկամբն ի վայր ընկէց – 216. փութապէս ի դիմի հարեալ շարժեաց ի 

վերայ իւր: - 221.  Արդ՝ իբրև ի դիմի հարան Վաղթանկ և Սմբատ, ասէ 

Վաղթանկ – 222. Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ՝ եհար և կտրեաց 

զսռնապան բարձից նորա – 223.  Իսկ նա զտէգն ձգեալ եհար զկուրծս  

նորա - 223. Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ գագաթանն և 

գոգեաց սաղաւարտն, և գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց – 224. Եւ 

ծառային դարձեալ ձգէր զգլուխն՝ եհար զկուրծսն Սմբատայ և ասէ – 225. 

Եւ եհար զգլուխ նորա և ընկէց – 225. և դարձան ի վերայ ձիագողքն և 
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հարին պարսաքարով և աղեղամբ  հինգ հարիւր և քսան այր: - 236. Եւ 

իբրև դարձան, Սերեմ մեռաւ, զի հարին նետիւ ի սիրտ նորա – 237. որ  և  

ի  դողման հարեալ երիվարացն ... եհան ընդ յողն յերիվարին –242. Եւ 

գիտաց, եթէ կացեալ են երիվարքն, եհար զմի պարսիկն  և ընկէց,  և  ասէ 

– 243. Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ, և դիմի հարեալ և կտրեալ փողոց, 

անց ի ներքս – 245.  Եւ Վահանայ յանկարծակի  առեալ  բարձ  մի` 

աճապարեաց և ձգեաց ի  վերայ  բերանի նորա, և հարաւ ի վերայ նորա  – 

255. Իբրև  եկին միմեանց Միհրխոսրով  և  Սմբատ, և  սկսան հարկանել 

զգլուխ իրերաց– 260. Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն և 

եհար զուսն, թիկնախառն ի վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. Եւ 

առեալ զժամահարսն և հարին յանդուքն: - 272. Եւ Վարազայ զհետ մտեալ 

եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին - 276. Իսկ նա 

ի վայր վազեալ՝ եհար զջիլս երիվարի պարսկին - 276.  Եւ առեալ 

զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ, և գնաց ի քաղաքն Համամայ, որ կոչի 

Տամբուր, եհար սրով և  հրով  և  գերեաց զքաղաքն: - 284. 

ՀԱՐԿԱՏՈՒ - արդ՝ արի եկ առ մեզ և լեր հարկատու – 214. Ով  Քրիստոսի 

ժողովուրդք, լաւ  է  ինձ մեռանել՝  քան զեկեղեցի աստուծոյ  հարկատու 

լինել Տաճկաց: - 285. 

ՀԱՐՃՈՐԴԻ - Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի պատերազմող 

արսն անցանեմ: - 215. Կաց, հարճորդի, թէպէտ և զբազումս ջնջեցեր, 

սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 223. 

ՀԱՐՈՒԱԾ - և ի հարուածէ ցաւոցն ետ բանից նշան առ զաւրապետն և 

իշխանս գալ ի  տեղին փութով: - 198.   

ՀԱՐՍՏԱՆԱԼ-Արդ իբրև եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, էին վեց 

հազար ԹՃ ԽԶ քրմացն զաւրն, իսկ եւթն Ռ և ութսուն զաւրք իշխանացն 

Հայոց -89. 

ՀԱՐՑԱՆԵԼ - Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ՝ զՊիսիդոն ասորի 

թարքմանիչ հարցէք,  և  նա ասէ ձեզ: - 102. Եւ զկն ի այսորիկ եթէ իմանալ 

ոք կամեսցի զայլն, ի պատմագիրս հարցցէ: - 143. 

ՀԱՐՑՈՒԱԾ - Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն 

Գրիգորիոս ոչ հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս / ծն. 

հայցուածն, հարցուածն, հայցուածս / ձեր – 65.   

ՀԱՐՑՈՒՄՆ - Այլ վասն Տիմոթէի և Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի 

յինէն աղաչանաւք խնդրեալ, նոքա յայնժամ գնացին, մինչև դու զբագինսն 

կործանեցեր և մեզ հարցման պատասխանի էիք արձակեալ:  – 44. Եւ  

իսկոյն ձեռն  ի  գործ  հրամայեաց արկանել  պատճէն պատասխանոյ 
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ձեզ, որչափ  և  հարցմանդ ձերոյ էր   գիր – 65. Արդ ես սկիզբն այսմ 

պատմութեանս զձերդ եդից հարցումն: - 66. 

ՀԱՐՔ 1 -  ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել զպարտականութիւն  

առաջին հարցն մերոց – 55. Զի և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, 

չէին կատարեալ ի հաւատս և զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել -

110. արդ վասն իմ մեղացն թողութեան և վասն իմ հարանցն ջեռարուք 

այսաւր և մի՛ ամաչեք – 195. Ի սոյն աւուրս վաղջանեցաւ երանելին 

Ստեփաննոս, և կայ  ընդ յայլ հայրսն / ծն. հարսն, հայրս / ի 

Հայրաբլուրն:- - 248. Ի  սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ. և  ետ  տանել 

զինքն ի տապանատուն հարց իւրոց  ի  Գլակայ վանս - 267. այլ յիշեա 

զհարսն մեր – 269. իբրև զեղբարս և զընտանիս տան իմոյ հոգայի 

խնամով, որպէս և հարքն իմ: - 270. զի Վահան յաւելեալ առ հարս / ծն. 

հարսն / իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ Կարապետին - 283. 

ՀԱՐՔ 2 -  Եւ եթէ զայցէք, զամենայն երկիրդ Եկեղեաց և Հարքայ ձեզ  

առաջի առնեմք – 49. Եւ մեք ելեալ անդէն ընդ Կարին և ընդ Հարք 

կամեցաք անցանել: - 79. իսկ ԳՌ անցին ընդ Բասեն և ընդ Հարք – 89. Եւ 

ինքն առաջի եդեալ փախստական արար զնոսա մինչև ի կողմանս 

Հարքայ: - 141. Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և իշխանն 

Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142.  

Սա յանդիմանեաց զիշխանն Հարքայ, որ ունէր զկին եղբաւր իւրոյ – 205. 

Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի Բասեան, ի Վիրս և ի Ջաւախս, և ի 

Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ ի Տաճկաստան: - 286. 

ՀԱՑ -  տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և 

զհացն կերան – 227. զհացի  և զջրոյ գինն թողում ձեզ: - 232. 

ՀԱՑԱՊԱԿԱՍ - ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս – 144. 

ՀԱՒԱՆ - և ածեալ ի հաւան կտրել ի կնոջէն – 205. 

ՀԱՒԱՆԵԼ - զոր ոչ հաւանեցաւ սուրբն Գրիգոր, այլ բաւական 

համարեաց զայն միայն գրել: - 63. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  

առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն 

գործեցան: - 64. Այս առաջին պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի, զոր ի 

Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 74. Այլ որ յուսով հաւանեալ և հաւատով 

գան ի բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն– 104. Եւ նորա քաջալերեալ 

զզաւրսն Հայոց՝ հազիւ հաւանեցոյց մտանել ի պատերազմն: - 159. 

Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր ութսուն հազար դահեկանի լուր 

փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232.   
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ՀԱՒԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի 

հաւանեցուցի գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին – 42. զորս հաւանեցուցեալ 

չարն մնալ յունայնութեան իբրև ի ճշմարտութեան: - 55. Իսկ հրեշտակ 

տեառն հաւանեցոյց զնոսա զինքն լինել նոցա հովիվ: - 74. Եւ իբրև լցաւ 

նոցա անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս, 

հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105. 

ՀԱՒԱՏ - Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական հաւատով լցեալ և 

զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի տարադէմ յերկիրդ 

ընդէ՞ր եղէք փախստական – 48.  յորում հիմն հաւատոյս մերոյ 

խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն – 56. Այլ որ 

յուսով հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն – 104. 

Զի և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս 

և զհարցն պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և զձերդ  ի խաղաղութիւն 

շնորհիւն տեառն – 144. Արդ՝ եթե վասն հաւատոյ ես, ընդունելի է քեզ 

այդչափ աշխատանք քո: - 151. Եւ կնքեալ քաղկեդոնական հաւատովն և 

դարձաւ զաւրաւք ի Պարսից գործաւորսն - 158. և զտեղիսն, զոր նա 

հաւատս ունէր, կործանել հրամայեաց, և զկրաւնաւորսն սատակել: -163. 

հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական 

և մարգարէական քարոզութեան – 169. Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն 

սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս իւրեանց – 170. Մի՛ եղիցի իշխանութիւն 

չարին ի վերայ հաւատի քո  և  մի՛ ապականիչ ժառանգութեան վերին 

Սիոնի:-172. Վաշի՜ր զի՞նչ եդիր ի մտի. ի պարսից հաւա՞տն կամիք 

դարձուցանել զերկիրս հայոց:- 197.   

ՀԱՒԱՏԱԼԻ - Բայց ո՛չ  է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի 

բազում զաւրք մտանեն – 99.   

ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ - և կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել 

առ Վաշիր – 192. 

ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ – Եւ շնորհք սուրբ հոգոյն մնասցէ ի վերայ 

հաւատացելոցդ: - 62. Եւ եկեալ ի Կեսարիայ, և առեալ իւր կին ի 

հաւատացելոց զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ և քեռն Սոփի - 69. Զայս 

ամենայն արարեալ՝ զմարմինն ետ  ամենայն հաւատացելոց ի կերակուր 

և զարիւնն՝ ըմպելի: - 167. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն 

հաւատացեալք – 167. Արդ յիշեա՛, տէր, զգինս արեան քո և փրկեա ի 

ձեռաց նեղչաց զհաւատացեալս անուան քո: - 168. մի՛ տար ի 

ժառանգութիւն անհաւատից, այլ եղիցի ձեռն քո ի զաւրացուցանել 

զհաւատացեալս – 168. Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և 
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Մկրտչի քո և աղաչանաւք սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց 

անդրդուելի և անսասանելի – 169. Ի սմանէ մահ սարսեալ և երկնչի 

մերձենալ առ հաւատացեալս: - 170. Կարապե՛տ, յայտնեա զքեզ և այսաւր 

ծառայից քոց, զի վասն քո մեռանիմք ի վերայ հաւատացելոց Քրիստոսի: - 

223. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս 

և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. 

ՀԱՒԱՏՔ  - Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ  ի  տեղին, ուր ձեր հաւատքն են – 251. 

ՀԱՒԱՔԵԼ - հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց և զոմանս վարդապետս 

կոչէր յԱղէքսանդրիայէ և հրաշազան պաշտաւնեայս, յորոց մինն 

Դիմառիոս, զոր Դովնադաշտի եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. Եւ 

թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝ որ ի գրի առ  իս  կայր, և 

բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝  ի  մի  գիրս հաւաքելով՝ թողի 

մանկանց եկեղեցւոյ: - 288.  

ՀԱՒՏ  - զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր փարախն 

վերին Սիովնի փոխարկեալ. որով և աղաւթիւք քո և ի մեր հաւտս  

խնայեսցէ Քրիստոս  – 46. 

ՀԱՒՐԱՔԵՌՈՐԴԻ - Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն այն 

հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 

71. 

ՀԱՒՐԱՔՈՅՐ - և անդ սնաւ առ հաւրաքեռ / ծն. հօրաքեռն / իւրում – 70. 

ՀԱՒՐԵՂԲԱՅՐ -և առաքեաց զՎաղթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն 

հազարաւ ընտիր առն և ձիոյ: - 206. 

ՀԵԹԱՆՈՍ - զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ կորեաւ տեղի 

ապաւինի նոցա  և  ոչ  ոք  է, որ աւգնէ նոցա: - 167. 

ՀԵԼԵՆԱՑԻ, ՀԵԼԼԵՆԱՑԻ, ՀԵԼԼԷՆԱՑԻ - Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց ի 

կողմանս Երուսաղէմի վասն աւետարանին թարքմանելոյ  ի  հելենացի 

գիրս: - 44. ո՜վ երանելիդ Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն 

Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով, կամ զթագաւորութիւն ճենաց  – 71. Եւ 

տուեալ զնա ի դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի և հելլէնացի դպրութիւն և 

լեզու – 72. Զայս գրեցին ասորի և հելլենացի գրով  և յոյն և իսմայելացի 

նշանով: - 95.  

ՀԵԼԼԵՆԱՑԻ – տե՛ս   ՀԵԼԵՆԱՑԻ  

ՀԵԼԼէՆԱՑԻ - տե՛ս ՀԵԼԵՆԱՑԻ 

ՀԵԾԵԱԼ - զի անդ գահավէժ եղէն  ոմանք ի վայրենի գազանաց, 

կարծելով եթէ հեծեալ է: - 207. Զի Կուառ ունի երդահամարս ԳՌ  և  ԲԺ-
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ան  և  հեծեալս  ՌԼ  և  հետևակս  ԲՌ  և  Մ:  - 111. Եւ Մեղտի ունի ծուխս 

ԲՌ և Է հարիւր և հեծեալս ԸՃ և հետևակս ՌԼ … Եւ Տումբ ծուխս Ջ և 

հեծեալս Ն: - 111. Եւ Խորնի ունի ծուխս ՌՋԶ և հեծեալս Է հարիւր և 

հետևակս Ռ և Է: Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ և Խ – 112. 

զառաջին կողմն գեղն պատեալ էին հետևակքն  և  զներքինն հեծեալքն: - 

127. բազումք ի հեծելոցն ի վիմացն մեռան: - 132. զի հետևակս քաղաքին 

հեծեալս արասցէ փութով: - 220. Եւ  կազմեալ նորա հեծեալս երկու 

հազար և հինգ հարիւր, և հանէ առ Սմբատ իշխանն: - 220.  Իսկ Սմբատ 

կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց – 221. 

ՀԵԾՆՈՒԼ - մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր երիվարս փախստական գնացաք 

յամուրն Ողկան – 83.  Եւ ոմն  ի  ծառայից Սիւնեաց իշխանին մղեաց զոմն 

ընկէց յերիվարէ իւրմէ,  և մատուցեալ զերիվարն ասէ. Հեծիր  տէր: - 138. և 

մի ոմն ի դին թաքուցեալ՝ հեծեալ յերիվարն փախեաւ ի Մուշ – 187. Եւ 

նորա փոխեալ այլ սուր և հեծեալ յայլ երիվար: - 242. Հեծի՛ր իշխանդ 

Պալունեաց. Եւ նորա հեծեալ – 243. 

ՀԵԾՈՒԹԻՒՆ – ուստի հալածական լինէին ցաւք և հեծութիւնք: - 40. 

ՀԵՂԵՂԱՏ - Եւ այնչափ կոտորեցին զնոսա, մինչև հեղեղատք արեանց 

ելին – 219. Իբրև վճարեցաւ պատերազմն, հրամայեաց ի ձորս և ի 

հեղեղատսն լնուլ զնոսա: - 226. 

ՀԵՂՁՆՈՒԼ - Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ 

կարաց հանել անտի, այլ հեղձան –  188. 

ՀԵՂՈՒՄՆ - Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ 

Կարապետիս և մեր հեղմամբ արեանս գրեա՛ զնոսա յորդեգրութիւն 

սրբոցն ի լոյս: - 172. 

ՀԵՌԱԳՈՅՆ - Հաճացավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս, և վասն 

ցուցանելոյ ի հեռագոյն տեղոյ անտի զզաւրութիւն աստուծոյ 

սքանչելեացն: - 114.  քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի 

ի բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. 

ՀԵՌԱՆԱԼ - զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն, 

առաւել վասն հալածանացն Եղիազարու և հեռանալոյ /գրքում՝ 

հեռենալոյ, ծն. հեռանալոյն / յերկրէն իւրեանց: - 46. Իբրև հեռացաք  ի  

գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք  երկու  կամ երեք  և  մերձեցաք  ի  փոքր 

ձորակ մի – 113. 

ՀԵՌԱՍՏԱՆ - Յիշեա զմեզ, սուրբ Կարապետ  և  զմեր երախտիսն,  և  

որպէս աւգնեցեր  ի  հեռաստանէ, աւգնեա  և  ի  մաւտոյս: - 239. 
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ՀԵՌԱՒՈՐ - և արարեր խաղաղութիւն առ հեռաւորս և մերձաւորս 

գալստեամբ միածնի  քո  և  քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն – 55.   

ՀԵՌԻ - Իսկ դուք այդչափ բազում քահանայք առեալ տարադէմ և հեռի 

ուղեգնացութեան ետոյք ձեզ: - 49. Արդ մեք վասն այդր դանղաղիմք գալ, 

զի երկիրդ հեռի է և մեք անկար ի նուաղ կենացս և ի պանդխտութենէս – 

61. Զի Կարապետին է առ անկիւն դրանն Արշակունի / գրքում՝ Աշակունի 

/ թզաւ հեռի գտանես զբևեռս նշանացն՝ կէս թզաւ բարձր ի գետնոյն: - 102. 

Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ և յուղարկեաց յայն զաւրսն, որ հեռին / 

ծն. հեռի էին /  էին: - 198. Իբրև եհաս իշխանն փախստական  ի  տեղի մի 

դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և  ոչ կարաց խաւսել կամ 

կռուել: - 275. 

ՀԵՏ1 - իւրաքանչիւր ոք վա՜յ կանչէին և ոչ գիտէին զհետս անձանց, զի 

տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 258. 

ՀԵՏ2 - թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ – 209. Եւ առին 

զզաւրսն և անցին յայնկոյս Արածւոյ և զկինն և զորդին ի հետ ունէին: - 

233. 

ՀԵՏԱՄՈՒՏ - Իսկ արք գեղջն հետամուտ եղեն մեզ – 83.  Եւ այլք ոմանք 

հետամուտ եղեալ մինչև ի Կարնոյ քաղաք: - 141. 

ՀԵՏԱՄՈՒՏ  ԼԻՆԵԼ - Իսկ արք գեղջն հետամուտ եղեն մեզ – 83.  Եւ այլք 

ոմանք հետամուտ եղեալ մինչև ի Կարնոյ քաղաք: - 141. 

ՀԵՏԵՒԱԿ - զի անդ արք հետևակք … բազում վնաս առնէին վիմաւք 

երիվարացն: - 88. Զի Կուառ ունի երդահամարս ԳՌ  և  ԲԺ-ան  և  

հեծեալս  ՌԼ  և  հետևակս  ԲՌ  և  Մ:  Եւ Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ և Է 

հարիւր և հեծեալս ԸՃ և հետևակս ՌԼ: - 111. Եւ Խորնի ունի ծուխս ՌՋԶ և 

հեծեալս Է հարիւր և հետևակս Ռ և Է: Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և 

հեծեալս ԲՌ և Խ և հետևակս աղեղնաւորս ԸՃ և Խ  – 112. զառաջին կողմն 

գեղն պատեալ էին հետևակքն  և  զներքևինն հեծեալքն: - 127. զի 

զհետևակս  քաղաքին  հեծեալս  արասցէ փութով: - 220. 

ՀԵՏԵՒԱԿԱՄՈՒՏ - Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին յայն տեղի, 

որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. 

ՀԵՏԵՒԱԿԱՄՈՒՏ  ԼԻՆԵԼ - Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին 

յայն տեղի, որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. 

ՀԵՏԵՒԱԿԵԼ- Իսկ ոմանք հետևակեալ ձորամուտք եղեն ի Պարսից 

զաւրացն, գնացին յանտառն  - 236.   
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ՀԵՐ - և ի հերաց նորա լոյս փայլատակէր: - 219. Եւ երևեցաւ նոցա ի 

պատերազմին այր մի ահեղ և լուսաւոր, և հեր նորա լոյս փայլատակէր: - 

264. 

ՀԵՐԱԿԼ, ՀԵՐԱԿՂ - Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Հերակլեայ 

զաւրացաւ Հերակլ ի թագաւորութեանն իւրում – 279. Սա գնաց ի ժողովն, 

զոր արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ թագաւորութեանն – 249. Բայց որդի 

նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ 

Վահանայ գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի 

Պարսիկս: - 283. Ապա ի սոյն ամի ելանէ Հերակղ և սպանանէ զԽոսրով: - 

285. Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի / ծն. Հերակլեայ / …  թողի 

անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն– 288. 

ՀԵՐԱՒՈՐ - Եւ ելեալ ի մէջ գիշերի ի վերայ զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ 

յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր / ծն. հեռաւոր /, և ի հերաց նորա 

լոյս փայլատակէր  - 219. 

ՀԵՐԵՍԻՈՎՏԱՅՔ - զի յարեան ի վերայ նորա հերեսիովտայք / ծն. 

հերիտիկոսք / և հալածեցին զնա ի կողմանս Հռովմայ: - 44. 

ՀԵՐՁՆՈՒԼ - Իսկ իշխանն  Անկեղ տանն  հերձեալ զքրմացն կողմն և 

անցանէր յետուստ կողմանէ, ուշ բլերն առնէր – 88. Եւ այն էր 

զարմանալի, որ գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ մէջն 

հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 136.  Եւ նստաւ  յաթոռ նորա մանուկն 

Ստեփաննոս որդի կնոջն Մարիամու, որ հերձաւ, որդի իշխանին 

Արծրունեաց: - 204.   

ՀԵՐՁՈՒԱԾՈՂ - սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին, այլ չարիւք 

սատակեսցին.  և մի՛ հերձուածողք բնակեսցին յայսմ աշխարհիս: - 97. 

ՀԵՐՁՈՒԼ - Վա՜յ քաջութեանդ ձերոյ  և արութեանդ,  զի ոչ կարացէք 

հերձուլ զգլուխ իմ: - 241.  

ՀԶԱՒՐ - Քաջ և հզաւր բազկի Վահանայ Սկայի, դիցն 

աւգնականութեամբ ողջոյն: - 208. Իշխան հզաւր աշխարհիս Հայոց, տուր 

զայս կին և զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. Ու՞ր ես, բազուկ քաջ և 

հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, գաւազան իմոյ ծերութեանս, իշխանդ 

Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև զքաջ արծիւ - 241. և ետ զաջ թևն 

Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի այնչափ էր հզաւր, որ մարդոյ  քան 

զմինն այլ ոչ կրկնէր: - 260. 

ՀԻԱՆԱԼ – Եւ հիացեալ սկսան զղջանալ – 96. իբրև տեսին զնոսա 

կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ պատմեցին իշխանին 

Մուշեղայ: - 176. 
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ՀԻՄՆ - ինքն շինեաց զեկեղեցին զոր ես միայն հիմունս արկի – 50.  յորում 

հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի մինչև ի վերջին 

աւուրն – 56. և զաւրացաւ արքայն Հայոց և սկսաւ ապականել զերկիրն 

պարսից  ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել  սպանմամբ և գերութեամբ: 

- 67. Իբրև կործանեցին զաւրքն զկուռսն, սկսավ սուրբն Գրիգոր հիմն 

արկանել եկեղեցոյ – 100. և սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն,  ի  

յերկոսեան հիմն եկեղեցոյ արկանէր: – 127.  հաստատուն կացցէ հիմն 

հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական և մարգարէական 

քարոզութեան – 169. Այս այն գլուխ է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն 

հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. 

ՀԻՄՆ ԱՐԿԱՆԵԼ - ինքն շինեաց զեկեղեցին զոր ես միայն հիմունս արկի 

– 50.  Իբրև կործանեցին զաւրքն զկուռսն, սկսավ սուրբն Գրիգոր հիմն 

արկանել եկեղեցոյ – 100. և  սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն,  ի  

յերկոսեան հիմն եկեղեցոյ արկանէր: – 127. 

ՀԻՄՆԱՐԿԵԼ - Իբրև հիմնարկեաց սուրբն Գրիգոր զեկեղեցին և եդ անդ 

զնշխարսն – 110. զոր հիմնարկեաց յանուն Կարապետին – 118.   զոր 

թագաւորն յանձին կալեալ  գնալ ի տեսութիւն տեղեացն, զոր 

հիմնարկեաց – 119. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ 

վիմիս այսորիկ, որպէս յառաջ հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն 

եկեղեցիս … սոյնպէս մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 

173. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ հիմնարկեալ ի 

սրբոյն Գրիգորէ, և Կարապետն, որ յԻննակնեանսն, և կաթողիկեն, որ ի 

Թիլն: - 286. 

ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ - որ և առաջին հիմնարկութիւն շնորհեցաւ ինձ 

յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. Եւ եղիցի փառք 

քո, տէր, ի տաճարի աստ, զոր ընտրեցեր հիմնարկութեամբ սրբոյն 

Գրիգորի և բնակութեամբ սուրբ Կարապետիս – 170.  

ՀԻՆՄՆ  Ի  ՎԵՐ  ԱՌՆԵԼ - և զաւրացաւ արքայն Հայոց և սկսաւ 

ապականել զերկիրն պարսից  ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել 

սպանմամբ և գերութեամբ: - 67. Այս այն գլուխ է, որ խորհեալ էր զսուրբ 

Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. 

ՀԻՆԳ – տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ – 227. 

ՀԻՆԳ  ՀԱԶԱՐ – Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց 

հարիւր … Իշխանն Ողնուտին՝ հինգ հազար: - 211. Եւ թողեալ զհինգ 

հազարն ի բլերն, որ կոչի Մահու ագարակ և ինքն գնացեալ ընդդէմ 

նորա, գրգռեաց զնա: - 218. Բայց  թէ լսէք մեզ, առէք  ի  մէնջ  ՃՌ 
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դահեկան,  և  ԲՌ ուղտ,  և  հինգ հազար պարսիկ ձի,  և  մեզ տուրս տուք 

զայս կինս  և  զորդիս: - 231. Եւ ինքն առաքեաց զաւր  առ Վաշդեան հինգ 

հազար: - 284. 

ՀԻՆԳ ՀԱԶԱՐ ԵՒ ՉՈՐՍ Ճ  ԵՒ  Ծ -  և այլք յԱշտենից եկեալ անդ 

հասանէին, ընդ ամենայն, որպէս յետոյ ինքեանք ասէին, հինգ հազար և 

չորս Ճ և Ծ այր: - 87. 

ՀԻՆԳ ՀԱՐԻՒՐ - Եւ որք փախեանն՝ միթէ սակաւ ինչ քան զհինգ 

հարիւրն: - 213. Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր պատեցին զնոսա,  

և  ի  մէջ առին զհինգ հարիւրն: - 243.  

ՀԻՆԳ ՀԱՐԻՒՐ ԵՒ ՔՍԱՆ - և դարձան ի վերայ ձիագողքն և հարին 

պարսաքարով և աղեղամբ հինգ հարիւր և քսան այր: - 236. 

ՀԻՒՍԻՍ - Եւ ի մէջ գիշերին եկն այր մի և պատմեաց, եթէ արք հիւսիսոյ 

գան ի վերայ: - 113. Արքայն հիւսիսոյ զաւր գումարեալ եկն   ի  վերայ 

իշխանին վրաց – 117. քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ 

մի ի  բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. Եւ նորա կաշառեալ ի 

թագաւորէն հիւսիսոյ ԿՌ դահեկան, առ և գնաց  յաշխարհն իւր – 126. և  

թագաւորն հիւսիսոյ  է Գեդռեհոն և վասն ունելոյ զքեզ եկեալ է Ծ և ԸՌ – 

129. Եւ թագաւորն  հիւսիսոյ  հրամայեաց իւր զաւրացն  զառաջսն  ունել: 

- 130. Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպես ի դիպող ժամանակի գտեալ 

յարձակեցան ի վերայ գեղջն – 131. Իսկ թագաւորն հիւսիսոյ առեալ 

զզաւրս իւր գնաց ի Հաշտենից տափարակ տեղիսն: - 133. Եւ իբրև 

ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ արքայն 

հիւսիսոյ ասէր – 134. Զի արքայն հիւսիսոյ զաւրաւոր էր իբրև զՏրդատ և 

ահաւոր: - 135. Բայց սկսաւ պակասել արքայն հիւսիսոյ, և գիտաց, եթէ 

վնասելոց եմ: - 135. Իսկ նա ընդ մեջ ածեալ եհատ զզաւրսն և էանց յաջ 

թևապետն հիւսիսոյ և ասէ – 137. Իսկ նա վտանգեալ փութապէս էած 

զսուրն և կտրեաց զոտն երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 137. տե՛ս նաև 

ՀԻՒՍԻՒՍ գլխաբառի տակ: 

ՀԻՒՍԻՍԱԿԱՆ - Եւ մի ոմն ի զաւրացն Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի մի 

ի զաւրացն հիւսիսականաց և ած առ թագաւորն: - 129. Եւ իբրև այգն 

զառաւաւտն մերկացաւ, պատրաստեցան մնացեալ զաւրքն 

հիւսիսականացն, և յարձակեցան ի վերայ հայոց զաւրացն – 139. 

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ - Եւ աճապարեալ հիւսիսայինն՝ կտրեաց զգլուխ 

երիվարին Սիւնեաց իշխանին: - 137. 
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ՀԻՒՍԻՒՍ – նոյնպէս և զերկրորդ պատերազմն, որ եղև ընդ Տրդատ և ընդ 

իշխանն հիւսիւսոյ / ծն. հիւսիսականի / - 59. Սիւնեաց իշխան, յառաջ 

մատի՛ր  և  տես, գուցէ զաւրքդ հիւսիւսոյ իշխանին են: - 82.   

ՀԻՒՍԻՒՍԱԿԱՆ - որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս / ծն. 

հայկազեան, հուսիսական /, բազում անգամ զզրկեալս ի 

ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս համարելով;- 40. 

զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն … և զայն 

պատերազմ, որ ի հիւսիւսականաց / ծն. հիւսիսականաց / անտի – 61. Եւ 

իբրև  յուղարկեցին զկինն և ինքեանք դարձան, և մերձեցաւ կինն ելանել 

ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն, 

ետես ի հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն զարմանալի – 154. տե՛ս նաև 

ՀԻՒՍԻՍԱԿԱՆ գլխաբառի տակ: 

ՀՄՈՒՏ - և կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս սարկաւագ, որ յոյժ հմուտ էր 

բազում դպրութեան – 52. 

ՀՄՏՈՒԹԻՒՆ - զոր դու իսկ գովէիր զհմտութիւն դպրութեան նորա յոյժ - 

38.  և  այս ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին ունելոյ էր, և 

այնպէս հմտութեամբ եկն և դիտով, մինչ զի զթագաւորն ի նեղ տեղի 

թակարդեաց: - 126. 

ՀՆԱԶԱՆԴԵԼ - Ի նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց 

առ Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ պատերազմինք  և  կամ հնազանդեա  և  տուր 

հարկս: - 217. 

ՀՆԱՐ - Եւ խմբեցաւ պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել 

զմիմեանս – 222. բայց եթէ դոքա քեզ պիտին՝ դու քրիստոնեա լե՛ր և զիս ի 

պարսիկս տար, և դոքա քեզ, ապա թէ ոչ՝ ձեզ հնար իմացիք: - 231. և 

հնարս իմացեալ ընդ Մարտուց փող ի վայր գնացեալ և անդ բանակեցան: 

- 263. 

ՀՆԱՐ  Է - Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և գային 

ի վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. 

ՀՆԳԵՏԱՍԱՆ - և նորա արկեալ զնա ի Վիրապն ներքին ամս 

հնգետասան: - 73. Եւ յետ հնգետասան ամի  դիւագնեալ ամենայն երկիրն 

Հայոց, և ինքն թագաւորն ի մէջ վարազացն երթեալ դադարէր: - 73. Եւ 

իբրև եկաք ի տեղին և տասաք զտեղի կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ 

հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: - 97. Եւ յետ հնգետասան 

ամի եսպան թագաւորն զերկոսեանն և զտեղիսն իշխանութեամբ ետ 

որդոց նոցա Կուառա և Մեղտեսա և Հոռա: - 108. Զի կամ տացես 
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զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ 

զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո 

– 133. Ի սորա ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի Գլակայ վանս … Ստեփաննոս 

աշակերտ նորա՝ ամս հնգետասան: - 145. 

ՀՆԳԵՏԱՍԱՆ ՀԱԶԱՐ ԵՒ ԻՆՆ ՀԱՐԻՒՐ ԵՒ ԻԲ  - և համարեալ գտաւ 

սպանեալ ի մերոցս հազար և ութսուն: Իսկ ի նոցանէ հնգետասան 

հազար և ինն հարիւր և ԻԲ: - 142. 

ՀՆԴԻԿՔ – զոր Իննակնեանն կոչեն տեղոյն հնդիկք և պարսիկք – 36. զի 

ցեղով ի հնդկաց էին: - 107. Դեմետր  և  Գիսիանէ իշխանք  էին Հնդկաց  և 

եղբարք ցեղով. և փախուցեալ ի թագաւորէն Հնդկաց, հալածեցան և եկին 

մինչև յաշխարհս յայս: - 107 – 108. զոր ի Հնդիկս պաշտէին: - 108. 

ՀՆՉԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և յանդգնաբար 

յարձակեցան ի  վերայ: - 81. ապա հնչեցուցին զփողս պատերազմացն – 

90. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր ի նոյն պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն 

Սիւնեաց զփող պատերազմին  ի  խաղաղութիւն – 94. որ և ձայն 

ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր: - 122. Եւ սկսան 

հնչեցուցանել զփող պատերազմաց – 127. և ի ներքս մտեալ զյաղթութեան 

փողսն հնչեցուցանելով – 183. և  զնոսա յանհոգս արարեալ՝ յանկարծակի 

հնչեցուցին  զփողսն յետոյ և առաջոյ: - 186. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա 

կալեալ զխելս կարմնճին, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի 

զնոքաւք – 187. Որ իբրև արկին ի բանակն, և ինքեանք զհետ մտեալ 

սկսան կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի – 257. 

ՀՈԳԱԼ - զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և 

զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և 

զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. 

ՀՈԳԵԽԱՌՆ - Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն 

մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 

59. 

ՀՈԳԻ- զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի սահման 

ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ, որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի 

ճշմարտութենէն, սակայն կամք ողորմութեանն զթացաւ  առ  մեր 

նուաստութիւնս:  - 34. և այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև 

սրբոյ հոգոյն / ծն. հոգւոյն / յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. 

Եւ շնորհք սուրբ հոգոյն / ծն. հոգոյն սրբոյ, հոգոյն / մնասցէ ի վերայ 

հաւատացելոցդ: - 62. Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ / ծն. 

հոգւոջ էր, ոգոջ, հոգւոջ /  էր հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն 
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Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: - 69. զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին 

հոգով ի հանդերձեալսն: - 104. Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր 

ուղիղ: - 121. Բարւոք գտա զձեզ, աւթևանք հոգւոյն սրբոյ  և  ճրագք լուսոյ: 

- 121. և աստուած այսաւր կրկին ուրախութեամբ լցոյց զարարածս 

իջմամբ սուրբ հոգոյն: - 121. բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, 

զի աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170.  

ՀՈԳԻ  ՍՈՒՐԲ - զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի 

սահման ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ – 34. Բարւոք գտա զձեզ, աւթևանք 

հոգւոյն սրբոյ  և  ճրագք լուսոյ: - 121. 

ՀՈՂԵՂԷՆ - այլ զհասարակն առեալ դնէր տապան բրտեայ, զի հողեղէն է 

և ոչ ոսկեղէն – 100.   

ՀՈՅԱԿԱՊ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ 

հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. 

ՀՈՅՆՔ - Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան  Հայոց, 

առնու զաւր բազում  և գնայ  ի վերայ Հունաց – 283. 

ՀՈՆ - Սիւնեաց իշխան, ի մէջ ած զգունդ այծուցդ, զի անկաւ հոնն/ ծն. 

քօշն, հոնն, քօշ / : - 137. և գնաց մերձ ի բանակն Հոնին – 256. 

ՀՈՆԸՆԿԵՑ,  ՀՈՆԸՆԷՑ - Վասն գալստեանն Տիգրանայ և  կոտորածին  որ 

ի  Հոնընկեցն – 250. Իսկ Տիգրանայ երթեալ ի վերայ Հոնընկեցին / ծն. 

Հոնընգեցին / իջանէր: - 253. Եւ դարանակալացն յարուցեալ  ի  մէջ առին 

զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 

262. 

ՀՈՆԸՆԿԷՑ  -  տե՛ս   ՀՈՆԸՆԿԵՑ 

ՀՈՌ - Եւ յետ հնգետասան ամի եսպան թագաւորն զերկոսեանն և 

զտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և Մեղտեսա և Հոռա / 

ծն. Հոռենայ, Հոռեայ, Հոռեն /: - 108. 

ՀՈՌԵԱՆ - Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն Պալունեաց, շինեաց աւան և 

կոչեաց Հոռեանս: - 109. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և 

Մեղտես և Հոռեան, ելեալ ի  լեառն  Քարքէ  …  շինեցին  զնա  

դաստակերտս – 109.   
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ՀՈՌԵՆՔ - զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն 

Անգեղ տանն զՀոռենիցն /ծն. զԽոռենից/ կանգնեաց և Սիւնեացն 

զԿուառացն  կանգնեաց – 126. 

ՀՈՌՈՄ - Եւ եղեւ այս ի թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ և Հոռոմին / ծն. 

Հոռովմին, Հռոմին / ՆԻԷ – 282.  

ՀՈՌՈՄՔ -Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և 

Պարսից համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց /ծն. 

Հոռովմոց/: - 284. 

ՀՈՍԵԼ - և սկսան ի վայր հոսել ընդ բարձրութեան ահաւոր վիմացն: - 

258. 

ՀՈՎԱՆ - Իսկ մեք դէմ եդեալ կամեցաք անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց 

մի կոչեցեալ Հովանս: - 113.   

ՀՈՎԻՒ – Իսկ հրեշտակ տեառն հաւանեցոյց զնոսա զինքն լինել նոցա 

հովիւ: - 74. 

ՀՈՎՀԱՆՆԷՍ - Մկրտիչ Հովհաննէս / ծն. Յովհաննէս / Կարապետ 

Քրիստոսի, չտեսանե՞ս զինչ գործեն: - 130. 

ՀՈՎՈՒԱԲԵՐ - զի ընդյարձակութիւն էր  որսոյ և հովուաբեր / ծն. 

հովռասուն, հովաբեր / էր – 109. 

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ - զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ Կարապետէն, և ի մեր 

նուաստ հովուական աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 289. 

ՀՈՎՈՒԱՊԵՏ - զի յերևել հովուապետին / ծն. հօտապետին / առցուք  և  

մեք վարձս  ընդ  առաջին մշակացն: - 46. 

ՀՈՎՈՒԵԼ - և ասէ՝ պարտ է քահանայս ածել, որ հովուեն / ծն. 

հովուեսցեն, հովուեսցէ / զձեզ – 74. Ամրացո, տէ՛ր, զժողովուրդս քո, 

հովուեա՛ և բարձրացո մինչև յաւիտեան: - 168. 

ՀՈՏ - Եւ բորբոքեալ բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ եղէն ի 

հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. 

ՀՈՏԵԼ - Եւ ինքեանք եկեալ իջին  ի  վանացն գեւղն.  ընդ յառաջ   երգս 

առեալ նման միմեանց. որ և յետոյ  ի  հոտել դիակացն շէր հանեալ 

ասէին: - 247. 

ՀՈՒՆՁՔ - Զի հունձք բազում հասեալ են ի Քրիստոս, և մշակք սակաւ – 

37. Բայց զքեզ աղաչեմ, զի հանցես մշակս ի հունձս տեառն: - 38. 

ՀՈՒՊ - Իսկ Աթանագինէս հուպ առ սեմսն ընդ ձախակողմանն, և 

այսպէս անյայտ կան ի պահեստի – 103. 

ՀՈՒՐ - Այս այն գլուխ է, որ խորհեալ էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր 

առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. և ի հանդերձից նորա՝ իբրև 
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զհուր փայլէր – 272. Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ, և գնաց 

ի քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր, եհար սրով  և  հրով և  գերեաց 

զքաղաքն: - 284. 

ՀՊԱՐՏ – Եւ աղուէս հպարտ եղև քան զառեւծ – 284. 

ՀՊԱՐՏԱՆԱԼ - Ա՜յ արծուաձագ, որ թևաւքդ ես հպարտացեալ, եթէ ի լար 

ականատացս անկանիս – 91. և ընդ Հայոց զաւրսն հպարտացան 

բանակիլ – 158. 

ՀՌ – Եւ տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց ԼՌ, և ինքն  առեալ զզաւրսն 

Յունաց ՀՌ, գնացին  ի  Բալխաստան – 158. 

ՀՌՈՄ, ՀՌՈՎՄ - զի յարեան ի վերայ նորա հերեսիովտայք և հալածեցին 

զնա ի կողմանս Հռովմայ / ծն. Հռոմայ /  - 44. Եւ անտի ելեալ գնացին 

յԵրուսաղէմ  և  ոչ հանդիպեալ նոցա, տեղեկացան  ի  նոցանէ, եթէ  ի  

Հռոմ գնացին երկոքեանն: - 51. Իբրև նոքա ի Հռոմ գնացին – 51. և   

խնդացեալ յոյժ, դարձաւ զկնի նոցա մինչև  ի  Հռոմ քաղաք: - 53. Զառ ի 

սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ 

զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 60. զոր եկեալ ի 

Հռոմայ ոչ գտաք զնա անդ: - 60. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ 

քոց` մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն  … և զերկրորդ գալն ի Հռոմայ – 61. Այս առաջին 

պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի, զոր ի Հռոմ Սեղբեստրոս 

հաւանեցաւ – 74. Տայր և սրբոյն Գրիգորի երկու լուսաւոր ակունս, զոր 

տուեալ էր նմա Հռովմայ / ծն. Հռոմայ / հայրապետն: - 78. Եւ  ինքեանք 

յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում աւուրս, մինչև երթեալ 

հասանէին ի Հռոմ քաղաք  – 125. Այս ամենայն գործեցաւ ի գալ նոցա ի 

Հռոմայ / ծն. Հռովմայ / - 142. Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ 

Պարսից արքայ  և Ջամբ Խոսրով որդի նորա եկն փախստական ի Հռոմս 

առ Մուրիկ: - 158. 

ՀՌՈՎՄ – տե՛ս ՀՌՈՄ  

ՀՐԱԺԱՐԵԼ - զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի 

նոյն Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր արս քառասուն՝ ճգնաւորս և 

խարազնազգեստս, պարկեշտավարս և հրաժարեալս յաշխարհէ – 42.  Որ  

և  զիս իսկ ոչ եթող դառնալ ի Նիւստրիայ՝ հրաժարեալ եղբաւրէն իմմէ 

Եղիազարու:-78.   

ՀՐԱՄԱՅԵԼ - Իսկ սուրբն Գրիգոր հրամայեաց պաշտաւնէիցն աղաւթել 

յերեկորեա – 54. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով 

առաքել զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն – 61. Եւ իբրև 
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ընթերցան զթուղթսն, սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել 

զառաջին պատերազմն – 62. Եւ իսկոյն ձեռն ի գործ  հրամայեաց 

արկանել պատճէն պատասխանոյ ձեզ, որչափ և հարցմանդ ձերոյ էր գիր 

– 65.  Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն 

Գրիգորիոս ոչ հրամայեաց  այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 66. 

Եւ մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց զնոսա և հրամայեաց կործանել 

զԳիսիանէս – 98. և հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել ի տեղւոջն, 

ուր զնշխարսն եդին – 106. զոր հրամայեաց կտրել: – 110. Իսկ զտեղին, ուր 

զաւետիսն ետուն, հրամայեաց վէմս ժողովել – 122. զոր թագաւորն 

հրամայեաց թուել և գրել ի բուն խաչին – 124. և հրամայեաց զաւրացն 

պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն կենաց  և մահու  ի պատերազմ: - 

129. Եւ  թագաւորն  հիւսիսոյ  հրամայեաց իւր զաւրացն  զառաջսն  ունել: 

- 130. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր յուղարկեալ, հրամայեաց 

նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ առնել -142. Բայց ի 

պատուոյն մերժել հրամայեաց և վարել ի գաւառէն Հայոց: - 143. Իսկ նա 

հրամայեաց սպասաւորացն իւրոց պատրաստել ճաշ կրաւնաւորացն – 

153. և զտեղիսն, զոր նա հաւատս ունէր, կործանել հրամայեաց, և 

զկրաւնաւորսն սատակել: - 163. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն 

եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ  

էր  ի  Յունաց, գրել զառ  ի  յինքեանց ասացեալս: - 165.  Իսկ նորա որպէս 

ի քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան – 177. Եւ 

հրամայեաց զամենեցուն զքիթսն կտրել:-184. և ինքն պատրաստի 

արարեալ  զդարանակալսն հրամայեաց ծառայիցն կտրել զերիվարսն 

արաւտի պատճառանաւք – 186.  Եւ զերիվարսն հրամայեաց ի ծմակն 

տանել: - 187. Եւ հրամայեաց ծառայից իւրոց պատրաստել ճաշ և 

զՄիհրան կոչել: - 189. Արդ՝ հրամայեալ է ձեզ զամենեսեան մերկաց 

 

ուցանել, մինչև ցուցանէք: - 194. Եւ հրամայեաց վառել զերկոսեան 

տաճարսն և ասէ – 194. Եւ հրամայեաց արգելուլ զզաւրսն ի հեռուստ: - 

197. Եւ թողուլ հրամայեաց արս Խ՝ զրուցատար լինել Պարսից արքային: - 

201. Զոր Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն տուեալ գանձս բազումս և 

հրամայեաց քարակոփս շինել – 202. Եւ նորա բարկացեալ հրամայեաց 

գլխատել զնոսա – 213. զոր ոչ հրամայեաց սպանանել – 226. Իբրև 

վճարեցաւ պատերազմն, հրամայեաց ի ձորս և ի հեղեղատսն լնուլ 

զնոսա: - 226. Իսկ Սմբատայ ելեալ յեզր պատերազմին, հրամայեաց բերել 

պարսիկ մի – 242. Իսկ Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի 
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վերայ իրերաց ի բլեր մի - 246.  Եւ հրամայեաց ունել զարսն, որ ընդ նմայն 

էին եկեալ, և կտրեաց զգլուխս նոցա  – 254. 

ՀՐԱՄԱՆ - Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր հրաման 

տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: - 70. Իսկ 

Բուրտար իբրև լուաւ զայս հրաման ի թագաւորէն, փութացեալ եմուտ առ 

Ուգուհի կին Անակայ, և առ զԳրիգոր ի գրկաց նորա – 70. Իսկ  ի  

հրամանէ աստուծոյ եկեալ հանին զնա նախարարքն – 73. Մինչ ել նա ի 

Պատմոս կղզոյ և եկն յԵփեսոս, և անտի երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ 

զգերեզման նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. որ թէպէտ 

և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, 

ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին 

վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. բայց չէառ հրաման ի 

տեառնէ – 100. ետ հրաման գերծել նոցա – 107. զոր կանգնեաց իշխանն 

Սիւնեաց հրամանաւ սրբոյն Գրիգորի – 126. Ո՛չ զայս հրաման ընկալեալ 

եմք յառաջնոցն, և ո՛չ մեք իշխեմք առնել: - 151. զոր ստուգիւ գրեալ 

զեղեալ պատմութիւնն եդին ի  Գլակայ վանսն ի սուրբ Կարապետն, 

հրամանաւ Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի – 282. Բայց որդի նորա Տիրան 

հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց  ի 

դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Եւ նորա 

հրաման տուեալ պարսկացն՝ կոտորել զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի 

սուրբ Սիովն: – 284. Ի  ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի, և ի 

մահուն Խոսրովու, հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի ... 

թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն – 288. Նմանապէս աւրհնեսցին  ի  

Քրիստոսէ կատարիչք հրամանացն առաջնոցն  և  յետնոցս: - 289.  Եւ 

կատարիչք հրամանացս եղիցին աւրհնեալ յաստուծոյ և ի սրբոյ 

աստուածածնէս, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: - 289. 

ՀՐԱՄԱՆ  ՏԱԼ - Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր 

հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: 

- 70. Եւ նորա հրաման տուեալ պարսկացն՝ կոտորել զքահանայսն 

յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: – 284. 

ՀՐԱՅՐԵԱՑ - Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ հրայրեաց 

արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 285. 

ՀՐԱՇԱԶԱՆ - հաւաքեալ  դասս   կրաւնաւորաց և զոմանս վարդապետս 

կոչէր յԱղէքսանդրիայէ և հրաշազան պաշտաւնեայս, յորոց մինն 

Դիմառիոս, զոր Դովնադաշտի եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. 
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ՀՐԱՇԱԼԻ - Արդ՝  ի  ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից 

տանն,  և  ի   հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ  ի  

վանս Գլակայ,  ի  դուռն Կարապետին: - 149. զարդարեաց զնա հրաշալի 

սպասիւք – 156. 

 ՀՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Իսկ նորա կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց 

շամփուր մի երկաթի  և  եդ պսակ շուրջ զգլխով նորա  և  ասէ – 254. 

 ՀՐԱՒԻՐԵԼ - որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն ի 

ձեռն առաքելական քարոզութեան – 34. 

ՀՐԵՇՏԱԿ - Եւ իբրև կատարեաց զաղաւթսն յայտնեցաւ առ նմա 

հրեշտակ  /ծն. հրեշտակապետն / տեառն և ասէ – 57.  և  գնաց  ի  նոյն 

տեղի, ուր եցոյց նմա հրեշտակն /ծն. հրեշտակապետն/ տեառն: - 57. Իսկ 

հրեշտակ տեառն  հաւանեցոյց զնոսա զինքն լինել նոցա հովիւ: - 74. 

Ապա հրեշտակ տեառն արգել զսուրբն Գրիգորիոս ասելով – 114. 

հրեշտակք ապաշաւեսցեն զանձն իմ և դևք յարձակեցան ի վերայ իմ: - 

150. 

 

 

 

 

                                                        Ձ 

 

 

 

 

ՁԱԽ  - Եւ այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև ցարմունքն. և ձախ ձեռն 

թիկամբն և զոսկր բարձիցն աջակողմանն և այլ մանր ոսկերս ի 

մարմնոյն: - 101. Եւ անդէն բարձեալ զաջ ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն ի 

վերայ ձախոյ թիկանն և անցուցանէր ընդ գաւտին – 136. 

ՁԱԽԱԿՈՂՄՆ - Իսկ Աթանագինէս հուպ առ սեմսն ընդ ձախակողմանն / 

ծն. ձախակողմեանն /, և այսպէս անյայտ կան ի պահեստի – 103. Բայց 

զորս եդաքն, այս են. զԱթանագինէին՝ զհասարակն, և զԿարապետին՝ 

զերկու բարձս ձախակողմանն, և զերկու սրունսն և մասն ինչ յոսկերաց 

ողինն: -  115. 

ՁԱՅՆ - Իսկ իշխանն Անկեղ տանն ձայն տուեալ ասէր – 81. Իսկ այլ 

զաւրքն Հայոց, իբրև լուան զձայն գուժին, ամենեքեան անդ հասանէին  ի 

բլուրն: - 84. Եւ իբրև հասին  ի  գլուխ լերինն,  ձայն գուժեաց յերկոսին 
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գունդսն – 87. Իսկ նա ձայն տուեալ ասէ – 91. Եւ ասացեալ մեր զամէնն, 

ձայն դղորդի եհաս յականջս մեր:  - 97. Իսկ դևքն ձայն բարձեալ ասէին – 

99. Եւ ասացեալ զամէնն՝  եկն ձայն յերկնից, որ ասէր – 105.  Նոյնպէս եկն 

ձայն յերկնից, եթէ զոր խնդրեցերդ՝ արարից – 116. Իսկ ի լուսանալ 

աւուրն Ե-երորդի` լուան զձայն սաղմոսերգութեան նոցա – 120. որ և 

ձայն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր: - 122. 

յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ 

մեր – 127. Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն 

տուեալ ՝ յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ Կարապետն – 131.  Եւ 

իբրև ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ 

արքայն հիւսիսոյ ասէր – 134. Լո՛ւր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո 

զունկն քո ի մաղթանս ծառայից քոց: - 169. Եւ ասացեալ զամէնն, եկն 

ձայն յերկնից, որ ասէր – 173. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս 

կարմնճին, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. զի 

մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս 

յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: 

- 193. Իսկ Վահանայ սկսաւ պակասել և ձայն բարձեալ ասէր – 216. Եւ 

խմբեցաւ պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս, 

բայց միայն ի ձայն փողոցն և ի տեսս դրաւշիցն: - 222.  Եւ Սմբատայ ձայն 

բարձեալ ասէ – 223. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ 

սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց 

ասեն – 240. Իսկ նա ասէր ձայնիւ բարձր – 241. Բայց գիտաց եթէ կարի 

սաստկանայ, ձայն բարձեալ ասէ – 241. Իսկ Վահան ձայն բարձեալ ասէ 

հանդերձ արտասուաւք – 244. Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  

ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ – 255. զարհուրեցան, ժպրհեցան, 

աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ ձայնս ասպարացն, և ի զաւրացն 

յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն խրտուցեալ լոկ յամենայն 

կողմանց արշաւէին – 257. Եւ ձայն բարձեալ ասէ – 261. Եւ նորա ձայն 

արկեալ ի Կարապետն ասէ – 261. Ո՛վ Կարապետ Քրիստոսի, զարթիր ի 

ձայն պաշտաւնէից քոց: - 271. Իսկ Վահանայ ձայն տուեալ յորդին Տիրան 

և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272.  զի նա է թագաւորն նոցա և մեր հասարակաց, 

որ խոնարհեցաւ  ի  ձայն պաշտաւնէից  իւրոց և  էջ փրկեալ զնոսա և 

զմեզ – 273. 

ՁԱՅՆ  ԱՐԿԱՆԵԼ - Եւ նորա ձայն արկեալ ի Կարապետն ասէ – 261. 

ՁԱՅՆԱՐԿՈՒ - Ողբացեք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք արտասուաց 

իմոց ամենայն ձայնարկուք: - 150. 
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ՁԱՅՆ  ԲԱՌՆԱԼ - Իսկ դևքն ձայն բարձեալ ասէին – 99. Եւ իբրև ամենայն 

զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել, ձայն բարձեալ արքայն հիւսիսոյ 

ասէր – 134. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, 

ձգէին ի միւս յարկն - 193. Իսկ Վահանայ սկսաւ պակասել և ձայն 

բարձեալ ասէր – 216. Եւ Սմբատայ ձայն բարձեալ ասէ – 223. Բայց 

գիտաց եթէ կարի սաստկանայ, ձայն բարձեալ ասէ – 241. Իսկ Վահան 

ձայն բարձեալ ասէ հանդերձ արտասուաւք – 244. Եւ ձայն բարձեալ ասէ 

– 261.   

ՁԱՅՆ  ՏԱԼ - Իսկ իշխանն Անկեղ տանն ձայն տուեալ ասէր – 81. Իսկ նա 

ձայն տուեալ ասէ – 91. Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, 

քաջառնաբար ձայն տուեալ ՝ յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ 

Կարապետն – 131.   ձայն տուեալ միմեանց ասեն – 240. Իսկ նորա 

տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ – 255. 

Իսկ Վահանայ ձայն տուեալ յորդին Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272. 

ՁԱՆՁՐԱՆԱԼ - Արդ՝ մի՛ վասն պատասխանոյ ձանձրանալ ի մինջ, այլ 

երթ խաղաղութեամբ: - 151. Այո, տէր, նեղեցաք, ձանձրացաք ի կոտորելոյ 

զանկազմն պարսիկս, նեղեցան և որք զսուսերս մեր ի ժանգոյ և յարեանց 

սրբեցին: - 252. 

ՁԱՒՆԵԼ - Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ  ի  

գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ  դեռ  ևս  ձաւնեն 

դիւաց: - 79. 

ՁԳԵԼ - և ի բաց ձգէր զպարնոցն: - 87. Դու, տէ՛ր, որ պահեցեր զսա և 

ածեր մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա՛ զաջ քո ի վերայ տապանաց սոցա – 103. 

Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց և ձգեաց զճոպանն – 135. Ձգեա՛, 

տէր, զամրածածուկ աջ քո ի վերայ բանաւոր փարախիս այսորիկ – 168. 

Եւ նորա ձգեալ զձեռն իւր  ի սուրն, որ կայր առաջի և  կտրեաց նախ զիւր 

քիթն  և  եդ առաջի ասելով – 190. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն 

ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն - 193. Իսկ նա զտէգն ձգեալ եհար 

զկուրծս  նորա – 223. Եւ ծառային դարձեալ ձգեալ զգլուխն՝  եհար 

զկուրծսն Սմբատայ  և  ասէ – 225.  և արարեալ այնպէս՝ և ձգեցին  

զգլուխս նոցա մինչև ցվեց ժամ աւուրն: - 254. Եւ Վահանայ յանկարծակի 

առեալ բարձ մի ՝ աճապարեաց և ձգեաց ի վերայ բերանի նորա – 255. Եւ 

աճապարեալ ի բաց ձգեաց զաջոյ զոտն սռնապանաւքն հանդերձ – 274. 

Եւ ձգեաց զգլուխն Սահուռայ սրով և ինքն անդէն պսակեցաւ յերկու 

իշխանաւք: - 286. 
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ՁԵՌԱԿՈԾ - և զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ / ծն. ձեռացկոծ / տայր 

հանել, որպէս զնենգաւոր և զխաբող ազգ:- 284. 

ՁԵՌՆ – ուստի յոյժ ձեռն ի գործ առեալ, կործանեցի զպատկերս 

սատակայի – 36. Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ 

փրկել ի ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. Եւ անդ կացեալ բազում 

աւուրս, ապա խնդրեալ ի նշխարաց սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, 

զահեակ ձեռն Անդրէի առաքելոյն, և զՂուկասու աւետարանչին - 53. և 

ինքն մտեալ յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց  սրբոց 

առաքելոցն  և  առաջի տապանի սուրբ Կարապետին – 54. Քանզի գրեալ 

է առ մեզ, եթէ զքաղաքս ետուն ակդենացիք յիմ ձեռս - 60. Եւ  իսկոյն 

ձեռն ի գործ հրամայեաց արկանել  պատճէն պատասխանոյ ձեզ, որչափ  

և հարցմանդ ձերոյ էր   գիր – 64. Ապա ձեռն ի գործ արկեալ ուսուցանէր 

նոցա շինել տունս տէրունականս – 74. զոր յանձն առեալ  տայ  ի ձեռս 

նորա իշխանս   և զաւրս բազումս – 74. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն   տայ 

զսուրբն  Գրիգոր ի ձեռն  իշխանին Մոկաց և ասէ – 82. այսաւր մեծն 

Գիսիանէ ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ և մատնելոց է զձեզ ի ձեռս մեր – 

85. Եւ ի վեր ամբարձեալ զձեռս իւր՝ իջուցանէր զսուրն ի վերայ աջոյ 

թիկանն և ի բաց ձգէր զպարանոցն: - 87. Եւ այս էին, զոր եդաք. թեկն 

մինչև ցարմունկն. և ձախ ձեռն թիկամբն և զոսկր բարձիցն աջակողմանն 

և այլ մանր ոսկերս ի մարմնոյն: - 101. Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն և 

զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին հատեալ եդաք -101. և յարուցեալ տարածեաց 

զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103. Եւ տուեալ զնոսա ի ձեռս 

քահանայից,  ետ տանել զնոսա  ի գեւղն - 106. Եւ զԵպիփան հայր 

հաստատեաց վանացն ձեռամբ իւրով – 111. Եւ անդ ձեռն ի գործ արկեալ 

շինուածի եկեղեցոյն – 114. Իսկ զայլն ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն՝ 

զերկու ոտսն և զահեակ բոյթն և զաջ ձեռն մինչև ցարմունկն: - 115. Եւ 

թագաւորն տուեալ ԼՌ ի ձեռս իշխանին  Ապահունեաց և արձակաց 

յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118.  զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ 

եղև  յոյժ  և գոհացեալ զաստուծոյ, որ ետ  ի  ձեռս նորա զթշնամիս իւր – 

125. Իսկ զաջ զաւրուն թևն տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի 

ձեռն իշխանին Անգեղ տանն: - 134. և այնչափ փութանակի դարձաւ և 

կրթեալ զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. 

Եւ անդեն բարձեալ զաջ ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն  ի  վերայ  ձախոյ 

թիկանն և անցուցանէր  ընդ գաւտին – 136. Եւ այն էր զարմանալի, որ 

գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ մէջն հերձեալ ընդ 

միմեանս թաւալէին: - 136. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն զիրսն և 
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զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին 

զպատերազմն ընդ իրեարս – 138. Եւ տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց 

ԼՌ. և ինքն առեալ զզաւրսն Յունաց ՀՌ, գնացին ի Բալխաստան – 158. և 

ետ տէր ի ձեռս նոցա զթշնամիսն: - 159. Եւ ինքեանք տարածեալ զձեռս 

առաջի սրբոյ սեղանոյն սկսան ասել այսպէս – 165. Այլ դու, տէր, գթացար 

ի ստեղծուածս ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի փրկութիւն 

աշխարհի – 166. Յիշեա՛, տէր, զգութ մարդասիրութեան քո և մի՛ տար 

զժառանգութիւնս քո ի ձեռս անհաւատից – 167. Արդ յիշեա՛, տէր, զգինս 

արեան քո և փրկեա ի ձեռաց նեղչաց զհաւատացեալս անուան քո: - 168. 

մի՛ տար ի ժառանգութիւն անհաւատից, այլ եղիցի ձեռն քո ի 

զաւրացուցանել զհաւատացեալս – 168. Եթէ  զերկիրս ինձ տաս 

իշխանութեամբ, ես տամ զիշխանն Մուշեղ ի ձեռս քո – 179. Ասէ Վահան, 

ոչ այդպէս, տէ՛ր, այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ գնամք ի վերայ 

ամուր բերդիցն – 180. ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան 

ի ձեռս իմ` ապստամբ զիս կարծելով – 180. Իսկ Միհրան տուեալ ի ձեռս 

նորա չորս հազար այր ընտիր առն և ձիոյ: - 181. Եւ նորա բարկացեալ առ 

զտէգն  որ  ի  ձեռն ծառային  և կամէր հարկանել զՎահան: - 190. Եւ նորա 

ձգեալ զձեռն իւր  ի  սուրն, որ կայր առաջի  և  կտրեաց  նախ  զիւր քիթն  

և  եդ  առաջի ասելով – 190.  և  ունէր ընդ ձեռամբ իւրով երեք հարիւր  և  

ինսուն  և  ութ կրաւնաւորս: - 204. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ 

իւրով արս վեց հարիւր: - 211. Այս ամենայն զաւրք կային ընդ ձեռամբ 

Վահանայ: - 211. Եւ հայրն զաւրացեալ և յառաջ կացեալ մատնեաց տէր ի 

ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217.  Իսկ նա ասէ. Վստահ եմ յաստուած, 

թէ որովհետև ծառայել եմ սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ո՛չ թողու 

զմեզ ի ձեռանէ: - 218. սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 

223. Եւ մածեաւ սուրն ի ձեռին Սմբատայ և ոչ կարաց հանել – 240. Իբրև 

տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց 

փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց ասեն – 240.  Փութասջիք, զի 

մածաւ /ճիշտը`մածեաւ/ սուր քաջին, և սուրն, որ ի ձեռին նորա, 

կոտորեցաւ: - 240. և ետ զենուլ ի վերայ ձեռինն, զի իջցէ ջերմ արիւնն և 

թուլացուսցէ զբռնատեղին: - 242.  Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  

ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ - 255. զի փոխանակ էր նա 

Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 256. և ոչ ետուն 

կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Իսկ զխաչն ետ Վահան ի 

ձեռն եպիսկոպոսի Արջուց – 281. արդ առաքեա ութ հազար այրուձի ընդ 
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Վանանդ, և ես տաց զնա ի ձեռս քո: - 284. Եւ բարկացեալ  Վաշդեան՝ ետ 

ածել զՀամամ  և ծայրատել զոտս և զձեռս նորա: -284. 

ՁԵՌՆԱԴՐԵԼ - զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս 

Մամիկոնէից տանն – 38. անդ և զքո եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ 

եպիսկոպոս և ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր 

աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. զոր հաճոյ թուեալ էր 

երուսաղէմացոցն, զի առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ –52. ըստ աստուծոյ տեսչութեանն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ ձեռնադրեցին փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. և 

ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ 

արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին Յովաննու և 

զԱթանագինեայ վկային: - 75. Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն զԵպիփան 

– 248. 

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ  

հայրապետիդ Ղևոնդեայ, Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. Եւ ի գալ 

սրբոյն Գրիգորի  ի ձեռնադրութիւն  առ  Ղեւոնդ Կեսարու հայրապետն: – 

76. 

ՁԵՌՆԱՏԵՂԻ - Եւ մածեաւ սուրն ի ձեռին Սմբատայ և ոչ կարաց հանել, 

զի մածաւ /ճիշտը`մածեաւ/ արիւն ընդ սուրն, և ընդ ձեռնատեղին / ծն. 

ձեռնատեղն / կոտորեցաւ: – 240.   

ՁԵՌՆ Ի ԳՈՐԾ ԱՌՆՈՒԼ - ուստի յոյժ ձեռն ի գործ առեալ, կործանեցի 

զպատկերս սատակայի – 36. 

ՁԵՌՆ Ի ԳՈՐԾ ԱՐԿԱՆԵԼ - Եւ  իսկոյն ձեռն  ի  գործ  հրամայեաց 

արկանել  պատճէն պատասխանոյ ձեզ, որչափ և հարցմանդ ձերոյ էր գիր 

– 64. Ապա ձեռն ի գործ արկեալ ուսուցանէր նոցա շինել տունս 

տէրունականս – 74. Եւ անդ ձեռն ի գործ արկեալ շինուածի եկեղեցոյն – 

114. ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմն ընդ իրեարս – 

138. 

ՁԵՐ - առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս 

առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում 

փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. Բայց դուք գրեցէք առ 

նոսա զնշան  բանից ձերոց և զտեղեացդ զվայելչութիւն: - 45. որպէս և 
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այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք ի ձերմէ բնակութենէդ – 47. Եւ արդ եթէ 

ի ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ 

վերջանայք – 49. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով 

առաքել զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն – 61. Յորժամ 

եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ հայրապետիս 

Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ  - 64.  Եւ  իսկոյն 

ձեռն  ի գործ հրամայեաց արկանել պատճէն պատասխանոյ ձեզ, որչափ 

և  հարցմանդ ձերոյ էր գիր – 65. զի մի՛ և այս ի ձերում երկրիդ 

սերմանեսցի: - 110. Այլ աղաւթիւք ձերովք պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և 

զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն – 144. Եւ դուք եկայք  ի լուսաւոր 

տեղին, զոր պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբդ: - 174. և գիտեմք, որ 

գնդի խաղայք. առէք զգլուխ քեռորդոյդ ձերոյ և եղիցի ձեզ գունդ ազգաց 

յազգս - 202. Վա~յ քաջութեանդ ձերոյ և արութեանդ, զի ոչ կարացէք 

հերձուլ զգլուխ իմ: - 240. 

ՁԵՒ - Ապա երթեալ գնացին առ Միհրան, և ծանուցին    զամենայն ձև 

ամրոցին: - 180.  

ՁԶ - և սպան յաւուր յայնմիկ իշխանս ՁԶ: - 193. 

ՁԻ  - հեռացաք  ի  գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք  երկու  կամ երեք  և  

մերձեցաք  ի  փոքր ձորակ մի – 114. և զձիոցն մրնջիւնս էր տեսանել: - 

127. Իսկ Միհրան տուեալ ի ձեռս նորա չորս հազար այր ընտիր առն և 

ձիոյ: - 181. առաքեաց զՎաղթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ 

ընտիր առն և ձիոյ: – 206. Եւ երկու հարիւր ձի զառաջին յաղթութեանն 

աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին - 211. զոր ոչ հրամայեաց 

սպանանել, բայց առ ի նոցանէ ՌԽԴ ուղտ. և ութ հազար ձի և ջորի: - 226. 

Բայց թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ  ՃՌ դահեկան, և ԲՌ ուղտ, և հինգ հազար 

պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք զայս կինս  և  զորդիս: - 231. Իսկ Սուրեան 

բերեալ ետ ՃՌ դահեկան, և զուղտսն, և զձիսն ետ ցիշխանն: - 232.  Եւ 

զերիվարսն իջեալ առին և խառնեցին յայլսն, և եղեն ԳՌ ձի: - 236. և 

տուեալ նոցա գանձս, և ձիս և զէնս, և արձակեաց զնոսա խաղաղութեամբ 

ի պարսիկս: - 248. Եւ զերիվարսն և զուղտսն յուղարկեցին ի գեւղն 

Պալունեաց.  ընդ ձի,  և  ընդ յուղտ,  և  ընդ յէշ՝  գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր 

զերեսս գաւառին: - 259. Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո 

ձիոյդ ագիդ քո ակինդ հայել ի տամ:- 275. Եւ յետ Ը ամի եկն Աբդռահիմ, 

քեռորդին Մահմեդի, բազում աղխիւ. տասն և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ 

իւր բերեալ, խնդրէր հարկս ի Հայոց: – 285. 
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ՁԻԱԳՈՂ - և դարձան ի վերայ ձիագողքն և հարին պարսաքարով և 

աղեղամբ հինգ հարիւր և քսան այր: - 236. և անդ անկան ի վերայ 

ձիագողացն և սկսան կոտորել:-236. Իսկ որ աւագն էր  ի  ձիագողսն / ծն. 

ձիագողացն /, Սերեմ կոչէին – 237.   

ՁԻԱԽԱՂԱՑ - Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն ի 

բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա արարեալ, նոյնպէս և այլ զաւրքն 

սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. 

ՁԻՒՆԿԵՐՏ - Եւ մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի 

Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի – 287. 

ՁՈՐ - զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ  է ի տեղւոջն, 

իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի, յայնկոյս ձորոյն հանդէպ գեղջն, 

դնէր և  նշանագրէր: - 83. և անուանեցաւ տեղին այն Արջոց ձոր / ծն. 

Արջոյ ձոր, Արջուց ձոր /: - 93. Եւ առեալ սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ 

զնոսա ի  ձորն Այծսանայ – 106. ջորիք կառացն յայն կոյս ձորոյն ոչ 

կարացին անցանել: - 114. և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ՝ յետ Բ-ուց 

աւուրց ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի / ծն. ձորոյ, ձորոյն, ձորոյն է/ Ռ 

արամբ միայն, զի տեսցուք զմիմեանս: - 192. յարուցեալ նոցա յետուստ 

կողմանէ, փախստական արարին  ի  բերդս կոյս Կոթ ձորոյ: - 199.  Իսկ 

Վահանայ առեալ զզաւրսն՝ իջուցանէր զնոսա  ի ձորն բուն – 200. Իբրև 

վճարեցաւ պատերազմ, հրամայեաց ի ձորս և ի հեղեղատսն լնուլ զնոսա: 

- 226. Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ 

կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան  զԲՌ. և հանին ի 

Սրեանց ձոր / ծն. Սրոց ձոր, Սրենց ձոր / – 236. Եւ իբրև դարձան, Սերեմ 

մեռաւ, զի հարին նետիւ ի սիրտ նորա. և թաղեցաւ ի  նոյն ձոր: - 237. Եւ 

մինչ այս այսպէս գործեցաւ, Սմբատ և իշխանն Պալունեաց, թաքեան ի 

ձորս ուրեք – 238. և զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին ի ձոր մի և 

թաքեան – 246. որ և անուանեցաւ ձորն այն Թըմրաձոր: - 246. Բայց 

զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն – 

265. 

ՁՈՐԱԿ - Իբրև հեռացաք  ի  գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք  երկու  կամ 

երեք  և  մերձեցաք  ի  փոքր ձորակ մի – 114. 

ՁՈՐԱՄՈՒՏ - Իսկ ոմանք հետևակեալ ձորամուտք եղեն ի Պարսից 

զաւրացն, գնացին յանտառն  - 236.   

ՁՈՐԱՄՈՒՏ ԼԻՆԵԼ - Իսկ ոմանք հետևակեալ ձորամուտք եղեն ի 

Պարսից զաւրացն, գնացին յանտառն  - 236.   
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ՁՈՐ ԱՅԾՍԱՆԱՅ - Եւ առեալ սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա ի ձորն 

Այծսանայ – 106.  

 

 

                          

 

                                                       Ղ 

 

 

 

 

ՂԵՒՈՆԴ, ՂԵՒՈՆԴԷՍ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ  

հայրապետիդ Ղևոնդեայ / ծն. Ղևոնդէս, Ղևոնդի /, Մեգաղու Կեսարեան 

հոյակապ քաղաքիդ քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և 

ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ 

հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 33.  Եւ ի 

գալ սրբոյն Գրիգորի  ի ձեռնադրութիւն  առ  Ղեւոնդ Կեսարու 

հայրապետն – 76. և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և 

մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին 

Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. 

ՂԵՒՈՆԴԷՍ  –  տե՛ս    ՂԵՒՈՆԴ 

ՂԻԳՈՆ - և եդ անդ զմին ակն լուսոյ, զոր եբեր ի Կեսարիայ, և անուն 

Ղիգոն / ծն. Ղինգերոն, Լիռոն, Լիգռովն, Լիգռօն /  - 101. 

ՂՈՒԿԱՍ - Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս, ապա խնդրեալ ի նշխարաց 

սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, զահեակ ձեռն Անդրէի առաքելոյն, և 

զՂուկասու աւետարանչին. զոր առեալ մեծաւ խնդրութեամբ դարձան 

յաշխարհն Հայոց: - 53. 

ՂՈՒԿԱՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ - Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս, ապա 

խնդրեալ ի նշխարաց սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, զահեակ ձեռն Անդրէի 

առաքելոյն, և զՂուկասու աւետարանչին. զոր առեալ մեծաւ 

խնդրութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. 
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                                                                     Ճ 

 

 

 

 

Ճ - Իբրև գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա, 

որ ընդ ծմակն գնասցեն ինքն Ճ այր առեալ` զկնի նոցա: – 186. Ապա թէ 

ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն 

ածեմ – 228. Եւ ինքեանք առաքեցին արս Ճ՝ գրգռել զզաւրսն – 238. 

ՃԱԿԱՏ - և այնպէս յաւրինեցան երկոքեան ճակատք և պատրաստեցան 

ի խմբել: - 134. այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով եմ 

սրբեալ զարիւնն ի ճակատէս փոխանակ քրտան: - 178. և եդաւ առ 

Արծրունեաց իշխանն ի կողմ արևելից ճակատուն: - 203. 

ՃԱԿԱՏԵԼ - Եւ իբրև ելին ի վերայ բլերն, ճակատեցան դարձեալ առ 

միմեանս – 88. Եւ յորժամ ճակատեցան առ միմենաս և կամէին խառնել, 

ժամանեաց նոցա երեկոյ: - 89. Իբրև ճակատեցան ի պատերազմ ընդ 

յիրեարս, զառաջին յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. Եւ ճակատեցան 

նոքա ընդդէմ միմեանց ի պատերազմ՝ յայն կոյս գետոյն, որ ի դաշտին – 

270. 

ՃԱՅԹԵԼ - Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ հրայրեաց 

արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 285. 

ՃԱՆԱՉԵԼ -  զոր դուք իսկ ճանաչէք: - 85. Զի կամ տացես զիշխանսն իմ 

յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով 

և գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. և զիմ 

կորովութիւնս ծանեար, զոր ետ ինձ աստուած: - 209. և մարտուցեալ ընդ 

կտրիճս՝ ծանիցես զպարտութիւն քո: - 215. Եւ խմբեցաւ պատերազմ 

այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս – 222. 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ - Իսկ Եղիազար եկեալ ի ճանապարհին հանդիպի սրբոյն 

Գրիգորի և Տրդատայ – 52.  Իսկ արք տեղոյն կամեցան զանցս 

ճանապարհին ունել / ծն. ճանապարհ ունել /– 83. Իսկ մեք ելեալք 

յամրոցէն՝ եկաք ընդ նոյն ճանապարհ - 95. գնացին անցին աւուր միոյ 

ճանապարհ ի դաստակերտս և անդ իջին: - 158. ուստի փրկութեան 

ճանապարհ բարձեալ էր և մահ թագաւորեալ: - 166. և իշխան գոլով ի 

վերայ մահու՝ զմահ գերեաց, ճանապարհս յերկինս ուղղեաց – 167. 

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴ - Բարի եկիր, ճանապարհորդ խաղաղութեան: - 121. 
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ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ 

քոց՝ մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն – 61. 

ՃԱՇ - Իսկ նա հրամայեաց սպասաւորացն իւրոց պատրաստել ճաշ 

կրաւնաւորացն – 153. Եւ հրամայեաց  ծառայից իւրոց պատրաստել ճաշ 

և զՄիհրան կոչել: - 189. Հայոց մարզպանն չկարաց գալ ի ճաշ,  և  զիս չէ  

ի թողուլ: - 189. Ասէ Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն 

ճաշ ուտէ, առանց գնոյ ոչ տամ, թող թէ զդոսա – 230. 

ՃԱՇԱԿԵԼ - Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի խոչքորոց դասուց, որ 

զաղբս ճաշակեն, ողջոյն: - 208. 

ՃԱՇԵԼ – Եւ յորժամ ճաշեցին, ասէ տիկինն – 153. և այլք փախստական 

գնացեալ եկին ժողովեցան ի մի այր, և իջեալ ճաշէին: - 237.   

ՃԱՊԱՂԻՔ - Եւ  յանխնայ սկսաւ արեան ճապաղիս հանել – 90.  

ՃԱՌԱԳԱՅԹ - յանկարծակի ծագեաց լոյս սաստիկ    առաւել քան 

զճառագայթս արեգական  ի նշխարացն – 96. 

ՃԱՐՃԱՏԵԼ - Եւ պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի ճեղքելն 

ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: - 240. 

ՃԱՐՊ - Եւ  բորբոքեալ բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ եղէն  ի  

հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. 

ՃԳՆԱՒՈՐ - զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի 

նոյն Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր արս քառասուն՝ ճգնաւորս և 

խարազնազգեստս, պարկեշտավարս և հրաժարեալս յաշխարհէ – 42. 

մայրն եմուտ ի վանս կանանց և կրտսերն գնաց զկնի ճգնաւորի ուրեմն, 

որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. Ի սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց՝ 

սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝ ամս Բ: - 

148. 

ՃԳՆՈՒԹԻՒՆ - Ուստի և յարաժամ ճգնութեամբ բազմաց աւրինակ գոլով 

և  դաստիարակելով շնորհիւն տեառն – 39.  Զոր և ի  սրբոյն Անտոնէ 

ուսցիս զկարգ ճգնութեանն - 42. որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն 

վճարեսցին և ինքեանք միայն աղաւթից և ճգնութեան / ծն. ճգնութեանց / 

պարապեսցին: - 43. Եւ դուք եկայք  ի լուսաւոր տեղին, զոր 

պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբդ: - 174. 

ՃԵՂՔԵԼ - Իսկ ընդդէմ դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի թագաւորին  

Տրդատայ, և նորա բարկացեալ  յարձակեցաւ ի վերայ նորա և ընդ յերկուս 

ճեղքեաց: - 141. Եւ պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի 
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ճեղքելն ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: 

- 240. 

ՃԵՆՃԵՐ - Եւ բորբոքեալ բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ եղէն ի  

հոտոյ ճենճերաց / ծն. ճենաց, ճենճերացն / նոցա: - 195. 

ՃԵՆՔ - Եւ եղև միջնորդ արքայն ճենաց  և  ոչ կարաց գրաւել զսիրտ նոցա  

ի  հաշտութիւն: - 67. Որ  իբրև զարգացաւ, գնաց յերկիրն Ճենաց – 70.  և 

կացեալ անդ ամս Ժ, թագաւորեաց անդ ի վերայ երկրին  ճենաց ամս ԺԹ: 

- 70. ո՛վ երանելիդ Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն 

Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով, կամ զթագաւորութիւն ճենաց – 71. 

ՃԻ – այս ՃԻ ամ է, զի ես պատերազմ եմ մղեալ – 178. 

ՃԼ - Եւ եղեւ այս ի թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ և Հոռոմին ՆԻԷ – 282. 

ՃԾ - Իսկ ոմանք ելեալք ի յՈղկանայ որսոյ պատճառաւ գային արք ՃԾ – 

237. 

ՃՇՄԱՐԻՏ - Ո՜վ ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, երջանիկ 

սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր վասն նոցա – 177. 

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ - որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի 

ճշմարտութենէն, սակայն կամք ողորմութեանն զթացաւ առ մեր 

նուաստութիւնս: - 34. որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում 

անգամ զզրկեալս ի ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց 

աստուածս համարելով:- 40. Զի զայն ուսոյց նոցա հակառակն 

ճշմարտութեան սատանայ – 40. զորս հաւանեցուցեալ չարն մնալ 

յունայնութեան իբրև ի ճշմարտութեան: - 55. որ եղև միջնորդ ստուերի և 

ճշմարտութեան: - 56. 

ՃՈՊԱՆ - Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց և ձգեաց զճոպանն – 135. և 

այնչափ փութանակի դարձաւ և կրթեալ զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց 

շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. 

ՃՈՊԱՆԱՒՈՐ - Եւ զի ճոպանաւոր էր, աճապարեաց և ձգեաց զճոպանն – 

135. 

ՃՈՐՈԽ - Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ – 284. 

ՃՉԻՒՆ - Եւ ոչ կարացին գիտել զիրսն, մինչև պակասեցաւ ճչիւն / ծն. ճիչ, 

ճչոյն / աղաղակին: - 258. 

ՃՌ - Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ դահեկան և ԹՌ այր 

ընդ իւր, և եկն ի Տարաւն գնել զկին  եղբաւրն և զորդին: - 229. Բայց  թէ 

լսէք մեզ, առէք  ի  մէնջ  ՃՌ դահեկան,  և  ԲՌ ուղտ,  և  հինգ հազար 

պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք զայս կինս  և  զորդիս: - 231. Իսկ Սուրեան 

բերեալ ետ ՃՌ դահեկան, և զուղտսն, և զձիսն ետ ցիշխանն: - 231.   
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ՃՌՆԾ - զի կուտեցան  ի  տեղեաց  և  եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ - 124.   

ՃՐԱԳ - Բարւոք գտա զձեզ, աւթևանք հոգւոյն սրբոյ  և  ճրագք լուսոյ: - 

121. 

 

 

 

                                                    Մ 

 

 

 

Մ -  և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: - 184. 

ՄԱԶԵՂԷՆ - կրաւնաւորքն սևազգեստ էին մազեղինաւք / ծն. մազեղինօք 

/ – 270. 

ՄԱԽԱՂ, ՄԱՂԱԽ - Եւ Վահանայ առեալ  զմախաղն / ծն. մաղախն /, ուր 

քիթքն կային և ետ բերել ծառայի մի առաջի իւր: - 190. և կտրեաց զգլուխ 

նորա և ընկեց /ճիշտը`ընկէց/ ի մաղախ / ծն. մախաղն /  իւր: - 93. և 

դարձեալ կտրեաց զգլուխն և ընկէց ի մաղախ / ծն. մախաղ / իւր: - 138. Եւ 

կտրեալ զգլուխն` եդ ի մաղախ / ծն. մախաղն, մախաղ / իւր – 160. 

ՄԱԾՆՈՒԼ - Եւ մածեաւ սուրն ի ձեռին Սմբատայ և ոչ կարաց հանել, զի 

մածաւ/ճիշտը`մածեաւ/ արիւն ընդ սուրն – 239. Իբրև տեսին պարսիկքն 

զի մածեալ էր ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ– 240. Փութասջիք, զի մածաւ 

/ծն. մածեաւ, ճիշտը`մածեաւ/ սուր քաջին, և սուրն, որ ի ձեռին նորա, 

կոտորեցաւ:- 240. 

ՄԱԿԱՐ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: Մակար՝ ամս ԺԸ: Կիւրեղ՝ ամս 

ԻԲ: - 146. 

ՄԱՀ1 - Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ կորեաւ – 35. և  աստի իսկ 

որջացեալ էր մահ յերկուս տեղիս – 36. ուստի ի վայր կործանեցաւ մահ 

իւրով կարողութեմբն – 36. Եւ ես իսկ ի ցաւս մահու հասեալ կամ – 44. Այլ 

զմէնջ եթէ գիտել կամիս զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմքև  և կենաց 

վճար: - 45. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի մահ / ծն. ցմահ /  ոչ ումեք կամի տալ 

– 50. որոց տիրեաց մահ մեղաց և կորուստ ապականութեան – 55. և 

ըմբռնեալ մահու կապեաց զամենեսեան ընդ անիծիւք, արժանացուցանել 

զնոսա դժոխոց կայանին – 55. Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել 

պատմութեանն նախ ի մահուն Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 

63. Բայց թագաւորն պարսից զաւր մահուն Խոսրովու տաւն կարգեաց և 

զՊարտաւ մնացեալ ազգին Անակայ ետ: - 68. Որ  իբրև զարգացաւ, գնաց 
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յերկիրն Ճենաց, յետ մահուն Խոսրովուհեայ – 70. և  հարկանելոց է զձեզ 

կուրութեամբ և մահուամբ: - 85. Որով զկեանս ատեցի և զմահ սիրեցի: - 

86. Եւ ապա կարացին զդուրս մահուն կործանել: - 99. եւ  հրամայեաց 

զաւրացն պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն կենաց  և մահու  ի 

պատերազմ: - 129. Եւ ապա առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց զնա 

հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. Իսկ հայր նորա, իշխանն 

Արծրունեաց, եկեալ  ի  Կեսարիայէ  և  լուեալ զմահ կնոջն, ստրջացաւ: - 

156. գիտե՞ս դու զայդ, որ արքայիդ մահուան սպառնայ Մուշեղ: - 161. Իսկ 

նա խորհեցաւ դարան մահու գործել նմա: - 161. և ի լոյս ածեալ զդարան 

մահուն, և թքակոծեաց զանմտութիւն նորա: - 161. ուստի փրկութեան 

ճանապարհ բարձեալ էր և մահ թագաւորեալ: - 166.  և ոչ ծառայելով 

նորա ապականացու բնութեանս, ելոյծ զապականութիւն մահու` ի 

գերեզմանի դնելով – 167. և իշխան գոլով ի վերայ մահու` զմահ գերեաց – 

167. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն հաւատացեալք և զմահն, որ վասն 

անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ զանձինս իւրեանց մատնելով 

տանջանաց – 167. Սա եղև խորտակիչք բռնութեան դժոխոց և կապանաց 

մահու: - 170. Ի սմանէ մահ սարսեալ և երկնչի մերձենալ առ 

հաւատացեալս: - 170. Այլ և զմեր մահս ընկալ ի հաճոյս քո տէրութեանդ,  

զի դու կարող ես յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. Եւ  իբրև 

գնացին մինչև  ի  դուռն Աւձ քաղաքի,  ի  ներքս նենգութեամբ դարան 

մահու պատրաստեալ՝  ի  ձեռս գալ զաւրացն: - 181. Իբրև խաղաց 

թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց երկրորդ անգամ, ապա ի միտ 

արկեալ զմահն Միհրանայ քեռորդոյ իւրոյ – 205.  Թէպէտ ընդ մահ 

եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, սակայն ընդ քո իմաստութեանդ 

զարմացաք: - 208. Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո 

անմտութիւնդ լացի, որ զնորա մահն լսեցեր – 208. զկեանս  քո  առաջի 

մահու եդեր – 209. յերկրէս ել, արի և գնա խաղաղութեամբ, ապա թէ ոչ 

զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 

209. Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և պատերազմին, որ 

յեզերս Աղի ծովուն եղև - 283. Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի, 

և ի մահուն Խոսրովու, հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի 

...  թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն – 288. 

ՄԱՀ2 - Եւ թողեալ զհինգ հազարն ի բլերն, որ կոչի Մահու ագարակ և 

ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: - 218. Եւ կոչեցաւ անուն 

բլերն Մահու բլուր: - 226. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Մահու առիթ: - 265. 
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ՄԱՀԻՃ - Եւ  կողմնեցուցեալ ի  մահիճսն` քնոյ պատճառաւք ծածկեցին: - 

191. 

ՄԱՀՄԵԴ - Եւ յետ Ը ամի եկն Աբդռահիմ, քեռորդին Մահմեդի, բազում 

աղխիւ – 285. 

ՄԱՀՈՒ ԱԳԱՐԱԿ - Եւ թողեալ զհինգ հազարն ի բլերն, որ կոչի Մահու 

ագարակ և ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: - 218. 

ՄԱՀՈՒ ԱՌԻԹ - Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Մահու առիթ: - 265. 

ՄԱՀՈՒ ԲԼՈՒՐ - Եւ կոչեցաւ անուն բլերն Մահու բլուր: - 226. 

ՄԱՂԱԽ – տե՛ս ՄԱԽԱՂ  գլխաբառի տակ: 

ՄԱՂԹԱՆԿ - Լո՛ւր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն քո ի 

մաղթանս ծառայից քոց: - 169. 

ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ - Եւ առ սովաւ բնակի երկիրս Մամիկոնէից – 35.  զոր 

ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. Իսկ 

երկիրն Մամիկոնէից / ծն. Մամիկոնէինից / եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս 

դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. Եւ առաքեաց 

զիշխանս Մամիկոնէից տանն, տեսանել տեղի վայելուչ  և լեռնաբնակ – 

54. զի աւանք էին սոքա բազումք  և  մեծամեծք, որպէս կայ ի գիր 

իշխանացն Մամիկոնէից /ծն. Մամիկոնենիցն/: – 111. և նա եղև սիրելի 

վասն սրբութեան իւրոյ Մուշեղայ իշխանին Մամիկոնէից: - 147. Արդ՝ ի 

ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի 

հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ ի վանս Գլակայ, ի 

դուռն Կարապետին: - 149. և առեալ  զզաւրս  իւր, որ ի Մամիկոնեան  

տանէն, եկն  ի  գաւառ իւր: -162. Յետ վաղճանելոյն Մուշեղայ` նստաւ 

Վահան իշխան Մամիկոնէից տանն –203. Եւ առեալ Վահանայ 

զեպիսկոպոս Մամիկոնէից, /ծն. Մամիկոնենից, Մամիկոնեաց/ և 

զՊալունեաց և զՀաշտենից, եկն ի   վանս: - 248. Դարձեալ այլ զաւր 

առաքեաց Խոսրով  ի  վերայ Սմբատայ տանն Մամիկոնէիցն / ծն. 

Մամիկոնենից /՝ զՏիգրան զաւրապետն մեծ  Ի հազարաւ – 250. Եւ եղև 

այս ի թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ …և  իշխանութեանն Վահանայ 

Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու իշխան նստեալ ի  Մուշեղայ 

Մամիկոնենի / ծն. Մամիկոնեն, Մամիկոնեան / ցեղէ: - 282.  Բայց զոր ինչ  

ի  Տրդատայ մինչև  ի  Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս 

Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. Ի ժամանակս թագաւորութեանն 

Հերակղի ...  յիշխանութեան Մամիկոնեան Վահանայ ... թողի անմոռաց 

յիշատակ ինձ և  իմոցն, ես Յովհան Մամիկոնեան եպիսկոպոս,  ԼԵ-

երերդ Զենոբայ,  առաջին եպիսկոպոսէ Մամիկոնենից – 288. Դարձեալ 
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ես, տէր Յոհաննէս Մամիկոնեան /ծն. Յովհաննէս, Յովաննէս/ 

եպիսկոպոս, աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ – 289. 

ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ  ՎԱՀԱՆ - Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի ...  

յիշխանութեան Մամիկոնեան Վահանայ ... թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  

և  իմոցն – 288. 

ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ ՏՈՒՆ - զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս 

Մամիկոնէից տանն – 38. Եւ առաքեաց զիշխանս Մամիկոնէից տանն, 

տեսանել տեղի վայելուչ  և լեռնաբնակ – 53. Արդ՝ ի ժամանակս 

իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի հայրապետութեանն 

Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ  ի վանս Գլակայ, ի դուռն 

Կարապետին: - 148. և առեալ  զզաւրս իւր, որ ի  Մամիկոնեան  տանէն, 

եկն  ի  գաւառ  իւր: - 162.  Յետ վաղճանելոյն Մուշեղայ` նստաւ Վահան 

իշխան Մամիկոնէից տանն – 203. 

ՄԱՅՐ - Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն այն հաւրաքեռորդի էր 

սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր / ծն. մօրն / նորա Խոսրովուհի: - 70. Իսկ 

յորժամ մեռաւ մայր նորա, և զթագաւորութիւնն  բարձին ի հաւրէ նորա 

Տիրանայ – 71. մայրն եմուտ ի վանս կանանց և կրտսերն գնաց զկնի 

ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. որդեա՛կ, ընդ՜էր 

բաժանեցար ի գրկաց իմոց, զիա՞րդ ոչ ողորմեցար մաւր քում – 151. Արդ՝ 

ես մտանեմ, ով տէր, և զքո մայր ինձ բարեխաւս ունիմ – 153. Որովհետև 

պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք դուք - 235. 

ՄԱՅՐԱԲՈՒԽ - Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, 

վայրք անուշաւդ, ջուր բազում ... և երկիր խոտաբուխ և մայրաբուխ /ծն. 

մեղրաբուղխ/  – 143. 

ՄԱՅՐԵՆԻ - զոր մայրենեաւք Կամսարական կոչեն – 288. 

ՄԱՆԱՆԱՅ - և որպէս մանանայն, որ յերկնիցն իջանէր, և աստ իջանէ ի 

վերայ անտառացս - 143. 

ՄԱՆԱՒԱՆԴ - Մանաւանդ կրկին գոհութիւն ձևք աստուծոյ 

մատուցանեմք – 39. մանաւանդ և զՏիմոթէոս Ագդէնացւոց եպիսկոպոս 

յղեսցես - 38. Մանաւանդ զի գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս եպիսկոպոս 

պիտոյ է և քահանայս – 48.  Մանաւանդ զի առաւելապես գթութիւնդ քո 

հաճեցաւ բնակիլ ի տաճարիս յայսմիկ – 56. մանաւանդ զի պատշաճ 

համարեցաւ զԱրշակունի և զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց  

և  ձեզ պատճէն պատասխանոյ գրել – 66. 

ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԶԻ - Մանաւանդ զի գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս 

եպիսկոպոս պիտոյ է և քահանայս – 48.  Մանաւանդ զի առաւելապես 
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գթութիւնդ քո հաճեցաւ բնակիլ ի տաճարիս յայսմիկ – 56. մանաւանդ զի 

պատշաճ համարեցաւ  զԱրշակունի և զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ 

տանս Հայոց և ձեզ պատճէն պատասխանոյ գրել – 66. 

ՄԱՆԳՆՈՍ, ՄԱՆԿՆՈՍ - Եւ ի գլուխ ել աղաւթք Մանգնոսի – 285. Իսկ 

սուրբ եպիսկոպոս քաղաքին Մանկնոս անիծեաց սաստիկ զիշխանն: - 

284.  

ՄԱՆԵԱՅ ԱՅՐ - և անտի գնացեալ ի Մանեայ / ծն. Մանէ այրսն / այրն և 

կացեալ անդ ամս Է՝ վախճանի ի կենացս ի փառս Աստուծոյ: - 145. 

ՄԱՆԷ - և անտի գնացեալ ի Մանեայ / ծն. Մանէ այրսն / այրն և կացեալ 

անդ ամս Է՝ վախճանի ի կենացս ի փառս Աստուծոյ: - 145. 

ՄԱՆԾԿԵՐՏ - եկին հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն 

Մանծկերտ / ծն.  Մանազկերտ / : - 117. 

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁ - Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա 

Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին ի դուռն Պարսից  - 70. 

ՄԱՆԿՆՈՍ – տե՛ս Մանգնոս 

ՄԱՆԿՏԻ - և համարեալ զքիթսն, գտան սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ 

կին և ընդ մանկտի ԻԴՌ: - 227. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով 

իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի 

Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. 

ՄԱՆՈՒԿ - Զի  դեռ մանկունք երկրիս ի դպրոցի են և ոչ ոք ի նոցանէ 

բովանդակ է քահանայութեան: - 48. և դադարեալ ի Վաղարշապատ 

քաղաքի, մտանէր Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ 

համարձակ սնուցանէր զմեր Լուսաւորչին: - 69. Իսկ Բուրտար առեալ 

զկինն իւր և զմանկունն Գրիգոր, գնաց զկնի աներոյն իւրոյ Եւթաղեայ 

յաշխարհն Կապադովկացւոց: - 71.  Իբրև եղև այս ամենայն, ժողովել 

տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն և  զպաշտաւնեայս կռոցն, և 

աղաչէր զնոսա դառնալ տէր աստուած: - 106. ծամ թողուին ի գլուխ 

մանկանցն – 110. մինչդեռ զաւրհնութիւնս երից մանկանցն ասէաք … 

յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի  

վերայ մեր – 127. յաւուր միում առեալ փոքրիկ մանուկ մի ի ստեան, և էր 

անդրանիկ, և գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 149. 

բայց զմանուկն առեալ  ի գրկաց տիկնոջն, տարան յեկեղեցին – 150.  Իսկ 

նորա առեալ զմանուկն  սկսաւ արտասուել  և  լալ զինքն ասելով – 150. Եւ 

ցմանուկն ասէր – 151. ընկեցեալ զմանուկն ի դայակսն և ասէ  – 154. Իսկ 

զմանուկն առեալ  ետ ի դայեակս, մինչև յարբունս հասաւ:- 156. Եւ իբրև 

լուաւ թագաւորն, երկեաւ ի նմանէ, զի մանուկ էր: - 161. Եւ նստաւ յաթոռ 
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նորա մանուկն / ծն. մանկիկն/  Ստեփաննոս որդի կնոջն Մարիամու – 

204. Որդեա՛կ, մի՛ մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց. և մի՛ վասն զի 

մանուկ ես /ծն. մանկիկ/՝ խաբիր ի գեղ  կանանց – 269.  Եւ թարգմանեալ ի 

նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝ որ  ի գրի առ իս  կայր, և բովանդակեալ 

արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի գիրս հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 

288. Դարձեալ ես, տէր Յոհաննէս Մամիկոնեան եպիսկոպոս, աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ – 289. 

ՄԱՆՐ - Եւ այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև ցարմունկն. և ձախ ձեռն 

թիկամբն և զոսկր բարձիցն աջակողմանն և այլ մանր ոսկերս ի 

մարմնոյն: - 101. 

ՄԱՇԵԼ – Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսորվ և դեռ հոգոջ էր, հրաման 

տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: -70. 

Մկունք զի շատ տանէին ի ծակս իւրեանց` Մաշեցան ոտք նոցա: - 247. 

ՄԱՍՆ - յորում և այս աշխարհի կարի առաւել մասն պարծանաց եհաս – 

34. որ և զիմ անուն գրեսջիր ի դպրութեանդ, զի այնու և մասն 

աւրհնութեան ընկալայց յետ քո: - 41. Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս, 

ապա խնդրեալ ի նշխարաց սրբոց առաքելոցն մասն ինչ ... մեծաւ 

խնդրութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. Եւ եդ անդ զբերեալ մասն / 

ծն. մասունս / սրբոց առաքելոցն և կարգեալ անդ պաշտաւնեայս 

եկեղեցոյն արս ԲԺ- ան - 58. Բայց զորս եդաքն, այս են. 

զԱթանագինէին`զհասարակն, և զԿարապետին՝ զերկու բարձս 

ձախակողմանն, և զերկու սրունսն և մասն ինչ յոսկերաց ողինն: -  115. 

Իսկ զայլն ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն – 115. Որք երթեալ 

ամսաւրեա ժամանակս յամեցին, որ  և  զսակաւ մասն գերելոցն 

դարձուցին: - 118.  Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան ի 

վերինդ քո Երուսաղէմ –169. Իբրև գնաց յԵրեզնաւան, կտրեաց 

սպասաւորն մեծ մասն մի ի գիշերին, և կամէր փախչիլ: - 279. և նորա 

առեալ զմասնն ի  նմանէ, կտրեաց զգլուխ նորա – 279. և ելեալ զաւրաւքն 

գնաց ի  Կեսարիա և  ետ զմասնն հայրապետին  Կեսարու, որ կոչիւր 

Յովհան – 279. և տուեալ մասունս բազումս Հայոց աշխարհին և մեծամեծ 

իշխանացն: - 279. 

ՄԱՍՆԱԿԻՑ - և մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման և որ ոք 

ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, մասնակից 

եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. 

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ -  աննախանձ ամենեցուն մատակարարդ ես ըստ 

իւրաքանչիւր պիտոյից: - 171. 
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ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԵԼ - և յընչից իւրեանց մատակարարեցին վասն աստուծոյ 

առ կրաւնաւորս: - 173. 

ՄԱՏԱՆԻ - Եւ գրեաց դպիրն որպէս ասաց Վահան, և  եդ զմատանին 

Միհրանայ  ի  վերայ – 192. Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ և 

յուղարկեաց յայն զաւրսն, որ հեռի էին: - 198. 

ՄԱՏԵԱՆ – դիցէ ի նոյն մատենիս / ծն. մատեանս / - 288. 

ՄԱՏՆԵԼ – Եւ վասն ոչ զոհելոյ կռոցն` ի մեծամեծ տանջանսն մատնեաց 

զնա: - 73. այսաւր մեծն Գիսիանէ ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ և 

մատնելոց է զձեզ ի ձեռս մեր – 85. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն 

հաւատացեալք և զմահն, որ վասն անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ 

զանձինս իւրեանց մատնելով տանջանաց – 167.  որ և մեք այսաւր 

մատնեմք զանձինս մեր պատարագ վասն փառաւորեալ անուանդ քո: - 

167. զանձինս մեր փոխանակ անչափ մարդասիրութեան քո ի տանջանս 

մատնեմք: - 169. Եւ հայրն զաւրացուցեալ  և  յառաջ կացեալ մատնեաց 

տէր  ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. 

ՄԱՏՈՒՌՆ - և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի / ծն. մատրանայի, 

մատրանայ/ զնշխարս Կարապետին և զԱթանագինեայ վկայի – 37. Իսկ 

զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես բնակութիւն կրաւնաւորաց, այլ 

կացուցանես ի նմա  քահանայս և քորեպիսկոպոսս – 43. 

ՄԱՏՈՒՑԱՆԵԼ - Մանաւանդ կրկին գոհութիւն ձևք աստուծոյ 

մատուցանեմք, առաւել  և  ձեզ աւրհնութիւն – 35. որ դու իսկ  ըստ  սիրոյ  

քո  ընձայս  մատուցեր  զնոսա աշխարհիս Հայոց: - 37. զոր ընթերցեալ 

գոհութիւն մատուցի / ծն. մատուցաք / աստուծոյ, ըստ գրեցելոյդ   - 39. Եւ 

հանեալ զնամակն մատուցին առաջի ժողովրդեանն – 46. Եւ իբրև մերձ 

եղեն յելս զառիվայրին, յառաջ մատուցեալ Արձանն և Դեմետր, և 

հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և  յանդգնաբար յարձակեցան  ի  

վերայ: - 81. Իսկ Արձանն յառաջ մատուցեալ սկսաւ թշնամանել 

զիշխանսն հայոց  և  ասէ – 84.  Եւ մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց 

զնոսա և հրամայեաց կործանել զԳիսիանէս – 98. զնոյն աղաւթս 

մատուցանէր առ աստուած – 115. մեք զպաշտաւնն մատուցանէաք 

առաջի սրբոյ խաչին – 126. Եւ ոմն ի ծառայից Սիւնեանց իշխանին մղեաց 

զոմն ընկէց յերիվարէ իւրմէ, և մատուցեալ զերիվարն ասէ. Հեծիր  տէր: - 

138. մեծ գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին: - 141.  Եւ իբրև մատուցին 

զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի 

միում, որ եկեալ էր ի Յունաց, գրել զառ ի յինքեանց ասացեալս: -165. Իսկ 

զաւրքն մատուցին թուղթ քրիստոնէական աւրինաւք և մխիթարութեամբ: 
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- 177. Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ – 177. Հաշտենից 

իշխանն ինքն յառաջ մատուցեալ ասէր – 212. Եւ ինքեանք ելեալ ի 

տէրունական տունն, բազում ընձայս մատուցանէին / ծն. մատուցին / 

աստուծոյ ի սուրբ Կարապետն – 248. Եւ զայս ասացեալ ետ բերել 

երկոտասան թուր  և  դնել առաջի բեմբին, մինչ պատարագ 

մատուցանէին: - 252. Եւ խնդացեալ զաւրացն Հայոց, մեծ գոհութիւն 

աստուծոյ մատուցանէին / ծն. մատուցանէին / : - 256. 

ՄԱՏՉԵԼ - Սիւնեաց իշխան, յառաջ մատի՛ր, ո՛վ դենակորոյսք և 

ուրացողք զհայրենի աստուածսն – 84. Իբրև մատեան կործանիչք ի 

ներքոյ նորա ... բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ ասէին – 98. Բայց որ 

իշխանդ ես Անկեղ տան, յառաջ մատիր – 86.  Արքայ հայոց, յառաջ 

մատիր: - 134. Աստեղահաջ, յառաջ մատիր և մենամարտեսցուք: - 137. 

Ու՞ր եք քաջք, յառաջ մատիք – 222. Ու՞ր  ես, բազուկ քաջ և հզաւր ընդդէմ 

թշնամեաց, գաւազան իմոյ ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ 

մատիր իբրև զքաջ արծիւ - 241. 

ՄԱՏՐԱՎԱՆ - Խորհեցաւ շինել եկեղեցի, բայց գնաց ի Մատրավանսն` / 

ծն. Մտրավանսն / վասն զնիւթն գտանելոյ – 156. Իսկ Վահան երթեալ 

վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև ի դաշտն, որ ի վերայ Մատրավանիցն, 

և բոլորեալ ռազմ կարգեցին – 273. Պահեա զդա, իջանեմք  ի 

Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ Կարապետին – 274.  և եկին 

ելին ի բլուր մի, որ հայի ընդ դաշտին Մատրավանից – 277. 

ՄԱՐԳԱՐԷ - Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, 

որք նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. 

Իբրև  նոքա ի  Հռոմ գնացին, Եղիազար ի Միջագետս ասորոց էր գնացեալ 

վասն թարքմանութեան երկոտասան մարգարէիցն: - 51. և առաքեալքն  և  

մարգարէքն  ի  կնոջէ ծնան: - 152.  

ՄԱՐԳԱՐԷԱԿԱՆ - հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ 

հիման առաքելական և մարգարէական քարոզութեան – 169. 

ՄԱՐԳԱՐԻՏ-զորս իբրև զանգիւտ մարգարիտ համարիմ զնոսա տուեալս 

ինձ:37.  

ՄԱՐԳԱՐՏԵԱՅ - Եւ   ինքն սկսաւ վտանգել  զնոսա բանիւք՝ եթե արժա՞ն 

էր ձեզ զմարգարտեայ զպսակն /ծն. զմարգարտեապսակն, 

զմարգարտապսակն/ մարզպանին գողանալ: - 194. 

ՄԱՐԳՃԱԿ - և ինքեանք մնացին անդէն, ոմանք ի դիտանոցն մնալով, և 

այլ զաւրք ի Մարգճակին / ծն. Մարգճախին / առ աղբիւրս անտառին: - 

95. 
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ՄԱՐԴ - Բայց թէպէտ և արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն 

ներքինն զնորոգումն կենաց սկսանի: - 45. վասն այնորիկ ոչ է պարտ 

ոսկով պատել զմարմին մեռեալ մարդոյ: - 100. Տէր աստուած 

զաւրութեանց և արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր զմարդն ի պատկեր 

քոյոյ բարերարութեանդ - 166. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և 

զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 228. և ետ զաջ թևն 

Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի այնչափ էր հզաւր, որ մարդոյ քան 

զմինն այլ ոչ կրկնէր – 260. 

ՄԱՐԴԱՍԷՐ - վասն զի մարդասէր եմ առ ամենայն դարձեալս: - 174. 

ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - Յիշեա՛, տէր, զգութ մարդասիրութեան քո և մի՛ 

տար զժառանգութիւնս քո ի ձեռս անհաւատից – 167. զանձինս մեր 

փոխանակ անչափ մարդասիրութեան քո ի տանջանս մատնեմք: - 169. 

դու,  տէր աստուած մեր,  լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով  և  

ողորմեալ զերծուսցես զնոսա - 171. Մի՛ վասն մեղաց նոցա 

դատապարտեր զնոսա, այլ գթութեամբ քով խնամեա և  

մարդասիրութեամբ քով ողորմեա – 171. Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո 

գնեցեր  և  մարդասիրութեամբ որդեգիրս արարեր: - 171. Գիտեմ,  ո՛վ 

տէր, զմարդասիրութիւն  քո, որ առ  մեզ  ի  վաղուց հետէ: - 264. 

ՄԱՐԴԻԿ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ 

հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. Յոյժ 

գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ ողորմութեամբ իւրով գթացաւ 

յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ միածնի - 34. զի զգանձն կենաց 

շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն աստուծոյ  և մարդկան զսրբոյ 

Մկրտչին Յովաննու – 35.  յիշեցեր զազգս մարդկան զմոռացեալսն ի 

գթութեանց քոց -54. Եւ զմարդիկն բերին ի տեղի անցուցին: - 84. Եւ 

պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար,  որ և դևքն  ի լսելիս 

մարդկան կոծէին՝ ասելով – 98. և զիւրն  և զայլ աւտար գաւառի մարդիկն 

ետ արտաքս հանել: - 193. և հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա, և ոչ 

կարաց ունել, զի բազում մարդկաւ վազեաց գլուխն Վաղթանկայ: - 224. 

ՄԱՐԴԿԱՒՐԷՆ - Եւ մարդկաւրէն տեսլեամբ որպէս թևաւորք երևեալ 

գնացին յԱշտիշատի կուռսն: -98.   
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ՄԱՐԶՊԱՆ - Արդ՝ մինչ ի  Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ 

նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի Դուին և Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158.  

Իսկ նորա որպէս ի  քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն 

զՎահան, որ իշխանն էր արարեալ Տարաւնոյ, մինչ ինքն Մարզպանն էր: - 

177. Հայոց մարզպանն չկարաց գալ ի ճաշ, և զիս չէ ի թողուլ: - 189. Եւ 

ինքն սկսաւ վտանգել  զնոսա բանիւք՝ եթե արժա՞ն էր ձեզ զմարգարտեայ 

զպսակն մարզպանին գողանալ: - 194. Այս մարզպան յորժամ եկն 

յերկիրս մեր, և զաւրքն հակառակեալ միմենաց՝ գունդ խնդրեցին և ոչ 

կարացին գտանել – 201. և  եդից պսակ  ի  գլուխ  քո  և  արարից զքեզ 

մարզպան Հայոց – 254. Սա եկաց իշխան ի Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ 

ամս Ժ – 282. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան  Հայոց, 

առնու զաւր բազում  և գնայ  ի վերայ Հունաց – 283.  Իսկ նա ուխտ սիրոյ 

դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից համարել, այլ և 

դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. Իսկ թագաւորն կոչեալ 

զՋոջիկ վրաց իշխանորդին, որ արար մարզպան – 284. Եւ յիշեաց 

զերդումնն, զոր ընդ Տիրան և ընդ ինքն, և կացուցեալ մարզպան ամենայն 

Հայոց, և ինքն գնաց ի Կոստանդինուպաւլիս: - 285. Եւ մարզպանն կայ 

թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի - 

286. 

ՄԱՐԶՊԱՆՈՒԹԻՒՆ - Եւ ինքն թողեալ զզաւրսն ի Դուին ի բաց եկաց ի  

մարզպանութենէն – 162. 

ՄԱՐԹԵԼ - Որպեսզի երթալն մեր առ Տիմոթէոս եպիսկոպոսն 

մարթասցուք տեղեկացուցանել զնոսա գրովդ: - 62. 

ՄԱՐԻԱՄ - Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն աստուածապաշտ, 

որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր իւրում, որ կոչիւր 

Մարիամ: - 72. և ունէր կին բարեպաշտաւն Մարիամ անուն նորա – 149.  

Եւ նստաւ յաթոռ նորա մանուկն Ստեփաննոս որդի կնոջն Մարիամու – 

204. 

ՄԱՐԿԵՂԱՍ, ՄԱՐԿԻՒՂԱՍ - Բեկտոր տանջի ի ջերմութենէս և սուրբն 

Մարկեղաս / ծն. Մարկեղէաս, Մարկեղեաս, Մարկեղիս / վատեալ 

յաչացն:- 61. Զայս ամենայն իբրև լուան Բեկտոր և Անաստաս և Թէովնաս 

և Աքիւղաս և Մարկիւղաս / ծն. Մարկեղիաս /, զարմացան – 59. 

ՄԱՐԿԻՒՂԱՍ – տե՛ս ՄԱՐԿԵՂԱՍ  

ՄԱՐՄԱՌԱՅ - Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս Ուռհայի է 

կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ - 288. 
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ՄԱՐՄԻՆ - Որոց և  եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ 

Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 37. զի վերագոյն գտար 

տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով ի մարմինդ քո - 40. Առաւել զոր 

այսմ աշխարհի արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն սուրբ 

Կարապետիս, որ բաժանեաց իւր մարմնովն զամենայն աշխարհս: - 56. և 

դիւաբնակ մարմինը նոցա ընկալան զբժշկութիւն: - 74. և առեալ   ի  

գիշերի զսուրբ մարմին Կարապետին Յովաննու  և  ետ ցՊաւղիկարպոս 

եպիսկոպոս, որ էր աշակերտ իւր – 75. և  իջեալ կտրեաց զգլուխ նորա  և 

զմարմինն գահավէժ արարեալ ասէր – 91.  վասն այնորիկ ոչ է պարտ 

ոսկով պատել զմարմին մեռեալ մարդոյ: - 100. Եւ այս էին, զոր եդաք. 

թեկն մինչև ցարմունկն. և ձախ ձեռն թիկամբն և զոսկր բարձիցն 

աջակողմանն և այլ մանր ոսկերս ի մարմնոյն: - 101. զի տանջեալք 

մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձալսն: - 104. Եւ հրամայեաց 

սպասաւորացն տէրունական մարմնոյն պատրաստել զանձինս: - 165. Եւ 

ոչ կրելով իւր զմեղս՝ դատապարտեաց  ի  մարմնի իւրում և ելոյծ զանէծս 

ի վերայ խաչին – 167.  Զայս ամենայն արարեալ՝ զմարմինն ետ  ամենայն 

հաւատացելոց ի կերակուր և զարիւնն՝ ըմպելի: - 167. բայց եթէ կամք 

իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի 

հանդերձեալ աւրն: - 170. որք պանդխտութեամբ կենաւք գնասցեն ի 

կեանս յայսոսիկ և ոչ ըստ մարմնոյ քնքշանաց: - 172. Կերան գազանք 

զմարմինս դիակացն և գիրացան – 247. 

ՄԱՐՄՆԱՒՈՐ - եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս 

ես /իսկ եթէ ի վերայ մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ/ և այն 

քաջութեան անուն, զի ես այլ ժառանգ ոչ ունիմ – 178. 

ՄԱՐՏ – սաստկացաւ մարտ պատերազմին ի վերայ պարսից – 67. եթէ ի 

վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես /իսկ եթէ ի վերայ 

մարմնաւոր ընչից իջանես ի մարտ/ և այն քաջութեան անուն, զի ես այլ 

ժառանգ ոչ ունիմ - 178. 

ՄԱՐՏԻՐՈՍ - Արդ դիր, որդեակ, զայս ի մտի քում, որ եթէ ի վերայ 

եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս / ծն. մարտիւրոս / ես – 178. 

ՄԱՐՏՆՉԵԼ - եթէ վասն աստուծոցն մարտնչիս, սուտ ես  - 85. զի ընդ 

թշնամիս պաշտաւնէից ինքեանք մարտնչին: - 85. Եւ իբրև դարձաւ 

անտի, եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին 

ընդ միմենաս – 93. Որ ոք յադգնեսցի մարտնչել  Ընդ եկեղեցի աստուծոյ 

Այս սուր  եղիցի ընդ նմա – 155. Զոր գիտացեալ Մուշեղայ, թէ նա 

թագաւորն  է, մարտեաւ ընդ նմա – 159.  Եւ սկսան մարտնչել / ծն. 
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մարտնչիլ / ընդ միմեանս: - 214. և մարտուցեալ  ընդ կտրիճս՝ ծանիցես 

զպարտութիւն քո: - 215. զի ինքեանք սկսան մարտնչել ընդ միմեանս և 

զմիմեանս սատակել – 219. 

ՄԱՐՏՈՒՑ  ՓՈՂ - և հնարս իմացեալ ընդ Մարտուց փող / ծն. Մրտկուց, 

Մարկուց / ի վայր գնացեալ և անդ բանակեցան: - 263. 

ՄԱՐՏՔ - և հնարս իմացեալ ընդ Մարտուց փող / ծն. Մրտկուց, Մարկուց/ 

ի վայր գնացեալ և անդ բանակեցան: - 263. 

ՄԱՒՏԵԼ - Վահան ոչ ետ մաւտել / ծն. մօտիլ / ի զաւրսն – 196. 

ՄԱՒՐ - Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ կարաց 

հանել անտի – 188. Իսկ Վահանայ տուեալ զնոսա  մաւրացն /ծն. 

մուրացն/` զբազումս կոտորեաց–211. և երկու հարիւր այր մերկացուցեալ 

ի մաւր անդր ընկղմեաց:- 211. 

ՄԱՒՐԱԹԱԽ - Իսկ ոմանք փախստեայք լեալ անցանէին հանդէպ 

մաւրաթախ /ծն. մօրաթաթախ / Աւձ քաղաքի: - 286. 

ՄԱՒՐԱՀԵՂՁ - և ինքն աստի և քաղաքացիքն անտի՝ Խ այր մաւրահեղձ 

արարին – 184. 

ՄԱՔՐԵԼ - և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին, և զգետինն 

մաքրէին յարենէն: - 191. 

ՄԵԳԱՂ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ  

հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. 

ՄԵԾ - Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք 

նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. զոր 

առեալ մեծաւ խնդրութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. և յայտնեա 

տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի 

գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ 

այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. և անուանեաց զայն 

Եղիազարու վանք և տաւն մեծ կատարեալ ի տեղւոջն զաւր բնակութիւն 

սրբոց հանդերձ աշխարհախումբ ժողովովք, յորում բազում բժշկութիւնք 

եղեն: - 58. Սրբազան և աստուածարեալ և փառաւորեալ հայրապետիդ 

Հայոց մեծաց, ողջոյն ի տէր -59. և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն 

Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս 

Կարապետին Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. Եւ ոմանք ի 
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քրմացն անդ հանդիպեցան և տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ 

վաղիւն կործանելոց է զմեծ աստուածն Գիսիանէ և զԴեմետր – 79. զի 

մեծն Գիսանէ ի  պատերազմ ելանելոց է ընդ ուրացող իշխանացն:- 80. 

զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, իջուցեալ 

զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: -  83.  այսաւր մեծն 

Գիսիանէ ի պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ – 85. այս քառասուն ամ է, զի 

ծառայեմք մեծի աստուածոցն և գիտեմք զզաւրութիւն նոցա – 85. լաւ է 

մեռանել  ի վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա  ի  ձէնջ 

ապականեալ տեսանեմք: - 86. Եւ  ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր 

զորդին Մոկաց իշխանին, որ և մեծ սուգ եհաս իշխանացն: - 94.  մեռցուք 

նախ մեք և ապա մեծ աստուածդ մեր: - 99. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն 

և իշխանքն յԱրձանն  և իջին առ սուրբն Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ 

Կարապետն էր, մեծ գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին: - 141. Իսկ արս 

Ռ ընդ իշխանացն ըմբռնեալ՝ մեծաւ յաղթութեամբ դարձան ի 

կոտորածէն: - 160. Եւ յարուցեալ մեծաւ բարկութեամբ ել ի թագաւորէն: - 

161. և դարձաւ մեծաւ յաղթութեամբ ի բլուրն: - 226. Դարձեալ  այլ զաւր 

առաքեաց Խոսրով ի վերայ Սմբատայ  տանն Մամիկոնէից՝ զՏիգրան 

զաւրապետն մեծ Ի հազարաւ – 250. Եւ խնդացեալ զաւրացն Հայոց, մեծ 

գոհութիւն աստուծոյ մատուցանէին: - 256. Իբրև գնաց յԵրեզնաւան, 

կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի ի գիշերին, և կամէր փախչիլ: - 279. 

ՄԵԾԱԲԱՆԵԼ - զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ կորեաւ տեղի 

ապաւինի  նոցա  և  ոչ  ոք  է, որ աւգնէ նոցա: - 167. 

ՄԵԾԱՄԵԾ - Եւ ժողովեսցես  ի  նոյն տեղի հարիւր արանց չափ, 

որոշեսցես նոցա գեւղս  և  աւանս մեծամեծս – 43.  Եւ վասն ոչ զոհելոյ 

կռոցն` ի մեծամեծ տանջանսն մատնեաց զնա: - 73. զի աւանք էին սոքա 

բազումք և մեծամեծք, որպէս կայ ի գիր իշխանացն Մամիկոնէից: – 111. և 

տուեալ մասունս բազումս Հայոց աշխարհին և մեծամեծ իշխանացն: - 

279. 

ՄԵԾԱՆԴԱՄ – Կանգնեցին զնշան տէրունական խաչին մեծանդամ 

քարակոփ ի տեղի տաճարին – 124. 

ՄԵԾԱՇՈՒՔ - և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք 

պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին Յովաննու և 

զԱթանագինեայ վկային: - 75. և անդ կացեալ զաւրս բազումս, և դարձան 

մեծաշուք պատուով – 125. 

ՄԵԾԱՏՈՒՆ – Եւ եկեալ ի Կեսարիայ, և տուեալ իւր կին ի հաւատացելոց  

զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ և քեռն Սոփի – 69. 
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ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ – Արի եկ առ իս և մի՛ երկնչիր և առ յինէն գանձս և 

մեծութիւն – 253. Որդեա՛կ, մի՛ ի մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց – 

268. 

ՄԵԿՈՒՍԻ - ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, 

յանկարծակի զէնս ի վեր  վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ 

կացուցանէին: - 68. 

ՄԵՀԵԱՆ - և կամեցաք անցանել և գնալ ի տեղի մեհենին – 114. 

ՄԵՂ – տե՛ս  ՄԵՂՏԻ    գլխաբառի տակ: 

ՄԵՂԱԴՐԵԼ - Վարդուհրի՛, մի՛ մեղադրեր, գլուխդ հակեաց և ընկէց զքեզ, 

արդ ուղղեմ զբեռնդ, և ապա բառնամ: - 274.   

ՄԵՂԱՒՈՐ - վա՜յ  ինձ, մեղաւորիս, որ զրկեալս եմ ի բարեաց: - 150. 

Աղաչե՛մք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց 

շնորհեսցես – 173. և զմեղաւորացն թող զմեղս, և զվիրավորելոցն ողջացո 

զվէրս, որք ի կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս տեղի և 

գործեցին բարիս – 173. 

ՄԵՂՈՒ - և դիմեաց զզաւրն ի վերայ Սմբատայ իբրև զմեղու – 260. 

ՄԵՂՏԵՍ - Եւ յետ հնգետասան ամի  եսպան թագաւորն զերկոսեանն և 

զտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և Մեղտեսա / ծն. 

Մեղտէս, Մեղտեսա / և Հոռա: - 108. և Մեղտես շինեաց ի դաշտի  անդ 

աւան և կոչեաց Մեղտի: - 108. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ 

Կուառ և Մեղտես և Հոռեան, ելեալ ի  լեառն Քարքէ …  շինեցին զնա 

դաստակերտս – 109. 

ՄԵՂՏԻ, ՄԵՂ - և արք Պարախու և արք Մեղտոյ / ծն. Մեղտեայ / և 

ամենեքեան առհասարակ անդ հասանէին ընդ նոսա – 87. զի ԴՌ դեռ ի  

Մեղտի զգերիսն ունէին – 89. և Մեղտես շինեաց ի դաշտի անդ աւան և 

կոչեաց Մեղտի / ծն. Մեղտիս /: - 108. և եթող ի տեղւոջն արս կրոնաւորս 

ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն, յորոց մինն 

Կուառս և Մեղտի և Բրեխ և Տումբ և Խորնի, Կեղք և Բազու – 111. Եւ 

Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ և Է հարիւր և հեծեալս ԸՃ և հետևակս ՌԼ: - 111. 

Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ իջանէաք  ութ հազար այր գնացին ի 

Մեղտի և յԱստեղաւնս ամրոցն: - 165. Յ այր թողեալ յանցս Մեղտեայ / ծն. 

Մեղտուայ / … և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: - 

184. Եւ  Վահան խրատ  տայր  զաւրացն ի գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն 

Մեղտեայ / ծն. գետս Մեղտայ, Մեղ / – 185.  Իբրև գնացին յեզր գետոյն 

Մեղայ / ծն. Մեղտայ, Մեղտեայ /  յայս կոյս իջոյց զնոսա ի քուն առնել – 

186. որք եկեալ բանակեցան յեզրս Մեղեայ  / ծն. Մեղտայ, Մեղայ / – 214. 
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Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ այր … և  առեալ ԴՃ այր ընդ 

իւրեաւ, և չորս հարիւր նորա, և գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 234. և 

առաքեցին զոմն ի Մեղտի / ծն. Մեղտէ, Մեղտ / - 238. զոր եկեալ զաւրացն 

Հայոց զարթուցին զնոսա և ջուր ցանեցին և տարան ի Մեղտի – 246. Իսկ 

զորս ի Մեղտի ետ տանել, բժշկել ետ ի վիրացն – 248. և որք անցին ի 

գետոյն յայնկոյս, Մեղտոյ / ծն. ի Մեղտի, Մեղտայ/ ուշ արարին: - 272. Եւ 

զփախստականսն դարձուցին ի Մեղտի – 278. 

ՄԵՂՔ - որոց տիրեաց մահ մեղաց  և  կորուստ ապականութեան – 55. և 

թէ վասն մեղաց իւրեանց տանջեցին ի տեառնէ – 96. Ուստի նախանձու 

բանսարկուին մեղք մտին յաշխարհս, և ի մեղացն մոռացումն, և ի 

մոռացմանէն կորուստ յաւիտենական – 166. ուստի  և զորդեգրութիւնն, 

որ  ընդ յաստուծոյ էր, ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն –166. Եւ ոչ կրելով  

իւր զմեղս՝ դատապարտեաց ի մարմնի  իւրում և ելոյծ զանէծս ի վերայ 

խաչին – 167. Մի՛ վասն մեղաց նոցա դատապարտեր զնոսա, այլ 

գթութեամբ քով խնամեա և  մարդասիրութեամբ քով ողորմեա – 171. 

Աղաչե՛մք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց 

շնորհեսցես – 173. և զմեղաւորացն թող զմեղս, և զվիրավորելոցն ողջացո 

զվէրս – 173. և որ ոք վասն անուան իմոյ և Կարապետիս 

պանդխտութեամբ քաղաքավարեսցի, հատուցից նոցա զհատուցումն 

բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 174. արդ վասն իմ 

մեղացն թողութեան և վասն իմ հարանցն ջեռարուք այսաւր և մի՛ 

ամաչեք – 195. Որդեա՛կ, մի՛ ի մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց – 

269. 

ՄԵՆԱՄԱՐՏԵԼ - զի մենամարտեսցուք ես և դու: - 86. Ասեղահաջ, յառաջ 

մատիր և մենամարտեսցուք: - 137. 

ՄԵՆԱՆԴՐ - Միւս պատճառ՝ վասն նորա և միւս՝ քննութեան աղանդոյն 

Մենանդրի / ծն. Մենանդրէի, Մենանդրեայ /, որ և յայնժամ բազումք դեռ 

ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. 

ՄԵՌԱՆԵԼ - – Իսկ յորժամ մեռաւ մայր նորա, և զթագաւորութիւնն  

բարձին ի հաւրէ նորա Տիրանայ – 71. լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի 

աստուածոց մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86.  

Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ 

սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր ի նոյն 

պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող պատերազմին ի 

խաղաղութիւն – 94. մեռցուք նախ մեք և ապա մեծ աստուածդ մեր: - 99. 

վասն այնորիկ ոչ է պարտ ոսկով պատել զմարմին մեռեալ մարդոյ:- 100. 
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և թէ մեռանիմք, աստուածքն հատուցանեն զվրէժ մեր: - 107. բազումք ի 

հեծելոցն ի վիմացն մեռան: - 132. և իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար 

ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան ի բանակն և անդէն մեռաւ: - 140. 

Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի 

ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ նորա – 164. Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց 

մասն ժառանգութեան  ի վերինդ քո Երուսաղէմ, զի վասն քո մեռանիմք 

զաւր հանապազ - 169. այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և աւգնական իմ 

աստուած է և դու և ո՛չ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ: - 178. 

Արդ դիր, որդեակ, զայս ի մտի քում, որ եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ 

մեռանիս, մարտիրոս ես  - 178. արդ՝ արի եկ առ մեզ և լեր հարկատու, 

ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214. Կարապե՛տ, յայտնեա զքեզ և 

այսաւր ծառայից քոց, զի վասն քո մեռանիմք ի վերայ հաւատացելոց 

Քրիստոսի: - 223. Եւ նորա հանեալ ընկէց զգլուխն և  ինքն մեռաւ: - 225.  

Ասէ Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, 

առանց գնոյ ոչ տամ, թո՛ղ թէ զդոսա – 230. Եւ իբրև դարձան, Սերեմ 

մեռաւ – 237. և այլ ոչ ժամանեաց հանել, և անդէն մեռաւ: - 242. և ես ի 

պարսից մեռանէի՞ – 244. Իսկ Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն 

կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր մի - 246. Եւ արջ, զի զոր ուտեն՝  Չմնայ առ 

ինքն,  ի սովոյ մեռաւ – 247. Կորեաք մեք և մեռաք, որ և Կուրա կոչեցաւ: - 

266. Գալն Վարդուրհեր, և մեռանել ի Փանդիկ յիսուն հազար արամբ – 

268.  Եթէ ես մեռանիմ ի պատերազմին, զիս ի մեր վասն տուր տանել – 

269. Բայց ոչ կարացին գիտել զինչ էր բանն, և անդէն մեռաւ: - 275. զի 

Վահան յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին և կացեալ իշխան Տարաւնոյ և Ապահունեաց ամս Լ: - 283. 

Ով  Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ է ինձ մեռանել՝ քան զեկեղեցի աստուծոյ  

հարկատու լինել Տաճկաց: - 285.   

ՄԵՌԵԱԼ – զի մեռեալս իւրեանց թաղեսցին – 94. Եւ ժողովեալ զմեռեալս 

իւրեանց յերկոցունց կողմանց, և  հատեալ գերեզմանս, լցին զնոսա  ի  

ներքս – 94.  ,,Վա՜յ մեզ, զի և ոսկերք մեռելոց հալածեն զմեզ յերկրէս: - 98. 

և զքուրմսն առհասարակ լլկեալ թողին իբրև զմեռեալս: - 98. 

ՄԵՍՏԱԿԷՍ - Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ անցեալ՝ կտրեաց 

զքրմապետն Աշտիշատու որ կոչէր Մեստակէս / ծն. Մետակեսն, 

Մեսակէս, Մետակէս /, և տարաւ փախստական մինչև ի գլուխ անտառին 

ընդ դիտանոց վայրուցն:  – 92. Եւ իբրև եհաս նմա, Մեստակէսն խոցեաց 

զբարձս նորա – 92. 
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ՄԵՍՏԱԿՈՂ - զոր և Մեստակող / ծն. Մեծսակող, Մեսակէս, 

Մետսակողմ, Մետասակող, Մետսակող / կոչեն զանուն տեղոյն: - 92. 

ՄԵՐ - Կամեցաւ  և  գործեաց սքանչելիս  ի  մերում ժամանակիս, զոր 

դուք  ի  մեզէն  իսկ լուայք: - 35. իսկ պիտանի  է երկիրս մերում, որով 

աւգնականութիւն գտեալ  ի  քէն աղաւթից: - 38.  ողջ լինիք վասն բազմաց 

աւգնականութեան ի տէր և մերոյ բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39. և 

կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի այսր կրաւնաւորացս, զոր տեսեր ի 

մերում վիճակիս: - 42. ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել 

զպարտականութիւն  առաջին հարցն մերոց – 56. յորում հիմն հաւատոյս 

մերոյ խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն – 56. այլ 

պատճառ արգելմանս մերոյ Եղիազար եղև - 60. Եւ դու  առաքեա զոք  

զկնի զաւրացն մերոց – 82. լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց 

մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. Իսկ արք գեղջն 

դարանամուտք էին ընդդէմ եկեալ մերոց զաւրացն – 88. և եղիցի աւր 

յաւիտենական այսաւր ի միջի մերում: - 133. և համարեալ գտաւ 

սպանեալ ի մերոցս հազար և ութսուն: - 142. Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց 

մասն ժառանգութեան ի վերինդ քո Երուսաղէմ – 169. Լո՛ւր ձայնի 

աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն քո ի մաղթանս ծառայից քոց: - 169. 

հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական 

և մարգարէական քարոզութեան - 170. թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ 

ընդէ±ր ածեր ի հետ, մի±թէ որդիս խնդրես յերանաց մերոց: – 209. Բայց 

սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ ի վերայ  քո վասն  ուխտի 

սրբութեան մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն  քո յաւիտեան: - 252. Եւ  

Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեան: - 278. Սա եկաց իշխան ի 

Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ. Ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, 

որում փառք յաւիտեանս, ամէն: - 282. Յետ այսքան պատմեալ 

զրուցատրութեանց, սուգ ժամանեաց խաղաղաբնակ երկրիս մերում: – 

283.  

ՄԵՐԹ - Սա մերթ բարի խորհի մեզ և մերթ չար: - 250.  

ՄԵՐԺԵԼ - Բայց ի պատուոյն մերժել հրամայեաց և վարել ի գաւառէն 

Հայոց: - 143. 

ՄԵՐԿ - ես  աշխատել  եմ և շինել, և դուք մերկ էք և ցրտացած – 195. Իսկ 

նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ - 

255. 
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ՄԵՐԿԱՆԱԼ - Եւ ինրև այգն զառաւաւտն մերկացաւ, պատրաստեցան 

մնացեալ զաւրքն հիւսիսականացն, և յարձակեցան ի վերայ հայոց 

զաւրացն – 139. 

ՄԵՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Արդ՝ հրամայեալ է ձեզ զամենեսեան 

մերկացուցանել, մինչև ցուցանէք: - 194. և երկու հարիւր այր 

մերկացուցեալ ի մաւր անդր ընկղմեաց: - 211. 

ՄԵՐՁ – Եւ իբրև մերձ եղեն յելս զառիվայրին – 81. զոր տեսեալ սրբոյն 

Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ 

աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: -  83. և աճապարեաց Արձանն և եհար 

տիգաւ ի վերայ բարձից նորա և մերձ տարաւ ընկենուլ զնա: - 86. և եդեալ 

ի քարեղէն տապանի առնաչափ և զերկու վկայիցն մերձ առ դուրսն 

յաջակողման եկեղեցոյն և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի նոյն տապանին – 115. 

Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ, 

արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք, և երկաթ մի յայսկոյս ասպարին և երկաթ 

մի յայն, և գնաց մերձ ի բանակն Հոնին ... և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ 

մի , որ հանդէպ հայի լերինն Տորոսի – 256. 

ՄԵՐՁԱՒՈՐ -և արարեր խաղաղութիւն առ հեռաւորս և մերձաւորս 

գալստեամբ միածնի  քո  և  քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն – 55.   

ՄԵՐՁԵՆԱԼ - և գնաց մերձեցաւ առ նա – 92. Իբրև հեռացաք ի գետոյն իբր 

ձիոյ արշաւանաւք երկու կամ երեք և մերձեցաք ի փոքր ձորակ մի – 113. 

Իբրև մերձեցաք ի բլուրն – 122. Եւ իբրև յուղարկեցին զկինն և ինքեանք 

դարձան, և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ զառիվայրն – 154. Ի սմանէ 

մահ սարսեալ և երկնչի մերձենալ առ հաւատացեալս: - 170. Արդ՝ յորժամ 

մերձեցան  ի  դուռն քաղաքին, Վահան զպարսից զերիվարսն և 

զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝  ի  դուրս կոչել զնոսա: - 182.  Եւ 

իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ վասն այլ 

թշնամեաց: - 197.  Արդ՝ իբրև մերձեցան  ի  վայրս վանիցն, ընդ յառաջ 

եղեն պաշտաւնեայքն և արգելուին զնա վանս Սուրենայ: - 235. 

Մ ԵՒ Ձ - Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ և Խ և հետևակս 

աղեղնաւորս ԸՃ և Խ  և տիգաւորս Ռ և Զ և պարսաւորս Մ և Զ: – 112. 

ՄԹԻՆ - Արդ քանզի յայլ զաւրքն անցանել ոչ կարացին, զի մթին գիշեր էր 

… ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն առնէին – 256. 

ՄԻ1 /արգելական մասնիկ/ - յիշեա՛ զնոցա նահատակութիւն և մի՛ երբէք 

վերջասցիս ի շաւղաց նոցա–41. Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես 

բնակութիւն կրաւնաւորաց, այլ կացուցանես ի նմա քահանայս և 

քորեպիսկոպոսս – 43. որպեսզի որք գայցեն ի բժշկութիւն, մի՛ լիցի 
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տրտունջ – 43.  Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ 

ինչ թերութիւն լիցի լսողաց, կարծելով թէ բերեալ ևս չեն: - 45. Եւ արդ եթէ 

ի ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ 

վերջանայք – 49. Եւ դուք մի՛ ինչ աղարտէք զսակաւ պատմութիւնս – 65. 

սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին, այլ չարիւք սատակեսցին և մի՛ 

հերձուածողք բնակեսցին յայսմ աշխարհիս: – 97. և  նա մի՛ գտցէ 

հանգիստ: - 99.  եթէ կին ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի 

մի՛ կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ 

նա – 102. Թէպէտ և ի սրբոց ոք ջանասցէ աղաւթիւք, մի՛ յայտներ – 104. զի 

մի՛ և այս ի ձերում երկրիդ սերմանեսցի: -110. և դու անդ կաց 

զգուշակութեամբ, զի մի՛ զձեզ տեսեալ փախիցեն – 120. բայց տեսէք՝ մի՛ 

իմասցին զձեզ և դարձեալ նենգութեամբ փախիցեն և ի  մէջ առեալ 

վտանգեսջիք: - 128. Արդ՝ մի՛ վասն պատասխանոյ ձանձրանալ ի մէնջ, 

այլ երթ խաղաղութեամբ: - 151. մի՛ առներ յիս զցասում բարկութեան քո, 

և մի՛ եղէց նշաւակ աշխարհիս – 152. արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, 

որ ի քուն է, և մի՛ զգայլ, որ զբարս իւր մոռացեալ է – 162. Յիշեա՛, տէր, 

զգութ մարդասիրութեան քո և մի՛ տար զժառանգութիւնս քո ի ձեռս 

անհաւատից – 167. զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ կորեաւ տեղի 

ապաւինի  նոցա  և  ոչ  ոք  է, որ աւգնէ նոցա: - 167. մի՛ տար ի 

ժառանգութիւն անհաւատից, այլ եղիցի ձեռն քո ի զաւրացուցանել 

զհաւատացեալս – 168. Մի՛ վասն մեղաց նոցա դատապարտեր զնոսա, 

այլ գթութեամբ քով խնամեա և մարդասիրութեամբ քով ողորմեա– 171. 

Մի՛ եղիցի իշխանութիւն չարին ի վերայ հաւատի քո և մի՛ ապականիչ 

ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 172. և մեր նահատակութեամբս 

հաշտեա՛ ընդ նոսա  և մի՛ անտես առներ զաղաչանս մեր – 173. Ո՜վ 

ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, երջանիկ սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր 

վասն նոցա – 177. Եւ  Վահան խրատ  տայր  զաւրացն ի գիշերի մի՛ 

անցանել ընդ գետն Մեղտեայ – 185.  արդ վասն իմ մեղացն թողութեան և 

վասն իմ հարանցն ջեռարուք այսաւր և մի՛ ամաչեք – 195. և յորժամ 

զտաճարսն այրեաց, զնոսա ի պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի 

մի՛ գիտասցեն զիրսն: - 195. Քաջալերեցարուք, որդեակք, և մի՛երկնչիք, 

զի սուրբ Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն 

պատերազմի: - 219. զի մի՛ գաղտ դարանս գիտասցեն – 221. Եւ ասէ 

իշխանն, մի՛ տրտմիր, ընդ քո կամացդ առնեմ զամենայն – 233. տե՛ս, 

տէր, և մի՛ լռեր, մի՛  դադարեր, զի կարի խրոխտացաւ թշնամին  ի վերայ 

մեր: - 252. Արի եկ առ իս և մի՛ երկնչիր և առ յինէն գանձս և մեծութիւն – 
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253. Որդեա՛կ, մի՛ ի մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց. և մի՛ վասն  

զի մանուկ ես՝ խաբիր ի  գեղ  կանանց – 268-269.  Մի՛ մոռանար 

զծառայութիւն սուրբ Կարապետին և զայլոց սրբոց – 269.  Այլ եթէ 

շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ պատրիր, որպէս չես իսկ: - 

269. Վարդուհրի՛, մի՛ մեղադրեր, գլուխդ հակեաց և ընկէց զքեզ, արդ 

ուղղեմ զբեռնդ, և ապա բառնամ: - 274. բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ 

երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի - 283. աղաչեմ զմանկունս 

եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, 

մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով 

դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 289. 

ՄԻ2 -  և այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն 

յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. բայց զի՞նչ են այսոքիկ առ 

վեց հարիւր և քսան գաւառ Հայոց, որ և գաւառին  մին մի քահանայ կամ 

երկու լոկ թէ հանդիպին:– 48. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ 

քոց՝ մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն – 61. Եւ եկեալ ի  Կեսարիայ, և առեալ իւր կին ի 

հաւատացելոց զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ  և  քեռն Սոփի. և 

կացեալ ամ մի ի Կեսարիայ: – 69. Արդ մինչդեռ ի խաղաղութիւն էր 

Խոսրով, այր մի, որ կոչէր Բուրտար ...  ելեալ գնաց պանդխտեալ ի 

կողմանս Գամրաց: - 69. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի 

տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: 

-  83. Եւ  տաւն սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր 

Նաւասարդի: - 106.  Եւ ի մէջ գիշերին եկն այր մի և պատմեաց, եթէ արք 

հիւսիսոյ գան ի վերայ: - 113. Իսկ մեք դէմ եդեալ կամեցաք անցանել 

յայնկոյս գետոյն յամրոց մի կոչեցեալ Հովանս: - 113.  -  Իբրև հեռացաք ի 

գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք  երկու  կամ երեք  և  մերձեցաք  ի  փոքր 

ձորակ մի – 114. Սա ամ մի է, զի ոչ եմք տեսեալ զնոսա: - 119. քանզի չէր 

բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի բացեայ ընդ հիւսիսոյ 

կողմանէ – 123. Եւ եկեալ ի գեւղն Կուառս, և զի աշխատեալ էին, 

հանգիստ ետուն իւրեանց աւր մի: - 125. Եւ մի ոմն ի զաւրացն Սիւնեաց 

ըմբռնեաց պատանի մի ի զաւրացն հիւսիսականաց և ած առ թագաւորն: 

- 129. Եւ ապա դարձեալ թագաւորն ի փոքր կոտորածէն  ... և հարեալ 

զազդարար փողսն՝ մնաց մինչև ամենայն զաւրքն  ժողովեցան ի մի վայր: 

-132. յաւուր միում առեալ փոքրիկ մանուկ մի ի ստեան, և էր անդրանիկ, 

և գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 149. Իսկ 

եկեղեցպանն և մի ոմն ի կրաւնաւորացն յարուցեալ ի սեղանոյն գնացին 
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ի դուռն Կարապետին – 154. Տեսանեմ այր մի գիսաւոր ընդ ամպս 

որոտացեալ և ելեալ յեկեղեցոյն գայ առ իս – 154. զի իշխան ոմն անաւրէն 

կտրեաց զերկոսեանս և ետ գուսանի մի: - 157. գնացին անցին աւուր միոյ 

ճանապարհ ի դաստակերտս և անդ իջին: - 158. Եւ իբրև մատուցին 

զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի 

միում, որ եկեալ էր ի Յունաց, գրել զառ ի յինքեանց ասացեալս: - 165. և 

մի ոմն ի դին թաքուցեալ՝ հեծեալ յերիվարն փախեաւ ի Մուշ – 187. Իսկ 

նոցա ժողովեալ ի  տաճար  մի  ընդ գինի մտին: - 189. Եւ  Վահանայ 

առեալ  զմախաղն, ուր քիթքն կային  և ետ բերել ծառայի  մի  առաջի իւր: 

- 190. Եւ նա կարգաւ պատմեաց նմա ստուգիւ,  և մի  բան  ո՛չ թաքուցեալ 

ի նմանէ, զոր արարեալն էր:- 190. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն 

ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն 

պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. Եւ դարձուցին կոչնական 

զաւրացն, որ յետոյն էին և  ետ կոչել զիշխանսն մի մի ի խորանն և կտրել 

զգլուխսն – 198. Որք իբրև եկին ի գլուխ Տարաւնոյ, տեսին  տեղի մի 

ընդարձակ  և  վայելուչ – 206. և մնացին ի վեց հազարէ անտի և ոչ մի: - 

213. Եւ ելեալ ի մի գիշերի ի վերայ զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ 

յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր, և ի հերաց նորա լոյս 

փայլատակէր: - 218. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն էառ գլուխն և փախեաւ: - 

224. և մի ի նոցանէ ոչ մնաց – 226. Ասէ Սմբատ. Պարսից արքայի և 

մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց գնոյ ոչ տամ, թող թէ զդոսա: – 

230. և այլք փախստական գնացեալ եկին ժողովեցան ի մի այր - 237.  զորս 

իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, դռոհ զհետ և մի մի  հասանէին: - 239. Իսկ 

Սմբատայ ելեալ յեզր պատերազմին, հրամայեաց բերել պարսիկ մի – 242. 

Եւ գիտաց, եթէ կացեալ են երիվարքն, եհար զմի պարսիկն  և ընկէց,  և  

ասէ – 243.   և  զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և 

թաքեան – 245. Իսկ Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի 

վերայ իրերաց ի բլեր մի - 246. Իսկ նորա կալեալ զպատգամաւորսն` 

հրացոյց շամփուր  մի երկաթի  և  եդ պսակ շուրջ զգլխով նորա և  ասէ – 

254. Եւ Վահանայ յանկարծակի առեալ բարձ մի ՝ աճապարեաց և ձգեաց 

ի վերայ բերանի նորա – 255. Իբրև  երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, 

որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից 

իշխանացն, զի էին ի միում  խորանի – 255. Իսկ Վահանայ լցեալ 

իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով 

ամեհեաւք, և երկաթ մի յայսկոյս ասպարին և երկաթ մի յայն, և գնաց 

մերձ ի բանակն Հոնին – 256. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ 
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ձեռամբ իւրով ԸՌ այր, և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ մի , որ հանդէպ 

հայի լերինն Տորոսի – 256. Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն 

և տարաւ զնոսա յեզր բանակին, և ի տասն ջորին՝ այր մի, որ զհետ 

երթայր: - 257. Եւ երևեցաւ նոցա ի պատերազմին այր մի ահեղ և 

լուսաւոր, և հեր նորա լոյս փայլատակէր: - 264. Իսկ Վահան 

աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ մնաց և 

ոչ մի: - 265. Եւ ի նոյն տեղւոջ սկսաւ մի մի ունել զնոսա զթլպատսն 

կտրել: - 266. կրաւնաւորքն սևազգեստ էին մազեղինաւք, և ընդ Ծ 

կրաւնաւորն ժամահար մի  – 270. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս 

կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ 

– 272. Եւ կտրեալ զգլուխ նորա, ետ զծառայ մի և ասէ – 274. Իբրև եհաս 

իշխանն փախստական  ի  տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն 

հեռի էին և  ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն 

ասէ – 275. և եկին ելին ի բլուր մի – 277. և դիմեցին առ նոսա գունդ մի 

պարսիկ փախստական – 277. Իսկ մի ոմն  իմացեալ՝ ազդ արար 

թագաւորին -279. Իբրև գնաց յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ 

մասն մի ի գիշերին,  և կամէր փախչիլ: - 279. սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ 

առ այր մի – 280. բայց յղէ ի կայսր` թէ մի երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր 

ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283.  

Իբրև առ զթուղթ  և  ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ 

քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել  զնենգութիւնն - 284. Եւ թարգմանեալ 

ի նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝ որ  ի գրի  առ  իս  կայր, և բովանդակեալ 

արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի  գիրս հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: 

- 288. 

ՄԻԱԲԱՆ - Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա 

միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց  - 142. Եւ միաբան 

զայս ասացեալ՝ յարձակեցան ի վերայ Պարսից – 159. դուք միաբան ի 

քաղաք դիմեցէք – 182. Եւ իբրև տեսին պարսիկք, զի դիմեցին ի քաղաքն 

միաբան, խնդացին յոյժ: - 183. Իսկ զաւրքն Պարսից  տեսեալ զիրսն, 

աղաղակեցին միաբան – 200. յայնժամ նոքա ծունր կրկնեալ միաբան 

աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք և ասեն – 271. Եւ զայս ասացեալ՝ 

միաբան յոտն կացին և զնշան խաչին դարձուցին ի վերայ թշնամեացն: - 

271. 

ՄԻԱԲԱՆԵԼ - նոքա ընդ յառաջ  եղէն մեզ  և միաբանեալ ելաք ի բլուրն և 

աղաւթեցաք: -122. Ապա միաբանեալ արարին իւրեանց զաւրագլուխ 

զՄիհրխոսրով – 259. 
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ՄԻԱԾԻՆ - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ ողորմութեամբ 

իւրով գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ միածնի - 34. և 

արարեր խաղաղութիւն առ հեռաւորս և մերձաւորս գալստեամբ միածնի 

քո և  քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն – 55. Եւ դարձեալ նստելոց է ընդ 

աջմէ միածնիդ քո ի փառս անճառելիս: - 56. Այլ դու, տէր, գթացար ի 

ստեղծուածս ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի փրկութիւն 

աշխարհի – 166. 

ՄԻԱՀԱՄԱՐ - Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց 

հարիւր ...  Ընդ ամենայն միահամար՝ ԻԸՌ: - 211. 

ՄԻԱՀԱՄՈՒՌ - զոր պարսաւորքն կոտորեցին ԸՃ և Զ այր, միահամուռ 

ԴՌ և Մ և ԾԲ: - 132. 

ՄԻԱՄՏՈՒԹԻՒՆ - Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ 

սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ոչ թողու զմեզ  ի  ձեռանէ: -218.   

ՄԻԱՅՆ - որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն վճարեսցին և ինքեանք 

միայն աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին: - 43. ինքն շինեաց 

զեկեղեցին զոր ես միայն հիմունս արկի – 50.  զոր ոչ հաւանեցաւ սուրբն 

Գրիգոր, այլ բաւական համարեաց զայն միայն գրել: - 63. Զի ոչ է աւրէն 

զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և յիշատակ Հայոց ոչ 

թողուլ, այլ միայն զայն, զոր ինքեանք խնդրեցին, զայն յուղարկեսցես 

գրով: - 63. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  առ եպիսկոպոսն 

ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն գործեցան: - 64. և 

անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս 

սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 76. Բայց առ թագաւորն 

Տրդատ ԼՌ  միայն մնացեալ էին զաւրք – 126. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր 

միայն Խ իշխան առանց այլ ուրուք. և կազմեցան զաւրէն պատերազմի  և 

սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին առ թագաւորն: - 161. և ի  տեղւոջն 

միայն զհայրն Թոդիկ արգել  և  սպասաւորս եկեղեցոյն: - 165. Այլ ինչ ոչ 

ունիմք պարտուցդ այդմիկ վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ 

զնեղութիւն կրել: - 169. Եւ համար արարեալ յաւուր յայնմիկ ԶՌ, Ե միայն 

պակաս: - 184. Իսկ նա վասն խաւթութեանն ի սենեկն եմուտ և զնա միայն 

թողոյր ի ներքս: - 189. Եւ նորա տուեալ բանից նիշ և պատուէր, բազում 

երդմամբ ասացեալ, զոր նա  և  նա միայն գիտէին: - 191. և ետ գրել ի նա 

ողջոյն և բանից նիշ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի, 

Ռ արամբ միայն, զի տեսցուք զմիմեանս: - 192. և յութ հազարէն ԳՌ միայն 

գնացին առ Վաղթանկ: - 217. Եւ առաքեաց Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ 

նորա՝ կարծելով եթէ այն միայն են: - 218. Եւ խմբեցաւ պատերազմ 
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այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս, բայց միայն ի ձայն 

փողոցն և ի տեսս դրաւշիցն: - 222. և մի ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց միայն 

այնոքիկ, որ առ ուղտքն էին – 226. ինքն միայն պատերազմեցաւ  մինչև 

դարձան ընկերքն: - 237. և եդից պսակ ի գլուխ քո և արարից զքեզ 

մարզպան Հայոց, միայն լոկ զոսկերսն Մուշեղայ և զՎահանայ տուր ցիս: 

– 254. Իսկ եպիսկոպոսն աղաւթեալ առ աստուած լռութեամբ, միայն զայս 

հանեալ ի լոյս, թէ Եղիցի քաղաքս այս խոպան և աւեր – 284. Հաճոյ է 

թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս 

այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր ժամանակին 

թողոյր: - 287. 

ՄԻԱՆԳԱՄԱՅՆ - և  միանգամայն եղիցի տունս այս շինուած 

յաւիտենական յազգաց յազգս: - 97. 

ՄԻԱՒՈՐԵԼ - և  միաւորեալք դասք քրմացն ընդ միմեանս՝ յարձակեցան 

ի  վերայ զաւրացն Հայոց – 88.   

ՄԻ ԵՐԲԷՔ - Եւ արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգակն արդարութեան 

Քրիստոս, և դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի և  

Թադէոսի, յիշեա՛ զնոցա նահատակութիւն  և  մի՛ երբէք վերջասցիս ի 

շաւղաց նոցա – 41.   

ՄԻԹԷ - թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ, մի±թէ որդիս 

խնդրես յերանաց մերոց: –209. Եւ որք փախեանն` միթէ սակաւ ինչ քան 

զհինգ հարիւր: - 213. 

ՄԻՀՐԱՆ - Բայց յորժամ եկն Խոսրով ի Կարնոյ քաղաք՝ զՄիհրան ի 

Տարաւն առաքեաց բազում զաւրաւք – 163. Եւ գալն Միհրանայ ի Տարաւն 

երեսուն հազարով - 164.  Իսկ  զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի 

Տարաւն ԼՌ-ով – 164. Սոքա եւթանեքեան կատարեցան  ի  զաւրացն 

Միհրանայ  յամսեանն քաղոց, որ աւր Դ էր, ընդ երեկաւուրն: - 175. Արդ՝ 

արի՛, սթափեաց, և զեկեալդ ի  վերայ մեր զՄիհրան յուղարկեսցես: - 177.  

Ապա երթեալ գնացին առ Միհրան – 180. Իբրև եկն Վահան առ Միհրան, 

և նա խնդրեաց ի նմանէ զԱստեղաւնս ամրոցն: - 180.  Իսկ Միհրան 

տուեալ ի ձեռս նորա չորս հազար այր ընտիր առն և ձիոյ: - 181. Եւ 

պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք յուղարկեմ, ի Միհրան գնացէք 

և այլ զաւր ածէք: - 182. Եւ նոքա գնացին ի Միհրան և առին ԲՌ այր 

ընտիր և եկին առ Վահան: - 182. Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ 

զաւրացն աւետիս տայր և քսան ի պարսից զաւրացն աւետաւոր առաքէր 

առ Միհրան, եթէ զքաղաքն առաք – 183. և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի 

Մուշն առ Միհրան: - 185. Իսկ Միհրան խորհեցաւ յուղարկել ի վերայ 
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նոցա Ռ այր: - 185. Իսկ Միհրան բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա ԲՌ 

այր: - 185. և ինքն ել ի Միհրանայ յուղարկել զնոսա: - 186. Եւ ինքն ի 

վաղիւն  եկն  առ Միհրան: - 189. Եւ հրամայեաց  ծառայից իւրոց 

պատրաստել ճաշ և զՄիհրան կոչել: - 189. Իսկ տեսեալ Միհրանայ` 

զարհուրեցաւ և ասէ – 190. Եւ ինքն ելեալ կոչեաց զպարսիկ դպիրն 

Միհրանայ ի սենեկն – 192. Եւ գրեաց դպիրն որպէս ասաց Վահան, և  եդ 

զմատանին Միհրանայ ի  վերայ – 192. Եւ փակեալ զդրունս տաճարացն, 

ետ բերել զգլուխն Միհրանայ - 194. Արդ իբրև գնացին,  և զՎահանայ 

ասացեալն պատմեցին որպես թէ յերեսաց Միհրանայ,  և  առեալ 

Վաշիրայ արս հազար և  հարիւր, եկն  ի վերայ լերինն: - 197. Եւ եկեալ 

եմուտ ի վրանն առ Վահան, կարծելով թէ Միհրան է: - 197. Ետ  տանել և 

զգլուխն Միհրանայ առ թագաւորն ասելով – 201. Իբրև գնացին Խ արքն և 

տարան զգլուխն Միհրանայ առաջի թագաւորին - 202. Իբրև խաղաց 

թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց երկրորդ անգամ, ապա ի միտ 

արկեալ զմահն Միհրանայ քեռորդոյ իւրոյ և առաքեաց զՎախթանկ … 

երեսուն հազարաւ – 206. Թէպէտ և ընդ Միհրանայ մահն խնդացի, բայց 

զքո անմտութիւնդ լացի – 208.  

ՄԻՀՐԱՆԵԱՆՔ – Նաև զհանդերձս իշխանացն տեսեալ` կարծէին եթէ 

Միհրանեանքն են: - 196. 

ՄԻՀՐԽՈՍՐՈՎ - Ապա միաբանեալ արարին իւրեանց զաւրագլուխն 

զՄիհրխոսրով /ծն. զՄիհրան Խոսրով / – 259. Իբրև  եկին միմեանց 

Միհրխոսրով  և  Սմբատ,  և  սկսան հարկանել զգլուխ իրերաց – 260. 

ՄԻՄԵԱՆՑ - և գոռեալ ընդ միմեանս երկուց թագաւորացն՝  արքային 

Հայոց և  Պարսից, սաստկացաւ մարտ պատերազմին ի վերայ պարսից – 

67.  Յայնժամ ի մէջ անցեալ Արձանն և իշխանն Անկեղ տան  և սկսան 

անցանել զմիմեամբք – 86. և միաւորեալք դասք քրմացն ընդ միմեանս՝ 

յարձակեցան ի վերայ զաւրացն Հայոց – 88. Եւ իբրև ելին ի վերայ բլերն, 

ճակատեցան դարձեալ առ միմեանս – 88. Եւ յորժամ ճակատեցան առ 

միմենաս և կամէին խառնել, ժամանեաց նոցա երեկոյ: - 89. ապա 

հնչեցուցին զփողս պատերազմացն և դիմեցին առհասարակ  ի  վերայ 

միմեանց – 90. Եւ  իբրև դարձաւ անտի, եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և  

Անկեղ տան իշխանն մարտնչէին ընդ միմեանս – 93. և լռեցին երկոքին 

կողմանքն ի կոտորելոյ զմիմեանս: - 94. Եւ բազում կոփեալ միմեանց և 

ոչինչ  եղև: - 135. Եւ այն էր զարմանալի, որ գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և 

երիվարին ողն ընդ մէջն հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 136.  և ետ 

գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ որ ի վերայ 
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Կոթ ձորի, Ռ արամբ միայն, զի տեսցուք զմիմեանս: - 192. Այս մարզպան 

յորժամ եկն յերկիրս մեր,  և  զաւրքն հակառակեալ միմեանց` գունդ 

խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել: - 201. Եւ սկսան մարտնչել ընդ 

միմեանս: - 214. զի ինքեանք սկսան մարտնչել ընդ միմեանս և զմիմեանս 

սատակել – 219. Եւ խմբեցաւ պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար 

ճանաչել զմիմեանս – 222. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն 

ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ 

միմեանց ասեն – 240. Եւ ինքեանք եկեալ իջին ի վանացն գեւղն. ընդ 

յառաջ երգս առեալ նման միմեանց. որ և յետոյ ի հոտել դիակացն  շէր 

հանեալ ասէին: - 247. Եւ գումարեան ընդդէմ միմեանց / ծն. ընդ միմեանս 

/: - 260.  Իբրև  եկին միմեանց Միհրխոսրով և Սմբատ, և սկսան 

հարկանել զգլուխ իրերաց – 260. Եւ ճակատեցան նոքա ընդդէմ միմեանց 

ի պատերազմ՝ յայն կոյս գետոյն, որ ի դաշտին – 270. Եւ եկեալ միմեանց 

Վարդուհրի և Տիրան որդի Վահանայ, ասէ Վարդուհրի – 274. Եւ 

պատեցին ի մէջ զզաւրսն Պարսից, և սկսան ցրուել զնոսա ի միմեանց – 

275. 

ՄԻ  ՄԻ - Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն էին և ետ կոչել 

զիշխանսն մի մի  ի խորանն և կտրել  զգլուխսն – 198. զորս իբրև տեսին 

զաւրքն Պարսից, դռոհ զհետ և մի մի  հասանէին: - 239. Եւ ի նոյն տեղւոջ 

սկսաւ մի մի ունել  զնոսա և զթլպատսն կտրել: - 266. 

ՄԻՆ -  Յորոց մին մշակն, զոր խնդրեմք ի քէն, Եղիազարոս, և  միւսն Սիւս 

հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ 

ձեռնադրեցի եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. բայց զի՞նչ են 

այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան գաւառ Հայոց, որ և գաւառին  մին մի 

քահանայ կամ երկու լոկ թէ հանդիպին: - 48. հաւաքեալ  դասս 

կրաւնաւորաց և զոմանս վարդապետս կոչէր յԱղէքսանդրիայէ և 

հրաշազան պաշտաւնեայս, յորոց մինն Դիմառիոս, զոր Դովնադաշտի 

եպիսկոպոս կարգեաց: - 78.  և եդ անդ զմին ակն լուսոյ, զոր եբեր ի 

Կեսարիայ, և անուն Ղիգոն: - 101. և կանգնեցին կուռս երկուս, զմինն 

յանուն Գիսիանէ, և զմինն յանուն Դեմետրեայ –109. և եթող ի տեղւոջն 

արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ, զի տեղեացն 

ծառայեսցեն, յորոց մինն Կուառս և Մեղտի և Բրեխ և Տումբ և Խորնի, 

Կեղք և Բազու – 111. Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան իբրև զմրճաւորս 

քարահատաց  կամ իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և  միւսն իջուցանէր: - 

135. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի այնչափ էր հզաւր, 

որ մարդոյ  քան զմինն այլ ոչ կրկնէր: - 260. և նա իսկ կացոյց եւթն 
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քահանայ ի վերայ եկեղեցոյն, զի ամենայն ամի մինն ունեցի: - 281. երեք 

հազար ի մին գիշեր սատակեցան - 285. 

ՄԻՆՉ1  / նխ. / - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ 

Հայոց աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչ ի 

դրունս Պալհաւայ պարսից: - 35. զոր և թագաւորն զհետ մտեալ` մինչ ի 

մուտս արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. Եւ 

դարձան ի  վերայ և փախստական արարին զնոսա մինչ / ծն. մինչև , 

մինչև ի / ի  դարանսն: - 261. Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն 

Հերակլեայ զաւրացաւ Խոսրով պարսից արքայն.  և  գնաց մինչ / ծն. մինչև 

/ յԵրուսաղէմ  - 279.   

ՄԻՆՉ2 /մակբայ և շաղկապ / - Այլ վասն Տիմոթէի և Եղիազարու 

եպիսկոպոսացն, զոր ի յինէն աղաչանաւք խնդրեալ, նոքա յայնժամ 

գնացին, մինչ  / ծն. մինչդեռ, յորժամ / դու զբագինսն կործանեցեր  և մեզ 

հարցման պատասխանի էիք արձակեալ: – 44. Եւս առաւել   ստուգիւ 

գրեսջիք թէ զի՞նչ էր պատերազմ ձեր  և քրմացն, մինչ երթայիքն ի մէնջ: -

45. Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական հաւատով լցեալ և 

զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար  և ի տարադէմ յերկիրդ 

ընդէ՞ր եղէք փախստական: - 48. տային նոցա զրոյց զառաջին 

պատերազմէն մինչ գայր սուրբն Գրիգորիոս ի Տարաւն – 58. Արդ մինչ ի 

պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ սուրբ 

առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ զնորին 

մշակութեան ելից զկարգն: - 68. զոր յետոյ Տրդատ ըմբռնեաց, մինչ առ 

արքայն յունաց էր: - 71. Մինչ ել նա ի Պատմոս կղզոյ և եկն յԵփեսոս, և 

անտի  երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման նորա ըստ հրամանի 

տեսչութեանն աստուծոյ –75. Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, փութանակի 

եկին հասին զաւրք քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ – 87. Արդ ի հասարակել 

գիշերոյն, մինչ մեք զպաշտաւնն մատուցանէաք առաջի սրբոյ խաչին ... 

սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն – 127. զի մինչ Տրդատ 

զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն Անգեղ տանն    զՀոռենիցն 

կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն  կանգնեաց – 127. բայց մինչ ի 

Տարաւն մտին, ԾԸ հազար էին: - 142. Արդ՝ մինչ ի Յունաց գայր Խոսրով, 

առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի Դուին  և  Հայոց 

Մարզպան հաստատեաց: - 158.  Իսկ նորա որպէս ի  քնոյ զարթուցեալ՝ 

հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան, որ իշխանն էր արարեալ Տարաւնոյ, 

մինչ ինքն Մարզպանն էր: -177. Մինչ նոքա զայն պատերազմն վճարեցին, 

և յառաջ եկին յայսոց – 187. Եւ մինչ լոկ որ զթլփատսն կտրեաց, ասէ – 
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191. Ա՜յ չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ ծառայելոց ես Արեաց 

արքայի, ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214. Եւ խմբեցաւ 

պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս – 222. 

պարսիկք, մի՛անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, որ սրտացաւ ծառայքդ 

էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, Սմբատ 

և իշխանն Պալունեաց, թաքեան ի ձորս ուրեք – 238. Եւ զայս ասացեալ 

ետ բերել երկոտասան թուր և դնել առաջի բեմբին, մինչ / ծն. մինչև / 

պատարագ մատուցանէին: - 252. Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց 

երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին 

Տամբուրայ: - 285. 

ՄԻՆՉԴԵՌ, ՄԻՆՉ ԴԵՌ - մինչդեռ կամէր Խոսրով արշաւել ի պարսիկս ի  

գարնանային ժամանակս – 68. Արդ մինչդեռ ի խաղաղութիւն էր Խոսրով, 

այր մի, որ կոչէր Բուրտար … ելեալ գնաց պանդխտեալ ի կողմանս 

Գամրաց: - 69. Արդ մինչդեռ Տրդատ և սուրբն Գրիգոր կամէին գնալ 

անցանել առ Կոստանդիանոս թագաւորն, եկին հասին ի գաւառն 

Ապահունեաց ի քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. մինչդեռ 

զաւրհնութիւնս երից մանկանցն ասէաք … յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև 

յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի  վերայ մեր – 127. և մինչդեռ / ծն. 

մինչ / մտանել կամէր ի սենեկն, աճապարեալ ունէին զփողիցն – 193. 

Մինչ դեռ նա զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս 

յանխնայ կոփէին: - 215. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին  հասին զաւրքն 

յԱպահունեաց  իբրև երեք Ռ պարսիկ – 262.  Իբրև եհաս իշխանն 

փախստական ի տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի էին 

և ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. Եւ յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր ի 

դուռն եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն Վահան – 280. 

ՄԻՆՉԵՒ1 - և տարան մինչև Ուռհայ – 51. և խնդացեալ յոյժ, դարձաւ զկնի 

նոցա մինչև ի Հռոմ քաղաք: - 53. յորում հիմն հաւատոյս մերոյ 

խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն – 56. այր մի, որ 

կոչէր Բուրտար, ի նշանաւոր ազգէ  Պարսից, ելեալ զկնի Անակայ և 

եկեալ մինչև յԱրտազ և անտի ելեալ գնաց պանդխտեալ ի կողմանս 

Գամրաց: - 69. Եւ յետ փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ 

նշխարք Կարապետին, մինչև ի  ժամանակս Դեկոսի թագաւորի:-76. և 

եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. Եւ 

անտի ելեալ անցաք մինչև ցԹորդան – 78. Եւ ի նոյն վայրի իջեալ 

բանակեցան մինչև ցառաւաւտն: - 89. զոր մինչև ցայսաւր Արծուիք կոչեն 

տեղեացն: - 92. և տարաւ փախստական մինչև ի գլուխ անտառին ընդ 
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դիտանոց վայրուցն: – 92. և ի նոյն ժամայն բարձեալ զնշխարսն ի մէջ 

գեղջն և պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ  մինչև  ցառաւաւտն: - 96. Եւ 

այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև ցարմունկն – 101. Իսկ զԱթանագինէին 

զգլուխն և զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին հատեալ եդաք -101. Դու, տէ՛ր, որ 

պահեցեր զսա և ածեր մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա զաջ քո ի վերայ 

տապանաց սոցա – 103. և փախուցեալ ի թագաւորէն Հնդկաց, 

հալածեցան և եկին մինչև յաշխարհս յայս: - 108. Եւ  իշխանքն երթեալ 

գնացին  մինչև  ի  դուռն քաղաքին  և  տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 113. Իսկ 

զայլն ի Կեսարիայ առին իւրեանց մասն՝ զերկու ոտսն և զահեակ բոյթն և 

զաջ ձեռն մինչև ցարմունկն: - 115. և զնա փախստական արարին, բերին 

մինչև ի Կարնոյ քաղաք – 117. այլ թէ իմաստութեամբ կամիք առնել, ելէք  

ԶՌ  ընդ մեջ այգեստանեացդ և ի գլուխ Արձանին թաքիք մինչև 

ցառաւաւտն – 128. Եւ  ինքն առաջի եդեալ փախստական  արար զնոսա 

մինչև  ի կողմանս Հարքայ: - 141. Եւ այլք ոմանք հետամուտ եղեալ մինչև 

ի Կարնոյ քաղաք: - 141. Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և 

իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց  տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ  

այր:  - 142.  Բայց որդին, թէպէտ և դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին 

մինչև ցայս իշխան: - 187. Եւ եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն 

խորանին, և ամենայն խստութեամբ տուեալ պատասխանի – 161. և եկին 

մինչև յԱրձանն: - 164. Ամրացո, տէ՛ր, զժողովուրդս քո, հովուե՛ա և 

բարձրացո մինչև յաւիտեան: - 168. Եւ ինքեանք  մնացին ի  տեղին մինչև 

ցառաւաւտն  - 175.  Եւ իբրև գնացին մինչև ի դուռն Աւձ քաղաքի – 181. Եւ 

կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև ցայսաւր - 188.  Իջէք ամենեքեան և 

թողէք զերիվարս արածել մինչև յերեկոյ – 200. և փախստական արարին 

մինչև ի մուտս արևուն – 217. Եւ նորա լուռ եղեալ մինչև ցմիւս ամն: - 217. 

և ի մէջ  առեալ զզաւրս Պարսից և սկսան կոտորել յանխնայ մինչև ի 

մուտս արևուն: - 245. և զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին ի ձոր 

մի և թաքեան. ննջեցին խոյս տուեալ մինչև ցմիւս աւրն աւրհասարակ – 

246. և արարեալ այնպէս՝ և ձգեցին  զգլուխս նոցա մինչև ցվեց ժամ 

աւուրն: - 254. Իսկ Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև ի 

դաշտն – 273. զի իշխանն Պալունեաց կտրեաց Բ  իշխանս և եհան զնոսա 

մինչև ի Հաշտենս: - 275. և առեալ գնաց ի Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի 

զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի տասն ամի 

թագաւորութեանն իւրում: - 279. Եւ ի վաղիւն ժողովեալ ի ստորոտն 

Գրգռոյ, ի  դաշտն որ ընդ հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ մինչև յերրորդ 

ժամն: - 285. և աճեալ՝ պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն հարանցն 
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անուանքն, որ գրեալ կան մինչև ի Թոդիկ – 287. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ 

մինչև ի Խոսրով արքայ պարսից լեալ է  ի  տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի 

գրով: - 287. 

ՄԻՆՉԵՒ2 - և այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն 

յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. զի վերագոյն գտար 

տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով  ի մարմինդ քո, մինչև ազատեալ 

հաներ յանապատն Սինեայ յանկոխն  ի  գազանաց – 40. Եւ թուի ինձ, թէ 

մինչև ի մահ ոչ ումեք կամի տալ – 50. արդ մնացէք դուք ի Բիւզանդիայ, 

մինչև ես յայլ քաղաքսն երթամ: - 60. և մնաց  առ  նմա  մինչև նա 

թագաւորեաց ի  տեղի հաւր  իւրոյ: - 73. որ թէպէտ և բազում անգամ 

խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն 

տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել 

զկէսն և տալ ցնա: - 77. Եւ ի վաղիւն բազում պատերազմունս սկսաւ 

լինել, մինչև նախարարքն կշռեցին քաղաքապետին ԲԺ-ան հազար 

դահեկան: - 77. և ելեալ ի վերայ լերինն, որ հանդէպ Կուառաց, մնացին 

մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80. փութացո 

յամուրն Ողկան մինչև տեսցուք՝ եթէ զի՞նչ լինիցի – 82. Եւ ծածկեաց տէր 

զտեղին և ոչ ոք կարաց տեսանել մինչև սուրբ Գրիգորիոս դարձաւ  ի  

տեղին: - 83.  Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի  

դուրս ընթացեալ արք և կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն: - 96. զի մի՛ ոք 

կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի և նորոգման սոցա 

և ամենայն սրբոց: - 104.  Արդ, ինչ որ զկնի այսոցիկ՝ և զայն թողաք այլ 

պատմագրի, մինչև դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս ի Տարաւն  - 

116.  Եւ  ինքեանք յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում աւուրս, մինչև 

երթեալ հասանէին ի Հռոմ քաղաք  – 125.  և հարեալ զազդարար փողսն՝ 

մնաց մինչև ամենայն զաւրքն  ժողովեցան ի մի վայր: -133. Իսկ զմանուկն 

առեալ  ետ ի դայեակս, մինչև յարբունս հասաւ: - 155. հաստատուն կացցէ 

հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական և մարգարէական 

քարոզութեան՝ մինչև երևեսցիս ի դատաստանի համաւրէն աշխարհի: - 

169. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս այսորիկ, 

որպէս յառաջ հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն եկեղեցիս … սոյնպէս 

մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 173. Ո՛չ այլ մինչև 

զիշխանն Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: - 179. և կացին 

մնացին մինչև նոքա եկին – 187. Արդ` հրամայեալ է ձեզ զամենեսեան 

մերկացուցանել, մինչև ցուցանէք: - 194. Եւ զՎաշիր գանեաց, մինչև նշան 

բանից առցէ զաւրսն կոչելոյ – 197. և ոչ գիտացին, մինչև ոմն զերծեալ 
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անկաւ ի բանակն իւր: - 199. Եւ այնչափ կոտորեցին զնոսա, մինչև 

հեղեղատք արեանց ելին – 220. ինքն միայն պատերազմեցաւ  մինչև 

դարձան ընկերքն: - 237. Եւ ոչ կարացին գիտել զիրսն, մինչև պակասեցաւ 

ճչիւն աղաղակին: - 258. Բայց ի թիկունս եհաս նմա Վարազ  իշխանն, և 

առաջի եդեալ զաւրսն՝ գետավէժս առնէին, մինչև եկին ի տեղին – 265.  և 

պատեալ իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ կամեցան ելանել 

ընդ նոյն տեղի և զկրաւնաւորսն սատակել: - 264. և կրաւնաւորքն ի նոյն 

տեղւոջ աղաւթէին, մինչև եհաս առ նոսա այրն – 273. և զիշխանն Արջուց 

եդեալ յՈղկան, մինչև էառ ի նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 281. 

ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է 

վարեալ, մինչև Թոդիկ փոխեաց զամենայն կարգս - 287. 

ՄԻՆՉ ԶԻ - Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ 

Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 

50. Մինչ զի խորհուրդ առեալ իշխանին Անկիւղ տանն ի գիշերին 

հարկանել զքաղաքն – 77. մինչ զի ամենայն իշխանքն Հայոց դողային ի 

նմանէ: - 90. և այլ ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին ունելոյ 

էր, և այնպես հմտութեամբ եկն  և  դիտով, մինչ զի զթագաւորն ի նեղ 

տեղի թակարդեաց: - 126. և այնչափ փութանակի դարձաւ և կրթեալ 

զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. Եւ 

մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի 

չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 136. Եւ այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի 

զիշխանն Ծոփաց ի մէջ առեալ բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. Եւ ի 

նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ ասէր – 139. Եւ բորբոքեալ բոցն 

ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ եղէն ի հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. 

ՄԻՇՏ - և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց 

յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ 

երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. և զմիւս ակն 

լուսոյ դնէր ի նոյն տապանին, յաղագս միշտ լուսոյն, զոր ունէր:– 115. 

ՄԻ ՈՄՆ - Եւ մի ոմն ի զաւրացն Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի մի ի 

զաւրացն հիւսիսականաց և ած առ թագաւորն: - 129. Իսկ եկեղեցպանն և 

մի ոմն ի  կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի  սեղանոյն գնացին  ի դուռն 

Կարապետին – 154. և մի ոմն ի դին թաքուցեալ՝ հեծեալ յերիվարն 

փախեաւ ի Մուշ – 187. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն էառ գլուխն և փախեաւ: - 

224. Իսկ մի ոմն իմացեալ՝ ազդ արար թագաւորին – 279. 

ՄԻ  ՈՔ - Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից, զի մի՛ ոք ի դաստակերտս 

կամ ի գեղաքաղաքս զաւրէն աղէքսանդրացւոցն գործիցէ – 42. զի մի՛ ոք 
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կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի և նորոգման սոցա 

և ամենայն սրբոց: - 104. և  մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման 

և որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ  և  անկեղծաւոր վարուք ի  նոյն տեղւոջն, 

մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105.  զի մի ոք յանդգնեսցի հանել 

զնոսա – 115. և մի ոք ո՛չ կարաց զերծանել: - 187. Եւ մի՛ ոք անհաւատալի 

զիրսն համարեսցի – 219. 

ՄԻՋԱԳԵՏՔ - Իբրև նոքա ի Հռոմ գնացին, Եղիազար ի Միջագետս 

ասորոց էր գնացեալ վասն թարքմանութեան երկոտասան մարգարէիցն: 

- 51. եւ ինքեանք եկին ի Միջագետս և ոչ գտին անդ զԵղիազարոս: - 52. 

այլ պատճառ արգելմանս մերոյ Եղիազար եղև, որ ի Միջագետս շրջէր – 

60. 

ՄԻՋԱՒՐԷ - Արդ սկսան իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա ի 

պատերազմ, զի լուսինն ի միջաւրէի էր / ծն. միջօրեայ /  – 128. 

ՄԻՋՆՈՐԴ - զի զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն 

աստուծոյ  և մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու – 35. որ եղև միջնորդ 

ստուերի և ճշմարտութեան: - 56. Եւ եղև միջնորդ արքայն ճենաց և ոչ 

կարաց գրաւել զսիրտ նոցա  ի  հաշտութիւն: - 67.   

ՄԻՋՈՑ -Եւ մնաց ի Պարսից ԳՃ այր, որք ընդ միջոցս ելեալ 

փախստական եղէն – 246. 

ՄԻՏ / Ք / - յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ ինչ 

զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47. որ թէպէտ և ոմանք 

արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ 

այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ  զձեր պատասխանիս գրով յիշել 

ետ: - 65. զայս ի միտ առէք – 107. Արդ դիր, որդեակ, զայս ի մտի քում, որ 

եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես  - 178. Վաշիր, 

զի՞նչ եդիր ի մտի – 197. Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ 

Յունաց երկրորդ անգամ, ապա ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ 

քեռորդոյ իւրոյ ... առաքեաց զՎաղթանկ երեսուն հազարաւ– 205. Իսկ եթէ 

ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և 

զվարձս ի Քրիստոսէ – 289. 

ՄԻՒՍ -  Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ 

զմիւս /ծն. զի մի ևս, զի միւս / ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. Յորոց մին 

մշակն, զոր խնդրեմք ի քէն, Եղիազարոս, և միւսն Սիւս հայոց 

եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի 

եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. Միւս պատճառ՝ վասն նորա և 

միւս՝ քննութեան աղանդոյն Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք դեռ 
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ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ կոչէր անուն 

նորա Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին ի դուռն Պարսից  - 70. և զմիւս 

ակն լուսոյ դնէր ի նոյն տապանին – 115. Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան 

իբրև զմրճաւորս քարահատաց կամ իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և  

միւսն իջուցանէր: - 135. և  միւս ընկերն առեալ տայր աւազ ցմիւսն - 188. 

զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս 

յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: 

- 193. Եւ հանեալ զամենեցուն զհանդերձս,  արգել զնոսա ի տաճարի անդ: 

Եւ ի միւս տաճարին այլ՝ արս ՌՋԳ: - 194. Եւ ի միւսում ամին 

խրոխտացեալ և  այլ զաւրս առաքեաց: - 202. վերագոյն ընդունէին զնա, 

քան զեպիսկոպոսս, և միւս, զի հայր էր փառաւոր և սուրբ վարիւք – 204. 

Եւ նորա լուռ եղեալ մինչև ցմիւս ամն: - 217. Եւ միւս այլ ծառայ առեալ 

զգլուխն փախեաւ: - 224. Իսկ ըստ տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս 

Սմբատ – 244. և պարզեաց զմիւս թևն նա և միւսն իշխանն Հաշտենից: - 

245. և  զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և թաքեան.  

ննջեցին խոյս տուեալ մինչև ցմիւս աւրն աւրհասարակ – 246. և ինքն 

գնաց զհետ փախստէիցն և հասեալ միւս իշխանին, ասէ – 276. Եւ սակաւ 

ինչ գնացեալ՝  եհաս միւս այլ իշխանին  և  ասէ – 276.  Եւ ի վաղիւն 

միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր 

առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 285. 

ՄԽԻԹԱՐԵԼ – Իսկ հայրն մխիթարեաց զնա: - 156. 

ՄԽԻԹԱՐՈՒԹԻՒՆ - Իսկ զաւրքն մատուցին թուղթ քրիստոնէական 

աւրինաւք  և  մխիթարութեամբ: - 177. 

ՄԿՐՏԵԼ - Եւ առեալ սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա ի ձորն Այծսանայ 

և մկրտեաց զնոսա – 106. և որք մկրտեցան էին արք ԵՌ: - 106.  և 

հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել ի տեղւոջն, ուր զնշխարսն եդին, 

և զկանայս անդ մկրտել: – 106. 

ՄԿՐՏԻՉ - զի զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն 

աստուծոյ  և մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու / ծն. Յօհաննու 

Մկրտչին/ – 35. և ապա առեալ զաջ թեկն Մկրտչին տեառնագրեաց  շուրջ 

զգաւառաւն  ասելով – 96.  Մկրտիչ Հովհաննէս Կարապետ Քրիստոսի, 

չտեսանե՞ս զինչ գործեն: - 130. Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և 

Մկրտչի քո և աղաչանաւք սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց 

անդրդուելի և անսասանելի – 169. Ահա ժամ, ո՜վ Մկրտիչ Քրիստոսի 

Յովաննէս, ու՞ր են իմ սուրբ կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. 



541 
 

ՄԿՐՏԻՉ ՀՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԱՐԱՊԵՏ - Մկրտիչ Հովհաննէս Կարապետ 

Քրիստոսի, չտեսանե՞ս զինչ գործեն: - 130. 

ՄԿՐՏԻՉ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ - զի զգանձն կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, 

զմիջնորդն աստուծոյ  և մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու / ծն. 

Յօհաննու Մկրտչին / – 35. Ահա ժամ, ո՜վ Մկրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, 

ու՞ր են իմ սուրբ կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. 

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ - Եւ իբրև լցաւ նոցա անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն 

Սիւնեաց յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն 

– 105. 

ՄՂԵԼ - և ապա հասեալ հանդէպ Իննակնեան վայրուցն մղեալ ընկէց 

յերիվարէն – 91. Եւ ոմն ի ծառայից Սիւնեանց իշխանին մղեաց զոմն 

ընկէց յերիվարէ իւրմէ – 138. այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ 

և սլաքով եմ սրբեալ զարիւնն ի ճակատէս փոխանակ քրտան: – 178. Եւ 

ութսուն Գ ռազմ անձամբ իմով եմ կարգեալ և մղեալ – 178.    

ՄՆԱԼ - Որոց և  եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ 

Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 37. Իսկ սուրբն 

Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ ի Տարաւն– 53.  զորս հաւանեցուցեալ չարն 

մնալ յունայնութեան իբրև ի ճշմարտութեան: - 55. յորում հիմն հաւատոյս 

մերոյ խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն – 56. արդ 

մնացէք դուք ի Բիւզանդիայ – 60. Եւ շնորհք սուրբ հոգոյն մնասցէ ի վերայ 

հաւատացելոցդ: - 62. Ապա Յակոբ քեռբն իւրով Սակդենէիւ մնաց անդ – 

71. Իսկ անդրանիկն մնաց առ դայեկացն, և յետոյ ամուսնացաւ: - 72. և 

մնաց առ նմա մինչև նա թագաւորեաց ի տեղի հաւր իւրոյ: – 73. Եւ յետ 

փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք Կարապետին, 

մինչև ի  ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 76. Եւ ելեալք ի Կեսարիայէ 

մնայր ժամանակս ինչ ի Սեբաստիայ – 78. Իսկ ոմանք յիշխանաց 

զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ  ի  գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս 

մնացեալ են, որ  դեռ  ևս  ձաւնեն դիւաց: - 79. և ելեալ ի վերայ լերինն, որ 

հանդէպ Կուառաց, մնացին /ծն. մնային/ մինչև այլ զաւրք ուստեք 

եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80. և կային մնային իշխանքն մեր 

զաւրուն իւրեանց – 89.  և ինքեանք մնացին անդէն, ոմանք ի դիտանոցն 

մնալով, և այլ զաւրք ի մարգճակին առ աղբիւրս անտառին: - 95. Բայց առ 

թագաւորն Տրդատ ԼՌ  միայն մնացեալ էին զաւրք - 126. և հարեալ 

զազդարար փողսն՝ մնաց մինչև ամենայն զաւրքն ժողովեցան ի մի վայր: 

-132. Զոր ոմանք փախեան և ոմանք մնացին – 165. և կացցէ, մնասցէ 

փառք սուրբ երրորդութեանդ ի  տեղւոջ աստ: - 170. Մնասցէ, տէր, փառք 
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և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս այսորիկ, որպէս յառաջ 

հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն եկեղեցիս … սոյնպէս մնասցէ ի սմա 

մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 173. և սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն 

խաղաղութեան աշխարհի և զեկեալ թշնամիսն խորտակելոյ, և 

աղքատաց մնալ ի տեղիս իւրեանց: - 174. Եւ ինքեանք մնացին ի տեղին 

մինչև ցառաւաւտն – 175. և կացին մնացին մինչև նոքա եկին – 187. և 

մնացին ի վեց հազարէ անտի և ոչ մի: - 213. և մի ի նոցանէ ոչ մնաց – 226. 

Եւ մնաց ի Պարսից ԳՃ այր, որք ընդ միջոցս ելեալ փախստական եղէն. և  

զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին ի ձոր մի և թաքեան – 245. Եւ 

արջ, զի զոր ուտեն` Չմնայ առ ինքն – 247. Իսկ Վահան աճապարեալ 

գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ մնաց և ոչ մի: - 265. 

բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք 

մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. երեք 

հազար ի մին գիշեր սատակեցան, և այլքն փախեան, և քաղաքն աւեր 

մնաց: - 285. 

ՄՆԱՑԵԱԼ - Բայց թագաւորն պարսից զաւր մահուն Խոսրովու տաւն 

կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ ազգին Անակայ ետ: - 68. զի անդ իսկ էր 

խորհեալ դնել զմնացեալ նշխարս – 114. Եւ իբրև այգն զառաւաւտն 

մերկացաւ, պատրաստեցան մնացեալ զաւրքն հիւսիսականացն, և 

յարձակեցան ի վերայ հայոց զաւրացն – 139. 

ՄՇԱԿ - Զի հունձք բազում հասեալ են ի Քրիստոս, և մշակք սակաւ -– 37. 

Բայց զքեզ աղաչեմ, զի հանցես մշակս ի հունձս տեառն: - 38. Յորոց մին 

մշակն / ծն. մշակս, մշակ/, զոր խնդրեմք ի քէն, Եղիազարոս, և միւսն 

Սիւս հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ 

ձեռնադրեցի եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38. զի յերևել 

հովուապետին առցուք  և  մեք վարձս  ընդ  առաջին մշակացն: - 46. 

Տեառն և սիրելի եղբարց և հալածական մշակացդ, վասն բանին կենաց ի 

տէր ողջոյն ասեմ – 47. Բայց արդ աղաչեմք զքեզ, երջանիկ մշակդ 

աստուծոյ – 61. Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես, մշակ առանց ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն քան 

զերկինս: - 123. 

ՄՇԱԿՈՒԹԻՒՆ - Ամենայն ոք, որ զաստուածային մշակութիւն յանձն 

առնու, հալածական պարտ է լինել – 47. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ 

գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, 

ասեն զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ զնորին մշակութեան ելից 

զկարգն: - 68. 
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ՄՈԳ – Եւ կոչեցաւ անուն գեղջն մոգուց / ծն. Մոգոց / գերեզման, որ և 

Մոգտունս: - 254. 

ՄՈԳՏՈՒՆ - Եւ կոչեցաւ անուն գեղջն մոգուց գերեզման, որ և Մոգտունս: 

- 254. 

ՄՈԼՈՐԵԼ - Իբրև եկաք ի վայրս գեղջն, մոլորեցաք, զի գիշեր էր – 95. 

ՄՈԼՈՐԵՑՈՒՑԻՉ -  որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում 

անգամ զզրկեալս ի ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց 

աստուածս համարելով: - 40. 

ՄՈԿՔ - Իսկ իշխանն Անկեղ տանն տայ զսուրբն Գրիգոր ի ձեռն 

իշխանին Մոկաց և ասէ – 82. Իսկ իշխանն Մոկաց առեալ զԳրիգորիոս 

դառնայ ընդ զառիվայր լերինն, կամելով իջանել ի Կուառս: - 82.  Եւ ի նոյն 

պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին Մոկաց իշխանին – 94. 

ՄՈՌԱՆԱԼ - Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան -54. արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է, 

և մի՛ զգայլ, որ զբարս իւր մոռացեալ է – 162. Մի՛ մոռանար 

զծառայութիւն սուրբ Կարապետին և զայլոց սրբոց – 269.   

ՄՈՌԱՑՈՒՄՆ - Ուստի նախանձու բանսարկուին մեղք մտին 

յաշխարհս, և ի մեղացն մոռացումն, և ի մոռացմանէն կորուստ 

յաւիտենական – 166. 

ՄՈՎՍԷՍ - զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով 

ի մարմինդ քո – 40. Սա էր ի ժամանակս Մովսէսի /ծն. Մովսիսի/ Հայոց 

կաթողիկոսի, որ զթուականն գրեաց – 147.   

ՄՈՐԹ  -Եւ յորժամ լցան աւուրք պահոց նոցա, թափեցաւ մորթն 

վայրենական – 74.   

ՄՈՒԾԱՆԵԼ - զի ընդդէմ եկին արք տեղոյն և մուծին զմեզ ի ներքս: - 83. 

ՄՈՒԿՆ - Մկունք զի շատ տանէին ի ծակս իւրեանց` մաշեցան ոտք 

նոցա: - 247. 

ՄՈՒՇ - և այլն ամենայն անցեալ գնացեալ էին ի Մուշն աւան: - 126. և 

ինքն իջեալ էր ի Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ յամուրն Ողկան: - 179. և ինքն 

Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան առ Միհրան: - 185. և մի ոմն ի դին 

թաքուցեալ՝ հեծեալ յերիվարն փախեաւ ի Մուշ – 188. Իսկ նորա 

բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա Զ հազար այր ի Մուշ: - 210. Եւ ինքն 

յուղարկեաց զերիվարսն ի Մուշ յորդին  իւր – 220. Եւ ընդյառաջ գնաց 

Սմբատ Սուրենայ և ընկալաւ զնա սիրով. և ած զնա ի Մուշ: - 229. և  ինքն  
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էջ  ի  Մուշ: - 268.  ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի վերայ բլերն Մշոյ / ծն. 

Մշու /, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն 

թաղեալ: - 281. 

ՄՈՒՇ  ԱՒԱՆ - և այլն ամենայն անցեալ գնացեալ էին ի Մուշն աւան: - 

126. և  ինքն իջեալ էր  ի  Մուշն աւան - 179.  և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի 

Մուշն աւան առ Միհրան: - 185. 

ՄՈՒՇԵՂ - և նա եղև սիրելի վասն սրբութեան իւրոյ Մուշեղայ իշխանին 

Մամիկոնէից: - 147. Արդ՝ ի ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ  

Մամիկոնէից տանն, և ի հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն 

գործեցաւ ի վանս Գլակայ, ի  դուռն Կարապետին: - 148. Արդ՝ մինչ ի  

Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի 

Դուին և Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158. Զոր գիտացեալ Մուշեղայ, 

թէ նա թագաւորն  է,  մարտեաւ ընդ նմա – 159. սկսան բախել իրերաց, 

զոր յոյժ վաստակեցաւ Մուշեղ: - 159. կոչեաց թագաւորն զՄուշեղ և 

պատրաստեաց տալ պարգևս ամենայն զաւրացն – 160. գիտե՞ս դու զայդ, 

որ արքայիդ մահուան սպառնայ Մուշեղ: - 161. Արձակեաց և կոչեաց 

զՄուշեղ առ ինքն – 161. Իսկ Մուշեղ / ծն. Մուշեղայ / առեալ ընդ իւր 

միայն Խ իշխան առանց այլ ուրուք. և կազմեցան զաւրէն պատերազմի  և 

սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին առ թագաւորն: - 161. Իսկ իշխանն 

Մուշեղ առաքեաց առ յունաց զաւրապետն  և  ասէ – 162.  և առաքեաց առ 

Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն և ասէ թէ՝ Եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին 

Յունաց – 162. Իսկ ոմանք հասեալ ի Մուշեղայ իշխանէն տեղեկանալ 

վասն զաւրացն, իբրև տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի 

երթեալ պատմեցին իշխանին Մուշեղայ: - 176. Ո՛չ այլ մինչև զիշխանն 

Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: - 179. Եթէ զերկիրս ինձ 

տաս իշխանութեամբ, ես տամ զիշխանն Մուշեղ  ի  ձեռս քո – 179. և ինքն 

իջեալ էր  ի Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ յամուրն Ողկան: - 179. Եւ ինքն 

առեալ զզաւրս իւր Շ, երթեալ առ Մուշեղ – 184. Եւ զիշխանն Մուշեղ ետ 

ածել ի քաղաքն: - 195. Զոր Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն տուեալ գանձս 

բազումս և հրամայեաց քարակոփս շինել – 202. Յետ վաղճանելոյն 

Մուշեղայ` նստաւ Վահան իշխան Մամիկոնէից տանն – 203. Բայց խնդրէ 

զայս ի մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին – 251.  և  եդից պսակ  ի  գլուխ  

քո և արարից զքեզ մարզպան Հայոց, միայն լոկ զոսկերսն Մուշեղայ և 

զՎահանայ տուր ցիս: – 254. Եւ եղեւ այս  ի  թուականութեանն Հայոց  և  

ՃԼ …և  իշխանութեանն Վահանայ Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու 
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իշխան նստեալ  ի  Մուշեղայ Մամիկոնենի ցեղէ: - 282. որ ԼԲ էր ի 

Մուշեղայ – 288. 

ՄՈՒՇԵՂԱՄԱՐԳ - և  երթեալ յանդիման նոցա իջանէր  ի  

Մուշեղամարգն Հաշտենից: - 134. 

ՄՈՒՇԵՂ  ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ - Եւ եղեւ այս ի թուականութեանն Հայոց և ՃԼ 

…և  իշխանութեանն Վահանայ Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու իշխան 

նստեալ  ի  Մուշեղայ Մամիկոնենի / ծն. Մամիկոնեն, Մամիկոնեան / 

ցեղէ: - 282 

ՄՈՒՏ / Ք / - քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ  / ծն. մօտ / Կարապետին 

յաշխարհդ Հայոց – 41. զոր և թագաւորն զհետ մտեալ` մինչ ի մուտս 

արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. Ո՜վ տէր, 

դու ներե՞ս կնոջն, որ զայն գործեաց և այլ կանանց համարձակեաց մուտ: 

- 154. և զի նուրբ էր մուտ քաղաքին` ի ժամուն սակաւք մտանէին: - 181. և 

փախստական արարին  մինչև  ի մուտս արևուն – 217. Եւ զվեց գաւառին 

հարկն, զոր առեալ են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան 

զայն թող տան – 233. և ի մէջ առեալ զզաւրսն Պարսից և սկսան կոտորել 

յանխնայ մինչև ի  մուտս արևուն: - 245. 

ՄՈՒՏՔ ԱՐԵԳԱԿԱՆ - զոր և թագաւորն զհետ մտեալ` մինչ ի մուտս 

արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. 

ՄՈՒՏՔ ԱՐԵՒՈՒ - և փախստական արարին  մինչև  ի  մուտս արևուն – 

217. և ի մէջ առեալ զզաւրսն Պարսից և սկսան կոտորել յանխնայ մինչև ի  

մուտս արևուն: - 245. 

ՄՈՒՐԱՏ - և  զգլուխսն ի մուրատն և ի  դաշտն ընկենուին – 189. 

ՄՈՒՐԻԿ - Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ և 

Ջամբ Խորսով որդի նորա եկն փախստական ի Հռոմս առ Մուրիկ: - 158. 

յղեաց առ Խոսրով Մուրիկ / ծն. Մաւրիկ / արքայն Յուաց – 160. Եւ յետ 

սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ / ծն. զՄաւրիկ / և ինքն նստաւ 

յաթոռ նորա: - 162. Զոր լուեալ Խոսրովու՝ գնաց վրէժխնդիր լինել 

Մուրկայ /ծն. Մաւրկայ/–162. Յառաջին ամի թագաւորութեանն 

Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ 

նորա – 164. 

ՄՈՒՐՀԱՅ - Բայց որ երկու տարի զԽառանայ գինին և զԱսորոց և 

զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 232. 

ՄՈՒՐՃ - յարձակեալ ի վերայ նորա եհար մրճովն ի վերայ սաղաւարտին 

– 91. Եւ ի վեր ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ գագաթանն և 

ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն իջանէր: - 159. Եւ սկսան մրճաւք հարկանել – 
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175. Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ գագաթանն և գոգեաց 

սաղաւարտն, և գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց – 224. և տեղի տայր 

սաղաւարն մրճին Սմբատայ – 224. 

ՄՈՒՐՏ – Իսկ Վահանայ զհետ մտեալ ի մուրտսն լնուլ – 184. 

ՄՏԱՆԵԼ - և ինքն մտեալ յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր առաջի 

նշխարաց  սրբոց առաքելոցն և առաջի տապանի սուրբ Կարապետին – 

54. զորոյ զհետ մտեալ Եւթաղէ հասանէ ի գաւառին Այրարատեան - 69. և 

դադարեալ ի  Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի ստնտու 

մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ համարձակ սնուցանէր զմեր 

Լուսաւորչին: - 69. Իսկ Բուրտար իբրև լուալ զայս հրաման ի թագաւորէն, 

փութացեալ եմուտ առ Ուգուհի  կին Անակայ, և առ զԳրիգոր ի գրկաց 

նորա – 70. մայրն եմուտ  ի  վանս կանանց և  կրտսերն գնաց զկնի 

ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. և յառաջեալ քան զնոսա 

մտաք ի ներքս – 83. Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց 

զոմն առ իշխանին Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 83. Բայց 

ո՛չ է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի բազում զաւրք 

մտանեն – 99.  եթէ կին ոք մի՛իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի 

մի՛ կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ 

նա – 102. որ մտանեն և որ ակնարկէն ընդ նա իսկ – 102. Եւ ինքեանք 

ոմանք յառաջ գնացեալ մտին ի  քաղաքն – 113. Բայց թագաւորն և 

Գրիգորիոս մեւք հանդերձ ի փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք - 129. 

զոր և թագաւորն զհետ մտեալ` մինչ ի մուտս արեգականն յանխնայ 

կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. Եւ ի Վիրս մտեալ` ի  բազում 

տեղիս կոտորեցին: - 142. բայց մինչ ի Տարաւն մտին, ԾԸ  հազար էին: - 

142. բազում անգամ աղաչեալ զսպասաւորացն, զի թողցեն մտանել 

յեկեղեցին – 150. Արդ՝ ես մտանեմ, ով տէր, և զքո մայրդ ինձ բարեխաւս 

ունիմ – 152. Եւ զայս ասացեալ եմուտ ի ներքս համբուրելով զորմս 

տաճարին – 152. Եւ նորա քաջալերեալ զզաւրս Հայոց` հազիւ 

հաւանեցոյց մտանել ի պատերազմն: - 159. Ուստի նախանձու 

բանսարկուին մեղք մտին յաշխարհս, և ի մեղացն մոռացումն, և ի 

մոռացմանէն կորուստ յաւիտենական – 166. և զի նուրբ էր մուտ 

քաղաքին` ի ժամուն սակաւք մտանէին: - 181. և ի ներքս մտեալ 

զյաղթութեան փողսն հնչեցուցանելով, և զդուռն ի բաց թողէք, զի նոքա 

կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 183. Դիմեցին և նոքա ի քաղաքն և 

սկսան մտանել: - 183. Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ 

մտանէին – 183. Իսկ Վահանայ զհետ մտեալ ի մուրտսն լնուլ – 184. Եւ 
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մտեալ ի սենեկն՝ խաւսեցաւ ընդ նմա այսպէս և ասէ – 185. զորոյ զհետ 

մտեալ երկու ոմանց և  անցեալ  ի  գետոյն յայն  կոյս, ըմբռնեցին, 

ջախջախեցին զգլուխ նորա – 188.  Իսկ նա վասն խաւթութեանն ի սենեկն 

եմուտ և զնա միայն թողոյր ի ներքս: - 189. Իսկ նոցա ժողովեալ ի տաճար  

մի  ընդ գինի մտին: - 189.  Եւ իբրև գայր իշխանն մտանէր ընդ փողոցն 

խաւարչտին, Զ այր աստի և անտի կային – 192. և մինչդեռ մտանել կամէր 

ի սենեկն, աճապարեալ ունէին զփողիցն – 193. Եւ եկեալ եմուտ ի վրանն 

առ Վահան, կարծելով թէ Միհրան է: - 197. Եւ արդ՝ ես եկեալ եմ վասն 

սիրոյ.  արի՛, եկ դու յի՛ս և երդուիր, որ այլ չմտանես ի չարութիւն և 

ապրեաց: - 208. Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝  խնդրէին ելս 

իրացն և ոչ գտանէին: - 212.  Եւ Սմբատ զհետ մտեալ ասէ – 224. Իսկ 

Սմբատայ առեալ զգլուխն և  զհետ մտեալ ծառային ասէ – 225. Եւ մտեալ 

զաւրաց ի տունս՝ զորս պարսիկ լեզուաւ գտանէին, սատակէին: - 227. և  

զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և թաքեան – 245. Եւ 

դարձեալ եկն  ի  տեղին և  երթեալ գաղտ եմուտ  ի  խորանն  առ  Տիգրան: 

- 255. և  մտեալ ծառային Վահանայ կտրեաց զգլուխ նորա – 255. Որ իբրև 

արկին  ի  բանակն,  և  ինքեանք զհետ մտեալ / ծն. ի հետամտեալ/ սկսան 

կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի – 257. Ապա 

զհետ փախստէիցն մտեալ, խնդրեցին, և հայեցեալ տեսին զնոսա 

գահավիժեալ: - 259. Եւ մտեալ յռազմ` ցրուեաց զժողովեալսն  ի  վերայ 

հաւր իւրոյ: - 261. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ մտին 

զհետ / ծն. զհետ մտին / նոցա.  և ի վաղիւն հասին: - 262.  Իսկ պարսիկք 

յարուցեալ զհետ մտեալ զաւրացն և  տուեալ զնոսա Արածնոյ` նեղէին: - 

263. Եւ Պալունեաց իշխանն զհետ մտեալ բազում զաւրաւք կոտորէին: - 

266. Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի պատերազմ, այլ տեսից, ասէ, թէ նոքա 

զի՞նչ գործեն: - 271. Իսկ Վահանայ մտեալ ի գետն, էանց յայնկոյս ի գեւղն, 

զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի 

թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին և ասէ - 276. 

ՄՏԱՆԵԼ ԶՀԵՏ - Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ մտին 

զհետ /ծն. զհետ մտին / նոցա. և ի վաղիւն հասին: - 262. 

ՄՏԵՐԻՄ - ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան ի ձեռս 

իմ՝ ապստամբ զիս կարծելով – 180. 

ՄՏԵՐՄՈՒԹԻՒՆ - Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ / ծն. ողորմութեանդ / 

քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. 

Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ 

զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 59. 
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ՄՏՐԱԿԵԼ - Եւ մտրակեալ / ծն. մտրակել / զերիվարն իւր զկնի 

Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: 

- 135. 

ՄՐՃԱՒՈՐ - Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան իբրև զմրճաւորս 

քարահատաց  կամ  իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և  միւսն իջուցանէր: - 

135.   

 

 

 

 

                                                                  Յ  

 

 

 

Յ - Յ այր թողեալ յանցս Մեղտեայ … և ինքն Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն 

աւան առ Միհրան: - 184. 

ՅԱԿԱՆԷ ՅԱՆՈՒԱՆԷ - Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և 

զլերինն և զարանցն, որ ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային 

կործանել – 63. 

ՅԱԿՈԲ  - Զոր ոմանք համբաւեն, եթե Զգաւն ասեն եղբաւրն Գրիգորի, որ  

է  Յակոբ: - 70. Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն / ծն. Յակովքն / այն 

հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 

70. Ապա Յակոբ քեռբն իւրով Սակդենէիւ մնաց անդ – 71. 

ՅԱՂԱԳՍ - և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի նոյն տապանին, յաղագս միշտ 

լուսոյն, զոր ունէր:– 115. 

ՅԱՂԱՉԱՆՍ  ԴԱՌՆԱԼ - զոր յաղաչանս / ծն. աղաչանս / դարձան և 

հարկս խոստանային տալ նոցա: - 212. 

ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼ - արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է  …   

ապա թէ ոչ՝ որ զութսուն հազարն յաղթահարեաց, կարող է և 

զեաւթանասուն հազարդ  յաղթահարել: - 162. Իբրև ճակատեցան ի 

պատերազմ ընդ յիրեարս, զառաջին յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. 

ՅԱՂԹԵԼ – զի թէպէտ և յաղթել ոչ կարեմք, սակայն լաւ է մեռանել ի 

վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ 

տեսանեմք: - 86. ապա հնչեցուցին զփողս պատերազմացն և դիմեցին 

առհասարակ ի վերայ միմեանց, զառաջին յաղթեցին զաւրքն Հայոց 

քրմացն: – 90. զի այնպիսի էր այր յաղթող և կորովի և ի գործ 
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պատերազմի յառաջադէմ – 90.  Փառք քեզ Քրիստոս, փառք քեզ սուրբ 

Կարապետ, որ յաղթեցեր հակառակորդիս: - 215. Կախարդասա՛րք, և  

դուք ի կախարդի՞նս էք պանծացեալ և կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել 

Պարսից քաջաց: - 274.   

ՅԱՂԹՈՒԹԻՒՆ - Իսկ արս Ռ ընդ իշխանացն ըմբռնեալ՝ մեծաւ 

յաղթութեամբ դարձան ի կոտորածէն: - 160. և ի ներքս մտեալ 

զյաղթութեան փողսն հնչեցուցանելով, և զդուռն ի բաց թողէք, զի նոքա 

կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 182. Եւ երկու հարիւր ձի զառաջին 

յաղթութեանն աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին- 211. Եւ 

եհար զգլուխ նորա և ընկէց. և  դարձաւ մեծաւ յաղթութեամբ ի  բլուրն: - 

226. 

ՅԱՄԱՒԹ ԱՌՆԵԼ - Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ ի Վաշդեան՝ 

յամաւթ առնելով վասն ծածուկ իրացն: - 284. 

ՅԱՄԵԼ - Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս  ի վշտի էի, սակայն 

շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. Որք 

երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին – 118. 

ՅԱՄԵՆԱՅՆԻ - զի դու կարող ես յամենայնի  և  քեզ փառք յաւիտեան: - 

104. զի դու կարող ես յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. 

ՅԱՅՆԺԱՄ - նոքա յայնժամ գնացին, մինչ դու զբագինսն կործանեցեր և 

մեզ հարցման պատասխանի էիք արձակեալ:  – 44. Միւս պատճառ՝ վասն 

նորա և միւս՝ քննութեան աղանդոյն Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք 

դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. Յայնժամ ի մէջ անցեալ Արձանն և 

իշխանն Անկեղ տան  և սկսան անցանել զմիմեամբք – 86. յայնժամ նոքա 

ընդ ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած լի արտասուաւք և  

ասեն – 271. 

ՅԱՅՆԿՈՅՍ - զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, 

իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի, յայնկոյս ձորոյն հանդէպ գեղջն, 

դնէր  և նշանագրէր: - 83. Իսկ արք գեղջն եկեալ անցին յայնկոյս և 

զամրոցն պաշարեցին: - 83. որք  ի  վաղիւն եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն 

– 84. Իսկ մեք դէմ եդեալ կամեցաք անցանել յայնկոյս գետոյն յամրոց մի 

կոչեցեալ Հովանս: - 113. Սա շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր 

զնշխարսն պահեաց՝ յայնկոյս Կուառաց, առ յորդաբուխ աղբերն – 146. Եւ 

առին զզաւրսն և անցին յայնկոյս Արածնոյ և զկինն և զորդին ի հետ 

ունէին: - 233. Բայց զի նենգել կամէր պարսկին, և Սմբատ եթող զորդին 

իւր զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանցէ: - 234. և որք 
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անցին ի գետոյն յայնկոյս, Մեղտոյ ուշ արարին: - 272. Իսկ Վահանայ 

մտեալ ի գետն, էանց յայնկոյս ի գեւղն, զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. 

ՅԱՅՍԿՈՅՍ - Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ երկերիւր 

կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով ամեհեաւք, և երկաթ մի յայսկոյս 

ասպարին և  երկաթ մի յայն, և գնաց մերձ ի բանակն Հոնին – 256. 

ՅԱՅՏ  Է - և կայ ի դուռն Ստեփաննոսի. և այլ ոչ է յայտ: - 267. 

ՅԱՅՏՆԱՊԷՍ – Եւ ոչ եթէ յայտնապէս ումէք դնէր զիրսն, այլ ի ծածուկ – 

101. 

ՅԱՅՏՆԵԼ - և այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն 

յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. և յայտնեա տեղի 

բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի 

գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ 

այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. Եւ իբրև կատարեաց 

զաղաւթսն յայտնեցաւ առ նմա հրեշտակ տեառն և ասէ – 57. Թէպէտ և ի 

սրբոց ոք ջանասցէ աղաւթիւք, մի՛ յայտներ: - 104. Իբրև ետես Վահան, 

եթէ յայտնեցաւ / ծն. յայտնեցան / ինքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի 

դարանսն էին, յարուցեալ նոցա յետուստ կողմանէ, փախստական 

արարին ի բերդս կոյս Կոթ ձորոյ: -198. Կարապե՛տ, յայտնեա զքեզ և 

այսաւր ծառայից քոց – 223. Եւ  յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր  ի  դուռն 

եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն Վահան – 280.   

ՅԱՅՏՆԻ - թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ եդեալ ես, կամ զ՞ոյ պաշտաւնեայս 

թողեր առ նոսա և թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն ոմանք - 61. Եւ 

եդեալ զնոսա ի սուրբ Սերեդոնն, ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց ի նոյն 

տեղւոջ մինչև ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. Արդ այս ձեզ 

յայտնի լիցի - 86. Զի և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին 

կատարեալ ի հաւատս և զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել -110. Ի 

ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի … հրամանաւ տեառն Ներսիսի 

Հայոց կաթողիկոսի ... գրեալ և կազմեալ ի  վանսն Գլակայ,  ի  դուռն 

սրբոյ Կարապետին, յորում կայ նշխարք Կարապետին՝ բեւեռովն յայտնի 

գոլ, թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  իմոցն – 288. 

ՅԱՆԴԻՄԱՆ - և երթեալ յանդիման նոցա իջանէր ի Մուշեղամարգն 

Հաշտենից: - 134. 

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵԼ – Սա յանդիմանեաց զիշխանն Հարքայ, որ ունէր զկին 

եղբաւր իւրոյ – 205. 

ՅԱՆԴԳՆԱԲԱՐ - և հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և յանդգնաբար 

յարձակեցան ի  վերայ: - 81. 
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ՅԱՆԴԳՆԵԼ – զի մի ոք յանդգնեսցի հանել զնոսա: - 115. Եւ այնչափ 

յանդգնեալ, մինչ զի զիշխանն Ծոփաց ի մէջ առեալ բազումք պատեցին 

զնովաւ: - 139. Որ ոք յանդգնեսցի մարտնչել ընդ եկեղեցի աստուծոյ Այս 

սուր եղիցի ընդ նմա - 153. ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214. 

ՅԱՆԴՈՒԳՆ - Եւ առեալ զժամահարսն  և հարին յանդուգն / գրքում` 

յանդուքն, ծն. անդուքն, յանդուգն /  - 272.   

ՅԱՆԽՆԱՅ – Եւ յանխնայ սկսաւ արեան ճապաղիս հանել – 90. Եւ 

դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորել սկսան արս ՌԼ 

դիաթաւալ կացուցանէին: - 93. և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն, 

որպես ի թակարթ արկեալ յանխնայ կոտորեցին – 131. զոր և թագաւորն 

զհետ մտեալ`մինչ ի մուտս արեգականն յանխնայ կոտորեցին որք 

դիմադարձ գտան: - 138. Եւ սկսան յանխնայ կոտորել – 187. և արք բերդին 

ընդդէմ եկեալ քարամբք և գլովք յանխնայ կոտորեցին – 199. Մինչ դեռ նա 

զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս յանխնայ 

կոփէին: - 216. Եւ պատեցին զնա յանխնայ – 240. և ի մէջ առեալ զզաւրս 

Պարսից  և   սկսան կոտորել յանխնայ մինչև ի մուտս արևուն: - 246. 

ՅԱՆԿԱՐԾ - Եւ յանկարծ / ծն. յանկարծակի / զէնս վերացուցեալ՝ 

կտրեաց զգլուխ երիվարին Ասուրայ – 215.   

ՅԱՆԿԱՐԾԱԿԻ - ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, 

յանկարծակի զէնս ի վեր  վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ 

կացուցանէին: - 68. և յանկարծակի յարձակեցաւ ի վերայ նորա: - 93. 

յանկարծակի ծագեաց լոյս սաստիկ առաւել քան զճառագայթս 

արեգական  ի նշխարացն – 95. յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ 

յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ մեր – 127. Եւ յանկարծակի հասին զաւրքն 

պարսից – 174. և զնոսա յանհոգս արարեալ՝ յանկարծակի հնչեցուցին  

զփողսն յետոյ  և  առաջոյ: - 186. Եւ յանկարծակի եհար զնոսա սրով: - 210. 

Եւ ելեալ ի մէջ գիշերի ի վերայ զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ յանկարծակի 

երևեալ այր մի հերաւոր, և ի հերաց նորա լոյս փայլատակէր  - 218. Եւ 

Վահանայ յանկարծակի առեալ բարձ մի ՝ աճապարեաց և ձգեաց ի վերայ 

բերանի նորա – 255. 

ՅԱՆՀՈԳՍ - և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. փախո 

զԳրիգորդ յանհոգս ուրեք հանդերձ ընկերաւք իւրովք  - 82. և  զնոսա 

յանհոգս / ծն. անհոգս/ արարեալ՝ յանկարծակի հնչեցուցին զփողսն յետոյ 

և առաջոյ: - 186. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին, և 

ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. իբրև տեսին 

զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք 
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յերիվար ելանել – 238. զի որչափ զաւրքն բազմանային, նոքա յանհոգս / 

ծն. անհոգս / լինէին ի մէջ նոցա – 243. 

ՅԱՆՀՈԳՍ  ԱՌՆԵԼ- և  զնոսա յանհոգս / ծն. անհոգս / արարեալ՝ 

յանկարծակի հնչեցուցին  զփողսն յետոյ և առաջոյ: - 186. 

ՅԱՆՀՈԳՍ  ԼԻՆԵԼ - Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին, 

և ձայն սաստիկ հնչեցուցին շուրջանակի զնոքաւք – 187. զի որչափ 

զաւրքն բազմանային, նոքա յանհոգս / ծն. անհոգս / լինէին ի մէջ նոցա – 

243. 

ՅԱՆՁԻՆ ՈՒՆԵԼ- Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ 

վերջանայր պարթևն ի սպանմանէն Խոսրովու – 67. զոր թագաւորն 

յանձին կալեալ գնալ  ի  տեսութիւն տեղեացն, զոր հիմնարկեաց: - 118. 

Իսկ Վահան յանձին կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել  և առ նա 

յուղարկել, զի հաշտեսցի և գնասցէ: - 179. Եւ նորա յանձին կալեալ իջոյց 

ի պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց տեղի 

և շինեաց եկեղեցի: - 280. 

ՅԱՆՁՆ ԱՌՆՈՒԼ - Ամենայն ոք, որ զաստուածային մշակութիւն յանձն 

առնու, հալածական պարտ է լինել – 47. յանձն առէք լինել աւտար ի 

վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ ինչ զմտաւ ածելով զպանդխտութեան 

ժամանակս – 47. Զոր յանձն առեալ  տայ  ի ձեռս նորա իշխանս և զաւրս 

բազումս – 74. որք յանձն առին գալ ընդ նմա: - 105. 

ՅԱՆՁՆ ՈՒՆԵԼ - Եւ յանձն կալեալ իշխանին՝ գնաց ի տուն իւր: - 280.  

ՅԱՆՑԱՆՔ - Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ 

Կարապետիս  և  մեր հեղմամբ արեանս գրեա՛ զնոսա յորդեգրութիւն 

սրբոցն  ի  լոյս: - 172.   

ՅԱՇՏ – Եւ ելեալ յաշտից տեղեացն, զոր և գնաց ընդ լեռնակողմն և եկեալ 

բանակեցաւ ի գլուխ Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն:  -  119.   

ՅԱՋՈՐԴԵԼ - Եւ եթէ ոյք յաջորդեցին յառաջնորդութիւն  սուրբ 

Կարապետին, որ Գլակայ կոչի վանս – 145.  

ՅԱՌԱՋ - Եւ  իբրև մերձ եղեն յելս զառիվայրին, յառաջ մատուցեալ 

Արձանն  և  Դեմետր, և հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և 

յանդգնաբար յարձակեցան  ի  վերայ: - 81. Սիւնեաց իշխան, յառաջ 

մատի՛ր  և  տես, գուցէ զաւրքդ հիւսիւսոյ իշխանին են: - 82. Իսկ Արձանն 

յառաջ մատուցեալ սկսաւ թշնամանել զիշխանսն հայոց  և  ասէ – 84. 

Յառաջ մատի՛ր, ո՛վ դենակորոյսք  և  ուրացողք զհայրենի աստուածսն – 

84. Բայց որ իշխանդ ես Անկեղ տան, յառաջ մատիր – 86. Ապա դարձան և 

եկին ընդ յառաջ մեր – 113. Եւ ինքեանք ոմանք յառաջ գնացեալ մտին ի 
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քաղաքն – 113. նոքա ընդ յառաջ եղէն մեզ և միաբանեալ ելաք ի բլուրն 

աղաւթեցաք: - 122. Եւ ինքեանք յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում 

աւուրս – 125. Արքայ հայոց, յառաջ մատի՛ր:  - 134. Ասեղահաջ յառաջ 

մատիր և մենամարտեսցուք: - 137. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն 

էր յուղարկեալ, հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ 

առնել -142. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս 

այսորիկ, որպէս յառաջ հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն եկեղեցիս … 

սոյնպէս մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 173. Իսկ 

Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն  աւետիս տայր – 183. Մինչ նոքա 

զայն պատերազմն վճարեցին, և յառաջ եկին յայսոց – 187. Հաշտենից 

իշխանն ինքն յառաջ մատուցեալ ասէր – 212.  Եւ հայրն զաւրացուցեալ և 

յառաջ կացեալ մատնեաց տէր  ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. Ու՞ր 

եք քաջք, յառաջ մատիք – 222. Արդ՝ իբրև մերձեցան ի  վայրս վանիցն, ընդ 

յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն և արգելուին զնա վասն Սուրենայ: - 235. 

Ու՞ր ես, բազուկ քաջ և հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, գաւազան իմոյ 

ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև զքաջ արծիւ - 241. 

Եւ ինքեանք եկեալ իջին ի վանացն գեւղն. ընդ յառաջ / ծն. ընդառաջ / 

երգս առեալ նման միմեանց. որ և յետոյ ի հոտել դիակացն շէր հանեալ 

ասէին: - 246. 

ՅԱՌԱՋԱԳՈՅՆ – զի ես յառաջագոյն գրեցի քան զնա: - 65. 

ՅԱՌԱՋԱԴԷՄ - զի այնպիսի էր այր յաղթող  և  կորովի  և  ի  գործ 

պատերազմի յառաջադէմ  /ծն. առաջադէմ/ մինչ զի ամենայն իշխանքն 

Հայոց դողային ի նմանէ: – 90. 

ՅԱՌԱՋԱՆԱԼ - և յառաջանալ քան զնոսա մտաք ի ներքս – 83. 

ՅԱՌԱՋ  ԳԱԼ - Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս 

տայր – 183.  Մինչ նոքա զայն պատերազմն վճարեցին, և յառաջ եկին 

յայսոց – 187. 

ՅԱՌԱՋ  ԳՆԱԼ – Եւ ինքեանք ոմանք յառաջ գնացեալ մտին ի քաղաք – 

129. 

ՅԱՌԱՋԵԼ - որոց յառաջել արգելուին առ գլուխ Արձանին – 130. 

ՅԱՌԱՋ ԵԼԱՆԵԼ  - Եւ ինքեանք յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում 

աւուրս – 125.   

ՅԱՌԱՋԻՆ – Այլ մեք դարձցուք անդրէն յառաջին կարգն: - 110. Ո՛չ զայս 

հրաման ընկալեալ եմք յառաջնոցն, և ո՛չ մեք իշխեմք առնել: - 151. և 

իշխան գոլով ի վերայ մահու՝ զմահ գերեաց, ճանապարհս յերկինս 
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ուղղեաց՝ առաջնորդելով ամենեցուն յառաջին յանմահական վիճակն: - 

167. 

ՅԱՌԱՋ  ԿԱԼ - Եւ հայրն զաւրացուցեալ և յառաջ կացեալ մատնեաց տէր 

ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. 

ՅԱՌԱՋ  ՄԱՏՉԵԼ - Եւ  իբրև մերձ եղեն յելս զառիվայրին, յառաջ 

մատուցեալ Արձանն և Դեմետր, և հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և 

յանդգնաբար յարձակեցան ի վերայ: - 81. Սիւնեաց իշխան, յառաջ 

մատի՛ր և տես, գուցէ զաւրքդ հիւսիւսոյ իշխանին են: - 82. Իսկ Արձանն 

յառաջ մատուցեալ սկսաւ թշնամանել զիշխանսն հայոց և ասէ – 84. 

Յառաջ մատի՛ր, ո՛վ դենակորոյսք և  ուրացողք զհայրենի աստուածսն – 

84. Բայց որ իշխանդ ես Անկեղ տան, յառաջ մատիր – 86. Արքայ հայոց, 

յառաջ մատի՛ր:  - 134. Ասեղահաջ յառաջ մատիր և մենամարտեսցուք: - 

137. Հաշտենից իշխանն ինքն յառաջ մատուցեալ ասէր – 212.  Ու՞ր եք 

քաջք, յառաջ մատիք – 222. Ու՞ր  ես, բազուկ քաջ և  հզաւր ընդդէմ 

թշնամեաց, գաւազան իմոյ ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ 

մատիր իբրև զքաջ արծիւ - 241. 

ՅԱՌԱՋ ՔԱՆ  Զ - Եւ ապա առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց զնա 

հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. Բայց որդի նորա Տիրան 

հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց ի 

դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Եւ 

արկեալ զինքն  ի  վերայ սեղանոյն զենին յաւուր Պենդեկոստէին, յառաջ 

քան զՔրիստոս պատարագեալն: - 285. 

ՅԱՌԱՒԱՒՏՈՒՆ - յառաւաւտուն /ծն. առաւօտն, առաւօտ, յառաւօտէն/ 

պահուն ելանեն յանտառէն ի բլուրս ուրեք, և դու անդ կաց զգուշութեամբ, 

զի մի՛ զձեզ տեսանել փախիցեն – 120.  

ՅԱՌՆԵԼ - զի յարեան ի վերայ նորա հերեսիովտայք և հալածեցին զնա ի 

կողմանս Հռովմայ: - 44. Արդ՝ արի՛, սթափեաց, և  զեկեալդ ի վերայ մեր 

զՄիհրան յուղարկեսցես: - 177.  Արդ արի գնա և իմաստութեամբ որսա 

զնա – 178. Դուք ինձ վնաս էք ի տալ յառնել, որ զտաճարս այրել էք ի տալ: 

- 194. Եւ որ բուն յետինքն էին ի դարանի յայն,  յարեան / ծն. չյարեան / 

իսկ –199. զոր իմացեալ դարանակալացն` յարեան ի վերայ և կալան 

զնոսա – 199. յարեան ի վերայ դարանակալքն աստի և անդի – 200. Եւ 

արդ՝ ես եկեալ եմ վասն սիրոյ. արի՛, եկ դու յիս, և երդուիր, որ այլ 

զմտանես ի չարութիւն և ապրեաց: - 208. յերկրէս ել, արի և գնա 

խաղաղութեամբ, ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն 

ամենայն երկիր տեսանէ: - 209. արդ՝ արի եկ առ մեզ և լեր հարկատու, 
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ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214. բայց արի անցանեմք և յուխտ 

երթամք ի վանս իմ - 233. Արի եկ առ իս և մի՛ երկնչիր և առ յինէն գանձս 

և մեծութիւն – 253. Նեղեացար պանդխտութեամբ, արդ՝  արի ե՛կ, զի 

խորհեսցուք  ինչ  ի  վերայ արքայի: - 284.   

ՅԱՌՆԵԼ Ի ՎԵՐԱՅ - զոր իմացեալ դարանակալացն` յարեան ի վերայ և 

կալան զնոսա – 199. յարեան ի վերայ դարանակալքն աստի և անդի – 200. 

ՅԱՍՏՈՒԱԾՈՒՍՏ - Զառ ի յաստուածուստ /ծն. վերուստ/ պատուեալ և ի 

մարդկանէ փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ 

սրբոյ  հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. 

ՅԱՐԱԺԱՄ - Ուստի և յարաժամ ճգնութեամբ բազմաց աւրինակ գոլով և  

դաստիարակելով շնորհիւն տեառն. ողջ լինիք վասն բազմաց 

աւգնականութեան ի տէր և մերոյ բարեխաւսութեանս. ամէն: - 38 – 39.   

ՅԱՐԿ - զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին 

ի միւս յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի 

բանդ: - 193. 

ՅԱՐՁԱԿԵԼ - հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և յանդգնաբար 

յարձակեցան  / ծն. արձակեցան / ի վերայ: - 81. վաղվաղակի յարձակեալ 

ի վերայ քաջ իշխանացն՝ ի փախուստ դարձուցին զզաւրսն: - 84. և 

միաւորեալք դասք քրմացն ընդ միմեանս՝ յարձակեցան  ի  վերայ 

զաւրացն Հայոց – 88.  յարձակեալ ի վերայ նորա եհար մրճովն ի վերայ 

սաղաւարտին – 91. և յանկարծակի յարձակեցաւ ի վերայ նորա: - 93. Իսկ 

այլք ի դիւացն ... այնպէս յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն և զքուրմսն 

առհասարակ լլկեալ թռչին իբրև զմեռեալս: – 98. բազում ողբովք  ի վերայ 

յարձակեալ ասէին- 99. Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպես ի դիպող ժամանակի 

գտեալ յարձակեցան ի վերայ գեղջն – 131. Եւ իբրև այգն զառաւաւտն 

մերկացաւ, պատրաստեցան մնացեալ զաւրքն հիւսիսականացն, և 

յարձակեցան /ծն. արձակեցան/ ի վերայ հայոց զաւրացն – 139. Իսկ 

ընդդեմ /ճիշտը`ընդդէմ/ դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի թագաւորին  

Տրդատայ, և նորա բարկացեալ յարձակեցաւ ի վերայ նորա և ընդ յերկուս 

ճեղքեաց: - 140. հրեշտակք ապաշաւեսցեն զանձն իմ և դևք յարձակեցան 

ի վերայ իմ: - 150. Եւ միաբան զայս ասացեալ՝ յարձակեցան ի վերայ 

Պարսից – 159.Եւ յարձակեալ ի վերայ սրբոցն, առժամայն զեւթնեկեանն 

սպանին – 174. Գուցէ ոք թշնամի յարձակիցի  և  դուք չեք ընդել վայրուցն: 



556 
 

- 185. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, նախանձեալ զնախանձն 

աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ նոցա և սկսան կոտորել: - 213. և 

յարձակեալ ի վերայ  նորա, կտրեաց զգլուխն և ի վեր կալեալ ասէր – 215. 

Իսկ Սմբատայ քաջաբար ի վերայ յարձակեալ ասէր – 216. Եւ յամենայն 

կողմանց ի վերայ յարձակեցան և ի մեջ/ճիշտը`մէջ/ առին զզաւրսն 

պարսից: - 222. Եւ յարձակեալ Վարազայ, որ էր իշխան Պալունեաց, 

կտրեաց զգլուխն Սուրենայ – 235. իբրև տեսին զզաւրսն Պարսից, զի 

յանհոգս էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք յերիվար ելանել – 238. 

Զոր տեսեալ Վահանայ  և  գիտացեալ թէ Կարապետն է, խնդացեալ 

յարձակեցաւ  ի  վերայ նոցա – 264.   

ՅԱՐՁԱԿԵԱԼ  Ի  ՎԵՐԱՅ - հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն  և  

յանդգնաբար յարձակեցան  / ծն. արձակեցան / ի  վերայ: - 81. 

ՅԱՐՈՒՑԱՆԵԼ - Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի – 57. 

այլ յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ 

փախստեան աղագաւ գայ առ Խոսրով: - 67. յարուցեալ տարածեաց զձեռս 

իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103. Եւ յարուցեալ համբուրեաց զնոսա  և  

նստաւ առաջի վկայարանին – 123. Եւ որք ի գիշերին թաքուցեալ էին, 

յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և կոտորեալ  փախստական 

արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն – 131.  զոր տեսեալ ԴՌ 

արանցն, որ ի վերայ գեղջն էին, յարուցեալ փախստական արարին 

զզաւրսն ի ներքոյ գեղջն – 131. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա 

պատասխանի, այլ յարուցեալ գնաց երեսուն հազար արամբք ի 

պատերազմ – 133. Իսկ եկեղեցպանն  և  մի  ոմն  ի  կրաւնաւորացն 

յարուցեալ  ի  սեղանոյն գնացին ի դուռն Կարապետին – 154. Եւ 

յարուցեալ մեծաւ բարկութեամբ ել ի թագաւորէն: - 161. յարուցեալ նոցա 

յետուստ կողմանէ, փախստական արարին ի բերդս կոյս Կոթ ձորոյ: - 199. 

Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին 

զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան զԲՌ – 235. Իբրև երեկոյ եղև, 

Վահան Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ 

որդոյն Տիգրանայ և զերից իշխանացն – 255. Եւ դարանակալացն 

յարուցեալ ի մէջ առին զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, 

որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 262. Իսկ Սմբատայ իմացեալ եթէ գնացին, 

յարուցեալ մտին զհետ  նոցա. և ի վաղիւն հասին: - 262.  Իսկ պարսիկք 

յարուցեալ զհետ մտեալ զաւրացն և տուեալ զնոսա Արածնոյ` նեղէին: - 

263.  Եւ խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն տաւն ցնծութեամբ կատարեցին. և 

յարուցեալ գնացին ի տեղին – 281.   
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ՅԱՐՏԱՍՈՒՍ ԼԻՆԵԼ - Զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, յարտասուս եղեալ 

ասէ – 130. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ,  

և  տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին  և յարտասուս եղեալ տրտմեցան 

յոյժ: - 176. 

ՅԱՒԳՆ - Քաջ որդի Վահան, ու՞ր էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244. 

ՅԱՒԳՆԵԼ - Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և այլք ոմանք ի 

Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել / ծն. օգնել, յօգն / քրմանց: -89. 

ՅԱՒԵԼՈՒԼ - սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ եւս յաւելում  

/ծն. աւելում, աւելումն / ի դաստակերտսն: - 50. զի Վահան յաւելեալ առ 

հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ Կարապետին - 283. 

ՅԱՒԺԱՐ - Եւ  նա արձակեալ  կոչեաց, զի յաւժար էր իրացն – 179. 

ՅԱՒԺԱՐՈՒԹԻՒՆ - և գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին– 149.  

ՅԱՒԻՏԵԱՆ - Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան -54. զի դու կարող ես յամենայնի  և  քեզ փառք 

յաւիտեան/ ծն. յաւիտեանս /: - 104. Արդ` աւրհնեալ լիցից անուն քո 

յաւիտեան: - 153. Ամրացո, տէ՛ր, զժողովուրդս քո, հովուեա՛ և բարձրացո 

մինչև յաւիտեան: - 168. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ  ի  

վերայ  քո վասն  ուխտի սրբութեան մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն  քո 

յաւիտեան: - 252. Եւ  Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեան: - 278. 

և ոչ ոք իցէ, որ բնակիցէ ի սա յաւիտեան: - 284. 

ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ - և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց 

առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ 

ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 

57. Այլ և զմեր մահս ընկալ ի հաճոյս քո տէրութեանդ,  զի դու կարող ես 

յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. Սա եկաց իշխան ի Տարաւն 

ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ. Ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, որում 

փառք յաւիտեանս, ամէն: - 282. Եւ  մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն 

կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ  Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի, ի փառս 

Քրիստոսի աստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս, ամէն: - 287.  Եւ 

կատարիչք հրամանացս եղիցին աւրհնեալ յաստուծոյ և ի սրբոյ 

աստուածածնէս, յաւիտեանս յաւիտենից.  ամէն: - 289. 

ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ  ՅԱՒԻՏԵՆԻՑ  - և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց 

սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի 
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պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս 

յաւիտենից: - 57. Եւ կատարիչք հրամանացս եղիցին աւրհնեալ 

յաստուծոյ և ի սրբոյ աստուածածնէս, յաւիտեանս յաւիտենից.  ամէն: - 

289. 

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ - և միանգամայն եղիցի տունս այս շինուած 

յաւիտենական յազգաց յազգս: - 97. և եղիցի աւր յաւիտենական այսաւր ի 

միջի մերում: - 133.  և ետուր նմա զփառս և զպատիւ յաւիտենական 

/գրքում`յավիտենական/  և անմահ: - 166. Ուստի նախանձու 

բանսարկուին մեղք մտին յաշխարհս, և ի մեղացն մոռացումն, և ի 

մոռացմանէն կորուստ յաւիտենական – 166. 

ՅԱՒԻՏԵՆԻՑ – Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից – 42. և յայտնեա տեղի 

բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի 

գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ 

այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. Տէր աստուած զաւրութեանց 

և արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր զմարդն ի պատկեր քոյոյ 

բարերարութեանդ  - 166. Իբրև գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն 

Միհրանայ առաջի թագաւորին, խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն 

յաւիտենից /ծն. յաւիտենական/: - 202. Եւ կատարիչք հրամանացս եղիցին 

աւրհնեալ յաստուծոյ և ի սրբոյ աստուածածնէս, յաւիտեանս յաւիտենից.  

ամէն: - 289. 

ՅԱՒՐԻՆԵԼ - և այնպէս յաւրինեցան երկոքեան ճակատք և 

պատրաստեցան ի խմբել: - 134. 

ՅԵՏ - որ և զիմ անուն գրեսջիր ի դպրութեանդ, զի այնու և մասն 

աւրհնութեան ընկալայց յետ / ծն. ետ / քո: - 41. Որ իբրև զարգացաւ, գնաց 

յերկիրն Ճենաց, յետ մահուն Խոսրովուհեայ – 70. և յետ ժամանակաց 

քեռորդի նորա գնաց յաշխարհն Գթաց  և անդ թագաւորեաց – 71. Եւ յետ 

հնգետասան ամի  դիւագնեալ ամենայն երկիրն Հայոց, և ինքն թագաւորն 

ի մէջ վարազացն երթեալ դադարէր: - 73. Եւ յետ փոխման աւետարանչին, 

մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք Կարապետին, մինչև ի ժամանակս Դեկոսի 

թագաւորի: - 76. և յետ երից աւուրց առին զքաղաքսն և զշինուածսն 

կործանեցին: - 84. Եւ յետ հնգետասան ամի  եսպան թագաւորն 

զերկոսեանն և զտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և 

Մեղտեսա և Հոռա: - 108. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և 

Մեղտես և Հոռեան, ելեալ ի լեառն  Քարքէ …  շինեցին  զնա  

դաստակերտս – 109.  Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ իջանէաք ի 

քաղաքագեղն Մեղտի և անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. Եւ յետ ողջունին 
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ասէ սուրբն Գրիգոր – 122. և յետ երից աւուրց ելեալ անտի գային 

հասանէին ի գաւառն Պալունեաց: - 125. Զենոբ եկաց հայր վանացն 

Գլակայ՝ ամս Ի: Յետ նորա՝ /Եպիփան/ աշակերտն Անտոնի՝ ամս Լ: - 145. 

Եւ յետ սակաւ ժամանակի յորս ելեալ իշխանն անկեալ յերիվարէն եհան 

զոգին: - 157. Եւ յետ սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ և ինքն 

նստաւ յաթոռ նորա: - 162. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն 

եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ, և տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին և 

յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից 

նիշ եթէ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի, Ռ արամբ 

միայն, զի տեսցուք զմիմեանս: - 192. Յետ վաղճանելոյն Մուշեղայ` 

նստաւ Վահան իշխան Մամիկոնէից տանն – 203. Եւ յետ ութ աւուրն եկն 

եհաս Վաղթանկ ի դաշտի անդ: - 220. Յայնմ ամի փոխի և հայրն 

Եպիփան առ աստուած՝ յետ Ի ամի – 267. Եւ եղև յետ ութուտասան ամի 

դարձեալ դժրութիւն ընդ պարսիկս և ընդ Վահան – 268. Յետ այսքան 

պատմեալ զրուցատրութեանց, սուգ ժամանեաց խաղաղաբնակ երկրիս 

մերում – 283.  Եւ յետ Ը ամի եկն Աբդռահիմ, քեռորդին Մահմեդի, բազում 

աղխիւ – 285. 

ՅԵՏԻՆ - եւ  հրամայեաց զաւրացն պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն 

կենաց  և մահու  ի պատերազմ: - 129. Եւ որ բուն յետինքն էին ի  դարանի 

յայն,  յարեան իսկ – 199. Նմանապէս աւրհնեսցին ի Քրիստոսէ 

կատարիչք հրամանացն առաջնոցն  և  յետնոցս / ծն. յետ նոցա /: - 289.  

ՅԵՏՈՅ - զոր յետոյ Տրդատ ըմբռնեաց, մինչ առ արքայն յունաց էր: - 71. 

Իսկ անդրանիկն մնաց առ դայեկացն, և յետոյ ամուսնացաւ: - 72. և այլք 

յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին, ընդ ամենայն, որպէս յետոյ ինքեանք 

ասէին, հինգ հազար և չորս Ճ և Ծ այր: - 87. և զնոսա յանհոգս արարեալ՝ 

յանկարծակի հնչեցուցին  զփողսն յետոյ  և  առաջոյ: - 187. Բայց 

նուիրակն և դպիրն ոչ ինչ գիտէին յիրացն, զի Վահան ոչ ետ մաւտել ի 

զաւրսն, այլ առանձին յետոյ – 196. Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ 

յետոյն էին և ետ կոչել զիշխանսն մի մի  ի խորանն և կտրել զգլուխսն – 

198. Եւ ինքեանք եկեալ իջին  ի  վանացն գեւղն.  ընդ յառաջ երգս առեալ 

նման միմեանց. որ և յետոյ ի հոտել դիակացն շէր հանեալ ասէին: - 247. 

Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ 

ձորն, որ և յետոյ / գրքում` յետս, ծն. յետոյ / անդ անկեալ տեղոյն անուն 

Այծսան եդին: - 265. Զայս յետոյ շինեաց Համամ, զիւր անուն դնելով 

Համամաշէն: – 285. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, 
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միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր 

գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. 

ՅԵՏՈՒՍՏ - Իսկ իշխանն Անկեղ տանն հերձեալ զքրմացն կողմն և 

անցանէր յետուստ կողմանէ, ուշ  բլերն առնէր – 88. յարուցեալ նոցա 

յետուստ կողմանէ, փախստական արարին  ի  բերդս կոյս Կոթ ձորոյ: - 

199.  Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի տեղի 

թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ – 221. 

ՅԵՏՈՒՍՏ  ԿՈՂՄԱՆԷ - Իսկ իշխանն Անկեղ տանն հերձեալ զքրմացն 

կողմն և անցանէր յետուստ կողմանէ, ուշ բլերն առնէր – 88. յարուցեալ 

նոցա յետուստ կողմանէ, փախստական արարին ի բերդս կոյս Կոթ 

ձորոյ: - 199.  Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի 

տեղի թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ – 221. 

ՅԵՏՍ - Եւ  դու առաքեա  զոք զկնի զաւրացն մերոց, զի դարձցին յետս, զի 

ըռազմ է բազում զաւրաց և բազում դրաւշք երևին փողփողեալք: – 82. 

Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ մտանէին, սկսան  կասկած 

առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. 

ՅԵՏՍ  ԴԱՌՆԱԼ - Եւ  դու առաքեա  զոք զկնի զաւրացն մերոց, զի 

դարձցին յետս, զի ըռազմ է բազում զաւրաց և բազում դրաւշք երևին 

փողփողեալք: – 82. Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և այլքն դեռ մտանէին, 

սկսան կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. 

ՅԵՐԵԿՈՅՆ - և յերեկոյն իջանեմք ի վերայ զաւրացն Յունաց: - 200. 

ՅԵՐԵԿՈՐԵԱ - Իսկ սուրբն Գրիգոր հրամայեաց պաշտաւնէիցն աղաւթել 

յերեկորեա – 54. 

ՅԵՐԿԱՐ - Եւ համբուրեալ զնոսա յերկար, ապա ելաք յեկեղեցին – 123. 

ՅԵՐԿԱՐԵԼ -սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին /ծն. յերկարեսցեն, 

յերկարիցեն, երկարիցին /, այլ չարիւք սատակեսցին – 97. 

ԵՓԹԱՂԻՆԿԷ - ո՜վ երանելիդ Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն 

Յեփթաղինկեայ /ծն. յԵփթաղինեկայ, Հեփթաղինեկայ, Եփթաղինէ/ 

հելենացի գրով, կամ զթագաւորութիւնն ճենաց – 71. 

ՅԻՄԱՐԵԼ – զոր և թշնամեաց տեսեալ յիմարեցան – 272. 

ՅԻՄԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - և զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան, զի յիմարեցոյց 

զնոսա աստուած – 258. 

ՅԻՇԱՏԱԿ - Զի ոչ է աւրէն զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել 

և յիշատակ Հայոց ոչ թողուլ – 63. զի լիցի յիշատակ յազգս անցելոց: - 124.  

թողի անմոռաց  յիշատակ ինձ և իմոցն – 288. Եւ որ ոք զմեր անուն ի 
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յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր 

աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 

ՅԻՇԵԼ - Եւ  արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգակն արդարութեան 

Քրիստոս, և  դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի  և  

Թադէոսի, յիշեա՛ զնոցա նահատակութիւն  և  մի՛ երբէք վերջասցիս ի 

շաւղաց նոցա – 41. Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան - 54. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել 

պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ 

աննախանձ  զձեր պատասխանիս գրով յիշել ես: - 65. և կամ թէ 

Ագաթանգեղոս զայդ ոչ յիշէ- 65. Ա՜յ գայլակորիւն, յիշեցեր զբարս հաւր 

քո և ի նոյն շաղախակերութիւն դարձար: - 91. զի և զայն տեսեալ՝ 

յիշեսցեն զառաջին գործ պղծութեան իւրեանց – 110. զի դու ոչ յիշես 

յողորմութեան զբարկութիւն քո: - 153. յիշեաց Խոսրով զուխտ իւր և եկ  

առ աւար և գերութիւն – 164. Յիշեա՛, տէր, զգութ մարդասիրութեան քո և 

մի՛ տար զժառանգութիւնս քո ի ձեռս անհաւատից – 167. Արդ յիշեա՛, 

տէր, զգինս արեան քո և փրկեա ի ձեռաց նեղչաց զհաւատացեալս 

անուան քո: - 168. Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց – 171. Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո գնեցեր և  

մարդասիրութեամբ որդեգիրս արարեր: - 172. Յիշեա զմեզ, սուրբ 

Կարապետ և  զմեր երախտիսն, և որպէս աւգնեցեր ի հեռաստանէ, 

աւգնեա և ի մաւտոյս: - 239. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ ի 

վերայ քո վասն  ուխտի սրբութեան մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն քո 

յաւիտեան: – 252. այլ յիշեա զհարսն մեր, թէ  ո՞րչափ սրբութեամբ 

ծառայեցին աստուծոյ: - 269. Եւ յիշեաց զերդումն – 285. 

ՅԻՇԵԼԻՔ -  Զայս ասաց, զի յիշելիք լիցի բանն: - 241. 

ՅԻՍՈՒՆ ՀԱԶԱՐ - Գալն Վարդուրհեր, և մեռանել ի Փանդիկ յիսուն 

հազար արամբ – 268. և  առաքեաց զաւրս  ի  Տարաւն յիսուն հազար – 268.   

ՅԻՍՈՒՍ – Ողջ լերուք ի տէր Յիսուս: - 46. 

ՅԻՐԱՒԻ - Յիրաւի է այդ անուն իմ, քանզի գամ կոտորեմ, գնամ և այլ գամ 

– 214. Որդի սատանայի՛, յիրաւի  է  անուն  քո Ասուր – 215. 

ՅՂԵԼ – զոր գրեաց և յղեաց ի Կեսարիա – 33. մանաւանդ և զՏիմոթէոս 

Ագդէնացւոց եպիսկոպոս յղեսցես - 38. զոր յղեաց Կեսարիայ 

հայրապետն  ի  ժամ վաղճանին: - 39. այլ ամենայն վստահութեամբ 

փութացարուք գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք առ ձեզ: - 49. Իսկ մեր ի 
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վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն առ իշխանին Անկեղ տանն  և  

թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. Եւ պատգամ յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի 

առեալ զիրսն և թողցէ զնա ի ներքս: – 151. յղեաց առ Խոսրով Մուրիկ 

արքայն Յուաց – 160. Իսկ նա ոչ ինչ յղեաց պատասխանի, այլ ակսաւ 

զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. Սա յղեաց առ Վահան և  ասէ – 208.  Եւ 

ինքն յղեաց առ պարսից թագաւորն Խոսրով և ասէ -  227. Իսկ Ծիծառնիկն 

զկինն  և  զորդիսն և զազգատոհմն իւր յղեաց առ իշխանն Արջուց – 280.  

բայց յղէ ի կայսր՝ թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք 

մի, զի ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. 

ՅՂԸ - Սա բազում կրաւնաւորս կարգեաց ի Գլակայ վանսն, և եղեն առ 

սովաւ արս ՅՂԸ: - 147. 

ՅՂՈՒԹԻՒՆ - Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի 

հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի 

զյղութիւնն, որ զնորին մշակութեան ելից զկարգն: - 68. 

ՅՈՀԱՆՆԷՍ – տե՛ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ գլխաբառի տակ: 

ՅՈՀԱՆՆԷՍ ՄԱՄԻԿՈՆՆԵԱՆ, ՅՈՎՀԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ - թողի 

անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն, ես Յովհան Մամիկոնեան եպիսկոպոս, 

ԼԵ-երերդ Զենոբայ, առաջին եպիսկոպոսէ Մամիկոնենից – 288. 

Դարձեալ ես, տէր Յոհաննէս / ծն. Յովհաննէս, Յովաննէս /  Մամիկոնեան 

եպիսկոպոս, աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ – 289. 

ՅՈՅԺ – Յոյժ գոհանամք զաստուածոյ – 34. որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց 

սորա գալստեամբ – 35. ուստի յոյժ ձեռն  ի  գործ առեալ, կործանեցի 

զպատկերս սատանայի – 36. զոր դու իսկ գովէիր զհմտութիւն 

դպրութեան նորա յոյժ - 38. և յոյժ անթերի ուրախութեամբ լցոյց 

զվշտագնեալ անձն իմ: - 39. զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ 

թագաւորաւն – 46. Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի 

եպիսկոպոսունքն,  իբրև տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 

51. և կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս սարկաւագ, որ յոյժ հմուտ էր բազում 

դպրութեան – 52. և խնդացեալ յոյժ, դարձաւ զկնի նոցա մինչև ի Հռոմ 

քաղաք: - 52. և յոյժ ուրախութեամբ լցեալ գոհացաք զաստուծոյ – 60. 

Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի Զենոբայ անարժան 

ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի Հայաստանեայցս յոյժ սիրով ողջոյն ի 

տէր – 64. Զոր լուեալ իշխանքն ընդոստեան յոյժ – 81. Առաջին 

պատերազմ եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր 

ի թաղման և ընդ նմա արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք վասն 

Գիսիանէ կռոցն և վասն Քրիստոսի: - 94. Այլ և յոյժ իսկ զարմանալի էր 
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տեսիլ նոցա – 107. Եւ տրտմեցաւ թագաւորն յոյժ, զի ի վաղնջուց ցանկայր 

տեսանել զնոսա: - 119. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ի 

բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121.  զոր լուեալ յոյժ 

ուրախացաք: - 122. զոր յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս հանդերձ 

գլխաւոր իշխանաւքն: - 122. զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև յոյժ – 

125. յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի 

վերայ մեր – 127. Իսկ կին նորա զի յոյժ փափագեալ էր տեսութեան 

սրբոցն … գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 150.  

Իսկ հայր եկեալ յոյժ բարկացեալ եկեղեցպանին   և տրտմեալ,  և  բազում 

ժամս արտասուեաց – 155. սկսան բախել իրերաց, զոր յոյժ վաստակեցաւ 

Մուշեղ: - 159. Իբրև ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն Պարսից, խնդաց յոյժ: 

-160. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ, և 

տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին  և յարտասուս եղեալ տրտմեցան 

յոյժ: - 176. Եւ իբրև տեսին պարսիկք, զի դիմեցին ի քաղաքն միաբան, 

խնդացին յոյժ: - 183. և նեղէին յոյժ – 212.  զարհուրեցան, ժպրհեցան, 

աղմկեցան յոյժ – 257. և նա կոտորեալ զբազումս և վաստակեալ յոյժ: - 

277. Եւ խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն տաւն ցնծութեամբ կատարեցին – 281.   

ՅՈՅՆ /Ք / - զոր և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն Տրդատայ: - 

59. զոր յետոյ Տրդատ ըմբռնեաց, մինչ առ արքայն յունաց էր: - 71. Զի սա 

էր, որ եկն ի պատերազմ ի վերայ Դիոկղետիանոսի արքային յունաց, 

որպես Ագաթանգեղոս պատմէ զայսոսիկ -71. Զայս գրեցին ասորի և 

հելլենացի գրով և յոյն և իսմայելացի նշանով: - 95. Ի սորա ժամանակս 

եկեալ Դ այր ի յունաց՝ սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ բնակեցան 

յանապատին՝ ամս Բ: - 148. Արդ՝ մինչ ի Յունաց գայր Խոսրով, առեալ 

զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ  ի  Դուին  և  Հայոց Մարզպան 

հաստատեաց: - 158. Եւ տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց ԼՌ. և ինքն 

առեալ զզաւրսն Յունաց ՀՌ, գնացին ի Բալխաստան – 158. Իսկ զաւրքն 

Յունաց տրտմեցան սաստիկ ամաւթով:- 160. յղեաց առ Խոսրով Մուրիկ 

արքայն Յունաց – 160.  Իսկ իշխանն Մուշեղ առաքեաց առ յունաց 

զաւրապետն և ասէ – 162. և առաքեաց առ Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն և 

ասէ թէ՝ Եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին Յունաց – 162. Իբրև գնաց և էառ 

աւար և գերութիւն յերկրէն Յունաց, և անցեալ գնաց ընդ կողմանս 

Բասենոյ: -163. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն եւթանեքեան 

խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ  էր ի Յունաց, 

գրել զառ ի յինքեանց ասացեալս: - 165. և զաւար քաղաքին և  զկապուտ 

առեալ՝ կամին Յոյնս անցանել: - 185. զի այնպէս գրեսցէ, որպէսզի գայցեն 
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վաղիւն, զի Յոյնք գան ի վերայ մեր: - 198. և յերեկոյն իջանեմք ի վերայ 

զաւրացն Յունաց: - 200. ապա՝ զի Յոյնք ձեր թշնամիք էին, ի նոսա ոչ 

իշխեցաք գնալ – 201. Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց 

երկրորդ անգամ, ապա ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ քեռորդոյն 

իւրոյ... առաքեաց զՎաղթանկ ... երեսուն հազարաւ ընտիր առն և ձիոյ: – 

206. Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի պղծութեան աղանդոյն 

հալածական լինէր յերկիրն յունաց / ծն. երկիրն Յունաց /: - 249. Զայսոսիկ 

լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ Խասրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ 

Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 283. 

ՅՈՅՍ - Այլ որ յուսով հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի դուռն 

եկեղեցոյն, խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես զնոսա – 104. Ո՜վ 

ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, երջանիկ սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր 

վասն նոցա – 177. Իսկ Սմբատ զամենայն յոյս յաստուած եդեալ, և սկսաւ 

ասել այսպէս – 263. 

ՅՈՎԱՆ – տե՛ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ գլխաբառի տակ: 

ՅՈՎԱՆՆԷՍ – տե՛ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ գլխաբառի տակ: 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԱՐԱՊԵՏ -  Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ վարուցն 

ամենեքեան իբրև զՅովաննէս Կարապետն համարէին զնա: - 204.                     

ՅՈՎՀԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ – տե՛ս ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ 

գլխաբառի տակ:                                               

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՀԱՆՆԷՍ, ՅՈՎԱՆՆԷՍ, ՅՈՎՀԱՆ, ՅՈՎԱՆ -  զի զգանձն 

կենաց շնորհեցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն աստուծոյ  և մարդկան 

զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու / ծն. Յօհաննու Մկրտչին /– 35. և ձեռնադրեալ 

ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա 

զսուրբ նշխարս Կարապետին Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. 

և առեալ ի գիշերի զսուրբ մարմին Կարապետին Յովաննու և  ետ 

ցՊաւղիկարպոս եպիսկոպոս, որ էր աշակերտ իւր – 75.  Բայց թէ ո՞վ եբեր 

ի Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին.  Յովհաննէս աւետարանիչն: - 75.  և 

կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: Եփրեմ` ամս ԻԸ, Յոհաննէս`/ ծն. 

Յովհաննէս /  ամս Ժ: - 146. և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: ... Ներսէս  ̀

ամս Է: Յովհաննէս` ամս Բ: - 146. որոց անուանք են այսոքիկ. Թէովնաս, 

Պաւղիկարպոս, Սիմովն, Յովհաննէս/ ծն. Յովհան, Յոհաննէս, Յօհաննէս 

/, Եպիփան- 175.  Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ վարուցն ամենեքեան իբրև 

զՅովաննէս Կարապետն համարէին զնա: - 204. Ահա ժամ, ո՜վ Մկրտիչ 

Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր են իմ սուրբ կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. և 

ետ ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու և առեալ զխաչն՝ եբեր  ի 
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վանս Գլակայ ի սուրբ Կարապետն – 279. Դարձեալ ես, տէր Յոհաննէս / 

ծն. Յովհաննէս, Յովաննէս/ Մամիկոնեան եպիսկոպոս, աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ – 289. 

ՅԱՎՀԱՆՆԷՍ  ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ - Բայց թէ ո՞վ եբեր ի Կեսարիայ զնշխարս 

Կարապետին.  Յովհաննէս աւետարանիչն: - 75.   

ՅՈՏՆ ԿԱԼ - Եւ զայս ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին և զնշան խաչին 

դարձուցին ի վերայ թշնամեացն: - 271. 

ՅՈՐԴԱԲՈՒԽ - Սա շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն 

պահեաց՝ յայնկոյս Կուառաց, առ յորդաբուխ / ծն. որդաբուխ, 

յորդաբուղխ / աղբերն – 146. 

ՅՈՐԴԱՆԱՆ - որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբ, որպէս և 

անդ Քրիստոսի գալստեամբն ի Յորդանան: - 35. 

ՅՈՐԴՈՐԵԼ - և յորդորեալ զզաւրսն ի պատերազմ. և զաւրացեալ առաջի 

եդ  զնոսա  ի  փախուստ – 160. 

ՅՈՐԺԱՄ - յորում հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ 

անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն, յորժամ գաս և նորոգես զսա 

անապական – 56. Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին 

սուրբ հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք 

զաստուծոյ  - 64. Իսկ յորժամ մեռաւ մայր նորա, և զթագաւորութիւնն 

բարձին ի հաւրէ նորա Տիրանայ – 71. Եւ յորժամ լցան աւուրք պահոց 

նոցա, թափեցաւ մորթն վայրենական – 74. զի յորժամ լուան երիվարքն, 

սկսան վրնջել և պատերազմ յուզել: - 81. Եւ յորժամ ճակատեցան  առ 

միմեանս և կամէին խառնել, ժամանեաց  նոցա երեկոյ: - 89. Զի և ազգն 

այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և զհարցն 

աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել -110. Արդ յորժամ գնացին իշխանքն ի 

Վիրք և դարձուցին զգերիսն կողմապահ թողին զիշխանն Աղձնեաց, Դռով 

անուն նորա: -125. Եւ յորժամ ճաշեցին, ասէ տիկինն – 153. և ասէ թէ՝ Եկ 

ընդ իս ի դուռն թագաւորին Յունաց.  ապա թէ ոչ՝ յորժամ դառնամ, 

զերկիրդ քո ապականեմ – 163. Բայց յորժամ եկն Խոսրով  ի Կարնոյ 

քաղաք՝ զՄիհրան  ի  Տարաւն առաքեաց բազում զաւրաւք – 163. և 

յորժամ գտցես զսա նորոգ և անապականութեամբ լցեալ՝ որպէս 

զխորանն ի հնումն, ներքոյ և արտաքոյ: - 173. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ 

յորժամ ի ձեզ զոք յուղարկեմ, ի Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182. 

Արդ՝   յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, Վահան զպարսից 

զերիվարսն և  զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝ ի դուրս կոչել 

զնոսա: - 182. Եւ խրատ տուեալ, թէ յորժամ նոքա զձեւք հային, դուք 
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միաբան ի քաղաքն դիմեցէք – 182. և յորժամ զտաճարսն այրեաց, զնոսա 

ի պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի մի՛ գիտասցեն զիրսն: - 196. 

Այս մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն հակառակեալ 

միմեանց՝ գունդ խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել – 201. աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս 

ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ և զիմ պատճեանս 

անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 289. 

ՅՈՒԶԵԼ - զի յորժամ լուան երիվարքն, սկսան վրնջել և պատերազմ 

յուզել: - 81. 

ՅՈՒՂԱՐԿԵԼ - Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն յայլ նամակի և  

յուղարկեցին / ծն. յղեցին, առաքեցին / առ Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51.  զոր 

ինքեանք խնդրեցին, զայն յուղարկեսցես / ծն. ուղարկեսցես / գրով: - 64. 

Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր յուղարկեալ, հրամայեաց նոցա 

ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ առնել -142. Եւ իբրև յուղարկեցին / 

ծն. ուղարկեցին, յուղարկէին/ զկինն և ինքեանք դարձան, և մերձեցաւ 

կինն ելանել ընդ սակաւ զառիվայրն .... ետես ի հիւսիւսական կողմանէ 

տեսութիւն զարմանալի –154. բայց Պաւղիկարպոս զամենեսեան 

յուղարկեաց յամուրն Ողկան – 165. Արդ՝ արի՛, սթափե՛աց, և զեկեալդ ի 

վերայ մեր զՄիհրան յուղարկեսցես: - 177.  Իսկ Վահան յանձին կալեալ 

զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի հաշտեսցի և 

գնասցէ: - 179. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք յուղարկեմ, ի 

Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182. Իսկ Միհրան խորհեցաւ 

յուղարկել ի վերայ նոցա Ռ այր: - 185. և ինքն ել ի Միհրանայ յուղարկել 

զնոսա: - 186. Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ և յուղարկեաց / ծն. 

ուղարկեաց / յայն զաւրսն, որ հեռի էին:-198. Իսկ նա յուղարկեաց / ծն. 

ուղարկեաց / պատասխանի այսպէս – 208. Եւ երկու հարիւր ձի զառաջին 

յաղթութեանն աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին - 210. Եւ 

ինքն յուղարկեաց զերիվարսն ի Մուշ յորդին իւր – 220. Արդ՝ փութով զոր 

ասացիդ յուղարկե՛ա – 228. Իսկ նա յուղարկեաց զՎահան զորդի իւր 

տեսանել, թէ զի՛նչ խնդրէ: - 250. Եւ զերիվարսն  և  զուղտսն յուղարկեցին  

ի  գեւղն Պալունեաց – 259. 

ՅՈՒՍԱԼ - Եւ յուսասցին յանուն քո, որք երկիւղիւ ծառայեն քեզ: - 168.  

Այլ յուսամք եթէ որպէս արարերդ և առնես: - 25 
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                                        Ն 

 

 

 

Ն - Եւ Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ և Է հարիւր ... Տումբ ծուխս Ջ  և հեծեալս Ն: 

- 112. և ածին ընդ յինքեանս Գ իշխանս և Ն այր ընտիր – 124. 

ՆԱ - որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի ճշմարտութենէն, սակայն 

կամք ողորմութեանն զթացաւ  առ  մեր նուաստութիւնս: - 34. և այնչափ 

որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն յայտնեալ, թե նա իսկ է 

դրունք դժոխոց – 36. որ դու իսկ ըստ սիրոյ քո ընձայս մատուցեր զնոսա 

աշխարհիս Հայոց: - 37. զորս իբրև զանգիւտ մարգարիտ համարիմ զնոսա 

տուեալս ինձ: - 37. զոր դու իսկ գովէիր զհմտութիւն դպրութեան նորա 

յոյժ -38. Զի զայն ուսոյց նոցա հակառակն ճշմարտութեան սատանայ – 

40. Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք նստէիք 

ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. Եւ  արդ քանզի 

քև ծագեաց ի  դոսա արեգակն արդարութեան Քրիստոս, և դու ընտրեցար 

ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի  և  Թադէոսի, յիշեա՛ զնոցա 

նահատակութիւն և մի՛ երբէք վերջասցիս ի շաւղաց նոցա – 41. Եւ 

ժողովեսցես ի նոյն տեղի հարիւր արանց չափ, որոշեսցես նոցա գեւղս  և  

աւանս մեծամեծս, որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն վճարեսցին և 

ինքեանք միայն աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին:  – 43.  այլ 

կացուսցես ի նմա քահանայս և քորեպիսկոպոսս – 43. որոշեսցես ի նմա 

դաստակերտս և շինեսցես ի նմա աղքատանոցս – 43. Այլ վասն Տիմոթէի 

և Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի յինէն աղաչանաւք խնդրեալ, նոքա 

յայնժամ գնացին, մինչ դու զբագինսն կործանեցեր  և մեզ հարցման 

պատասխանի էիք արձակեալ: – 44. զի յարեան ի վերայ նորա 

հերեսիովտայք և հալածեցին զնա ի կողմանս Հռովմայ: - 44. վասն 

այսորիկ և դանդաղիմ իսկ և գրել առ նոսա թուղթս: - 44. Բայց դուք 

գրեցէք առ նոսա զնշան բանից ձերոց և զտեղեացդ զվայելչութիւն: - 44. Եւ 

իբրև դարձան պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա ի 

Տարաւն – 45. զի ոչ առ ամենեսեան ընդունելի է նորա քարոզութիւնն –47. 

Զի  դեռ մանկունք երկրիս ի դպրոցի են և ոչ ոք ի նոցանէ բովանդակ է 

քահանայութեան: - 48. այլ և մեզ ոչ է արժան առնուլ ի նմանէ, զի 

աշխատեալ է, առանց այլոց սատարութեան – 50. Եւ անտի ելեալ գնացին 
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յԵրուսաղէմ և ոչ հանդիպեալ նոցա, տեղեկացան ի  նոցանէ, եթէ ի Հռոմ 

գնացին երկոքեանն: - 51. Իբրև նոքա ի Հռոմ գնացեն – 51. քանզի և նոքա 

հալածական շրջէին զկնի Եղիազարու: - 51. և կոչեցին ընդ նմա 

զԱնքիկոս սարկաւագ, որ յոյժ հմուտ էր բազում դպրութեան – 52. Միւս 

պատճառ՝ վասն նորա և միւս՝ քննութեան աղանդոյն Մենանդրի, որ և 

յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. և խնդացեալ յոյժ, 

դարձաւ զկնի նոցա մինչև ի Հռոմ քաղաք: - 52. և ըմբռնեալ մահու 

կապեաց զամենեսեան ընդ անիծիւք, արժանացուցանել զնոսա դժոխոց 

կայանին – 55. Եւ իբրև կատարեաց զաղաւթսն յայտնեցաւ առ նմա 

հրեշտակ տեառն և ասէ – 57. Եւ նորա խնդութեամբ արտաքս ելեալ էառ 

զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 57. և գնաց ի նոյն տեղի, ուր եցոյց նմա 

հրեշտակն տեառն: - 57. տային նոցա զրոյց զառաջին պատերազմէն 

մինչև գայր սուրբն Գրիգորիոս ի Տարաւն – 58. զիա՞րդ դարձան ընդդէմ 

նոցա քուրմքն, որ ի տեղիսն  Գիսանէ: - 59. զոր եկեալ ի Հռոմայ ոչ գտաք 

զնա անդ: - 60. Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս և ջանս ունի համոզել զնոսա ի 

խաղաղութիւն – 60. թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զ՞ոյ պաշտաւնեայս թողեր առ 

նոսա և թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն ոմանք, եթէ ոչ: - 61.  Կամ 

զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես թողեալ, որով պարծին եկեղեցիք 

սրբութեամբ նոցա – 61. կամ թե զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ նորա կամ 

ու՞ր Եղիազար և Զենոբ: - 62. Որպեսզի երթալն մեր առ Տիմոթէոս 

եպիսկոպոսն մարթասցուք տեղեկացուցանել զնոսա գրովդ: - 62. որ 

թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, 

սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր 

պատասխանիս գրով յիշել ետ: – 65. զի ես յառաջագոյն գրեցի քան զնա: - 

65. Եւ եղև միջնորդ արքայն ճենաց  և  ոչ կարաց գրաւել զսիրտ նոցա  ի  

հաշտութիւն: - 67.   և ետ զնա ցկինն իւր Սոփի: - 70. Իսկ զմիւս եղբայր 

նորա, որ կոչէր անուն նորա Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին ի 

դուռն Պարսից  - 70.  Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն այն 

հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 

70. Իսկ յորժամ մեռաւ մայր նորա, և զթագաւորութիւնն բարձին ի հաւրէ 

նորա Տիրանայ, զի եսպան զնա ի պատերազմի արքայն լփնաց Ռէգէս:  – 

71. և յետ ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց յաշխարհն Գթաց և անդ 

թագաւորեաց –71.  Եւ տուեալ զնա ի դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի և 

հելլէնացի դպրութիւն և լեզու – 72. Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր 

ոմն աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ 
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դստեր իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. Արդ, իբրև եղէն նորա / ծն. նմա /  

երկուս որդիք, անուն անդրանկին Վրթանէս և կրտսերոյն Ռստակէս – 72. 

և մնաց առ նմա մինչև նա թագաւորեաց ի տեղի հաւր իւրոյ: – 73. Եւ 

վասն ոչ զոհելոյ կռոցն` ի մեծամեծ տանջանսն մատնեաց զնա: - 73. և 

նորա արկեալ զնա ի Վիրապն ներքին ամս հնգետասան: - 73. Իսկ ի 

հրամանէ աստուծոյ եկեալ հանին զնա նախարարքն – 73. և նորա ելեալ 

ժողովեաց զնոսա առ ինքն – 73. և զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ 

առաջի իւր կալով, լսելով զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. 

Եւ յորժամ լցան աւուրք պահոց նոցա, թափեցաւ մորթն վայրենական – 

74. և դիւաբնակ մարմինք նոցա ընկալան զբժշկութիւն: - 74. Ապա ձեռն ի 

գործ արկեալ ուսուցանէր նոցա շինել տունս տէրունականս – 74. Իսկ 

հրեշտակ տեառն հաւանեցոյց զնոսա զինքն լինել նոցա հովիւ: - 74. Զոր 

յանձն առեալ  տայ  ի ձեռս նորա իշխանս   և զաւրս բազումս – 74. և 

առաքէ զնոսա յաշխարհն Կապպադոկացւոց ի քաղաքն Կեսարիայ – 75. 

և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ 

արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին Յովաննու և 

զԱթանագինեայ վկային: - 75. Մինչ ել նա ի Պատմոս կղզոյ և եկն 

յԵփեսոս, և անտի երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման նորա ըստ 

հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. զոր ինքն շինեաց,  և  կոչեաց  

զանուն նորա սուրբ աստուածածին: - 76. Եւ ապա ի ժամանակս նորա 

նստի յԵփեսոս աշակերտն Ակդինոսի Փարմեղոս – 76. Եւ եդեալ զնոսա ի 

սուրբ  Սերեդոնն, ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև 

ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76.  որ թէպէտ և բազում անգամ 

խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն 

տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել 

զկէսն և տալ ցնա: - 77. զոր իմացեալ հայրապետին համոզեաց զնոսա ի 

խաղաղութիւն: - 77. Եւ փոխանակ ԲՌ դահեկանին ետ նոցա զնշխարս 

Աթանագինէի վկայի – 77. և հազիւ կարաց արձակել զնոսա 

հաշտութեամբ  և  սիրով: - 77. զոր տուեալ էր նմա Հռովմայ հայրապետն: 

- 78. Իսկ նորա դէմ եդեալ գայր, զի և զայն ևս քանդեսցէ: - 79. և որ 

գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան, և որդի նորա Դեմետր, առեալ զզաւրն 

… մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 

80.  Իսկ նորա երթեալ  և  ոչ կարաց գիտել, թէ ոյք են – 82. և յառաջեալ 

քան զնոսա մտաք ի ներքս – 83. Իսկ նորա ԴՌ արանց ընտիր 

սուսերաւորաց առաքեաց, որք ի վաղիւն եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն – 

84. այս քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի աստուածոցն և գիտեմք 
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զզաւրութիւն նոցա – 85. լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց մերոց, 

քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. և աճապարեաց 

Արձանն և եհար տիգաւ ի վերայ բարձից նորա և մերձ տարաւ ընկենուլ 

զնա: - 86. Եւ նա անկեալ յերկիր թաւալէր – 87. և կուտեացին արձան ի 

վերայ նորա – 87. և արք Պարախու և արք Մեղտոյ և ամենեքեան 

առհասարակ անդ հասանէին ընդ նոսա – 87. և փախստական արարեալ 

զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն ընդ գեղջն կողմանէ: - 88. զի 

այնպիսի էր այր յաղթող և կորովի ... մինչ զի ամենայն իշխանքն  Հայոց 

դողային ի նմանէ: - 90. Իսկ նա / ծն. նորա / ձայն տուեալ ասէ – 91. Իսկ 

նա ասէ – 91. յարձակեալ ի վերայ նորա եհար մրճովն ի վերայ 

սաղաւարտին – 91. և  կտրեաց զնա  ի  զաւրացն  և փախստական արար 

ի  վերայ  լերինն ընդ  յարևելս կոյս – 91. և իջեալ կտրեաց զգլուխ նորա  և 

զմարմինն գահավէժ արարեալ ասէր – 91. Եւ իբրև եհաս նմա, 

Մեստակէսն խոցեաց զբարձս նորա – 92. իսկ նորա ջեռեալ յարիւն 

անձին իւրոյ՝ աճապարեալ կտրեաց զգլուխ նորա և պարանոցաւն ի վայր 

ընկեց /ճիշտը`ընկէց/ և զդի նորա դարահոս արար, զոր և Մեստակող 

կոչեն զանուն տեղոյն: – 92. և գնաց մերձեցաւ առ նա – 92. և յանկարծակի 

յարձակեցաւ ի վերայ նորա: - 93. Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ 

յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. 

Իսկ նորա առեալ զերկոսեան երիվարսն՝ դարձաւ – 93. և  նորա  ի  վերայ 

յարձակեալք կտրեաց զաջոյ ուս նորա  և   ի   վայր ընկեց /ճիշտը`ընկէց/  

- 93.  և կտրեաց զգլուխ նորա և ընկեց /ճիշտը`ընկէց/ ի մաղախ իւր: - 93. 

և  հատեալ գերեզմանս, լցին զնոսա  ի  ներքս – 94.  Առաջին պատերազմ 

եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր ի թաղման և 

ընդ նմա արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն և 

վասն Քրիստոսի: - 95. Եւ մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց զնոսա և 

հրամայեաց կործանել զԳիսիանէս – 98. Իբրև մատեան կործանիչք ի 

ներքոյ նորա ... բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ ասէին – 98. և նա  մի 

գտցէ հանգիստ – 99. և նա ասէ ձեզ: - 102. անհաշտ թշնամութիւն լիցի 

ընդ նա – 102. որ մտանէն և որ ակնարկէն ընդ նա իսկ – 102. Այլ որ յուսով 

հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն, 

խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես զնոսա – 104. Եւ իբրև լցաւ նոցա 

անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց 

զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն, որք յանձն առին գալ ընդ նմա:  – 105. 

Եւ առեալ սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա ի  ձորն Այծսանայ – 106. Եւ 

առեալ սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա ի  ձորն Այծսանայ և մկրտեաց 
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զնոսա – 106. Եւ առեալ ածէր զնոսա ի տէրունական տաճարին տեղիսն: - 

106. Եւ տուեալ զնոսա  ի  ձեռս քահանայից,  ետ տանել զնոսա  ի  գեւղն - 

106. և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 106. Իսկ նոքա ոչ 

առնուին յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107. ետ հրաման գերծել զգէսս 

նոցա և խաղացուցանել զնոսա ի Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին 

արս ՆԼԸ: - 107. Այլ և յոյժ իսկ զարմանալի էր տեսիլ նոցա – 107. և նա ետ 

զերկիրն Տարաւնոյ յիշխանութեամբ նոցա զոր և ինքեանք շինեցին 

քաղաք և կոչեցին զանուն նորա Վիշապ – 108. Եւ յետ հնգետասան ամի  

եսպան թագաւորն զերկոսեանն և զտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց 

նոցա Կուառա և Մեղտեսա և Հոռա: - 108. զի ընդյարձակութիւն  էր  որսոյ  

և  հովուաբեր էր,  և  խոտի և փայտի  առատաձեռն, շինեցին զնա 

դաստակերտս – 109. և ետուն նոցա ի սպասաւորութիւն զազգն իւրեանց: 

-109. վասն այնորիկ  և  պաշտաւնեայք նորա գէսք ունէին – 109.  զի մի ոք 

յանդգնեսցի հանել զնոսա: - 116. և  զնա փախստական արարին, բերին 

մինչև ի  Կարնոյ քաղաք – 117. Այս ամ մի է, զի ոչ եմք տեսեալ զնոսա: - 

119. Եւ տրտմեցաւ թագաւորն յոյժ, զի ի վաղնջուց ցանկայր տեսանել 

զնոսա: - 119. Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս 

եպիսկոպոս հանդերձ Բ սարկաւագաւք, տուեալ նոցա խրատ, եթէ 

յառաւաւտուն պահուն ելանեն յանտառէն ի բլուրս ուրեք – 120. Իսկ ի  

լուսանալ աւուրն Ե-երորդի՝ լուան զձայն սաղմոսերգութեան նոցա – 120. 

զի և անդ իսկ էին դարանափոր խուցք նոցա: - 121. Եւ նա ասէ – 121. Իսկ 

նոքա ասեն – 121.  նոքա ընդ յառաջ  եղէն մեզ  և միաբանեալ ելաք ի 

բլուրն և աղաւթեցաք: - 122. Իսկ նոքա ասեն – 123. Եւ համբուրեալ զնոսա 

յերկար, ապա ելաք յեկեղեցին – 123. Եւ իբրև ածաք զնոսա առ 

թագաւորն, և բազում ժամս արտասուէր թագաւորն և հայցէր աւրհնիլ ի 

նոցանէ: - 123. Եւ յարուցեալ համբուրեաց զնոսա  և  նստաւ առաջի 

վկայարանին – 123. և  նոքա բազում վարդապետութեամբ խաւսէին ընդ 

նոսա – 123.  զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև  յոյժ  և գոհացեալ 

զաստուծոյ, որ ետ ի ձեռս նորա զթշնամիս իւր – 125. և առեալ արձակեաց 

զնոսա յամուրն Ողկան: -125. Արդ յորժամ գնացին իշխանքն ի Վիրք և 

դարձուցին զգերիսն կողմապահ թողին զիշխանն Աղձնեաց, Դռով անուն 

նորա: -126. Եւ նորա կաշառեալ ի թագաւորէն հիւսիսոյ ԿՌ դահեկան, 

առ և գնաց  յաշխարհն իւր – 126. Արդ սկսան իշխանքն մեր ելանել 

ընդդէմ նոցա ի  պատերազմ – 128. Եւ առեալ զնշխարս առաքելոցն՝ 

տեառնագրեաց ի վերայ նոցա: - 130. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ 

յայգէմէջսն՝ սակաւք  պրծան , և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. Իբրև 
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եկին հասին ի տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին յանտառն և պահէին 

զնա արք երեք հազար: -133. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա 

պատասխանի – 133. և երթեալ յանդիման նոցա իջանէր  ի  

Մուշեղամարգն Հաշտենից: - 134. Իբրև եհաս նմա` ասէ – 136. Իսկ նա 

ընդ մեջ/ճիշտը`մէջ/ ածեալ եհատ զզաւրսն  և էանց յաջ թևապետն 

հիւսիսոյ և ասէ – 137. Իսկ նա վտանգեալ փութապէս էած զսուրն և 

կտրեաց զոտն երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 137. Եւ բանակեցան նոքա 

յայնմ կողմանէ և սոքա յայսմ կողմանէ: - 139. Եւ այնչափ յանդգնեալ, 

մինչ զի զիշխանն Ծոփաց ի մէջ առեալ բազումք պատեցին զնովաւ: - 139. 

Եւ նորա հասեալ հալածեաց զզաւրսն ի նմանէ – 139. և իբրև ետես զի 

խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան ի բանակն և 

անդէն մեռաւ: - 140. Իսկ ընդդեմ /ճիշտը`ընդդէմ/ դարձեալ զաւրապետն 

Գեդռեհոնի թագաւորին Տրդատայ, և նորա բարկացեալ  յարձակեցաւ ի 

վերայ նորա և ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 140. Եւ  ինքն  առաջի եդեալ 

փախստական արար զնոսա մինչև  ի  կողմանս Հարքայ: - 141. Իսկ ի 

նոցանէ հնգետասան հազար և ինն հարիւր և ԽԲ: - 141. Եւ նոցա 

փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և 

ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142.  Այս ամենայն գործեցաւ ի 

գալ նոցա ի Հռոմայ – 142. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր 

յուղարկեալ, հրամայեաց նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ 

առնել -143. Զենոբ եկաց հայր վանացն Գլակայ՝ ամս Ի: Յետ նորա՝ 

/Եպիփան / աշակերտն Անտոնի՝ ամս Լ: - 145. Ի սորա ժամին եկն սուրբ 

Գրիգոր ի Գլակայ վանս … Ստեփաննոս աշակերտ նորա՝ ամս 

հնգետասան: - 145. զի նա էր տեղեակ տոմարի ամենայն ազգաց:-147. և 

նա եղև սիրելի վասն սրբութեան իւրոյ Մուշեղայ իշխանին Մամիկոնէից: 

- 147. և ունէր կին բարեպաշտաւն Մարիամ անուն նորա – 149.  առեալ 

զկին իւր՝ էած առ հայր նորա և թողեալ զկին իւր՝ ինքն գնաց: - 149. Իսկ 

կին նորա … գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 149. 

իսկ սպասաւորքն արգելուին զնա յայն խորհրդոյ խնդրոյն – 150. և 

առաջի սրբոյ սեղանոյն երկրպագեցուցին տեառն և բերին ետուն զնա: - 

150. Իսկ նորա առեալ զմանուկն  սկսաւ արտասուել  և  լալ զինքն ասելով 

– 150. Եւ պատգամ յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի առեալ զիրսն  և թողցէ զնա 

ի ներքս: - 151.  Եւ նա ասէ – 151. Եւ նա ասէ – 151. Իսկ նա հրամայեաց 

սպասաւորացն իւրոց պատրաստել ճաշ կրաւնաւորացն – 153. Արդ` 

արա զնշան քո զաւրութեանդ առ նա – 154. տեսանեմ առ նա զէն սրեալ և 

թագուցեալ  և յարեան ներկեալ: - 155. Եւ ընդ բանիցն եհար զնա, և անդէն 
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սատակեցաւ: -155. և պատրաստեալ նմա գերեզման եդին ի նոյն 

տեղւոջն: - 155. Եւ կանգնեալ խաչ քարէ և գրեցին ի նմա այսպես/ճիշտը` 

այսպէս/ -155. Որ ոք յանդգնեսցի մարտնչել  Ընդ եկեղեցի աստուծոյ Այս 

սուր եղիցի ընդ նմա - 153. Եւ ապա առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց 

զնա հայր վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. Իսկ հայր նորա, իշխանն 

Արծրունեաց, եկեալ  ի Կեսարիայէ և լուեալ զմահ կնոջն, ստրջացաւ: - 

156. Իսկ հայրն մխիթարեաց զնա և անդ շինեաց եկեղեցի վայելուչ և 

կոչեաց զանուն նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում - 156. 

զարդարեաց զնա հրաշալի սպասիւք – 156. Իսկ Կիւրիղ հայր վանացն 

անէծ զնա: - 157. Բայց որդին, թէպէտ և դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին 

մինչև ցայս իշխան: - 157. Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ 

Պարսից արքայ  և Ջամբ Խոսրով որդի նորա եկն փախստական ի Հռոմս 

առ Մուրիկ: - 158. Եւ տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց ԼՌ. և ինքն 

առեալ զզաւրսն Յունաց ՀՌ, գնացին ի Բալխաստան – 158. Եւ նորա 

քաջալերեալ զզաւրս Հայոց` հազիւ հաւանեցոյց մտանել ի պատերազմ: - 

159. և ետ տէր ի ձեռս նոցա զթշնամիսն – 159. Զոր գիտացեալ Մուշեղայ, 

թէ նա թագաւորն  է,  մարտեաւ ընդ նմա – 159. Եւ կտրեալ զգլուխն՝ եդ ի 

մաղախ իւր. և յորդորեալ զզաւրսն ի պատերազմ. և զաւրացեալ  առաջի 

եդ զնոսա ի փախուստ – 160.զի թագաւորին փոխանակ էին զնա կարգեալ 

– 160. Իսկ նա խորհեցաւ դարան մահու գործել  նմա: - 161. և քոյրն 

Խոսրովու իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն եղբաւրն: -161. և ի լոյս 

ածեալ զդարան մահուն, և թքակոծեաց զանմտութիւն նորա: - 161. Եւ 

իբրև լուաւ թագաւորն, երկեաւ ի նմանէ, զի մանուկ էր: - 161. Եւ յետ 

սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ և ինքն նստաւ յաթոռ նորա: - 

162. Իսկ նա ոչ ինչ յղեաց պատասխանի, այլ ակսաւ զերկիր իւր 

ամրացուցանել: - 163.  զի կալցեն զնա և տարցեն ի Բալխ – 163. և 

կոտորել Գայլուն Վահանայ զնոսա յԱւձ քաղաքի: - 164. Յառաջին ամի 

թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և 

նստաւ յաթոռ նորա – 164. և կացուցեր զնա իշխան ի վերայ երկրի, և 

ետուր նմա զփառս և զպատիւ յավիտենական և անմահ: -166. և ոչ 

ծառայելով նորա ապականացու բնութեանս, ելոյծ զապականութիւն 

մահու՝ ի գերեզմանի դնելով – 167. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն 

հաւատացեալք և զմահն, որ վասն անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ 

զանձինս իւրեանց մատնելով տանջանաց – 167. զի մի՛ մեծաբանիցեն 

հեթանոսք՝ եթէ կորեաւ տեղի ապաւինի  նոցա  և  ոչ  ոք  է, որ աւգնէ 

նոցա: - 167. բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի աշխատեալք 
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մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. դու, տէր 

աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով  և ողորմեալ 

զերծուսցես զնոսա – 171. Մի՛ վասն մեղաց նոցա դատապարտեր զնոսա, 

այլ գթութեամբ քով խնամեա և մարդասիրութեամբ քով ողորմեա –171. 

Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս  և  մեր 

հեղմամբ արեանս գրեա՛ զնոսա յորդեգրութիւն սրբոցն ի լոյս:-172. և մեր 

նահատակութեամբս հաշտեա՛ ընդ նոսա  և մի՛ անտես առներ 

զաղաչանս մեր – 173. Դու հատո՛ նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ 

Կարապետիս: - 173. և  են փառք աստուածութեանդ շուրջ զնովաւ – 173. 

հատուցից  նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս 

նոցա թողից – 173-174. և իբրև տեսին  զՊաւղիկարպոս, հատին 

զպարանոց նորա  և  ընկեցին առաջի խաչին: - 174. բայց զդուռն 

եկեղեցոյն ոչ կարացին գտանել, զի ծածկեաց տէր ի նոցանէ: - 175. Եւ յետ 

երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ, և տեսեալ զնոսա, 

զի վաղճանեալ էին և յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. Ապա 

առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ դրախտին ի կողմն հարաւոյ, և 

անդէն եդին զնոսա առ Անտոն և Կրաւնիդէս – 176. Եւ կանգնեալ խաչ ի 

վերայ նոցա. և բազմաց բժշկութիւն լինէր ի տեղւոջն: - 176. իբրև տեսին 

զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ պատմեցին 

իշխանին Մուշեղայ: - 176. Եւ նորա լուեալ՝  զաւուրս երիս անկեալ դնէր 

անխաւս: - 176. Ո՜վ ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, երջանիկ 

սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր վասն նոցա – 177. Իսկ նորա որպես ի քնոյ 

զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան – 177. Եւ ասէ զնա – 

178. Արդ արի գնա և իմաստութեամբ որսա զնա – 178. Իսկ Վահան 

յանձին կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի 

հաշտեսցի  և գնասցէ: - 179. Իսկ նա ասէ – 179. զի  ես առ քեզ կամիմ գալ 

ապստամբութեամբ  ի նմանէ – 179. Եւ  նա արձակեալ  կոչեաց, զի 

յաւժար էր իրացն – 179. Իբրև եկն Վահան առ Միհրան, և նա խնդրեաց ի 

նմանէ զԱստեղաւնս ամրոցն: - 180. ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ 

բռնացեալ չտան ի ձեռս իմ՝ ապստամբ զիս կարծելով - 180. Իսկ Միհրան 

տուեալ ի ձեռս նորա չորս հազար այր ընտիր առն և ձիոյ: - 181. Եւ նոքա 

գնացին ի Միհրան և առին ԲՌ այր ընտիր և եկին առ Վահան: - 182. Եւ 

նա այնպիսի գործ հնարեաց, զոր ոչ կարացին գիտել Պարսկքն: - 182. 

Արդ՝   յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, Վահան զՊարսից 

զերիվարսն և զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝ ի դուրս կոչել զնոսա: 

- 182. Եւ խրատ տուեալ, թէ յորժամ նոքա զձեւք հային, դուք միաբան ի  
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քաղաքն դիմեցէք – 183. նոքա կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 183. 

Դիմեցին և նոքա ի քաղաքն և սկսան մտանել: - 183. Եւ մտեալ ի սենեկն՝ 

խաւսեցաւ ընդ նմա այսպէս և ասէ – 185. Իսկ Միհրան խորհեցաւ 

յուղարկել ի վերայ նոցա Ռ այր: - 185.Եւ նա ասէ – 185. Իսկ Միհրան 

բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նոցա ԲՌ այր: - 185. Եւ ասէ զնոսա – 186. 

Եւ ետ նոցա առաջնորդս – 186. և ինքն ել ի Միհրանայ յուղարկել զնոսա: - 

186. Իբրև գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա, 

որ ընդ ծմակն գնասցեն ինքն Ճ այր առեալ՝ զկնի նոցա:  – 186. Իբրև 

գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց զնոսա ի քուն առնել – 186. և  

զնոսա յանհոգս արարեալ՝ յանկարծակի հնչեցուցին  զփողսն յետոյ  և  

առաջոյ: - 186. Եւ ի մէջ առին զնոսա և իսկոյն բարձին զգլուխս  նոցա և ի 

գետ ընկեցին – 187. Մինչ նոքա զայն պատերազմն վճարեցին, և յառաջ 

եկին յայսոց, և նոքա դեռ չէին եկեալ ի ծմակն – 187. և կացին մնացին 

մինչև նոքա եկին: - 187. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս 

կարմնճին, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. 

զորոյ զհետ մտեալ երկու ոմանց և անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, 

ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ նորա – 188. Իսկ Վահանայ մաւրին 

տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ կարաց հանել անտի –  188. Իսկ նա վասն 

խաւթութեանն ի սենեկն եմուտ և զնա միայն թողոյր ի ներքս: - 189. Իսկ 

նոցա ժողովեալ ի  տաճար  մի  ընդ գինի մտին: - 189.  Եւ  նա կարգաւ 

պատմեաց նմա ստուգիւ,  և մի  բան  ո՛չ թաքուցեալ  ի  նմանէ, զոր 

արարեալն էր:- 190. Եւ նորա բարկացեալ առ զտէգն  որ  ի  ձեռն ծառային  

և կամէր հարկանել զՎահան: - 190. Եւ նորա ձգեալ զձեռն իւր  ի  սուրն, 

որ կայր առաջի  և  կտրեաց  նախ  զիւր քիթն  և  եդ  առաջի ասելով – 190. 

Եւ նորա տուեալ բանից նիշ  և պատուէր, բազում երդմամբ ասացեալ, 

զոր նա և նա միայն գիտէին: - 191. և ետ գրել ի նա ողջոյն – 192. Եւ ինքն 

սկսաւ վտանգել զնոսա բանիւք՝ եթե արժա՞ն էր ձեզ զմարգարտեայ 

զպսակն մարզպանին գողանալ: - 193. Եւ հանեալ զամենեցուն 

զհանդերձս, արգել զնոսա ի տաճարի անդ: - 194. և կախեալ ընդ յերդն,  և  

ցուցանէր նոցա  և  ասէ – 194. Եւ բորբոքեալ բոցն ճարպովն, մինչ զի 

քաղաքն արբեալ եղէն ի  հոտոյ ճենճերաց նոցա: - 195. Եւ ինքն ժողովեալ 

զկապուտ նոցա և զգանձ՝  ետ տանել յամուրն Ողկան: - 195. եւ նոքա 

երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու: - 196. և յորժամ 

զտաճարսն այրեաց, զնոսա ի պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի 

մի՛ գիտասցեն զիրսն: - 196. Իբրև ետես զնա Վահան, ասէ – 197. Եւ ետ 

գրել թուղթ պարսիկ դպրին՝ կաշառելով զնա – 198. յարուցեալ նոցա 
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յետուստ կողմանէ, փախստական արարին  ի  բերդս կոյս Կոթ ձորոյ: - 

199. զոր իմացեալ դարանակալացն՝ յարեան ի վերայ և կալան զնոսա: - 

199. Եւ դարանակալք դիմեցին ի վերայ նոցա – 200. Իսկ Վահանայ առեալ 

զզաւրսն՝ իջուցանէր զնոսա ի ձորն բուն – 200. ի մեջ /ճիշտը`մէջ/ առեալ 

կոտորեցին զնոսա- 200.  ապա՝ զի Յոյնք ձեր թշնամիք էին, ի նոսա ոչ 

իշխեցաք գնալ – 201. և երկոտասան գեղ ազատեաց եկեղեցոյն՝ ջնջելով 

զանուանս նոցա յարքունական դիւանէն: -203. Եւ նստաւ յաթոռ նորա 

մանուկն Ստեփաննոս որդի կնոջն Մարիամու – 204. վերագոյն 

ընդունէին զնա – 204. Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ վարուցն ամենեքեան 

իբրև զՅովաննէս Կարապետն համարէին զնա: - 204. և արար զնա 

կրաւնաւոր – 205. և ետ շինել նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 205. Իսկ նա 

յուղարկեաց պատասխանի այսպէս – 208. Թէպէտ և ընդ Միհրանայ 

մահն խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ լացի, որ զնորա մահն լսեցեր – 

208. Իսկ նորա բարկացեալ առաքեաց ի վերայ նորա Զ հազար այր ի 

Մուշ: - 209. Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն 

է, ուր իջեալն էին: - 210. Եւ յանկարծակի եհար զնոսա սրով: - 210. որդի 

նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս հազար երիվար –210. Եւ երկու 

հարիւր ձի զառաջին յաղթութեանն աւարամասն յուղարկեաց սուրբ 

Կարապետին, զի անդ կնքեցին զնա: - 211. Իսկ վահանայ տուեալ զնոսա 

մաւրացն` զբազումս կոտորեաց – 211. զոր յաղաչանս դարձան և հարկս 

խոստանային տալ նոցա: - 212. Ապա կալեալ զորդի նորա զՎահ ետուն 

ցՎահան: - 212. Եւ նոքա ետուն  ԼՌ  դահեկան   և դարձան: - 212. Իբրև 

ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, նախանձեալ զնախանձն աստուծոյ, 

յարձակեալ ի վերայ նոցա և սկսան կոտորել: - 213. Իսկ նոցա զաղաղակս 

բարձեալ ասէին – 213. Եւ տարածեալ զնոսա ի դաշտ անդ, կոտորած 

սաստիկ գործեցին: - 213. Եւ նորա բարկացեալ հրամայեաց գլխատել 

զնոսա – 213. Իսկ Վաղթանկայ ի ցասումն բարկութեան դարձեալ վասն 

Վահանայ, առաքեաց դարձեալ զԱսուր ութ հազարաւ ի վերայ նորա – 

214. Եւ նորա զայս լուեալ առեալ վեց հազար այր և զՍմբատ զորդի իւր, և 

գնաց ի պատերազմն: - 214. Իսկ նա ասէ – 214. Իբրև խմբեցաւ 

պատերազմ, ակն կալաւ Սմբատ որդին Վահանայ ի  վերայ Ասուրայ և 

պատահեաց նմա: - 215. Իսկ Ասուրայ տեսեալ, թէ պատանի  է, 

քամահեաց զնա  և  ասէ – 215.  Իսկ նա ասէ – 215. և զնա յերկիր ընկէց – 

215. և յարձակեալ ի վերայ նորա, կտրեաց զգլուխն և ի վեր կալեալ ասէր 

– 215. Մինչ դեռ նա զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս 

յանտառս յանխնայ կոփէին: - 215. Եւ հայրն զաւրացուցեալ և յառաջ 
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կացեալ մատնեաց տէր  ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. Եւ նորա 

լուռ եղեալ մինչև ցմիւս ամն: - 217. Իսկ նորա ժողովեալ ինն հազար այր, 

գնաց ի վերայ նորա յԱնտաք: - 217-218. Եւ թողեալ զհինգ հազարն ի 

բլերն, որ կոչի Մահու ագարակ և ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց 

զնա: - 218. Եւ առաքեաց Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ նորա՝ կարծելով 

եթէ այն միայն են: - 218. Եւ եկին զաւրքն ի գիշերի և  պատեցին զնոքաւք 

– 218. և նա կամէր ի գիշերի ելանել ընդդէմ նոցա  – 128. բայց արգելին 

զնա քահանայք դրան իւրոյ: - 218. Իսկ նա ասէ – 218. և ի հերաց նորա 

լոյս փայլատակէր: - 219. զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 219. Եւ 

այնչափ կոտորեցին զնոսա, մինչև հեղեղատք արեանց ելին – 220. Եւ 

կազմեալ նորա հեծեալս երկու հազար և հինգ հարիւր, և հանէ առ 

Սմբատ իշխանն: - 220. Իսկ նորա խոյս տուեալ աւուրս  ութ  և 

պատրաստեաց զզաւրս իւր: - 220. իսկ նորա ի բլուրն ելեալ ասէր – 222. 

Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ՝ եհար և կտրեաց զսռնապան բարձից նորա – 

223.  Իսկ նա զտէգն ձգեալ եհար զկուրծս  նորա – 223. Եւ բախեալ տիգաւ 

ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի ներքս, և եհան ընդ սիրտ նորա – 

223. և հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա – 224. Եւ նորա հանեալ 

ընկէց զգլուխն և  ինքն մեռաւ: - 224.  Եւ եհար զգլուխ նորա և ընկէց – 226. 

և մի ի նոցանէ ոչ մնաց – 226.  զոր ոչ հրամայեաց սպանանել, բայց առ ի 

նոցանէ ՌԽԴ ուղտ - 226. Իբրև վճարեցաւ պատերազմն, հրամայեաց ի 

ձորս և ի հեղեղատսն լնուլ զնոսա: - 226. Իսկ զորդին Վաղթանկայ և 

զկինն առեալ տարան ի յԱյծից բերդ ի պահել զնոսա: - 227.  Իսկ նա 

պատասխանի  ոչ գրեաց: - 229. Եւ  ընդյառաջ գնաց Սմբատ  Սուրենայ  և 

ընկալաւ զնա սիրով. և ած զնա ի Մուշ: - 229. Եւ նոքա ցուցին նմա 

զբերդն, թէ անդ է: - 229. Եւ նա ասէ` անդ` այծարա՞ծ է, թէ դիւարած: - 

229. Բայց զի նենգել կամէր պարսկին, և Սմբատ եթող զորդին իւր 

զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանցէ: - 234. Եւ ինքն 

թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ այր, և զպարսիցն` յանդաստանն, զոր 

Արտից գեւղն կոչեն, և  առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր նորա, 

և գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 234. Արդ՝ իբրև մերձեցան  ի  վայրս 

վանիցն, ընդ յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն  և արգելուին զնա վասն 

Սուրենայ: - 235. Իսկ որ աւագն էր ի ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ ի 

վերայ և սուր հանեալ ըննդէմ նոցա ինքն միայն պատերազմեցաւ  մինչև 

դարձան ընկերքն: - 237. Եւ իբրև դարձան, Սերեմ մեռաւ, զի հարին 

նետիւ ի սիրտ նորա - 237. և ընկերք նորա քարիւ և նետիւ ընդդէմ 

գնացեալ զբազումս սպանին – 237. և նոցա ծունր կրկնեալ  



578 
 

յաւգնականութիւն կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. 

Փութասջիք, զի մածաւ /ճիշտը`մածեաւ/ սուր քաջին, և սուրն, ո՛ր ի 

ձեռին նորա, կոտորեցաւ: - 240. Եւ պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր 

փայտ, որ ի ճեղքելն ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա 

զէնք նոցա: - 240. Իսկ նա ասէր ձայնիւ բարձր – 240. Իսկ նորա թողեալ 

զահեակ թեւն յորդին իւր ի Վահան … և որպէս զարծիւ կանչեաց ի վերայ 

նոցա – 241. Եւ նորա փոխեալ այլ սուր և հեծեալ յայլ երիվար: - 242. Իբրև 

հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր պատեցին զնոսա – 243.   Հեծի՛ր, իշխանդ 

Պալունեաց: Եւ նորա հեծեալ – 243. զի որչափ զաւրքն բազմանային, 

նոքա յանհոգս լինէին ի մէջ նոցա – 243. և ածէր զՎահան Կամսարական, 

զորդին Սմբատայ, և վեց հազար այր նմա: - 244. Իսկ նորա գոհացեալ 

յաստուծոյ, և դիմի հարեալ և կտրեալ փողոց, անց ի ներքս և պարզեաց 

զմիւս թևն նա և միւսն իշխանն Հաշտենից:  – 245. և  զի մնացին երիվարք 

նոցա, երթեալ մտին  ի  ձոր  մի  և թաքեան – 245. զոր եկեալ զաւրացն 

Հայոց զարթուցին զնոսա և ջուր ցանեցին և տարան ի Մեղտի – 246. 

Մկունք զի շատ տանէին ի ծակս իւրեանց` Մաշեցան ոտք նոցա: - 247. և 

տուեալ նոցա գանձս,  և ձիս  և  զէնս,  և  արձակեաց զնոսա 

խաղաղութեամբ ի պարսիկս: - 248.  Իսկ նա յուղարկեաց զՎահան զորդի 

իւր տեսանել, թէ զի՛նչ խնդրէ: - 250. արդ ես գնամ զհետ նորա – 251. Իսկ 

նորա կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի երկաթի  և  եդ 

պսակ շուրջ զգլխով նորա  և  ասէ – 254. Եւ հրամայեաց ունել զարսն, որ 

ընդ նմայն էին եկեալ,  և կտրեաց զգլուխս նոցա – 254.  և արարեալ 

այնպէս՝ և ձգեցին  զգլուխս նոցա մինչև ցվեց ժամ աւուրն: - 254. և  առեալ 

զգլուխս նոցա, գնաց  առ  հայր իւր: - 255. Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն 

մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ - 255. Եւ Վահանայ 

յանկարծակի առեալ բարձ մի՝ աճապարեաց և ձգեաց ի վերայ բերանի 

նորա , և հարաւ ի վերայ նորա – 255. և մտեալ ծառային Վահանայ 

կտրեաց զգլուխ նորա – 255. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ 

ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 256.  Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի 

ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր բանակին – 256. զի տէր պատերազմէր ընդ 

նոսա: - 258. և զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան, զի յիմարեցոյց զնոսա 

աստուած – 258. Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել 

Տիգրանայ և որդի նորա և ոչ գտին: - 259. Ապա զհետ փախստէիցն 

մտեալ, խնդրեցին, և հայեցեալ տեսին զնոսա գահավիժեալ: - 259. Եւ 

նորա ձայն արկեալ ի Կարապետն ասէ – 261. Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, 

վերացուցեալ զսուրն  և  եհար զուսն, թիկնախառն  ի  վայր ընկեաց 



579 
 

զգլուխ աւագի նոցա: - 261. Եւ  դարձան   ի  վերայ  և  փախստական 

արարին   զնոսա մինչ  ի  դարանսն: - 261.  Եւ դարանակալացն 

յարուցեալ  ի  մէջ առին զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, 

որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 262. Եւ ժամանեաց նոցա  երեկոյ և զաւրքն 

պարսից փախստական եղէն ի Հաշտենս ԸՌ այր: - 262. Իսկ Սմբատայ 

իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ մտին զհետ  նոցա - 262. Իսկ պարսիկք 

յարուցեալ զհետ մտեալ զաւրացն  և  տուեալ զնոսա Արածնոյ`  նեղէին: - 

263.  Եւ երևեցաւ նոցա ի պատերազմին այր մի ահեղ և լուսաւոր, և հեր 

նորա լոյս փայլատակէր: - 264. Զոր տեսեալ Վահանայ  և  գիտացեալ թէ 

Կարապետն է, խնդացեալ յարձակեցաւ  ի  վերայ նոցա – 264. և պատեալ 

իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ կամեցան ելանել ընդ նոյն 

տեղի և զկրաւնաւորսն սատակել: - 264. Բայց զաւրութիւն տեառն 

զգետնէր զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն – 265. Բայց  ի  

թիկունս  եհաս  նմա Վարազ  իշխանն – 265. Եւ որք փախստական 

երթային, կացին երիվարք նոցա: - 266. Իսկ նոքա ասեն – 266. Եւ ի նոյն 

տեղւոջ սկսաւ մի մի ունել զնոսա և զթլպատսն կտել: - 266. Եւ նա այլ 

զաւր առաքեաց ի Տարաւն: - 266. և նստի յաթոռ նորա Դաւիթ Գ ամ: - 267.  

զի ի պատերազմունս նա էր, որ աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 269. և  դու 

ծառայէ Աստուծոյ  և  կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ, որպէս և ես 

ծառայեցի  – 269. Եւ ճակատեցան նոքա ընդդէմ միմեանց ի պատերազմ՝ 

յայն կոյս գետոյն, որ ի դաշտին – 270. Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի 

պատերազմ, այլ տեսից, ասէ, թէ նոքա զի՞նչ գործեն: - 271. յայնժամ նոքա 

/ծն. նոցա/ ծունր կրկնեալ միաբան աղաչեցին զաստուած լի 

արտասուաւք և ասեն – 271. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս 

կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ, 

և  թագ ծիրանի  ի  գլուխ նորա և խաչ, և ի հանդերձից նորա` իբրև զհուր 

փայլէր  – 272. զի նա է թագաւորն նոցա և մեր հասարակաց, որ 

խոնարհեցաւ ի ձայն պաշտաւնէից իւրոց և էջ փրկեալ զնոսա և զմեզ – 

273. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, գտին ԲԺան ծեր ի 

կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 273. զի այն իսկ էր խնդրուածք նոցա: 

- 273. և կրաւնաւորքն  ի  նոյն տեղւոջ աղաւթէին, մինչև եհաս առ նոսա 

այրն, որ ունէր զգլուխն Վարդուհրէ աւագի նոցա: - 273. և նորա հակեալ 

յայն կոյս անկաւ: - 273. Եւ կտրեալ զգլուխ նորա, ետ ցծառայ մի  և  ասէ – 

273. զի դա էր, որ նախատէր զպաշտաւնեայս նորա: - 275.  Եւ պատեցին ի 

մէջ զզաւրսն Պարսից, և սկսան ցրուել զնոսա ի միմեանց – 275. զի 

իշխանն Պալունեաց կտրեաց Բ իշխանս և եհան զնոսա մինչև ի 
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Հաշտենս: - 275. Իսկ նա ասէ – 275. Իսկ նորա առեալ զերկու 

իշխանորդիսն, զոր և կալաւ  և  ետ պահել – 275. Իսկ նա փախեաւ: - 276. 

Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ 

յողն երիվարին և ասէ - 276. Իսկ նա ընդդէմ դարձեալ եհատ զգլուխ 

երիվարին Վարազայ  և  ընկէց: - 276. Իսկ նա ի վայր վազեալ՝ եհար զջիլս 

երիվարի պարսկին և ասէ – 276.և նա կոտորեալ զբազումս և 

վաստակեաց յոյժ:- 277. և դիմեցին առ նոսա գունդ մի պարսիկ 

փախստական, և աղաչէին զկրաւնաւորսն ապրիլ: - 277. և ոչ ետուն 

կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Եւ նոքա ասեն – 278.  Եւ 

զփախստականսն դարձուցին ի Մեղտի, և համարով գտեալ արս չորեք 

հարիւր և յիսուն և տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի 

Պարսիկս, լինել զրուցատար սքանչելեացն և յահէն, որ հանդիպեցաւ ի 

կրաւնաւորաց գնդէն նոցա:  – 278. և նորա առեալ զմասնն ի նմանէ, 

կտրեաց զգլուխ նորա –279. Եւ նորա յանձին կալեալ իջոյց ի 

պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և 

շինեաց եկեղեցի: - 280. որ շինեաց փոքր աւան և եդ անուն նմա Ծիծառն: 

- 280. Իսկ նա ասէ – 280. Եւ  յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր  ի  դուռն 

եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն Վահան – 280. զի այր 

ոմն լուսաւոր ընդ սեամս եկեղեցւոյն յայս կոյս ելեալ` ասէր ցնա – 280. 

Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ,  և ընթացեալ աւետիս տայր 

կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք  է : - 281.  և կալեալ զկրաւնաւորն, որ 

զխաչն գողացաւ, ետ ցկաթողիկոսն, և հանել ետ զերկոսին աչս նորա, որ 

զի կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն: - 281. Եւ  կալեալ Վահանայ 

զԾիծառնիկն  և  եհատ զգլուխ նորա – 281.  և զիշխանն Արջուց եդեալ 

յՈղկան, մինչև էառ  ի  նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 281. և նա իսկ 

կացոյց եւթն քահանայ ի վերայ եկեղեցոյն- 281. Եւ  վեց  հազար  դրամ 

կարգեցին  նոցա տալ իշխանին Հայոց Տարաւնոյ: - 281. Բայց որդի նորա 

Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ 

գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. 

Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից 

համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. արդ 

առաքեա ութ հազար այրուձի ընդ Վանանդ, և ես տաց  զնա ի ձեռս քո: - 

283. Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ ի Վաշդեան՝ յամաւթ առնելով 

վասն ծածուկ իրացն: - 284. Եւ բարկացեալ  Վաշդեան՝ ետ ածել զՀամամ  

և ծայրատել զոտս և զձեռս նորա: -284. Եւ նորա հրաման տուեալ 

պարսկացն` կոտորել զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: - 
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284. Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ հրայրեաց արարին 

զնա - 285. Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ 

վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ նա: – 

285. և գիրքն կարծեմ անտի  է անկեալ ի նա: - 288. Եւ թարգմանեալ ի 

նմանէն ԻԸ պատճեան,  և  Ժ՝ որ  ի գրի առ իս կայր, և բովանդակեալ 

արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի գիրս հաւաքելով՝ թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 

288. Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն – 287. Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին 

վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն 

մատենիս – 288. 

ՆԱԵՒ - Նաև զհանդերձս իշխանացն տեսեալ` կարծէին եթէ 

Միհրանեանքն են: - 196. 

ՆԱԽ - Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի մահուն 

Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 63. մեռցուք նախ մեք և ապա 

մեծ աստուածդ մեր: - 99. այժմ երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝ և ապա այլ 

ուրեք: - 180. Եւ նորա ձգեալ զձեռն իւր  ի սուրն, որ կայր առաջի և  

կտրեաց նախ զիւր քիթն  և  եդ առաջի ասելով – 190. 

ՆԱԽԱՆՁ - Ուստի նախանձու բանսարկուին մեղք մտին յաշխարհս – 

166. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, նախանձեալ զնախանձն 

աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ նոցա և սկսան կոտորել: - 213. 

ՆԱԽԱՆՁԱՒՈՐ - Իսկ եթէ ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի 

զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և զվարձս ի Քրիստոսէ, որպէս 

զնախանձաւոր և զթաքուցանող և զզլացող շնորհացն Քրիստոսի - 289. 

ՆԱԽԱՆՁԵԼ - Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, նախանձեալ 

զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ նոցա և սկսան կոտորել: - 

213. 

ՆԱԽԱՏԵԼ - դու՞ ես նախատել զաստուած – 190. զի դա էր, որ նախատէր 

զպաշտաւնեայս նորա: - 275.   

ՆԱԽԱՐԱՐ - Իսկ ի հրամանէ աստուծոյ եկեալ հանին զնա նախարարքն 

– 73. նախարարքն կշռեցին քաղաքապետին ԲԺ-ան հազար դահեկան: - 

77. 

ՆԱԽՃԻՐ - Եւ բազում նախճիրս / ծն. ոճիրս / գործեաց անդ իշխանն 

Հաշտենից – 212. 

ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ - Եւ արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգական 

արդարութեան Քրիստոս, և դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց առաքելոցն 

Բարթողիմէոսի  և  Թադէոսի յիշեա՛ զնոցա նահատակութիւնն  և  մի՛  
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երբէք վերջասցիս  ի շաւղաց նոցա – 41.  մեր նահատակութեամբ 

հաշտեա՛ ընդ նոսա և մի՛  անտես առնէր զաղաչանս մեր – 173. 

ՆԱՄԱԿ -  Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս ի վշտի էի, սակայն 

շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. Եւ 

հանեալ զնամակն մատուցին առաջի ժողովրդեանն – 48. Եւ փութացեալ 

գրեցին զնոյն բանսն յայլ նամակի և յուղարկեցին առ Տիմոթէոս ի 

Կորնթոս – 51.  

ՆԱՊԱՍՏԱԿ -Տեսցեն զքեզ անգեղք և գիտասցեն, թէ արծուոյ հարեալ է 

նապաստակդ–92. և ԴՌ դահեկանի խոտ են կերեալ ի դաշտէդ, և ԻՌ  

դահեկանի, որ զեղն և զեղջերուն և զնապաստակ զիմ երկրիս որսացեալ 

են–233. 

ՆԱՐԿԵՍՈՍ - որոց անուանքն են այսոքիկ. Թէովնաս, Պաւղիկարպոս, 

Սիմովն … Նարկեսոս / ծն. Նարեսոս, Յարեսոս /: - 175. 

ՆԱՒԱՍԱՐԴ - Եւ  տաւն սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի 

էր Նաւասարդի: - 106.   

ՆԵՂ - հմտութեամբ եկն և դիտով, մինչև զի զթագաւորն ի նեղ տեղի 

թակարդեաց: - 126. 

ՆԵՂԵԼ - և նեղէին յոյժ– 212. Այո, տէ՛ր, նեղեցաք, ձանձրացաք ի 

կոտորելոյ զանկազմն պարսիկս, նեղեցան և որք զսուսերս մեր ի ժանգոյ 

և յարեանց սրբեցին: - 252-253. Իսկ պարսիկք յարուցեալ զհետ մտեալ 

զաւրացն և տուեալ զնոսա Արածնոյ` նեղէին: - 263.  Եւ արդ հայեաց  ի  

մեզ՝  թէ զի՞արդ թշնամիք նեղեն զմեզ: - 264. զի ոչ պատրեցայ ի գեղոյ, և 

ոչ զրկեցի և ոչ  նեղեցի զտառապեալս – 269. Նեղեացար 

պանդխտութեամբ, արդ՝ արի ե՛կ, զի խորհեսցուք  ինչ  ի  վերայ արքայի: - 

284.   

ՆԵՂԻՉ - Արդ յիշեա՛, տէր, զգինս արեան քո և փրկեա ի ձեռաց նեղչաց 

զհաւատացեալս անուան քո: - 168. 

ՆԵՂՈՒԹԻՒՆ - Պարսպեա, տէր, խնամատար աջովդ  քո, զոր  փրկեցեր  

խաչիւ քո՝ տալով աւգնականութիւն  ի  նեղութեան  ի  դէպ ժամանակի: - 

168. Այլ ինչ ոչ ունիմք պարտուցդ այդմիկ վճարումն, բայց միայն 

յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: - 169. Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն 

սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս իւրեանց – 171. 

ՆԵՆԳԱՒՈՐ - Այս ամենայն գործեցաւ ի գալ նոցա ի Հռոմայ, բայց եղև ի 

ձեռն նենգաւոր իշխանին Աղձնեաց: - 142. և զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ 

տայր հանել, որպէս զնենգաւոր և զխաբող ազգ: - 284. 
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ՆԵՆԳԵԼ - Բայց զի նենգել կամէր պարսկին, և Սմբատ եթող զորդին իւր 

զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանէ: - 233. Զայսոսիկ 

լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, առաքէ առ Խոսրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ 

Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 283. 

ՆԵՆԳՈՒԹԻՒՆ - և այս ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին 

ունելոյ էր – 126. բայց տեսէք՝ մի՛ իմասցին զձեզ  և դարձեալ 

նենգութեամբ փախիցեն  և  ի  մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 128.  և քոյրն 

Խոսրովու իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն եղբաւրն: -161. 

Կամեցայք դուք սպանանել զիս նենգութեամբ – 162. Եւ իբրև գնացին 

մինչև ի դուռն Աւձ քաղաքի, ի ներքս նենգութեամբ դարան մահու 

պատրաստեալ՝ ի ձեռս գալ զաւրացն: -181. Իբրև առ զթուղթ և  ընթերցաւ, 

ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ 

ծանուցանել  զնենգութիւնն, որ  ինչ առաջի  կայր ի զաւրացն եկելոցն ի 

Պարսից: - 284. 

ՆԵՏ – Եւ իբրև դարձան, զի հարին նետիւ ի սիրտ նորա – 237. և ընկերք 

նորա քարիւ և նետիւ ընդդէմ գնացեալ զբազումս սպանին – 237. 

ՆԵՐԵԼ - ,, Ով սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ 

լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր, զի ներեաց ինձ և կատարեաց զփափագումն 

սրտի իմոյ:  – 153. Ո՜վ տէր, դու ներե՞ս կնոջն, որ զայն գործեաց և այլ 

կանանց համարձակեաց մուտ: - 154. 

ՆԵՐԿԵԼ - տեսանեմ առ նա զէն սրեալ և թագուցեալ  և յարեան ներկեալ: 

-155. 

ՆԵՐՍԵՍ, ՆԵՐՍԷՍ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: … Ներսէս` ամս Է: 

Յովաննէս` ամս Բ: - 146.  Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց 

կաթողիկոս ...  եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. զոր ստուգիւ 

գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի Գլակայ վանսն ի սուրբ 

Կարապետն, հրամանաւ Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի  – 282. Ի 

ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի, և ի մահուն Խոսրովու, 

հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի ...  թողի անմոռաց 

յիշատակ ինձ  և  իմոցն – 288. 

ՆԵՐՔԻՆ - Բայց թէպէտ և արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն 

ներքինն զնորոգումն կենաց սկսանի: - 45. և նորա արկեալ զնա ի 

Վիրապն ներքին ամս հնգետասան: - 73. և զառաջին կողմն գեղն 

պատեալ էին հետևակքն  և  զներքինն հեծեալքն: - 127. 

ՆԵՐՔՈՑ - և յորժամ գտցես զսա նորոգ և անապականութեամբ լցեալ՝ 

որպէս զխորանն ի հնումն, ներքոյ և արտաքոյ: - 173. 
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ՆԶՈՎԵԼ - Սա գնաց ի ժողովն, զոր արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ 

թագաւորութեանն. և նզովեալ բազում հայրապետք: - 249.   

ՆԻԱՅ - Եւ նոքա երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ ծովու / 

ծն. Ծիայ ծովուն /: - 196. 

ՆԻԱՅ ԾՈՎ - Եւ նոքա երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր Նիայ 

ծովու / ծն. Ծիայ ծովուն /: - 196. 

ՆԻԷ- Եւ եղեւ այս ի թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ և Հոռոմին ՆԻԷ – 282. 

ՆԻԿԻՄԱՔՈՍ - մայրն եմուտ ի վանս կանանց և կրտսերն գնաց զկնի 

ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս / ծն. Նիկոմաքոս / : - 72. 

ՆԻՀՈՐՃԷՆ -Իսկ Նիհորճէն /ծն. Նիխորճէս/ Որմիզդ գումարեալ զզաւրս 

Պարսից ութսուն հազար,  եկն ի վերայ Մուշեղայ: - 159. 

ՆԻՇ - Եւ նորա տուեալ բանից նիշ  / ծն. նշան / և պատուէր, բազում 

երդմամբ ասացեալ, զոր նա և նա միայն գիտէին: - 191. և ետ գրել ի նա 

ողջոյն և բանից նիշ եթէ՝  յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ  որ ի վերայ Կոթ 

ձորի, Ռ արամբ միայն, զի տեսցուք զմիմեանս: - 192.   

ՆԻՒԹ - Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ պատրաստել զնիւթն շինուածոյ 

սուրբ վկայարանին: - 57. վասն զի ոչ գոյր նիւթ պատրաստ – 100. 

Խորհեցաւ շինել եկեղեցի, բայց գնաց  ի  Մատրավանսն՝  վասն զնիւթն 

գնատելոյ – 156.   

ՆԻՒՍՏՐԱՑԻՔ - Եւ գրեաց ինքն թագաւորն և գահերէց իշխանքն չորեսին 

յԵղիազար Նիւստրացւոց եպիսկոպոս և Տիմոթէոս Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոս աւրինակ զայս: - 46. բայց Նիւստրացիք ընդդէմ դարձան – 

60. 

ՆԻՒՍՏՐԻԱՅ - Որ  և  զիս իսկ ոչ եթող դառնալ ի Նիւստրիայ / ծն. 

նիւստրայ, Նիստրայ / -77.   

ՆԼԸ -ետ հրաման գերծել զգեսս նոցա և խաղացուցանել զնոսա ի 

Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին արս ՆԼԸ: - 107. 

ՆՄԱՆ - Եւ ինքեանք եկեալ իջին ի վանացն գեւղն. ընդ յառաջ երգս 

առեալ նման միմեանց – 247. 

ՆՄԱՆԱՊԷՍ - Նմանապէս աւրհնեսցին ի Քրիստոսէ կատարիչք 

հրամանացն առաջնոցն  և  յետնոցս: - 289.   

ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ - որ եկն և ծնաւ ի կնոջէ ի մեր նմանութիւնս: - 166. 

ՆՆՋԵԼ - և զի մնացին երիվարք նոցա, երթեալ մտին ի ձոր մի և թաքեան.  

ննջեցին խոյս տուեալ մինչև ցմիւս աւրն աւրհասարակ – 246. Եւ  

յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր ի դուռն եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, 

ետես ինքն իշխանն Վահան – 280. 
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ՆՆՋԵՑՈՒՑԱՆԵԼ –որպես /ճիշտը`որպէս/ և առ դրան խորանին 

ննջեցուցանէին  / ծն. ննջէին / զուխտաւորսն: - 43. 

ՆՇԱՆ - Բայց դուք գրեցէք առ նորա զնշան բանից ձերոց և զտեղեացդ 

զվայելչութիւն: - 45. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և 

զլերինն և զարանցն, որ ի պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային 

կործանել – 63. Զայս գրեցին ասորի և հելլենացի գրով և յոյն և 

իսմայելացի նշանով: - 95. Զի Կարապետին է առ անկիւն դրանն 

Արշակունի, թզաւ հեռի գտանես զբևեռս նշանացն՝ կէս թզաւ բարձր ի 

գետնոյն: - 102. և  կանգնեաց զնշան տէրունական խաչին  ի  տեղի կռոցն 

Գիսիանէ - 110. Եւ զայս ասացեալ խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ և 

անյայտնի եղև նշանաւք բևեռացն և փափագաւղացն: - 116. Արդ, առեալ 

սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան տէրունական խաչին 

հանդերձ քահանայիւք և անուշահոտ խնկաւք – 122. Կանգնեցին զնշան 

տէրունական խաչին մեծանդամ քարակոփ ի տեղի տաճարին – 123. Արդ՝ 

արա զնշան քո զաւրութեանդ առ նա, զի վկայ լիցի ազգաց և աւրէն 

բազմաց: -154. տուր բանից նշան ի պարսիկն և պատուէր որ 

յԱպահունիս,  և  ես  ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191.  Եւ զՎաշիր գանեաց, 

մինչև նշան բանից առցէ զաւրսն կոչելոյ – 197. և ի հարուածէ ցաւոցն ետ 

բանից նշան առ զաւրապետն և իշխանս գալ ի տեղին փութով: - 197. Եւ 

զայս ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին և զնշան խաչին դարձուցին ի վերայ 

թշնամեացն: - 272. Եւ անդ եդին զտերունական սուրբ նշանն, և 

անուանեաց զաւանն Ծիծառն: - 280.  

ՆՇԱՆԱԳԻՐ - Եւ իբրև մատուցին զպատարագն եւթանեքեան 

խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ  էր  ի  Յունաց, 

գրել զառ  ի  յինքեանց ասացեալս: - 165.   

ՆՇԱՆԱԳՐԵԼ - զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, 

իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: -  83. 

ՆՇԱՆԱԿ - Եւ իբրև խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ առ անտառն, 

որ կոչի Կաղամախեաց բլուր, կրաւնաւորքն սևազգեստ էին 

մազեղինաւք, և ընդ Ծ կրաւնաւորն ժամահար մի, և յերկուսն խաչ 

նշանակաւ: – 270. 

ՆՇԱՆԱՒՈՐ - այր մի, որ կոչէր Բուրտար, ի նշանաւոր ազգէ Պարսից, 

ելեալ զկնի Անակայ և եկեալ մինչ՝ յԱրտազ և անտի ելեալ գնաց 

պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 69. Արդ հաս յաւգնականութիւն և 

արա զաւրս զայս նշանաւոր յազգս: - 130. 
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ՆՇԱՒԱԿ - մի՛ առներ յիս զցասում բարկութեան քո, և մի՛ եղէց նշաւակ 

աշխարհիս – 152. 

ՆՇԽԱՐ - և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի զնշխարս Կարապետին և 

զԱթանագինեայ վկայի – 37. Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ 

գրով -  45. Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս, ապա խնդրեալ ի նշխարաց 

սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, զահեակ ձեռն Անդրէի առաքելոյն, և 

զՂուկասու աւետարանչին. զոր առեալ մեծաւ խնդրութեամբ դարձան 

յաշխարհն Հայոց: - 53. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի  

Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս 

քսան  և  հինգ  ի  վանս Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն Գիսանէ կռոցն, ի 

կայանս նշխարաց սուրբ Կարապետին: – 54. և ինքն մտեալ յեկեղեցին, 

տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց  սրբոց առաքելոցն  և  առաջի 

տապանի սուրբ Կարապետին – 54. և յայտնեա տեղի բնակութեան 

նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի 

տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և 

յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. Եւ նորա խնդութեամբ արտաքս ելեալ էառ 

զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 57. զի հրամայեսցես միում ի 

պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն և զգալն յերկիրդ Հայոց և զառաջին պատերազմ 

… զնշխարացն զոր տարեալ ես  – 61. սուրբն Գրիգոր հրամայեաց 

Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և 

զնշխարացն  թե ուր եդաւ - 62.  և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն 

Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս 

Կարապետին Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. Բայց թէ ո՞վ 

եբեր ի Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին - 75. Եւ յետ փոխման 

աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք Կարապետին, մինչև ի  

ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 76. և անտի հալածեալ եկն ի 

Կեսարիայ՝ ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, 

բայց միայն ի գլխոյն: - 76. որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ 

Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև 

հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և 

տալ ցնա: - 76. Եւ փոխանակ ԲՌ դահեկանին ետ նոցա զնշխարս 

Աթանագինէի վկայի – 77. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է 

ի տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և 

նշանագրէր: -  83. յանկարծակի ծագեաց լոյս սաստիկ    առաւել քան 

զճառագայթս արեգական  ի նշխարացն – 96. և նոյն ժամայն բարձեալ 
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զնշխարսն ի մէջ գեղջն և պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ մինչև 

ցառաւաւտն: -96. Արար անդ աւուրս երկոտասան և զնշխարս 

Կարապետին զամէնն անդ կամէր դնել – 100. և եդաք անդ զնշխարս 

Կարապետին: - 101. եթէ կին ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն 

եկեղեցոյդ, զի մի՛ կոխելով զպատուական զնշխարսն, անհաշտ 

թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 102. եդաք զնշխարսն ի տեղւոջ ուրում և 

ծածկեցաք – 103. և հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել ի տեղւոջն, 

ուր զնշխարսն եդին – 106. և եդ անդ զնշխարսն – 111. զի անդ իսկ էր 

խորհեալ դնել զմնացեալ նշխարսն – 114. և   նոյն աւրինակաւ կազմեցաք 

զտեղի նշխարացն – 114. իբրև եդաք ի ներքս ի  տապանն զնշխարս 

նոյնչափ խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն – 115. Եւ առեալ 

զնշխարս առաքելոցն՝ տեառնագրեաց ի վերայ  նոցա: - 130. Սա շինեաց 

եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց  – 146. Եւ նշխարք 

սրբոցն անկեալ կային անթաղ զաւուրս երիս, զի ամենեքեան փախեան: - 

176. Ապա առեալ զնշխարս նոցա իջուցին ի մէջ դրախտին ի կողմն 

հարաւոյ – 176. Բայց խնդրէ զայս ի մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին – 

251. յորում կայ նշխարք Կարապետին – 288. 

ՆՈԽԱԶ - Եւ պատարագս ողջակիզաց / գրքում՝ ողջակիղաց / սպիտակ 

զուարակաց և նոխազաց և բազում գառանց և աղքատաց բազում 

ողորմութիւն առնէին: - 141. 

ՆՈՅՆ - յոր պանձան բնակիչք երկրին վասն Գիսանէ կռոցն և նորուն / ծն. 

նորին/ որդոյ Դեմետրեայ – 36. և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի զնշխարս 

Կարապետին և զԱթանագինեայ վկայի – 36. և այժմ աստուած 

պատուեալ երկրպագի ի նոյն Իննակնեան տեղւոջ: - 37. Եւ ի նոյն տեղոջն 

թողի զերկոսին կենդանի վկայսն Քրիստոսի, զԱնտոն և զԿրովնիդէս – 

37. զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն 

Իննակնեան տեղին – 42. Եւ ժողովեսցես ի նոյն տեղի հարիւր արանց 

չափ – 43.  Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն յայլ նամակի և 

յուղարկեցին առ Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51. և  ի  նոյն աւուրս 

վաղճանեցաւ Երուսաղէմի հայրապետն – 52. և  գնաց  ի  նոյն տեղի, ուր 

եցոյց նմա հրեշտակն տեառն: - 57. Արդ ի նոյն ժամանակս Բեկտոր և 

Անաստաս ի Բիւզանդիայ հանդիպեալ ոմանց…տային նոցա զրոյց 

զառաջին պատերազմէն – 58. Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն 

Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ 

սպանեալ զԽոսրով - 67. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ 

յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն 
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Գրիգորի զյղութիւնն, որ զնորին մշակութեան ելից զկարգն: - 68. և եկաց ի 

նոյն տեղւոջ մինչև ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76.  և կայ ի 

թաղման ի նոյն տեղւոջ – 87. Եւ  ի  նոյն վայրի իջեալ բանակեցան մինչև  

ցառաւաւտն: - 89. Ա՜յ գայլակորիւն, յիշեցեր զբարս հաւր քո և ի նոյն 

շաղախակերութիւն դարձար: -91. Իսկ իշխանն Արջոց փախուցեալ ի նոյն 

/գրքում` նույն / վայրս թագեաւ – 92. Եւ ի նոյն պատերազմին եսպան 

Դեմետր զորդին Մոկաց իշխանին – 93. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր  ի  նոյն 

պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող պատերազմին  ի  

խաղաղութիւն – 94. Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն՝ եկաք ընդ նոյն 

ճանապարհ, որ փախստական գնացաք: - 95. Եւ եդ գնոյն տապանն ի 

նոյն պղնձի տապան – 100. և մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ 

կողման և որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի  նոյն 

տեղւոջն, մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. և նոյն աւրինակաւ 

կազմեցաք զտեղի նշխարացն – 114. և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի նոյն 

տապանին – 115. զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. Եւ 

դարձեալ զնոյն սարկաւագսն աւետաւոր արձակեցաք ի ստորոտ 

Արձանին – 122. Եւ կացեալ թագաւորն ի նոյն տեղւոջն աւուրս ԵԺ–ան: - 

123. Արդ ի նոյն աւուրսն գիշերոյն ի պաշտմանն ... յանկարծակի ձայն 

ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ մեր – 127. և 

պատրաստեալ նմա գերեզման եդին  ի  նոյն տեղւոջն: - 155.  Եւ 

հաստատեալ կայ այս գրով ի նոյն տեղւոջ: - 155. Արդ՝ այս իշխան կշռեաց 

ԻԲՌ դահեկան և տարաւ ետ նոյն իշխանին – 157. Ընդ նոյն ժամանակս 

սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ –158. Արդ՝ մինչ ի Յունաց գայր 

Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի Դուին և 

Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158. Եւ  արդ  ի վաղիւն սկսան զաւրքն 

գալ  ի  նոյն տեղի լերինն: - 199. Ի նոյն ամի շինեաց զԿարապետն – 202. և 

առաքեաց զՎաղթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ ընտիր 

առն և ձիոյ: - 206. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց 

հարիւր ... Եւ Սմբաթ որդի նորին` ԺՌ: - 211. Եւ ի նոյն ամին 

վաղջանեցաւ քաջն Վահան, վրէժխնդիրն ի վերայ եկեղեցեաց: - 217. Ի 

նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ – 217. 

Եւ իբրև դարձան, Սերեմ մեռաւ, զի հարին նետիւ ի սիրտ նորա . և 

թաղեցաւ ի նոյն ձոր – 237. ի շուրջ եկեալ ի նոյն սեղանն, սպանին արս 

ԵՃԸ – 238. և պատեալ իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ 

կամեցան ելանել ընդ նոյն տեղի և զկրաւնաւորսն սատակել: - 264. Եւ ի 

նոյն տեղւոջ սկսաւ մի մի ունել, զնոսա և զթլպատսն կտրել: - 266. 
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Որդե՛ակ, զնոյն և դու արասցես, և տէր զաւրացուսցէ զքեզ: - 270. և 

կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ աղաւթէին – 273. Եւ ի նոյն ամի գնաց 

Վահան Կամսարական ի Կեսարիա – 279. ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի 

վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի 

նոյն դուռն թաղեալ: - 281. ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ 

քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել  զնենգութիւնն - 284. 

Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ 

Ասորւոյ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն 

եկեղեցին: - 287. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն 

որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ 

զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն 

Իննակնեան վանս էր գրած – 287. Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին 

վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն 

մատենիս – 288. 

ՆՈՅՆ ԺԱՄԱՅՆ - և նոյն ժամայն բարձեալ զնշխարսն ի մէջ գեղջն և 

պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ  մինչև  ցառաւաւտն: - 96. 

ՆՈՅՆՉԱՓ - Արդ, իբրև եդաք ի ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ 

խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն…զնոյն աղաւթս մատուցանէր 

առ աստուած–115.   

ՆՈՅՆՊԵՍ – տե՛ս ՆՈՅՆՊԷՍ գլխաբառի տակ: 

ՆՈՅՆՊԷՍ, ՆՈՅՆՊԵՍ - զի որպէս Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ 

կորեաւ, նոյնպես և աստ ի սորա գալստեանս և  դժոխոց դրունք 

խորտակեցան: - 35. Նոյնպէս և զերկրորդ պատերազմն, որ եղև ընդ 

Տրդատ և ընդ իշխանն հիւսիսոյ, զոր և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ 

քաջութիւնն Տրդատայ – 59. հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց … Նոյնպէս և 

զայլս բազումս յասորոց: - 78. Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան 

գործել ի ցանգ  այգեացն – 80. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն 

Անկեղ տանն  ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա արարեալ, 

նոյնպես և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. իբրև 

եդաք ի  ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս 

զԻննակնեան տեղեացն, նոյնպէս ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք 

հանդերձ զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115.  Նոյնպէս եկն  

ձայն  յերկնից, եթէ  զոր  խնդրեցերդ՝ արարից – 116. նոյնպես և զսուրբ 

Կարապետն ի Գլակայ վանսն զարդարեաց: - 156. 

ՆՈՅՆՊԵՍ ԵՒ- զի որպէս Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ կորեաւ, 

նոյնպես  և  աստ ի սորա գալստեանս և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 
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35. Նոյնպէս և զերկրորդ պատերազմն, որ եղև ընդ Տրդատ և ընդ իշխանն 

հիւսիսոյ, զոր և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն Տրդատայ –59. 

հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց … Նոյնպէս և զայլս բազումս յասորոց: - 

78. Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան գործել ի ցանգ  այգեացն – 

80. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն  ի բլուրն ել, 

թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա արարեալ, նոյնպես և այլ զաւրքն սկսան 

ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. նոյնպես և զսուրբ Կարապետն ի 

Գլակայ վանսն զարդարեաց: - 156. 

ՆՈՐՈԳ - և յորժամ գտցես զսա նորոգ և անապականութեամբ լցեալ՝ 

որպէս զխորանն ի հնումն, ներքոյ և արտաքոյ: - 173.  

ՆՈՐՈԳԵԼ - յորում հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ 

անդրդուելի մինչև ի վերջին աւուրն, յորժամ գաս և նորոգես զսա 

անապական – 56.  սոյնպէս մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել 

զերկիր – 173. 

ՆՈՐՈԳՈՒՄՆ - Բայց թէպէտ և արտաքին մարդս մեր ապականի, 

սակայն ներքինն զնորոգումն կենաց սկսանի: - 45.  զի մի՛ ոք կարասցէ 

հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի և նորոգման սոցա և 

ամենայն սրբոց: - 104.   

ՆՈՒԱՂ - Արդ մեք վասն այդր դանղաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի է և մեք 

անկար ի նուաղ / ծն. նուազ / կենացս և ի պանդխտութենէս – 60. 

ՆՈՒԱՍՏ - զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ Կարապետէն, և ի մեր նուաստ 

հովուական աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 289. 

ՆՈՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ - որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի 

ճշմարտութենէն, սակայն կամք ողորմութեանն զթացաւ  առ  մեր 

նուաստութիւնս: - 35. 

ՆՈՒԻՐԱԿ - Իսկ Վահան կոչեաց զնուիրակն  / ծն. զնուիրական / և  ասէ – 

192. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի 

միւս յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի 

բանդ: - 193. Եւ զդպիրն և զնուիրակն առաքեաց առ Վաշիր, զի կոչեսցեն 

անդ: - 196. Բայց նուիրակն և դպիրն ոչ ինչ գիտէին յիրացն – 196. 

ՆՈՒՐԲ - Իբրև  ի  նուրբ տեղիս դիմեալք աւթևանս առնէին առ եզր 

գետոյն որ անցանէր ընդ մեջ/ճիշտը`մէջ գաւառին Հաշտենից: - 138.  և զի 

նուրբ էր մուտ քաղաքին` ի ժամուն սակաւք մտանէին: - 181. 

ՆՍՏԵԼ - Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք 

նստէիք ի խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. Եւ 

դարձեալ նստելոց է ընդ աջմէ միածնիդ քո ի փառս անճառելիս: - 56.  Եւ 
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ապա ի ժամանակս նորա նստի յԵփեսոս աշակերտն Ակդինոսի 

Փարմեղոս – 76. Եւ յարուցեալ համբուրեաց զնոսա և նստաւ առաջի 

վկայարանին – 123. Եւ յետ սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ և 

ինքն նստաւ յաթոռ նորա: - 162. Յառաջին ամի թագաւորութեանն 

Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ 

նորա – 164. Յետ վաղճանելոյն Մուշեղայ` նստաւ Վահան իշխան 

Մամիկոնէից տանն – 203. Եւ նստաւ յաթոռ նորա մանուկն Ստեփաննոս 

որդի կնոջն Մարիամու – 204. Անգեղք, զի ագահ էին նստան – 247. և 

նստի / ծն. նստաւ/ յաթոռ նորա Դաւիթ Գ ամ: - 267. Եւ եղեւ այս  ի  

թուականութեանն Հայոց  ի  ՃԼ, և Հոռոմին ՆԻԷ … և իշխանութեանն 

Վահանայ Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու իշխան նստեալ ի Մուշեղայ 

Մամիկոնենի ցեղէ: - 282. Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ 

հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 

285. թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և իմոցն, ես Յովհան Մամիկոնեան 

եպիսկոպոս,  ԼԵ-երերդ Զենոբայ,  առաջին եպիսկոպոսէ Մամիկոնենից, 

ի հայրութեանն Սամուելի, որ չորեքամսեան էր նստեալ:  – 288. Արդ, որ 

զկնի դոցա այլ նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս 

յայսմիկ, դիցէ ի նոյն մատենիս – 288. 

 

 

 

 

                                                                  Շ 

 

 

 

 

Շ - Եւ  ինքն առեալ զզաւրս իւր Շ,  երթեալ  առ  Մուշեղ – 184.   

ՇԱՀԱՍՏԱՆ -Արդ, լուաք,  եթէ  ի  Շահաստանէ / ծն. Շահաստանայ / 

եկեալ էք  ի Բուստր քաղաք՝ յերկիր տափարակ և տաշտաձև, և գիտեմք, 

որ գնդի խաղայք-202. 

ՇԱՂԱԽԱԿԵՐՈՒԹԻՒՆ - Այ գայլակորիւն, յիշեցեր զբարս հաւր քո և ի 

նոյն շաղախակերութիւն / ծն. շաղաղակերութիւն / դարձար: - 91.   

ՇԱՄՓՈՒՐ - Իսկ նորա կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի 

երկաթի  և  եդ պսակ շուրջ զգլխով նորա  և  ասէ – 254. 
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ՇԱՌԱՒԵՂ - Ո՜վ ճշմարիտ շառաւեղ / ծն. շառաւիղ / երանելի յուսոյն, 

երջանիկ սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր վասն նոցա – 177. 

ՇԱՏ - Մկունք զի շատ տանէին ի ծակս իւրեանց` Մաշեցան ոտք նոցա: - 

247. 

ՇԱՏԱԽ - Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ կոչեաց 

զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում – 280. 

ՇԱՏԱԽԱՒՍ - Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ 

կոչեաց զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում – 

279. 

ՇԱՏԱԿԵԱՑ - Այլ եթէ շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ 

պատրիր, որպէս չես իսկ: - 269. 

ՇԱՏԱԿԵՐ - Գայլ քանզի շատակեր էր՝ պայթեաց – 247. 

ՇԱՐ - Եւ զքիթսն կտրեալ  և  ի  շար արկեալ՝ բերին առ Սմբատ – 227.   

ՇԱՐԱԴՐԵԼ - Իսկ եթէ ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի 

զշարադրեալքս /ծն. զշարադրեալսն/, թերի ընկալցի և զվարձս ի 

Քրիստոսէ, որպէս զնախանձաւոր և զթաքուցանող և զզլացող 

/ծն.զլացող/ շնորհացն Քրիստոսի, ամէն:   - 289. 

ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ - աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի 

յորժամ զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք 

ծանր, այլ և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ 

գրելեացդ – 289. 

ՇԱՐԺ - Ի սոյն ամի Կարապետն, որ յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ 

խիստ եղև: - 202. 

ՇԱՐԺԵԼ - Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս ի վշտի էի, սակայն 

շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. Եւ 

շարժեալ ծածկեցաւ տեղին: - 105. և այնչափ փութանակի դարձաւ և 

կրթեալ զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. 

փութապէս ի դիմի հարեալ շարժեաց ի վերայ իւր: - 221. 

ՇԱՒԻՂ -  յիշեա՛ զնոցա նահատակութիւն  և  մի՛ երբէք վերջասցիս  ի  

շաւղաց նոցա – 41.   

ՇԵՐԱՆԻԿՔ - որ և կոչեցաւ գեղջն Շերանիկք / ծն. Շիրանիք, Շիրականիք 

/ անուն: - 247. 

ՇԻՆԵԼ - զի և չիք ինչ պատճառ, զի ետ զդոսա տէր  ի  շինել և  ոչ  ի քակել 

– 41. զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, շինեսջիր / ծն. 

շինեսցես / զդա բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 41.  Եւ դրոշմեսջիր 

արձան յաւիտենից … շինելով իւրաքանչիւր ումեք զտէրունեան 
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տաճարն,  և  առանձինն բնակել: - 42. Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ 

շինեսցես բնակութիւն կրաւնաւորաց, այլ կացուցանես ի նմա քահանայս 

և քորեպիսկոպոսս և շինեսցես ի նմա աղքատանոցս – 43. ինքն շինեաց 

զեկեղեցին զոր ես միայն հիմունս արկի – 50.  Ապա ձեռն ի գործ արկեալ 

ուսուցանէր նոցա շինել տունս տէրունականս – 74. զոր ինքն շինեաց, և 

կոչեաց զանուն նորա  սուրբ աստուածածին: - 76. զոր և ինքեանք 

շինեցին քաղաք և կոչեցին զանուն նորա Վիշապ – 108. Իսկ Կուառ 

շինեաց աւան իւր և կոչեաց յանուն իւր Կուառս – 108.  և Մեղտես շինեաց 

ի դաշտի անդ աւան և կոչեաց Մեղտի: - 108. Իսկ կրտսերն, անցեալ  ի  

գաւառն Պալունեաց, շինեաց աւան  և  կոչեաց Հոռեանս: - 109.  զի 

ընդյարձակութիւն  էր  որսոյ և հովուաբեր էր, և խոտի և փայտի 

առատաձեռն, շինեցին զնա դաստակերտս – 109. Սա շինեաց եկեղեցի, 

ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց – 146. սա շինեաց բազում 

եկեղեցիս և վանորայս – 149. Խորհեցաւ շինել եկեղեցի, բայց գնաց ի 

Մատրավանսն` վասն զնիւթն գտանելոյ – 156. և անդ շինեաց եկեղեցի 

վայելուչ և կոչեաց զանուն նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում – 156. 

Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև ցայսաւր, որ և  աւան իսկ 

շինեցաւ ի Վահանայ: - 188. ես  աշխատել եմ և շինել, և դուք մերկ էք և 

ցրտացած – 195. Զոր Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն տուեալ գանձս բազումս 

և հրամայեաց քարակոփս շինել, բայց ոչ ժամանեցին շինել 

որպես/ճիշտը`որպէս/ արժանն էր վասն պատերազմացն: - 202.  Ի նոյն 

ամի շինեաց զԿարապետն – 203. և ետ շինել նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 

205. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն`երեսուն հազարով, որ և 

շինեաց զՊորպ քաղաք և զբերդն Գահար: - 205. շինել սկսաւ քաղաք և 

տնկել այգիս և բուրաստանս – 206. ել ի վերայ լերինն Տորոսի և շինեաց 

անդ ամրոց և կոչեաց Գահար – 206. Սա ել  ի  վերայ Գոռոզ լերինն, 

շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝ Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս: - 208. Կամ եթէ 

սիրոյ պատճառանաւք  եկիր, զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր շինեցեր, կամ զբերդ: - 

209. որ զՎահանովիտն շինեաց – 241. սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ այր 

մի, որոյ անուն էր Ծիծառնիկ, որ շինեաց փոքր աւան և եդ անուն նմա 

Ծիծառն: - 280. և շինեմ աւան և զիմ անուանս դնեմ: - 280. Եւ նորա 

յանձին կալեալ իջոյց ի պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր 

իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և շինեաց եկեղեցի: - 280. Եւ ընդ այն 

ժամանակս Ներսես /ճիշտը`Ներսէս/ Հայոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր 

ծննդեամբ, այն, որ զՎաղաշկերտոյ սուրբ Աստուածածինն շինեաց, եկն 

վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Զիս կողոպտեցին և զԱրջք 
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շինեցին – 281. ապա շինեցին զեկեղեցին, որ ի վերայ բլերն Մշոյ – 281. 

Զայս յետոյ շինեաց Համամ, զիւր անուն դնելով Համամշէն: – 285. 

ՇԻՆՈՒԱԾ - Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես բնակութիւն 

կրաւնաւորաց – 43. Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ 

Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 

50. Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ պատրաստել զնիւթն շինուածոյ սուրբ 

վկայարանին: - 57. և  յետ երից աւուրց առին զքաղաքսն  և զշինուածսն 

կործանեցին: - 84. և մինգամայն եղիցի տունս այս շինուած 

յաւիտենական յազգաց յազգս: - 97. Եւ անդ ձեռն ի գործ արկեալ 

շինուածի եկեղեցոյն – 114. 

ՇՆՈՐՀ - Ուստի  և  յարաժամ ճգնութեամբ բազմաց աւրինակ գոլով  և  

դաստիարակելով շնորհիւն տեառն – 39. Եւ շնորհք / ծն. շնորհ / սուրբ 

հոգոյն մնասցէ ի վերայ հաւատացելոցդ: - 62. Այլ աղաւթիւք ձերովք 

պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն 

– 144. Ընկալ, տէր, զաղաչանս մեր և տու՛ր շնորհս բնակչաց սորա – 172. 

Իսկ եթէ ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի 

ընկալցի և զվարձս ի Քրիստոսէ, որպէս զնախանձաւոր և զթաքուցանող 

և զզլացող շնորհացն Քրիստոսի - 289. 

ՇՆՈՐՀԵԼ - զի զգանձն կենաց շնորհեցէք / ծն. շնորհեցիք / երկրիս Հայոց, 

զմիջնորդն աստուծոյ և մարդկան զսրբոյ Մկրտչին Յովաննու – 35. Այլ 

ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ զմիւս ընձայս 

այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. Իսկ մեզ շնորհեցեր լինել ծանաւթս անուանդ քո 

և ժառանգ արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց առաքելոցն – 55. որ և 

առաջին հիմնարկութիւն շնորհեցաւ ինձ յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել 

ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. Աղաչե՛մք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ քով 

քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես – 173. և տունդ  այդ գերեզման ձեզ եղիցի, 

շնորհելով պարսից արքայի: - 195. 

ՇՈՒՆ - Իբրև եհաս նմա` ասէ. Կատաղի շուն, խառանեցեր զկնի քո 

ջղացն: - 136. Այլ գիտեմ, զի սուտ ես, իբրև զշուն կծկիս – 209. արդ՝ արի 

եկ առ մեզ և լեր հարկատու, ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214. ի  քո 

կուռսդ շուն խառնեմ, որ փոխանակ դոցա հաջեն  ի  ձեզ: - 228. Ասէ 

Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց 

գնոյ ոչ տամ, թո՛ղ թէ զդոսա – 230. Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ 

զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան 

քում կայաք, թող  թէ այծ արածել: - 230. 
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ՇՈՒՐՋ - և ապա առեալ զաջ թեկն Մկրտչին տեառնագրեաց շուրջ 

զգաւառաւն ասելով  - 96. և  են փառք աստուածութեանդ շուրջ զնովաւ – 

173. այլ ի շուրջ եկեալ ի նոյն սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. Իսկ նորա 

կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի երկաթի  և  եդ պսակ 

շուրջ զգլխով նորա  և  ասէ – 254. 

ՇՈՒՐՋԱՆԱԿԻ – Եւ սկսան հնչեցուցանել զփողս պատերազմաց, և 

թնդիւն սաստիկ շուրջանակի – 127. Բայց դուք  եթէ գալ կամիք յերկիրս 

յայս, երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում, և  երկիր դաշտ  և  

շուրջանակի լերամբ պարսպեալ  և  բազում ամրոցս – 143.  Իբրև յանհոգս 

եղէն, ապա կալեալ զխելս կարմնճին, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին  

շուրջանակի զնոքաւք – 187. Եւ զաւրքն շուրջանակի պատեալ ի վայր 

լցին զպարսիկք – 226. Որ իբրև արկին ի  բանակն,  և  ինքեանք զհետ 

մտեալ սկսան կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի 

– 257. 

ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹԻՒՆ - որք բաժանեցին զամենայն աշխարհս 

շրջագայութեամբ աւետարանին: - 56. 

ՇՐՋԵԼ - քանզի և նոքա հալածական շրջէին զկնի Եղիազարու: - 51. այլ 

պատճառ արգելմանս մերոյ Եղիազար եղև, որ ի Միջագետս շրջէր – 60. և 

ի վերայ շրջեալ բոլորեցին – 246. 

 

 

 

 

                                                     Ո 

 

 

 

 

ՈԳԻ - և  զերկիրն գերի վարեալ տարան  ոգիս իբրև  քառասուն  և  ութ Ռ: 

- 117. Եւ յետ սակաւ ժամանակի յորս ելեալ իշխանն անկեալ յերիվարէն 

եհան զոգին: - 157. Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն և 

եհար զուսն, թիկնախառն  ի  վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. 

ՈԳԻ  ԱՌՆՈՒԼ - Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն և եհար 

զուսն, թիկնախառն ի վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. 

ՈԽԱՆԱԼ - Եւ իբրև ել արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ 

յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն - 153. 
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ՈՂԲ - բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ ասէին - 98. 

ՈՂԲԱԼ - Ողբացէ՛ք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք արտասուաց իմոց 

ամենայն ձայնարկուք: - 150. 

ՈՂԿԱՆ - փութացո յամուրն Ողկան / ծն. Ուղկան / մինչև տեսցուք՝ եթէ 

զի՞նչ լինիցի – 82. մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր երիվարս փախստական 

գնացաք յամուրն Ողկան / ծն. Ուղկան / – 83. և առեալ արձակեաց զնոսա 

յամուրն Ողկան/ ծն. Ուղկան /: - 125. Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի 

տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն 

Ապահունեաց` ընդ յինքեանս տանելով զիշխանսն, որ ի բերդին Ողկան / 

ծն. Ուղկան /: - 142. բայց Պաւղիկարպոս զամենեսեան յուղարկեաց 

յամուրն Ողկան – 165.  և ինքն իջեալ էր ի Մուշն աւան, իսկ Մուշեղ՝ 

յամուրն Ողկան: - 179. Եւ ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝  ետ 

տանել յամուրն Ողկան: - 195. Իսկ ոմանք ելեալք ի յՈղկանայ որսոյ 

պատճառաւ գային արք ՃԾ – 237. և զիշխանն Արջուց եդեալ յՈղկան, 

մինչև էառ  ի  նմանէ հարիւր հազար դահեկան – 281. 

ՈՂՆ - Բայց զորս եդաքն, այս են. զԱթանագինէին` զհասարակն, և 

զԿարապետին՝ զերկու բարձս ձախակողմանն, և զերկու սրունսն և մասն 

ինչ յոսկերաց ողինն: -  115. և  զողն երիվարին հանդերձ գլխովն յերկուս 

կտրեալ յերկիր ընկէց: - 136. Եւ այն էր զարմանալի, որ գլուխն և աջ ձեռն 

և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ մէջն հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 

136. և անդէն ի թիկունս  հասեալ՝ աւգնականութեամբն աստուծոյ, և 

բախեալ զտէգն ի վերայ պարսկին թիկանն, և անդէն եհան ընդ յողն 

յերիվարին – 242. Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս 

նորա և անցոյց ընդ յողն / ծն. ողն / երիվարին և ասէ - 276. 

ՈՂՆՈՒՏ -Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց 

հարիւր...Իշխանն Ողնուտին / ծն. Եղնուտայ, Ողնուտինաց, Ողնոտինաց 

/  հինգ հազար- 211. 

ՈՂՈՐՄԱԾ - Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես զիրաւունս 

և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան զմոռացեալսն ի 

գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես արարեր յաւիտեան 

- 54. 

ՈՂՈՐՄԵԼ - Ծածկեսցեն զիս լերինք, և ողորմեսցին ինձ բլուրք – 150. 

Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք սուրբ Կարապետիդ, և տուք տանել զիս 

ի տաճար անդ: - 150. որդեա՛կ, ընդէ՞ր բաժանեցար ի գրկաց իմոց, 

զիա՞րդ ոչ ողորմեցար մաւր քում – 151. Եւ որք գայցեն ի սա վասն 

կարեաց անձանց իւրեանց, ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր 
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ախտից – 170. դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ 

քով  և ողորմեալ զերծուսցես զնոսա – 171.  Մի՛ վասն մեղաց նոցա 

դատապարտեր զնոսա, այլ գթութեամբ քով խնամեա և 

մարդասիրութեամբ քով ողորմեա և  բժշկեա – 171. ի մեջ /ճիշտը`մէջ/ 

առեալ կոտորեցին զնոսա, ոչ ողորմելով ումեք: - 201. 

ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ 

ողորմութեամբ իւրով գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ 

միածնի - 34. որ թէպէտ  և  առ նոքաւք վերջացան ի ճշմարտութենէն, 

սակայն կամք ողորմութեանն գթացաւ առ մեր նուաստութիւնս: - 34. Տէր 

աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես զիրաւունս և պարգևես 

զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան զմոռացեալսն ի գթութեանց 

քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես արարեր յաւիտեան - 54. 

Առաւել զոր այսմ աշխարհի արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն 

սուրբ Կարապետիս- 56. Լսելի արա ինձ առաւաւտուց զողորմութիւնս քո: 

- 121.  Եւ պատարագս ողջակիզաց սպիտակ զուարակաց և նոխազաց և 

բազում գառանց և աղքատաց բազում ողորմութիւն առնէին: - 141. Տե՛ս, 

տէր, զբեկեալ սիրտ իմ, և ողորմութիւն արա ինձ վիրաւորեցելոյս – 152. 

զի դու ոչ յիշես յողորմութեան զբարկութիւն քո: - 152. Աղաչեմք, զի և 

մեղաւորաց ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես – 173. 

ՈՂՋ - ողջ լինիք / ծն. լիջիր / վասն բազմաց աւգնականութեան ի տէր և 

մերոյ բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39. Ողջ լերուք ի տէր Յիսուս: - 46. Ողջ 

լերուք ի տէր: - 50. Ողջ լերուք ի տէր – 62. Այլ աղաւթիւք ձերովք պահեսցէ 

տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն, ողջ լերուք 

ի տէր- 144.  ո՛ղջ լեր տէրամբ – 252. 

ՈՂՋԱԿԷԶ - Եւ պատարագս ողջակիզաց / գրքում՝ ողջակիղաց, ծն. 

ողջակիզաց  / սպիտակ զուարակաց և նոխազաց և բազում գառանց և 

աղքատաց բազում ողորմութիւն առնէին: - 141. 

ՈՂՋԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - և զմեղաւորացն թող զմեղս, և զվիրաւորելոցն 

ողջացո զվէրս – 173. 

ՈՂՋ  ԼԻՆԵԼ - ողջ լինիք / ծն. լիջիր / վասն բազմաց աւգնականութեան ի 

տէր և մերոյ բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39. Ողջ լերուք ի տէր Յիսուս: - 

46. Ողջ լերուք ի տէր: - 50. Ողջ լերուք ի տէր – 62. Այլ աղաւթիւք ձերովք 

պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն, 

ողջ լերուք ի տէր- 144.  ո՛ղջ լեր տէրամբ – 252. 

ՈՂՋՈՅՆ - առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում 

փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. Տեառն և սիրելի 
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եղբարց և հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, 

հանդերձ Տրդատաւ և  ամենայն իշխանաւքս: - 47. Սրբազան  և 

աստուածարեալ  և  փառաւորեալ հայրապետիդ Հայոց մեծաց, ողջոյն  ի  

տէր  - 59. Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի  Զենոբայ 

անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի Հայաստանեայցս յոյժ սիրով 

ողջոյն ի տէր – 64.  Եւ յետ ողջունին ասէ սուրբն Գրիգոր – 122.և ետ գրել ի 

նա ողջոյն – 192. Քաջ  և  հզաւր բազկի Վահանայ Սկայի, դիցն 

աւգնականութեամբ ողջոյն: - 208. Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի 

խոչքորոց դասուց, որ զաղբս ճաշակեն, ողջո՛յն: - 208. 

ՈՃ - Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի մահուն 

Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 63. 

ՈՄՆ - զԻննակնեան տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, շինեսջիր զդա 

բնակութիւն դասուց կրաւնաւորաց – 41. Արդ ի նոյն ժամանակս Բեկտոր 

և Անաստաս ի Բիւզանդիայ հանդիպեալ ոմանց … տային նոցա զրոյց 

զառաջին պատերազմէն – 58. թէ ու՞ր  եդեալ ես, կամ  զո՞յ  

պաշտաւնեայս թողեր առ  նոսա  և  թե ե՞ն  ումեք  յայտնի,  որպէս  ասեն  

ոմանք,  եթէ  ոչ: - 62. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել 

պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ 

աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ:  – 65. Իսկ այր ոմն 

անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ 

արքային պարսից գալ սպանեալ զԽոսրով - 67. Եւ  եկեալ ի Կեսարիայ, և 

առեալ   իւր կին ի հաւատացելոց զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ  և  

քեռն Սոփի – 69. Զոր ոմանք համբաւեն, եթե Զգաւն ասեն եղբաւրն 

Գրիգորի, որ է  Յակոբ: - 70. Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն 

աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր 

իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. զոմանս վարդապետս կոչեր 

յԱղէքսանդրիայէ -78. Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, 

եթէ  ի  գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ  դեռ  ևս  

ձաւնեն դիւաց: - 79. Եւ ոմանց ի քրմացն անդ հանդիպեցան – 79. զոմանս 

յանտառին դարանեցուցին – 80. Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք 

գիշերագնաց զոմն առ իշխանին Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք 

զիրսն: - 83. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և այլք ոմանք ի 

Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել քրմանց: - 89. և ինքեանք 

մնացին անդէն, ոմանք ի դիտանոցն մնալով, և այլ զաւրք ի մարգճակին 

առ աղբիւրս անտառին: - 95. բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի 

ցաւս իւրեանց, զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի 
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հանդերձեալսն: - 104. Եւ ինքեանք ոմանք յառաջ գնացեալ մտին  ի  

քաղաքն – 113. իսկ ոմանք ընդ մեզ երթային: - 113. Եւ մի ոմն ի զաւրացն 

Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի մի ի զաւրացն հիւսիսականաց և ած առ 

թագաւորն: - 129. զոր ոմանք յայգորդացն գլաջարդ արարին զգլուխ 

երիվարացն  - 132. Եւ ոմն  ի  ծառայից Սիւնեանց իշխանին մղեաց զոմն 

ընկէց յերիվարէ իւրմէ - 138. Եւ այլք ոմանք հետամուտ եղեալ մինչև ի 

Կարնոյ քաղաք: - 141. Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք 

յԻննակնեան վանս – 148. Իսկ եկեղեցպանն  և  մի ոմն  ի  կրաւնաւորացն 

յարուցեալ  ի սեղանոյն գնացին  ի  դուռն Կարապետին – 154.  զի իշխան 

ոմն անաւրէն կտրեաց զերկոսեանս և ետ գուսանի մի: - 156. Իսկ  

զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի Տարաւն ԼՌ-ով, որ իբրև եկն  ի  

գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ իւրեանց,  և  եկին մինչև 

յԱրձանն: - 164. Զոր ոմանք փախեան և ոմանք մնացին – 165. Իսկ ոմանք 

հասեալ ի Մուշեղայ իշխանէն տեղեկանալ վասն զաւրացն, իբրև տեսին 

զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ պատմեցին 

իշխանին Մուշեղայ: - 176. և մի ոմն ի դին թաքուցեալ՝ հեծեալ յերիվարն 

փախեաւ ի Մուշ – 187. զորոյ զհետ մտեալ երկու ոմանց և անցեալ ի 

գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ նորա – 188. Իսկ 

Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ կարաց հանել անտի–  

188. և ոչ գիտացին, մինչև ոմն զերծեալ անկաւ ի բանակն իւր: - 198. զի 

անդ գահավէժ եղէն ոմանք ի վայրենի գազանաց, կարծելով եթէ հեծեալ է: 

– 207. Եւ ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ գայ Ռահան ի վերայ քո վեց 

հազարով: -210. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն էառ գլուխն և փախեաւ: - 224. 

Իսկ ոմանք հետևակեալ ձորամուտք եղեն ի Պարսից զաւրացն, գնացին 

յանտառն - 236. Իսկ ոմանք ելեալք ի յՈղկանայ որսոյ պատճառաւ գային 

արք ՃԾ – 237. և առաքեցին զոմն ի Մեղտի – 238. Եւ սկսան ոմանք 

երկմտել ի զաւրացն Սմբատայ: - 255. Իսկ մի ոմն ի ծառայիցն ասէ – 275.  

Իսկ մի ոմն իմացեալ՝ ազդ արար թագաւորին – 279. զի այր ոմն լուսաւոր 

ընդ սեամս եկեղեցւոյն յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 280. Իսկ ոմանք 

փախստեայք լեալ անցանէին հանդէպ մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 286. 

Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն 

Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի զգիրսդ զայդ: - 287. 

ՈՅ - թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ / ծն. զոր / պաշտաւնեայս թողեր առ 

նոսա – 61. 

ՈՅԺ - Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն տուեալ՝ 

յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ Կարապետն – 130. 
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ՈՅԺ  ՏԱԼ - Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն 

տուեալ՝ յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ Կարապետն – 130. 

ՈՉ - որ ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում անգամ 

զզրկեալս ի ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս 

համարելով – 39. զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ 

խնայելով ի մարմինդ քո – 40. զի  և չիք ինչ պատճառ, զի ետ զդոսա տէր ի 

շինել և ոչ ի քակել – 41.  զի ոչ իւիք պակաս է քան զառաջին Անտոնն: - 

42. և ոչ գիտեմ զկենաց իմոց զերկարութիւն – 44. իբրև դարձան 

պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա ի Տարաւն – 46. 

զի ոչ առ ամենեսեան ընդունելի է նորա քարոզութիւնն – 47. այլ դէմ 

եդեալ գնացէք և ոչ գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 47. Արդ վասն 

պանդխտութեանդ երանեմք զձեզ, իսկ վասն իմաստութեանդ ո՛չ: - 48.  Զի  

դեռ մանկունք երկրիս ի դպրոցի են և ոչ ոք ի նոցանէ բովանդակ է 

քահանայութեան: - 48. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի մահ ոչ ումէք կամի տալ – 

50. այլ և մեզ ոչ է արժան առնուլ ի նմանէ, զի աշխատեալ է, առանց այլոց 

սատարութեան – 50. Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի 

ձեր է – 50. և տարան մինչև յՈւռհայ, և ի Կեսարիայ դարձան, և ոչ անդ 

գտին: - 51. Եւ անտի ելեալ գնացին յԵրուսաղէմ և ոչ հանդիպեալ նոցա, 

տեղեկացան ի նոցանէ, եթէ ի Հռոմ գնացին երկոքեանն: - 51. եւ ինքեանք 

եկին ի Միջագետս և ոչ գտին անդ զԵղիազարոս: - 52. Ւբրև գնացին անդ, 

զԵղիազար ոչ գտին – 52. և ոչ գտին տեղի ըստ պատշաճի յամենայն 

գաւառսն և դարձան ունայն: - 54. Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած 

... որ յիշեցեր զազգս մարդկան զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ 

բարկացար իսպառ և ոչ անտես արարեր յաւիտեան - 54. զոր եկեալ ի 

Հռոմայ ոչ գտաք զնա անդ: - 60.  թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ 

պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա և թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն 

ոմանք, եթէ ոչ: - 61.  Այս ամենայն մեզ պիտանի է և ձեզ ոչ դանդաղելի: - 

62. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ 

ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային կործանել – 63. զոր ոչ 

հաւանեցաւ սուրբն Գրիգոր, այլ բաւական համարեաց զայն միայն գրել: - 

63. Զի ոչ է աւրէն զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և 

յիշատակ Հայոց ոչ թողուլ – 69. Եւ դուք մի ինչ աղարտէք զսակաւ 

պատմութիւնս և կամ թէ Ագաթանգեղոս զայդ ոչ յիշէ – 65. Եւ որ 

զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս ոչ 

հրամայեաց  այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 65. Եւ եղև 

միջնորդ արքայն ճենաց  և  ոչ կարաց գրաւել զսիրտ նոցա ի 
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հաշտութիւն: - 67. Եւ ինքեանք ջրասույզ եղեալ կործանեցին իւրովքն 

ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի Պարթևն: - 68. Բայց ոչ գիտեն զստոյգն – 

70. Եւ վասն ոչ զոհելոյ կռոցն` ի մեծամեծ տանջանսն մատնեաց զնա: - 

73. Եւ եդեալ զնոսա ի սուրբ  Սերեդոնն, ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց 

ի նոյն տեղւոջ մինչև ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. որ 

թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ 

Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի 

գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. Որ և զիս իսկ ոչ 

եթող դառնալ  ի  Նիւստրիայ` հրաժարեալ եղբաւրէն իմմէ Եղիազարու: - 

78.  Իսկ նորա երթեալ և ոչ կարաց գիտել, թէ ոյք են – 82. Եւ  ծածկեաց 

տէր զտեղին  և  ոչ ոք կարաց տեսանել մինչև  սուրբն Գրիգորիոս 

դարձաւ  ի  տեղին: - 83. Ո՞չ գիտէք, զի այսաւր մեծն Գիսիանէ ի 

պատերազմ ելանէ ընդ ձեզ – 85. Արդ մեք պատերազմաւ ձեզ ոչ կարեմք 

ընդդիմանալ – 85. զի թէպէտ և յաղթել ոչ կարեմք, սակայն լաւ է մեռանել 

ի վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ 

տեսանեմք: - 86. Իսկ Սիւնեաց իշխանն ո՛չ հանդուրժեաց առ  

թշնամանսն – 91. Բայց ո՛չ է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս 

քաղաքի բազում զաւրք մտանեն – 99. վասն զի ոչ գոյր նիւթ պատրաստ – 

100. այլ զհասարակն առեալ դնէր տապան բրտեայ, զի հողեղէն է և ոչ 

ոսկեղէն – 100.  վասն այնորիկ ոչ է պարտ ոսկով պատել զմարմին 

մեռեալ մարդոյ: - 100. Եւ ոչ եթէ յայտնապէս ումեք դնէր զիրսն, այլ ի 

ծածուկ – 101. զոր թէ գտանել ոք կամի, ոչ կարէ – 103. ոչ անտես առնես 

զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն ի քէն: - 103. Իսկ նոքա ոչ առնուին 

յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107.  ջորիք կառացն յայն կոյս ձորոյն ոչ 

կարացին անցանել: - 114. և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա – 116. Այս 

ամ մի է, զի ոչ եմք տեսեալ զնոսա: - 119. և  զաւուրս Դ ոչ կարացին 

գտանել: - 120. Այս գիշէր է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն – 128. և 

զբազում ժամս ոչ կարաց անցանել ի վեր: - 130. Զի կամ տացես 

զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ 

զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո 

– 133. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա պատասխանի – 133. Եւ 

մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի 

չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 136. որդեա’կ, ընդ՞էր բաժանեցար ի 

գրկաց իմոց, զիա՞րդ ոչ ողորմեցար մաւր քում. ո՞չ ես զքեզ ծնայ  և 

սնուցի. և դու զիս միա՞յն թողեր:  – 151. Ո՛չ զայս հրաման ընկալեալ եմք 

յառաջնոցն, և ո՛չ մեք իշխեմք առնել: - 151. Ո՛չ այդպես, այլ եթէ վասն 
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իշխանութեան է, ես չերկնչիմ ի ձէնջ, իսկ եթէ վասն թշնամութեան 

Կարապետիս է ընդ մեզ, ո՞չ ապաքէն  և ինքն ի կնոջէ  է ծնեալ, ո՞չ և տէրն 

ի կնոջէ ծնաւ, և առաքեալքն  և  մարգարէքն  ի  կնոջէ ծնան: – 152. զի դու 

ոչ յիշես յողորմութեան զբարկութիւն քո: -152. Եւ իբրև ել արտաքս, 

խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ  յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ 

պատրաստեցին կնոջն կերակուր: - 153. Բայց որդին, թէպէտ և դարձոյց 

զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 157. և կալան ԽԸ իշխան 

կենդանոյն, և համար կոտորածին  ոչ երևեցաւ` վասն բազմութեանն: - 

160. արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է … ապա թէ ոչ՝ որ 

զութսուն հազարն յաղթահարեաց, կարող է և զեաւթանասուն հազարդ  

յաղթահարել: - 162. և ասէ թէ՝ Եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին Յունաց.  

ապա թէ ոչ ՝ յորժամ դառնամ, զերկիրդ քո ապականեմ – 163. Եւ ոչ 

կրելով իւր զմեղս՝ դատապարտեաց ի մարմնի իւրում և ելոյծ զանէծս  ի  

վերայ խաչին – 167.  և ոչ ծառայելով նորա ապականացու բնութեանս, 

ելոյծ զապականութիւն մահու՝ ի գերեզմանի դնելով – 167. զի մի՛ 

մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ կորեաւ տեղի ապաւինի  նոցա  և  ոչ ոք է, 

որ աւգնէ նոցա: - 167. Այլ ինչ ոչ ունիմք պարտուցդ այդմիկ վճարումն, 

բայց միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: -169. Ի սմանէ դևք 

պատկառին՝ ոչ իշխելով դժրել ի սպասաւորաց սորա: - 170. որք 

պանդխտութեամբ կենաւք գնասցեն ի կեանս յայսոսիկ և ոչ ըստ մարմնոյ 

քնքշանաց: - 172. բայց զդուռն եկեղեցոյն ոչ կարացին գտանել – 175. այժմ 

ծեր եմ և դողդոչոտ, և աւգնական իմ աստուած է և դու և ոչ այլ ոք, զի 

որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ: - 178. ես այլ ժառանգ ոչ ունիմ – 178. Ո՛չ 

այլ մինչև զիշխանն Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: - 179. 

Ասէ Վահան, ոչ այդպէս, տէր, այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ 

գնամք ի վերայ ամուր բերդիցն – 180. Եւ նա այնպիսի գործ հնարեաց, զոր 

ոչ կարացին գիտել Պարսկքն: - 182. ես փախստական եկի առ քեզ ի քո 

զաւրացն, ոչ ի քաղաքն թողին և ոչ աւարամասն ետուն մեզ  - 185. և մի ոք 

ո՛չ կարաց զերծանել: - 187. Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, 

զոմանս այլ ոչ կարաց հանել անտի –  188. Եւ նա կարգաւ պատմեաց նմա 

ստուգիւ, և մի բան ո՛չ թաքուցեալ ի  նմանէ, զոր արարեալն էր:- 190. զի 

մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս 

յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: 

- 193. Բայց նուիրակն և դպիրն ոչ ինչ գիտէին յիրացն, զի Վահան ոչ ետ 

մաւտել ի զաւրսն – 196. և ոչ գիտացին, մինչև ոմն զերծեալ անկաւ ի 

բանակն իւր: - 198. ի մեջ առեալ կոտորեցին զնոսա, ոչ ողորմելով ումեք: 
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- 201. Այս մարզպան յորժամ եկն յերկիրս մեր, և զաւրքն հակառակեալ 

միմենաց՝ գունդ խնդրեցին և ոչ կարացին գտանել – 201. ապա՝ զի Յոյնք 

ձեր թշնամիք էին, ի նոսա ոչ իշխեցաք գնալ – 201. և ձեր զաւրացդ գունդ  

ոչ կայր – 201. բայց ոչ ժամանեցին շինել որպես արժանն էր վասն 

պատերազմացն: - 202. յերկրէս ել, արի և գնա խաղաղութեամբ, ապա թէ 

ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 

209. Եւ ոչ ժամանեցին ընմբռնել զերիվարսն – 210. և մնացին ի վեց 

հազարէ անտի և ոչ մի – 213. Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝  

խնդրէին ելս իրացն  և  ոչ գտանէին: - 212.  արդ՝ արի եկ առ մեզ և լեր 

հարկատու, ապա թէ ոչ՝ մեռանիս իբրև զշուն: - 214. Վստահ եմ 

յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ սուրբ Կարապետին 

միամտութեամբ, ո՛չ թողու զմեզ ի ձեռանէ: -218. Եւ խմբեցաւ պատերազմ 

այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս – 222. Իսկ նա զտէգն 

ձգեալ եհար զկուրծս  նորա. և ցցեալ ի ներքս, ոչ կարաց անցուցանել: - 

223. և հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա, և ոչ կարաց ունել – 224. 

վա՜յ ձեզ որ այլ վաղ ոչ սպանիք: - 225. Ա՜յ տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ 

քո ընդէ՞ր ոչ ետուր փոխանակ տեառն քո: - 226. և մի ի նոցանէ ոչ մնաց – 

226. զոր ոչ հրամայեաց սպանանել – 226. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի 

վերայ քո և զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 228. Արդ՝ 

փութով զոր ասացիդ յուղարկեա՛.  ապա թէ ոչ՝ տե՛ս եթէ զինչ անցք 

անցուցանեմ ընդ քեզ: - 228.  Իսկ նա պատասխանի ոչ գրեաց: - 229. Ասէ 

Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց 

գնոյ ոչ տամ, թող թէ զդոսա – 230. Բայց թէ գնել կամիս, քեզ տամ, ապա 

թէ ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230. բայց եթէ 

դոքա քեզ պիտին՝  դու քրիստոնեայ լեր և զիս ի պարսիկս տար, և դոքա 

քեզ, ապա թէ ոչ՝ ձեզ հնար իմացիք: - 231. Եւ տրտմեցաւ Սուրէն և ոչ 

կարաց խաւսել: - 233. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ոչ իշխեցին գալ 

անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 234. իբրև տեսին զզաւրսն Պարսից, 

զի յանհոգս էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք յերիվար ելանել – 

238. Եւ մածեաւ սուրն  ի  ձեռին Սմբատայ  և  ոչ կարաց հանել– 240. Վա՜յ 

քաջութեանդ ձերոյ  և արութեանդ,  զի ոչ կարացէք հերձուլ զգլուխ իմ: - 

241. և այլ ոչ ժամանեաց հանել, և անդէն մեռաւ: - 242. այնչափ կուտեցան 

ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. Եւ այլ ոչ 

կարացին վերանալ – 247. Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, 

ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ - 255.  իւրաքանչիւր ոք վա՜յ կանչէին և ոչ 

գիտէին զհետս անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 258. Արդ 
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քանզի յայլ զաւրքն անցանել ոչ կարացին, զի մթին գիշեր էր…ապա 

թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն առնէին – 256. և 

զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան, զի յիմարեցոյց զնոսա աստուած – 258. Եւ 

ոչ կարացին գիտել զիրսն, մինչև պակասեցաւ ճչիւն աղաղակին: - 258. 

Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել Տիգարանայ և որդոյ նորա, 

և ոչ գտին: - 259. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի 

այնչափ էր հզաւր, որ մարդոյ  քան զմինն այլ ոչ կրկնէր: - 260. Իսկ 

Վահան աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ 

մնաց և ոչ մի: - 265. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ 

կարացին անցանել ընդ ձորն - 265. և կա ի դուռն Ստեփաննոսի. և այլ ոչ 

է յայտ: - 267. զի  ոչ պատրեցայ ի գեղոյ, և ոչ  զրկեցի և ոչ  նեղեցի 

զտառապեալս – 269. Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի պատերազմ –271. Իբրև 

եհաս իշխանն փախստական  ի  տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ 

զաւրքն հեռի էին և  ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. Բայց ոչ 

կարացին գիտել զինչ էր բանն, և անդէն մեռաւ: - 275. Անկի՛ր, պարսիկ, 

կամաւ, ապա թէ ոչ անկանիս ակամայ: - 276. և ոչ ետուն կրաւնաւորքն 

զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Իսկ սպասաւորացն խնդիր արարեալ, ոչ 

գտին: - 280. Եւ զեւթն աւր Վահան ոչ եկեր և ոչ արբ: - 280. արդ թոյլ տուր, 

զի երկիրն  այն ամուր է, ոչ կարեն անտի գողանալ:- 281. և ոչ ոք իցէ, որ 

բնակիցէ ի սա յաւիտեան: - 284. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև ի 

Խոսրով արքայ պարսից լեալ է  ի  տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 

287. 

Ո՞Չ  ԱՊԱՔԵՆ - իսկ եթէ վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ մեզ, 

ո՞չ ապաքէն  և  ինքն ի կնոջէ  է  ծնեալ – 152. 

ՈՉ ԵԹԷ - Եւ ոչ եթէ յայտնապէս ումեք դնէր զիրսն, այլ ի ծածուկ – 101. 

ՈՉ  ԻՆՉ, ՈՉԻՆՉ - յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի ծանաւթից, ոչ 

ինչ զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս – 47. յորմէ ոչինչ 

պակաս գտանէք  ի մէնջ քան զասացեալդ: - 50. որ թէպէտ և ոմանք 

արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ 

այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: 

– 65. Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ վերջանայր պարթևն ի 

սպանմանէն Խոսրովու – 67. Եւ  իշխանքն երթեալ գնացին  մինչև  ի  

դուռն քաղաքին  և  տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 113. Եւ բազում կոփեալ 

միմեանց և ոչինչ  եղև: - 135.  Իսկ նա ոչ ինչ յղեաց պատասխանի, այլ 

սկսաւ զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. Եւ զմահ նորա պատմեն 

ամենայն հաւատացեալք և զմահն, որ վասն անուան նորա, առ ոչինչ 
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համարեն՝ զանձինս իւրեանց մատնելով տանջանաց – 167. Եւ այն զաւրք, 

որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ  յԱստղաւն ամրոցն, կացին 

աւուրս  երկու, ոչ ինչ կարացին առնել: - 180   Բայց նուիրակն և դպիրն ոչ 

ինչ գիտէին յիրացն – 196.    

ՈՉ ՄԻ - և մնացին ի վեց հազարէ անտի և ոչ մի – 213. Իսկ Վահան 

աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ մնաց և 

ոչ մի: - 265. 

ՈՉ  ՄԻԱՅՆ - Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց 

և Պարսից համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. 

ՈՉ  ՈՔ - Զի  դեռ մանկունք երկրիս ի դպրոցի են և ոչ ոք ի նոցանէ 

բովանդակ է քահանայութեան: - 48. Եւ  ծածկեաց տէր զտեղին և ոչ ոք 

կարաց տեսանել մինչև  սուրբն Գրիգորիոս դարձաւ  ի  տեղին: - 83. և ոչ 

ոք իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա – 116. զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ 

եթէ կորեաւ տեղի ապաւինի  նոցա  և  ոչ ոք է, որ աւգնէ նոցա: - 167. և ոչ 

ոք իցէ, որ բնակիցէ ի սա յաւիտեան: - 284. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի մահ 

ոչ ումէք կամի տալ – 50. 

ՈՍԿԵՂԷՆ - այլ զհասարակն առեալ դնէր տապան բրտեայ, զի հողեղէն է 

և ոչ ոսկեղէն – 100.   

ՈՍԿԻ - վասն այնորիկ ոչ է պարտ ոսկով / ծն. ոսկւով / պատել զմարմին 

մեռեալ մարդոյ: - 101. 

ՈՍԿՐ - ,,Վա՜յ մեզ, զի և ոսկերք մեռելոց հալածեն զմեզ յերկրէս: - 98. Եւ 

այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև ցարմունկն. և ձախ ձեռն թիկամբն և 

զոսկր բարձիցն աջակողմանն և այլ մանր ոսկերս / ծն. ոսկերք / ի 

մարմնոյն: - 101. և կնքեա անվթար զաւրութեամբ քով զոսկերս սոցա – 

104. Բայց զորս եդաքն, այս են. զԱթանագինէին` զհասարակն, և 

զԿարապետին՝ զերկու բարձս ձախակողմանն, և զերկու սրունսն և մասն 

ինչ յոսկերաց ողինն: -  115. Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ 

գագաթանն և գոգեաց սաղաւարտն, և գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց 

– 224. և եդից պսակ ի գլուխ քո և արարից զքեզ մարզպան Հայոց, միայն 

լոկ զոսկերսն Մուշեղայ և զՎահանայ տուր ցիս:– 254. և խնդրէր անցանել 

ի վանս Գլակայ, զի հանցէ զոսկերս թշնամեաց իւրոց–268. 

ՈՎ1 / դեր. /  - այլ դէմ եդեալ գնացէք և ոչ գիտէք թէ յո՞վ չոգայք: - 48. Բայց 

թէ ո՞վ եբեր ի Կեսարիայ զնշխարս Կարապետին.  Յովհաննէս 

աւետարանիչն: - 75. Իսկ նորա երթեալ և ոչ կարաց գիտել, թէ ոյք են – 82. 

Եւ եթէ ոյք յաջորդեցին յառաջնորդութիւն սուրբ Կարապետին, որ 

Գլակայ կոչի վանս – 145. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ոչ իշխեցին գալ 
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անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 234.  Պատմութիւն վասն գիտելոյ 

զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ յումմէ բերաւ, և կամ թէ որպէս կայ ի 

Ծիծառնէ – 279. 

ՈՎ2 /ձայնարկ./ - ո՜վ երանելիդ Բեկտոր, ընթերցիր զթագաւորութիւնն 

Յեփթաղինկեայ հելենացի գրով, կամ զթագաւորութիւն ճենաց – 71. 

Յառաջ մատի՛ք, ո՛վ դենակորոյսք  և ուրացողք զհայրենի աստուածսն – 

84. Ո՛վ, որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ վասն աստուծոցն մարտնչիս, 

սուտ ես. եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք  - 85.  Արդ՝  ես մտանեմ, 

ով տէր,  և  զքո մայրդ ինձ բարեխաւս ունիմ – 152. ,,Ո՜վ սրբասէրք և 

փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր ի 

տէր – 153. Ո՜վ տէր, դու ներե՞ս կնոջն, որ զայն գործեաց և այլ կանանց 

համարձակեաց մուտ: - 154. Ո՜վ ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, 

երջանիկ սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր վասն նոցա – 177. Առ ի՞նչ դարձայք 

ի պատերազմ, ո՜վ աւելախաւսք: - 213. Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ 

զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան 

քում կայաք, թող  թէ այծ արածել: - 231. Ահա ժամ, ո՜վ Մկրտիչ 

Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր են իմ սուրբ կրաւնաւորացն աղաւթքն:-261. 

Գիտեմ, ո՛վ տէր, զմարդասիրութիւն  քո, որ առ մեզ ի վաղուց հետէ: - 264. 

Ո՛վ տէր զաւրութեանց, զաւրացո զմեր պատերազմողսն և արա յամաւթ 

զթշնամիսն: - 271. Ո՛վ Կարապետ Քրիստոսի, զարթիր ի ձայն 

պաշտաւնէից քոց: - 271. Զի՞ պակեար, ո՛վ իշխան: - 275. Ով  Քրիստոսի 

ժողովուրդք, լաւ է ինձ մեռանել՝  քան զեկեղեցի աստուծոյ  հարկատու 

լինել Տաճկաց: - 285.   

ՈՏՆ - Իսկ զայլն ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն՝ զերկու ոտսն և 

զահեակ բոյթն և զաջ ձեռն մինչև ցարմունկն: - 115. Եւ այն էր 

զարմանալի, որ գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ մէջն 

հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 136. Իսկ նա վտանգեալ փութապէս 

էած զսուրն և կտրեաց զոտն երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 137. Մկունք 

զի շատ տանէին ի ծակս իւրեանց` Մաշեցան ոտք նոցա: - 247. Եւ զայս 

ասացեալ՝ միաբան յոտն կացին և զնշան խաչին դարձուցին ի վերայ 

թշնամեացն: - 271. Եւ աճապարեալ ի բաց ձգեաց զաջոյ զոտն 

սռնապանաւքն հանդերձ – 274. Եւ բարկացեալ  Վաշդեան՝ ետ ածել 

զՀամամ  և ծայրատել զոտս և զձեռս նորա: -284. 

ՈՐ1 / շաղկապ / - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ 

ողորմութեամբ իւրով գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ իւրոյ 

միածնի, որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն ի ձեռն 
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առաքելական քարոզութեան - 34. որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի 

ճշմարտութենէն, սակայն կամք ողորմութեանն գթացաւ  առ  մեր 

նուաստութիւնս: - 34. Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս  ի վշտի 

էի, սակայն շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 

39. որ / ծն. թէ / ոչ անտես արար զազգս հիւսիւսականս, բազում անգամ 

զզրկեալս ի ճշմարտութենէն, զմոլորեցուցիչս իւրեանց աստուածս 

համարելով: - 39. Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն 

արդարութեան ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի 

գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. Տէր աստուած բազմագութ և 

ողորմած, որ քննես զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր 

զազգս մարդկան զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար 

իսպառ և ոչ անտես արարեր յաւիտեան - 54. որ ըստ աստուծոյ 

տեսչութեանն զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ ձեռնադրեցին 

փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, 

զնշան բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ ի  պատերազմ գրգռեալ զկուռսն 

ոչ տային կործանել – 63. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել 

պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ 

աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ – 65. Եւ որ 

զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս ոչ 

հրամայեաց  այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 65. Արդ մինչ ի 

պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ սուրբ 

առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ զնորին 

մշակութեան ելից զկարգն: - 68. Որ իբրև զարգացաւ, գնաց յերկիրն 

Ճենաց – 70. և ասէ՝ պարտ է քահանայս ածել, որ հովուեն զձեզ – 74. Ո՛վ, 

որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ վասն աստուծոցն մարտնչիս, սուտ ես. 

եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք-85. Ա՜յ  արծուաձագ, որ թևաւքդ 

ես հպարտացեալ, եթէ ի լար ականատացս անկանիս, ես ցուցանեմ 

զզաւրութիւնս իմ ի քեզ: - 91. Առաջին պատերազմ եղև, որ յոյժ 

պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր ի թաղման և ընդ նմա 

արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն և վասն 

Քրիստոսի: - 95. Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն՝ եկաք ընդ նոյն ճանապարհ, 

որ փախստական գնացաք: - 95. որ մտանէն և որ ակնարկէն ընդ նա իսկ 

– 102. Աստուած աստուածոց   և  տէր տէրանց, որ կատարես զկամս 

երկիւղածաց  քոց  և ոչ անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն  

ի քէն: - 103. Դու, տէր, որ պահեցեր զսա և ածեր մինչև ի տեղիս յայս, 

ձգեա զաջ քո ի վերայ տապանաց սոցա – 103. զայս ի  միտ առէք, որ թէ 
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ապրիմք` փոխարէն հատուցանեմք ձեզ – 107. և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ 

հանել զդոսա - 116. Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես, մշակ առանց ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն քան 

զերկինս: - 123. զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև յոյժ և գոհացեալ 

զաստուծոյ, որ ետ  ի  ձեռս նորա զթշնամիս իւր – 125. Եւ այն էր 

զարմանալի, որ գլուխն և աջ ձեռն և աջ ոտն և երիվարին ողն ընդ մէջն 

հերձեալ ընդ միմեանս թաւալէին: - 137.  Եւ  եթէ ոյք  յաջորդեցին 

յառաջնորդութիւն  սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի վանս – 145. վա՜յ 

ինձ, մեղաւորիս, որ զրկեալ եմ ի բարեաց: - 150. Ո՜վ տէր, դու ներե՞ս 

կնոջն, որ զայն գործեաց և այլ կանանց համարձակեաց մուտ: - 154. 

գիտե՞ս դու զայդ, որ արքայիդ մահուան սպառնայ Մուշեղ: - 161. Իբրև 

գիտացին արքն եաւթ, որ խոտաճարակքն էին ի վանսն, և զամենեսեան 

փախուցին զկրաւնաւորսն:-165. զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ եթէ 

կորեաւ տեղի ապաւինի նոցա և ոչ ոք է, որ աւգնէ նոցա: - 167. Մի՛ վասն 

մեղաց նոցա դատապարտեր զնոսա, այլ գթութեամբ քով խնամեա և 

մարդասիրութեամբ քով ողորմեա և բժշկեա, որ աննախանձ ամենեցուն 

մատակարարդ ես ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից:  – 171. Բայց դու առաւել 

գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո ժամանակս այսքան աշտիճան 

հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի 

դրախտն փափկութեան, և մեզ բարեխաւսք: - 177. Արդ դիր, որդեակ, 

զայս ի մտի քում, որ եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, 

մարտիրոս ես  - 178. Ասէ Վահան, ոչ այդպէս, տէր, այլ տուր ի ձեռս իմ 

չորս հազար այր, որ գնամք ի վերայ ամուր բերդիցն – 180. դու՞ ես, որ 

զկրաւնաւորսն իմ՝ զսիւնսն աշխարհի զենել ետուր: - 190. Եւ մինչ լոկ որ 

զթլապտսն կտրեաց, ասէ – 191. Դուք ինձ վնաս էք ի տալ յառնել, որ 

զտաճարս այրել էք ի տալ: - 194. և գիտեմք, որ գնդի խաղայք. առէք 

զգլուխ քեռորդոյդ ձերոյ և եղիցի ձեզ գունդ ազգաց յազգս – 201. Եւ արդ՝ 

ես եկեալ եմ վասն սիրոյ. արի՛, եկ դու յի՛ս, և երդուիր, որ այլ չմտանես ի 

չարութիւն և ապրեաց: - 208. Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի 

խոչքորոց դասուց, որ զաղբս ճաշակեն, ողջո՛յն: - 208. Թէպէտ և ընդ 

Միհրանայ մահն խնդացի, բայց զքո անմտութիւնդ լացի, որ զնորա մահն 

լսեցեր – 208. Փառք քեզ Քրիստոս, փառք քեզ սուրբ Կարապետ, որ 

յաղթեցեր հակառակորդիս: - 215. Ի նոյն ամի զաւր գումարեալ 

Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ պատերազմինք  

և  կամ հնազանդեա և տուր հարկս: - 217. պարսի՛կք, մի՛անմտանայք, զի 

մինչ յայս անկաւ, որ սրտացաւ ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 
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225. վա՜յ ձեզ որ այլ վաղ ոչ սպանիք: - 225. տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, 

որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և զհացն կերան… զարիւնաթաթաւ 

հանդերձն լուանալ տուաք և ագաք:- 228. ի  քո կուռսդ շուն խառնեմ, որ 

փոխանակ դոցա հաջեն  ի  ձեզ: - 228 Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ 

զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան 

քում կայաք, թող  թէ այծ արածել: - 230. որ զեղն  և  զեղջերուն և 

զնապաստակ զիմ երկրիս որսացեալ են – 232. Որովհետև պարսիկք 

այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք դուք, և կենաց արժանի 

ընդէ՞ր էք: - 235. այնչափ կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ 

գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. Քաջ որդի Վահան, ու՞ր էիր, որ այլ վաղ 

չեկիր յաւգն: - 244. Կաց տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս գայցէ ինձ, 

որ ես քեզ պսակ եդի: - 254. Որ իբրև արկին ի բանակն, և ինքեանք զհետ 

մտեալ սկսան կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի 

– 257. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի այնչափ էր 

հզաւր, որ մարդոյ  քան զմինն այլ ոչ կրկնէր: - 260. Իսկ Վահան 

աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ մնաց և 

ոչ մի: - 265. Զի՞ սպառեցայք, փախիք որ մեք կոտորեմք: - 266. Արդ, որ 

զկնի դոցա այլ նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս 

յայսմիկ, դիցէ ի նոյն մատենիս – 288. 

ՈՐ2 / դեր. / - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ  է Զենոբայ 

Ասորոց եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն Գրիգորի, զոր գրեաց և 

յղեաց ի Կեսարիա  – 33. յորում և այս աշխարհի կարի առաւել մասն 

պարծանաց եհաս – 34. Կամեցաւ  և  գործեաց սքանչելիս  ի  մերում 

ժամանակիս, զոր / ծն. որ / դուք  ի մեզէն իսկ լուայք: - 35. որով /ծն. որ և/ 

ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբ – 35. Զի է սա երկիրս Հայոց ի 

չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, 

և հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս Պալհաւայ /ծն. պահլաւոյ/ պարսից: - 

35. զոր Իննակնեանն կոչեն տեղոյն հնդիկք և պարսիկք – 36. յոր / ծն. 

որով, որ / պանձան բնակիչք երկրին վասն Գիսանէ կռոցն և նորուն որդոյ 

Դեմետրեայ – 36. որ / ծն. զոր, զորս / դու իսկ  ըստ  սիրոյ  քո  ընձայս  

մատուցեր  զնոսա  աշխարհիս  Հայոց: - 37.  Որոց և  եդեալ իսկ կէտ 

զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի 

մարմնի – 37. զորս իբրև զանգիւտ մարգարիտ համարիմ զնոսա տուեալս 

ինձ: - 37. Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ 

զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. Յորոց մին մշակն, զոր խնդրեմք  

ի  քէն, Եղիազարոս, և  միւսն Սիւս հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ 



610 
 

Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն 

– 38. զոր դու իսկ գովէիր զհմտութիւն դպրութեան նորա յոյժ - 38. իսկ 

պիտանի  է երկիրս մերում, որով աւգնականութիւն գտեալ ի քէն 

աղաւթից: - 38. զոր յղեաց Կեսարիայ հայրապետն ի ժամ վաղճանին: - 39. 

զոր ընթերցեալ  գոհութիւն մատուցի աստուծոյ, ըստ գրեցելոյդ – 39. Այլ ի 

դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, որք նստէիք ի 

խաւարի, տեսէք զլոյս մեծ աստուածգիտութեանն: - 40. զԻննակնեան 

տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, շինեսջիր զդա բնակութիւն դասուց 

կրաւնաւորաց – 42. և կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի այսր 

կրաւնաւորացս, զոր տեսեր ի մերում վիճակիս: - 41. զոր առեալ 

կացուցես զԵպիփան դոցա և այլոց եղբարց վերակացու: - 42. որպեսզի 

որք / ծն. որ / գայցեն ի բժշկութիւն, մի՛ լիցի տրտունջ – 43.  Այլ վասն 

Տիմոթէի և Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի յինէն աղաչանաւք 

խնդրեալ, նոքա յայնժամ գնացին, մինչ դու զբագինսն կործանեցեր  և մեզ 

հարցման պատասխանի էիք արձակեալ: – 44. որով և աղաւթիւք քո և ի 

մեր հաւտս խնայեսցէ Քրիստոս – 46. զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան 

հանդերձ թագաւորաւն – 46. Ամենայն ոք, որ զաստուածային մշակութիւն 

յանձն առնու, հալածական պարտ է լինել – 47. յոր վիճակ և բնակիջիք, 

ձեր եղիցի և որք զկնի ձեր, որչափ կենդանի էք դուք և մեք: - 49. և աստ, որ 

ուստէք ուստէք եկեալ են ժողովեալ – 48. այլ ամենայն վստահութեամբ 

փութացարուք գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք առ ձեզ: - 49. ինքն շինեաց 

զեկեղեցին զոր ես միայն հիմունս արկի – 50. զոր և տեսանէք տեղի 

վայելուչ, այն ձեզ, յորմէ /ծն. յորում/ ոչինչ պակաս գտանէք ի մէնջ քան 

զասացեալդ: - 51. Եւ առեալ տարան զթուղթն առաքեալքն այնոքիկ, որք ի 

Կեսարիայն եկին – 51. և կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս սարկաւագ, որ յոյժ 

հմուտ էր բազում դպրութեան – 52. զոր հաճոյ թուեալ էր 

երուսաղէմացոցն, զի առեալ ձեռնադրեսցեն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ – 52. զոր առեալ մեծաւ խնդրութեամբ դարձան յաշխարհն 

Հայոց: - 53. զոր / ծն. որք / երթեալ խուզեցին աւուրս բազումս – 54. որոց 

տիերաց մահ մեղաց և կորուստ ապականութեան – 55. զորս 

հաւանեցուցեալ չարն մնալ յունայնութեան իբրև ի ճշմարտութեան: - 55. 

որք բաժանեցին զամենայն աշխարհս շրջագայութեամբ աւետարանին: - 

55. որք դիմադարձ գտան քարոզութեան սուրբ աւետարանին – 55. 

Առաւել զոր այսմ աշխարհի արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն 

սուրբ Կարապետիս, որ բաժանեաց իւր մարմնովն զամենայն աշխարհս: 

- 56. յորում հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի մինչև 
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ի վերջին աւուրն – 56. որ եղև միջնորդ ստուերի և ճշմարտութեան: - 56. 

յորում բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. որք յԱշտիշատ Տարաւնոյ էին անդ 

երթեալ – 58. զիա՞րդ դարձան ընդդէմ նոցա քուրմքն, որ  ի  տեղիսն  

Գիսանէ:- 59. Նոյնպէս և զերկրորդ պատերազմն, որ եղև ընդ Տրդատ և 

ընդ իշխանն հիւսիսոյ, զոր և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն 

Տրդատայ – 59. այլ պատճառ արգելմանս մերոյ Եղիազար եղև, որ ի 

Միջագետս շրջէր - 60. զոր եկեալ ի Հռոմայ ոչ գտաք զնա անդ: - 60. որ 

ըստ աստուծոյ տեսչութեանն զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ 

ձեռնադրեցին փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. որք 

հալածական արարին զմեզ – 60. զի հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ 

քոց՝ մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն և զգալն յերկիրդ Հայոց և զառաջին պատերազմ, 

որ ի քրմաց անդի …և զայն պատերազմ, որ ի հիւսիւսականաց անտի – 

61. Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես թողեալ, որով պարծին եկեղեցիք 

սրբութեամբ նոցա – 61. զոր ոչ հաւանեցաւ սուրբն Գրիգոր, այլ բաւական 

համարեաց զայն միայն գրել: - 63. զոր ինքեանք խնդրեցին, զայն 

յուղարկեսցես գրով: - 64. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  առ 

եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն 

գործեցան: - 63-64. զոր ինքն անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն 

ասորոց պատմութիւն: -66. Զենոբայ Ասորոյ պատասխանի թղթոյն 

Ասորոց և պատմութիւն վասն Իննակնեան տեղեաց և պատերազմին որ 

յԱրձանն եղև: - 66. Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ 

վերջանայր պարթևն ի սպանմանէն Խոսրովու – 67. Արդ մինչդեռ ի 

խաղաղութիւն էր Խոսրով, այր մի, որ կոչէր Բուրտար ... ելեալ գնաց 

պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 69. զորոյ զհետ մտեալ Եւթաղէ 

հասանէ ի գաւառին Այրարատեան - 69. Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ 

կոչէր անուն նորա Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին ի դուռն 

Պարսից. և անդ սնաւ առ հաւրաքեռ իւրում, որ էր կին թագաւորին 

Ջուանշերի:  - 70.  Զոր ոմանք համբաւեն, եթե Զգաւն ասեն եղբաւրն 

Գրիգորի, որ  է  Յակոբ: - 70.  զոր յետոյ Տրդատ ըմբռնեաց, մինչ առ 

արքայն յունաց էր: - 71. Զի սա էր, որ եկն ի պատերազմ ի վերայ 

Դիոկղետիանոսի արքային յունաց – 71. զոր գտանես յՈւռհայ քաղաքի  

առ  Բարդա պատմագրի: - 71. Իբրև եղև երկոտասեանամեայ, այր ոմն 

աստուածապաշտ, որ կոչէր Դաւիթ, ամուսնացուցանէ զնա ընդ դստեր 

իւրում, որ կոչիւր Մարիամ: - 72. և  կրտսերն գնաց զկնի ճգնաւորի 

ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. որ սպան զհայր քո Խոսրով – 73. Այս 
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առաջին պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի, զոր ի Հռոմ Սեղբեստրոս 

հաւանեցաւ – 74. Զոր յանձն առեալ  տայ ի ձեռս նորա իշխանս և զաւրս 

բազումս – 75. որ էր աշակերտ իւր –75. զոր ինքն շինեաց, և կոչեաց 

զանուն նորա սուրբ աստուածածին: - 76. որ թէպէտ և բազում անգամ 

խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն 

տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել 

զկէսն և տալ ցնա: - 76. զոր իմացեալ հայրապետին համոզեաց զնոսա ի 

խաղաղութիւն: - 77. զոր տուեալ էր նմա Հռովմայ հայրապետն: -78. 

հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց և զոմանս վարդապետս կոչէր 

յԱղէքսանդրիայէ  և  հրաշազան պաշտաւնեայս, յորոց մինն Դիմառիոս, 

զոր Դովնադաշտի եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. Իսկ ոմանք յիշխանաց  

զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ ի գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս 

մնացեալ են, որ դեռ ևս ձաւնեն դիւաց: - 79. որ ի Կուառաց տանէն էին 

իբրև արս չորս հարիւր, և ելեալ ի վերայ լերինն, որ հանդէպ Կուառաց, 

մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80. 

Զոր լուեալ իշխանքն ընդոստեան յոյժ – 81. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, 

թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… 

դնէր և նշանագրէր: -  83. որ ի վաղիւն եկեալ անցին յայնկոյս գետոյն – 84. 

զոր դուք իսկ ճանաչէք: - 85. զի անդ արք հետևակք, որ զառիվայր 

կողմանէն էին, բազում վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 88. Իսկ 

իշխանն Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամբք ի 

քրմացն կողմ ելանէր – 90. Զոր տեսեալ իշխանքն Հայոց լքեալ 

կործանեցան – 90. զոր մինչև զայսաւր Արծուիք կոչեն տեղեացն: - 92. Իսկ 

իշխանն Արծրունեաց ի մէջ անցեալ՝ կտրեաց զքրմապետն Աշտիշատու, 

որ կոչէր Մեստակէս – 92. զոր տեսեալ իշխանին Արծրունեաց՝ որպէս 

ընդ չտեսիլս արար – 92. Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, 

աղաչեցին զիշխանս իւրեանց ի խաղաղութիւն – 94. Առաջին պատերազմ 

եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր ի թաղման և 

ընդ նմա արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն և 

վասն Քրիստոսի: - 95. զոր պահեալ էր սրբոյն Գրիգորի: - 96. Եւ իբրև 

եկաք ի տեղին և տեսաք զտեղի կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ 

հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: -97. զոր տեսեալ 

պաշտաւնէիցն` բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ կամի բնակիլ, և նա 

մի գտցէ հանգիստ: - 99. զոր եբեր ի Կեսարիայ – 101. Եւ այս էին, զոր 

եդաք – 101. Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ՝ զՊիսիդոն ասորի 

թարքմանիչ հարցէք, և նա ասէ ձեզ: - 102. Զոր գրեաց սուրբն Գրիգոր ի 



613 
 

տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի անդ – 102.  զոր և Պիսիդոն իսկ ընթերցեալ 

է զտախտակն: - 102.  զոր թէ գտանել ոք կամի, ոչ կարէ – 103. ոչ անտես 

առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն ի քէն: - 103. Այլ որ յուսով 

հաւանեալ և հաւատով գան ի բժշկութիւն ի դուռն եկեղեցոյն, 

խնդրուածովք Կարապետիս բժշկեսցես զնոսա –104. որք զգուշութեամբ 

ծառայեն քեզ – 104. Եւ ասացեալ զամէնն՝  եկն ձայն յերկնից, որ ասէր – 

105. որ յանձն առին գալ ընդ նմա: - 105. և որք մկրտեցան էին արք ԵՌ: - 

106. Եւ  տաւն սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր 

Նաւասարդի: - 106. Զի կռոցն, որ յայսմ տեղւոջ էին, պատճառ այս է – 107. 

զոր և ինքեանք շինեցին քաղաք և կոչեցին զանուն նորա Վիշապ – 108. 

որք եկեալ յԱշտիշատ կանգնեցին զկուռսն զայնոսիկ – 108. զոր և Հնդիկս 

պաշտէին: - 108. զոր հրամայեաց կտրել – 109. զոր և ես աղաչեմ` զգուշ 

կացէք – 110. և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան 

դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն, յորոց մինն Կուառս և 

Մեղտի և Բրեխ և Տումբ և Խորնի, Կեղք և Բազու – 111. զոր և իշխանքն 

դարձեալ հաստատեցին ի վերայ եկեղեցոյն ամս Լ: - 112. և զմիւս ակն 

լուսոյ դնէր ի նոյն տապանին, յաղագս միշտ լուսոյն, զոր ունէր:– 115. 

Բայց զորս եդաքն, այս են – 115. Նոյնպէս եկն ձայն յերկնից, եթէ զոր 

խնդրեցերդ` արարից – 116. Որք երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին 

– 118. զոր հիմնակեաց յանուն Կարապետին – 118. զոր թագաւորն 

յանձին կալեալ  գնալ ի տեսութիւն տեղեացն, զոր հիմնարկեաց – 118-

119. զոր կոչեմք Արևու բլուր – 120. զոր լուեալ յոյժ ուրախացաք: - 121. զոր 

յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս հանդերձ  գլխաւոր  իշխանաւքն: - 

122.  զոր և կոչի Աւետեաց խաչ: - 122. քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի 

տեղոյն, այլ սակաւ մի ի բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ, որ հայի ընդ 

յարևելս, բարեհամ և դիտանոց: - 123. զոր թագաւորն հրամայեաց թուել և 

գրել ի բուն խաչին – 124.  Եւ իբրև կատարեաց զամենայն պաշտամունս 

աւուրն, եկին հասին զաւրքն, որ ի Վիրք էին առ թագաւորն – 124. զոր 

տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև յոյժ – 124. զոր կանգնեաց իշխանն 

Սիւնեաց հրամանաւ  սրբոյն Գրիգորի - 126. յանկարծակի ձայն ահեղ 

իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն եհաս ի վերայ մեր – 127. որոց յառաջել 

արգելուին առ գլուխ Արձանին – 130. Եւ որք ի գիշերին թաքուցեալ էին – 

131. զոր տեսեալ ԴՌ արանցն, որ ի վերայ գեղջն էին, յարուցեալ 

փախստական արարին զզաւրսն ի ներքոյ գեղջն, զոր ոմանք յայգորդացն 

գլաջարդ արարին զգլուխ երիվարացն -132 զոր պարսաւորքն կոտորեցին 

ԸՃ և Զ այր - 132. զոր եղեր առաջի զաւրաց քոց: - 133. Զոր իբրև տեսեալ 



614 
 

իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ ածեալ զահեակ թևն և ձայն տուեալ ասէր 

– 137. զոր  և  թագաւորն զհետ մտեալ՝ մինչ ի մուտս արեգականն 

յանխնայ կոտորեցին որք դիմադարձ գտան: - 138. Իբրև ի նուրբ տեղիս 

դիմեալք աւթևանս  առնէին առ եզր գետոյն, որ անցանէր ընդ մեջ 

գաւառին Հաշտենից: - 139. Զոր իբրև դարձաւ թագաւորն և իշխանքն 

յԱրձանն – 141. Եւ որ գնացին  ի  գաւառն իւրեանց, էին վեց հազար – 142. 

Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան 

գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց` ընդ յինքեանս տանելով 

զիշխանսն, որ ի բերդին Ողկան: - 142. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր 

յառաջն էր յուղարկեալ – 142. զոր արգել սուրբն Գրիգոր ի 

պատուհասիցն: - 143. և որպէս մանանայն, որ յերկնիցն իջանէր, և աստ 

իջանէ ի վերայ անտառացս, զոր գազպէն կոչեմք: - 144. Սա էր  ի  

ժամանակս Մովսեսի Հայոց կաթողիկոսի, որ զթուականն գրեաց – 147. 

Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, իսկ այլք՝ ի 

քարայրն, որ ի հարաւակողմն է յարևելից ի թագուցած Խաչին կողմանն՝ 

ամս Լ: - 148. Իշխանն Արծրունեաց, որում անուն կոչիւր Վարդպատրիկ – 

149. որ էին ի վանս սուրբ Կարապետին – 149. որք եկին ի սեղան 

տիկնոջն – 153. և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի 

գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն – 154. Զոր տեսեալ ծառայիցն՝ 

ընթացեալ ազդ առնէին սպասաւորաց եկեղեցոյն: -155. Զոր գիտացեալ 

Մուշեղայ, թէ նա թագաւորն  է,  մարտեաւ ընդ նմա – 159. սկսան բախել 

իրերաց, զոր յոյժ վաստակեցաւ Մուշեղ: - 159. արդ մի՛ զարթուցանէք 

դուք զառիւծ, որ ի քուն է, և մի՛ զգայլ, որ զբարս իւր մոռացեալ է. ապա թէ 

ոչ՝ որ զութսուն հազարն յաղթահարեաց, կարող է և զեաւթանասուն 

հազարդ  յաղթահարել: - 162. և առեալ զզաւրս  իւր, որ ի Մամիկոնեան 

տանէն, եկն ի  գաւառ  իւր: - 162. Զոր լուեալ Խոսրովու՝  գնաց  

վրէժխնդիր լինել Մուրկայ – 162. և զտեղիսն, զոր նա հաւատս ունէր, 

կործանել հրամայեաց, և զկրաւնաւորսն սատակել: - 163. Որոց եկեալ և 

կատարեցին ցասացեալն Խոսրովու: - 163. Իսկ  զՄիհրան, որ էր քեռորդի 

իւր, առաքեաց ի Տարաւն ԼՌ-ով, որ իբրև եկն  ի  գաւառն Հաշտենից, 

կալեալ զոմն առաջնորդ իւրեանց,  և  եկին մինչև յԱրձանն: - 164. Զոր 

ոմանք փախեան և ոմանք մնացին – 165. Եւ իբրև մատուցին 

զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, հրամայեցին նշանագրի 

միում, որ եկեալ էր ի Յունաց, գրել զառ ի յինքեանց ասացեալս: - 165. 

ուստի և զորդեգրութիւնն, որ ընդ յաստուծոյ էր, ջնջեցաք պատրանաւք 

մեղացն – 166. որ եկն  և  ծնաւ  ի  կնոջէ  ի  մեր նմանութիւնս: - 166. Տէր 
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աստուած զաւրութեանց  և  արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր զմարդն  ի  

պատկեր քոյոյ բարերարութեանդ – 166. Եւ զմահ նորա պատմեն 

ամենայն հաւատացեալք և զմահն, որ վասն անուան նորա, առ ոչինչ 

համարեն՝ զանձինս իւրեանց մատնելով տանջանաց – 167. որ դաւանեն 

խոստովանութեամբ զանուն քո առաջի ազգաց աւտարաց: -168. Եւ 

յուսասցին յանուն քո, որք երկիւղիւ ծառայեն քեզ: - 168. Պարսպեա, տէր, 

խնամատար աջովդ քո, զոր փրկեցեր խաչիւ քո՝ տալով 

աւգնականութիւն ի  նեղութեան  ի  դէպ ժամանակի: - 168.  Եւ եղիցի 

փառք քո, տէր, ի տաճարի աստ, զոր ընտրեցեր հիմնարկութեամբ սրբոյն 

Գրիգորի և բնակութեամբ Կարապետիս – 170. Եւ որք գայցեն ի սա վասն 

կարեաց անձանց իւրեանց, ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր 

ախտից – 170. - Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց – 170. Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո գնեցեր և 

մարդասիրութեամբ որդեգիրս արարեր:-171. որք պանդխտութեամբ 

կենաւք գնասցեն ի կեանս յայսոսիկ և ոչ ըստ մարմնոյ քնքշանաց: - 172. 

որք ի կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս տեղի և գործեցին 

բարիս առ եկեղեցիս – 173. Եւ ասացեալ զամէնն, եկն ձայն յերկնից, որ 

ասէր – 173. Եւ դուք եկայք  ի լուսաւոր տեղին, զոր պատրաստեալ էք 

ձերով ճգնութեամբդ: - 174. որոց անուանքն են այսոքիկ. Թէովնաս, 

Պաւղիկարպոս, Սիմովն, Յովհաննէս, Եպիփան - 175. Սոքա եւթանեքեան 

կատարեցան ի զաւրացն Միհրանայ յամսեանն քաղոց, որ աւր Դ էր, ընդ 

երեկաւուրն: - 175. որք զկնի սրբոյն Գրիգորի եկեալ էին ի Կեսարիայէ: - 

176. Իսկ նորա ի քնոյ զարթուցեալ`  հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան, 

որ իշխանն էր արարեալ Տարաւնոյ, մինչ ինքն մարզպանն էր: - 177. Եւ 

այն զաւրք, որ զկրաւնաւորսն կոտորեցին, անցեալ  յԱստղաւն ամրոցն, 

կացին աւուրս երկու, ոչ ինչ կարացին առնել: - 180. Եւ որք ընդ  դուռն  

անցանէին,  զայն ի  տունս  առեալ  ի  զգեստիցն  կողոպտէին – 181. Եւ 

նա այնպիսի գործ հնարեաց, զոր ոչ կարացին գիտել Պարսկքն: - 182. 

Իբրև գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ այր զհետ նոցա, որ 

ընդ ծմակն գնասցեն ինքն Ճ այր առեալ՝ զկնի նոցա: - 186.  զորոյ զհետ 

մտեալ երկու ոմանց և անցեալ ի գետոյն յայն կոյս, ըմբռնեցին, 

ջախջախեցին զգլուխ նորա – 188. և որք ի ցամաքն էին` զքիթսն կտրեցին 

և պահէին – 188. Եւ նա կարգաւ պատմեաց նմա ստուգիւ, և մի բան ո՛չ 

թաքուցեալ ի նմանէ, զոր արարեալն էր:- 190. Եւ նորա բարկացեալ առ 

զտէգն որ ի ձեռն ծառային և կամէր հարկանել զՎահան: - 190. Եւ նորա 

ձգեալ զձեռն իւր ի սուրն, որ կայր առաջի և կտրեաց  նախ զիւր քիթն և եդ 
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առաջի ասելով – 190. տուր բանից նշան ի պարսիկն և պատուէր որ 

յԱպահունիս, և ես ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191. Եւ նորա տուեալ բանից 

նիշ և պատուէր, բազում երդմամբ ասացեալ, զոր նա և նա միայն գիտէին: 

- 191. և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ եթէ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի 

բլուրդ  որ  ի վերայ Կոթ ձորի, Ռ արամբ միայն, զի տեսցուք զմիմեանս: - 

192. և կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր, 

որ զհազար այրն  ունէր ընդ յինքեան: - 192. Այս այն գլուխ է, որ խորհեալ 

էր զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 

194. Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ 

յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 

195. Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ և յուղարկեաց յայն զաւրսն, որ 

հեռին /ծն`հեռի/ էին: - 198. Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն 

էին  և   ետ կոչել զիշխանսն   մի  մի  ի խորանն  և կտրել զգլուխսն – 198. 

Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ ինքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի 

դարանսն էին - 199. Եւ որ բուն յետինքն էին ի  դարանի յայն,  յարեան 

իսկ – 199. զոր իմացեալ դարանակալացն՝ յարեան ի վերայ և  կալան 

զնոսա: - 199. Ի սոյն ամի Կարապետն, որ յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի 

շարժ խիստ եղև: - 202. Զոր Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն տուեալ գանձս 

բազումս և հրամայեաց քարակոփս շինել – 202. և կայ ի թաղման ի 

Հայրաբլուրն, որ կայ ընդ աջմէ  եկեղեցւոյն – 204. Եւ նստաւ  յաթոռ նորա 

մանուկն Ստեփաննոս որդի կնոջն Մարիամու, որ հերձաւ, որդի 

իշխանին Արծրունեաց: - 204.  Սա խնդրեաց ի սուրբ Կարապետէն կապել 

զբերանս գազանացն, որք զլուսաբերսն ուտէին – 204. Սա յանդիմանեաց 

զիշխանն Հարքայ, որ ունէր զկին եղբաւր իւրոյ – 205. Որք իբրև եկին ի 

գլուխ Տարաւնոյ, տեսին  տեղի մի ընդարձակ  և  վայելուչ – 206. և  զիմ 

կորովութիւնս ծանեար, զոր ետ ինձ աստուած: - 209.  ապա թէ ոչ զմահն, 

որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն ամենայն երկիր տեսանէ: - 209. Իսկ 

նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ Ծծմայոտն է, ուր իջեալն 

էին: - 210. զոր յաղաչանս դարձան և հարկս խոստանային տալ նոցա: - 

212. Եւ որք փախեանն` միթէ սակաւ ինչ քան զհինգ հարիւր: -213. Որք 

երթեալ պատմեցին Վաղթանկայ: - 213. Եւ նորա բարկացեալ հրամայեաց 

գլխատել զնոսա, որք դարձան – 213. որք եկեալ բանակեցան յեզրս 

Մեղեայ– 214. Եւ թողեալ զհինգ հազարն ի բլերն, որ կոչի Մահու 

ագարակ և ինքն գնացեալ ընդդէմ նորա, գրգռեաց զնա: - 218. Զոր 

տեսեալ քաջին Սմբատայ ասէր – 219. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ 

զայնչափ բազմութիւնն, երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, 
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վասն առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 220. որ 

կոչէր զպապուն անունն Վահան Կամսարական – 220. որք գէշ գէշ 

պատառեն զձեզ սուրք մեր: - 223. և տեղի տայր սաղաւարտն մրճին 

Սմբատայ, որ և հազիւ կարաց հանել: - 224. և մի ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց 

միայն այնոքիկ, որ առ ուղտքն էին – 226. զոր ոչ հրամայեաց սպանանել – 

226. Եւ մտեալ զաւրաց ի տունս՝  զորս պարսիկ լեզուաւ գտանէին, 

սատակէին: - 227. տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ 

երկրիս զխոտն և զհացն կերան. և զփայտին, զոր այրեցին, և զջրոյն, զոր 

արբին, և զտաճարին գինն, զոր իմ հայրն Վահան այրեաց վասն քո 

զաւրացն – 227-228.  Արդ՝ փութով զոր ասացիդ յուղարկե՛ա – 228. Ասէ 

Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց 

գնոյ ոչ տամ, թող թէ զդոսա – 230. Եւ զվեց գաւառին հարկն, զոր առեալ 

են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան զայն թող տան – 

233. Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ այր, և զպարսիցն` 

յանդաստանն, զոր Արտից գեւղն կոչեն, և առեալ ԴՃ այր ընդ իւրեաւ, և 

չորս հարիւր նորա, և գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 234. Եւ յարձակեալ 

Վարազայ, որ էր իշխան Պալունեաց, կտրեաց զգլուխն Սուրենայ – 236. 

Իսկ զաւրքն հետևակամուտ եղեալ հասին յայն տեղի, որ կոչի Գողոց 

աղբիւր – 236. Իսկ որ աւագն էր  ի  ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ ի 

վերայ և սուր հանեալ ըննդէմ նոցա ինքն միայն պատերազմեցաւ մինչև 

դարձան ընկերքն: - 237. զորս իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, դռոհ ետուն 

զհետ և մի մի  հասանէին: - 239. Փութասջիք, զի մածաւ /ճիշտը`մածեաւ/ 

սուր քաջին, և սուրն, որ ի ձեռին նորա, կոտորեցաւ: - 240. Եւ պատեցին 

զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի ճեղքելն ճարճատէ, այնպէս 

ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: - 240. որ զՎահանովիտն 

շինեաց – 241. այնչափ կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին 

որք յեզերսն էին: - 243. որ էր իշխան Հաշտենից – 244. Զոր տեսեալ 

Վարազայ իշխանին ասէ – 244. Եւ մնաց ի Պարսից ԳՃ այր, որք ընդ 

միջոցս ելեալ փախստական եղէն – 246. զոր եկեալ  զաւրացն Հայոց 

զարթուցին զնոսա և ջուր ցանեցին և տարան ի Մեղտի – 246.  Եւ արջ, զի 

զոր ուտէն՝ Չմնայ  առ  ինքն, ի սովոյ մեռաւ – 247. Իսկ զորս ի Մեղտի ետ 

տանել, բժշկել ետ ի վիրացն – 248. Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն 

զԵպիփան, որ եկեալն էր ի Դունայ դաշտէ և բնակեալ յանապատ 

վայրուցն եկեղեցոյ: - 248. Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի պղծութեան 

աղանդոյն հալածական լինէր յերկիրն յունաց: - 249. Վասն գալստեանն 

Տիգրանայ և կոտորածին որ ի Հոնընկեցն – 250. որ իբրև եկն յԱպահունիս 
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և կոչեաց զՍմբատ առ ինքն: - 250.  զոր սպանին ի պատերազմին 

Վարազայ: - 251. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ ի վերայ քո 

վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 

252. և որք զսուսերս մեր ի ժանգոյ և յարեանց սրբեցին: - 253. և երթեալ 

իջանէր ի Հաշտենս, ի գեւղն, որ Գրեհն կոչեն: - 253. Եւ հրամայեաց ունել 

զարսն, որ ընդ նմայն էին եկեալ, և կտրեաց զգլուխս նոցա – 254. Իսկ 

Սմբատայ ելեալ ի վերայ լերինն, զոր Սերեմավայրք կոչեն, բանակեցաւ 

հանդէպ Տիգրանայ: - 254. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ 

ձեռամբ իւրով ԸՌ այր, և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ մի , որ հանդէպ 

հայի լերինն Տորոսի – 256. Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն 

և տարաւ զնոսա յեզր բանակին, և ի տասն ջորին՝ այր մի, որ զհետ 

երթայր: - 257. Եւ զերիվարսն  և  զուղտսն յուղարկեցին  ի գեւղն 

Պալունեաց.  ընդ  ձի,  և  ընդ յուղտ, և ընդ յէշ՝ գտաւ ԺԸՌ, որ ծածկէր 

զերեսս գաւառին: - 259. Եւ դարանակալացն յարուցեալ  ի  մէջ առին 

զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ Հոնընկէց: - 

262. Գիտեմ, ո՛վ տէր, զմարդասիրութիւն քո, որ առ մեզ ի վաղուց հետէ: - 

264. Զոր տեսեալ Վահանայ և գիտացեալ թէ Կարապետն է, խնդացեալ 

յարձակեցաւ  ի  վերայ նոցա – 264.  և պատեալ իջոյց զնոսա մինչև 

հանդէպ եկեղեցոյն, որ կամեցան ելանել ընդ նոյն տեղի և զկրաւնաւորսն 

սատակել: - 264. Իսկ զաւրն եկեալ հասին յանտառն, որ հանդէպ վանացն 

հայի և թաքեան անդ: - 265. Եւ որք փախստեայ երթային, կացին երիվարք 

նոցա: - 266. զոր այժմ Կուրա կոչեն: - 265. Եւ որք ապրեցան յաւուր 

յայնմիկ՝ ՌԽ այր, որք գնացին ի Պարսիկս առ Խոսրով: - 265. որք եկեալ 

բազում սրտմտութեամբ հասանէին ի Տարաւն – 268. զի ի 

պատերազմունս նա էր, որ աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 269.  զի 

զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և 

զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. Եւ իբրև խմբեցաւ պատերազմ յեզերս 

Արածնոյ առ անտառն, որ կոչի Կաղամախեաց բլուր – 270. Եւ 

ճակատեցան նոքա ընդդէմ միմեանց ի պատերազմ՝ յայն կոյս գետոյն, որ 

ի դաշտին – 271. զոր տեսեալ թշնամիքն զարմացան: - 271. և այլ երկուս 

երիտասարդական հասակաւ տեսանէր, որ առաջի կային թևաւորք – 272. 

զոր և թշնամեաց տեսեալ յիմարեցան – 272. և որք անցին ի գետոյն 

յայնկոյս, Մեղտոյ ուշ արարին: - 272. զի նա է թագաւորն նոցա և մեր 

հասարակաց, որ խոնարհեցաւ ի ձայն պաշտաւնէից  իւրոց և էջ փրկեալ 

զնոսա և զմեզ – 273. Իսկ Վահանայ մտեալ ի գետն, էանց յայնկոյս ի 
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գեւղն, զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. և կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ 

աղաւթէին, մինչև եհաս առ նոսա այրն, որ ունէր զգլուխն Վարդուհրէ 

աւագի նոցա: - 273. Իսկ Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև 

ի դաշտն, որ ի վերայ Մատրավանիցն, և բոլորեալ ռազմ կարգեցին – 273. 

զի դա էր, որ նախատէր զպաշտաւնեայս նորա: - 275. Իսկ նորա առեալ 

զերկու իշխանորդիսն, զոր և կալաւ և ետ պահել – 275.  Եւ առեալ զերկու 

իշխանորդիսն և զգլուխ այնր իշխանին, որ պակեաւն, և կոչեցին զանուն 

տեղոյն Պողկ: - 276. և եկին ելին ի բլուր մի, որ հայի ընդ դաշտին 

Մատրավանից – 277. Իսկ իբրև եկին այլ գունդք իշխանին Հաշտենից, որք 

/ծն. որ/ գային զհետ փախստէիցն, և ոչ ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն 

ի ձեռս նոցա: - 277. և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և 

տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս, լինել 

զրուցատար սքանչելեացն և յահէն, որ հանդիպեցաւ ի կրաւնաւորաց 

գնդէն նոցա:  – 278. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ 

խաչին, թէ յումմէ բերաւ, և կամ թէ որպէս կայ ի  Ծիծառնէ, և կամ յոր 

ժամանակի գործեցաւ – 279. և ելեալ զաւրաւքն գնաց ի  Կեսարիա և ետ 

զմասնն հայրապետին  Կեսարու, որ կոչիւր Յովհան – 279. և  առեալ 

զխաչն՝ եբեր ի վանս Գլակայ  ի սուրբ Կարապետն  և  եդ ի դարանն, որ ի 

վերայ սրբոյ սեղանոյն – 279. Իսկ իշխանն Արջուց կողմանն Գորգ 

Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում Շատախ՝ վասն աւելի 

անուան իւրում, սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի, որոյ անուն էր 

Ծիծառնիկ, որ շինեաց փոքր աւան և եդ անուն նմա Ծիծառն:  – 279-280. 

Եւ ընդ այն ժամանաս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր 

ծննդեամբ, այն, որ զՎաղարշկերտոյ սուրբ Աստուածածինն շինեաց, եկն 

վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. և կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն 

գողացաւ, ետ զկաթողիկոսն – 281. ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի վերայ 

բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն 

դուռն թաղեալ: - 281. զոր ստուգիւ գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի  

Գլակայ վանսն  ի  սուրբ  Կարապետն – 282.   որ քսան  և  իններրորդ էր  

ի սրբոյն Գրիգորէ  - 282. Սա եկաց իշխան ի Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ 

ամս Ժ. ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, որում փառք յաւիտեանս, 

ամէն: - 282. Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և 

պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն եղև - 283. Իսկ թագաւորն կոչեալ 

զՋոջիկ վրաց իշխանորդին, որ արար մարզպան – 283. Եւ առեալ 

զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ,  և  գնաց  ի  քաղաքն Համամայ, որ 

կոչի Տամբուր - 284. Եւ նորա հրաման տուեալ պարսկացն` կոտորել 
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զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: - 284. և ոչ ոք իցէ, որ 

բնակիցէ ի սա յաւիտեան: - 284. Եւ յիշեաց զերդումնն, զոր ընդ Տիրան և 

ընդ ինքն, և կացուցեալ մարզպան ամենայն Հայոց, և ինքն գնաց ի 

Կոստանդինուպաւլիս: -285. Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր որդին 

Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ 

չերթալ առ նա: – 285. որք կամաւ էին եկեալ – 285. Եւ ի վաղիւն  ժողովեալ 

ի  ստորոտն Գրգռոյ, ի  դաշտն որ ընդ հարաւոյ, խմբեցան յառաւաւտէ  

մինչև յերրորդ ժամն: - 286. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից 

վանսն՝ հիմնարկեալ  ի սրբոյն Գրիգորէ, և Կարապետն, որ 

յԻննակնեանսն, և կաթողիկեն, որ ի Թիլն: - 286. Եւ մարզպանն կայ 

թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի, 

ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս, ամէն: - 287. և 

աճեալ՝ պատմութիւն Ասորոց կոչի, զի այն հարանցն անուանքն, որ 

գրեալ կան մինչև ի Թոդիկ, ամենեքեան ասորիք էին – 287. Գնացի և գտի 

առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած – 288. Եւ 

թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան, և  Ժ՝ որ  ի  գրի առ իս կայր, և 

բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի գիրս հաւաքելով՝ թողի 

մանկանց եկեղեցւոյ: - 288.  զոր մայրենեաւք Կամսարական կոչեն – 288. 

որ ԼԲ էր ի Մուշեղայ – 288. զոր Քաջակորով կոչեն – 288. Ի ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակղի … հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց 

կաթողիկոսի … գրեալ և կազմեալ ի վանս Գլակայ, ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին, յորում կայ նշխարք Կարապետին ... թողի անմոռաց 

յիշատակ ինձ և իմոցն, ես Յովհան Մամիկոնեան եպիսկոպոս,  ԼԵ-երերդ 

Զենոբայ,  առաջին եպիսկոպոսէ Մամիկոնենից, ի հայրութեանն 

Սամուելի, որ չորեքամսեան էր նստեալ:  – 288.  

ՈՐ - / կապակցությունների մեջ / - որ և զիմ անուն գրեսջիր ի 

դպրութեանդ, զի այնու և մասն աւրհնութեան ընկալայց յետ քո: - 41. Զոր 

և ի սրբոյն Անտոնէ ուսցիս զկարգ ճգնութեանն – 42. բայց զի՞նչ  են 

այսոքիկ  առ վեց հարիւր  և  քսան գաւառ Հայոց, որ և գաւառին մին մի 

քահանայ կամ երկու լոկ թէ հանդիպին: - 48. Միւս պատճառ՝ վասն նորա 

և միւս՝ քննութեան աղանդոյն Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք դեռ 

ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. որ և առաջին հիմնարկութիւն 

շնորհեցաւ ինձ յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. 

որ և առաջաւորք կոչեմք: - 74. Որ  և  զիս իսկ ոչ եթող դառնալ  ի  

Նիւստրիայ -78.  Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ  ի  վաղիւն անցանէին ընդ 

ստորոտ լերինն, զոր աւրինակ սովոր էին ասպատակել: - 80. որ և 
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գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան – 80. Բայց որ իշխանդ ես Անկեղ տան, 

յառաջ մատիր – 86. Եւ նա անկեալ յերկիր թաւալէր, և կուտեցին արձան  

ի  վերայ նորա, և կայ ի թաղման ի նոյն տեղւոջ, որ և դեռ Արձան կոչեն 

լերինն:  – 87. զոր և Մեստակող կոչեն զանուն տեղոյն: - 92. Եւ ի նոյն 

պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին Մոկաց իշխանին, որ և մեծ սուգ 

եհաս իշխանացն: - 94. Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար, 

որ և դևքն ի լսելիս մարդկան կոծէին՝ ասելով – 97-98. թէպէտ  և  դուք 

զմեզ աստի հալածէք, բայց որ աստ կամի բնակիլ, և նա մի՛ գտցէ 

հանգիստ: - 99.  Բայց ո՛չ է հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի 

բազում զաւրք մտանեն – 99.  որ մտանեն և որ ակնարկեն ընդ նա իսկ – 

102. և մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման և որ ոք ծառայեսցէ 

ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, մասնակից եղիցին 

դոցին բարեացդ: - 105. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և 

Մեղտես և Հոռեան, ելեալ ի  լեառն  Քարքէ,  որ և տեսեալ զայն տեղի …  

շինեցին  զնա  դաստակերտս – 109. Արդ, ինչ որ զկնի այսոցիկ՝ և զայն 

թողաք այլ պատմագրի, մինչև դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս ի 

Տարաւն  - 116.  Որք երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին, որ  և  

զսակաւ մասն գերելոցն դարձուցին: - 118.  զոր և գնաց ընդ լեռնակողմն – 

119. որ և ձայն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր: - 

122. Որ ոք յանդգնեսցի մարտնչել ընդ եկեղեցի աստուծոյ Այս սուր եղիցի 

ընդ նմա - 155. Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ 

Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ նորա – 164. որ և մեք 

այսաւր մատնեմք զանձինս մեր պատարագ վասն փառաւորեալ 

անուանդ քո:-167. և որ ոք վասն անուան իմոյ և Կարապետիս 

պանդխտութեամբ քաղաքավարեսցի, հատուցից նոցա զհատուցումն 

բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 173. Եւ կոչեցաւ 

անուն տեղոյն Առաղս մինչև զայսաւր, որ և աւան իսկ շինեցաւ ի 

Վահանայ: – 188. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն 

հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն 

պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի 

Տարաւն`երեսուն հազարով, որ և շինեաց զՊորպ քաղաք և զբերդն 

Գահար: - 205. որ և Թիլ կոչեցաւ անուն տեղոյն այնորիկ: - 219. Զայս, զոր 

ինչ աստ բերեր, այս իմ է, և զքո գլուխդ կտրեմ և զոր ինչ ունիս, յիս 

առնում – 231. Բայց որ երկու տարի զԽառանայ գինին և զԱսորոց և 

զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 232. և Սմբատ եթող զորդին իւր 

զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանիցէ: - 234. և  վասն որ 
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այնպէս ժողովեալ սպանին, կոչեցաւ անուն տեղոյն Ժողով: - 238. որ և 

անուանեցաւ ձորն այն Թըմրաձոր: - 246. Եւ ինքեանք եկեալ իջին ի 

վանացն գեւղն. ընդ յառաջ երգս առեալ նման միմեանց. որ և յետոյ ի 

հոտել դիակացն շէր հանեալ ասէին: - 247. և ի դէպ եկն վասն իրացն. որ և 

կոչեցաւ գեղջն Շերանիկք անուն: - 247. Եւ կոչեցաւ անուն գեղջն մոգուց 

գերեզման, որ և Մոգտունս: - 254. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր 

զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ ձորն, որ և յետս անդ անկեալ տեղոյն 

անուն Այծսան եդին: - 265. Կորեաք մեք և մեռաք, որ և Կուրա կոչեցաւ: - 

266. Եւ փախուցեալքն ընդ յերեսս դաշտին թաքստեայք լինէին, որ և 

կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. և կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն 

գողացաւ, ետ զկաթողիկոսն, և հանել ետ զերկոսին աչս նորա, որ զի 

կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն: - 281. Իբրև առ  զթուղթն  և  ընթերցաւ, 

ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ 

ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ առաջի կայր  ի զաւրացն եկելոցն  ի 

Պարսից: - 284. Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով 

Զենոբայ Ասորւոյ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով 

ի նոյն եկեղեցին: - 287. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, 

միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր 

գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև ի 

Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. 

Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա 

ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն մատենիս – 288. Եւ որ ոք զմեր անուն ի 

յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր 

աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 

ՈՐԲ - Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ այս 

ամենայն բարութեամբ լցեալ, առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և սուրբ 

ի չարեաց, աղքատասէրք և որբոց խնամածուք: - 144. 

ՈՐԴԵԱԿ - որդեա՛կ, ընդ՞էր բաժանեցար ի գրկաց իմոց – 151. Որդե՛ակ 

Վահան, դու գիտես զաւուրս կենաց իմոց- 178.  Արդ դիր, որդեակ, զայս ի 

մտի քում, որ եթէ ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես  - 

178. Ու՞ր ես Սմբատ որդեա՛կ, հաս յաւգնականութիւն: - 216. 

Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի 

թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 219. Ու՞ր ես Վահան 

որդեակ, հասի՛ր: - 261. Որդեա՛կ, մի՛ մեծութենէս պատրել տաս զքեզ 

մեղաց – 268. Որդե՛ակ, զնոյն  և  դու արասցես,   և տէր զաւրացուսցէ 

զքեզ: - 270. 
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ՈՐԴԵԳԻՐ  - Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո գնեցեր և մարդասիրութեամբ 

որդեգիրս արարեր: - 171. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, լեալ 

մարզպան  Հայոց, առնու զաւր բազում  և գնայ  ի վերայ Հունաց – 283.   

ՈՐԴԵԳՐՈՒԹԻՒՆ - ուստի և զորդեգրութիւնն, որ  ընդ յաստուծոյ էր, 

ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն – 166. Թո՛ղ զյանցանս նոցա 

բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և մեր հեղմամբ արեանս գրեա՛ 

զնոսա յորդեգրութիւն սրբոցն ի  լոյս: - 172.   

ՈՐԴԻ - Յոյժ գոհանամք զաստուծոյ, որ հայրախնամ ողորմութեամբ 

իւրով գթացաւ յազգս մարդկան իջմամբ որդոյ /ծն. որդոյն/ իւրոյ միածնի 

- 34. յոր պանձան բնակիչք երկրին վասն Գիսանէ կռոցն և նորուն որդոյ 

Դեմետրեայ – 36. Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու որդոյ /ծն. 

որդւոյ/ Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. այլ 

յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ 

փախստեան աղագաւ գայ առ Խոսրով: - 67. Արդ, իբրև եղէն նորա երկուս 

որդիք – 72. Իբրև տեղեկացաւ ի քեռոյ աներոյն Գրիգորի, եթէ  դա է որդի 

Անակայ -  73.  և որ գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան, և որդի նորա 

Դեմետր, առեալ զզաւրն … մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք եկեսցեն 

նոցա յաւգնականութիւն: - 80. Իսկ Դեմետր, որդի Արձանին, ասէ – 85. Եւ  

ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին Մոկաց իշխանին – 93. Եւ 

յետ հնգետասան ամի  եսպան թագաւորն զերկոսեանն և զտեղիսն 

իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և Մեղտեսա և Հոռա: - 108. Բայց 

որդին, թէպէտ և դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս իշխան: - 

157. Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ  և Ջամբ 

Խոսրով որդի նորա եկն փախստական ի Հռոմս առ Մուրիկ: - 158. Այլ դու, 

տէր, գթացար ի ստեղծուածս ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի 

փրկութիւն աշխարհի – 166. այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և աւգնական իմ 

աստուած է և դու և ոչ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ ԲԺանամեայ: - 178. Եւ 

նստաւ յաթոռ նորա մանուկն Ստեփաննոս որդի կնոջն Մարիամու, որ 

հերձաւ, որդի իշխանին Արծրունեաց: – 204. Սա ել ի վերայ Գոռոզ 

լերինն, շինեաց աւան որդոյն իւրոյ՝ Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս: - 207. թէ 

սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ, մի±թէ որդիս խնդրես 

յերանաց մերոց: – 209. որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս 

հազար երիվար – 210. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս 

վեց հարիւր ... Եւ Սմբաթ որդի նորին` ԺՌ: - 211. Ապա կալեալ զորդի 

նորա զՎահ ետուն ցՎահան: - 212. Եւ նորա զայս լուեալ առեալ վեց 

հազար այր և զՍմբատ զորդի իւր, և գնաց ի պատերազմն: - 214. Իբրև 
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խմբեցաւ պատերազմ, ակն կալաւ Սմբատ որդին Վահանայ ի  վերայ 

Ասուրայ և պատահեաց նմա: - 215. Որդի սատանայի՛, յիրաւի է անուն քո 

Ասուր – 215. Եւ անդէն եհար զգլուխ  որդոյն  Ասուրայ և  հանդերձ 

թիկամբն ի վայր ընկէց – 216. Եւ ինքն յուղարկեաց զերիվարսն ի Մուշ 

յորդին  իւր – 220. Իսկ զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան ի 

յԱյծից բերդ ի պահել զնոսա: - 227. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, 

առեալ ՃՌ դահեկան և ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի Տարաւն գնել զկին  

եղբաւրն և զորդին: - 229. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն 

Սուրէնայ, ետ զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 229. Իշխան հզաւր 

աշխարհիս Հայոց, տուր զայս կին և զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. 

Բայց  թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ  ՃՌ դահեկան, և ԲՌ ուղտ, և հինգ հազար 

պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք զայս կինս և զորդիս: - 231. Եւ առին 

զզաւրսն և անցին յայնկոյս Արածւոյ և զկինն և զորդին ի հետ ունէին: - 

233. Բայց զի նենգել կամէր պարսկին, և Սմբատ եթող զորդին իւր 

զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանցէ: - 233. Իսկ նորա 

թողեալ զահեակ թեւն յորդին իւր ի Վահան – 241. Քաջ որդի Վահան, ու՞ր 

էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244. և ածէր զՎահան Կամսարական, 

զորդին Սմբատայ, և վեց հազար այր նմա: - 244. Իսկ նա յուղարկեաց 

զՎահան զորդի իւր տեսանել, թէ զի՛նչ խնդրէ: - 250. Բայց խնդրէ զայս ի 

մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին,  և  զհաւր  քո զՎահանայ, և զկինն 

Վաղթանկայն և զորդին, զոր սպանին ի պատերազմին Վարազայ: – 251. 

Իբրև  երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ 

կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ  և զերից իշխանացն – 255.  Արդ իբրև 

առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել Տիգրանայ և որդոյ նորա, և ոչ գտին: 

- 259. Եւ ինքն թողու թիկնապահ իւր զՎահան Վարազայ որդին: - 260. Ի 

սոյն աւուրս կնքեցաւ Տիրան որդին Վահանայ ի վանս Գլակայ: - 267. Իսկ 

Վահան կոչեաց զորդին իւր զՏիրան և ասէ – 268. Իսկ Վահանայ ձայն  

տուեալ յորդին Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272.  Եւ եկեալ միմեանց 

Վարդուհրի և Տիրան որդի Վահանայ, ասէ Վարդուհրի – 274. Եւ դարձաւ 

Վարազ առ Սմբատ որդին իւր, և իջին առ Վահան –  276. Իսկ Ծիծառնիկն 

զկինն և զորդիսն և զազգատոհմն իւր յղեաց առ իշխանն Արջուց -280. 

ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի վերայ բլերն Մշոյ, յանուն որդոյ իւրոյ 

կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: - 281. Վասն 

մահուանն Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և պատերազմին, որ յեզերս Աղի 

ծովուն եղև - 283. Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց 

իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց  ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան 
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զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283.  Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր 

որդին Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ 

զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ նա: – 285. 

ՈՐ ԵՒ - որ և զիմ անուն գրեսջիր ի դպրութեանդ, զի այնու և մասն 

աւրհնութեան ընկալայց յետ քո: - 41. Զոր և ի  սրբոյն Անտոնէ ուսցիս 

զկարգ ճգնութեանն - 42. բայց զի՞նչ են այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան 

գաւառ Հայոց, որ և գաւառին մին մի քահանայ կամ երկու լոկ թէ 

հանդիպին: - 48. Միւս պատճառ՝ վասն նորա և միւս՝ քննութեան 

աղանդոյն Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա 

պղծութիւնն: - 52. որ և առաջին հիմնարկութիւն շնորհեցաւ ինձ 

յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. զոր և 

առաջաւորք կոչեմք: - 74. Որ  և  զիս իսկ ոչ եթող դառնալ ի Նիւստրիայ -

78. որ  և  դեռ Արձան կոչեն լերինն: - 87. Զոր և Մեստակող  կոչեն զանուն 

տեղոյն: - 92. Եւ  ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին Մոկաց 

իշխանին, որ և մեծ սուգ եհաս իշխանացն: - 94.  Եւ պաշտաւնեայք 

զաղաղակս բարձին չարաչար, որ և դևքն  ի լսելիս մարդկան կոծէին՝ 

ասելով – 98. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և Մեղտես և 

Հոռեան, ելեալ ի  լեառն  Քարքէ,  որ և տեսեալ զայն տեղի … շինեցին զնա 

դաստակերտս – 109.  Որք երթեալ ամսաւրեա ժամանակս յամեցին, որ և 

զսակաւ մասն գերելոցն դարձուցին: - 118.  զոր և գնաց ընդ լեռնակողմն և 

եկեալ բանակեցաւ ի գլուխ Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն–

119. որ և ձայն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր: - 

122. Յառաջին ամի թագաւորութեանն Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի 

ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ նորա – 164. որ և մեք այսաւր մտանեմք 

զանձինս մեր պատարագ վասն փառաւորեալ անուանդ քո: - 167. Եւ 

կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև զայսաւր, որ և աւան իսկ շինեցաւ ի 

Վահանայ: – 188. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն 

հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն 

պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի 

Տարաւն`երեսուն հազարով, որ և շինեաց զՊորպ քաղաք և զբերդն 

Գահար: - 205. որ և Թիլ կոչեցաւ անուն տեղոյն այնորիկ: - 220. որ և ի 

դողման հարեալ երիվարացն ... եհան ընդ յողն յերիվարին – 242. որ և 

անուանեցաւ ձորն այն Թըմրաձոր: - 246. որ և յետոյ ի հոտել դիակացն 

շէր հանեալ ասէին: - 247. որ և կոչեցաւ անուն գեղջն մոգուց գերեզման, 

որ և Մոգտունս: - 254. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ 

կարացին անցանել ընդ ձորն, որ և յետս անդ անկեալ տեղոյն անուն 
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Այծսան եդին: - 265. Կորեաք մեք և մեռաք, որ և Կուրա կոչեցաւ: - 266. Եւ 

փախուցեալքն ընդ յերեսս դաշտին թաքստեայք լինէին, որ և կոչեցաւ 

անուն տեղոյն Փանդիկ:- 277. 

ՈՐ ԶԻ - և հանել ետ զերկոսին աչս նորա, որ զի կողոպտեաց զսուրբ 

Կարապետն: - 281. 

ՈՐ ԻՆՉ – Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս է – 231. Իբրև  առ  զթուղթն  և  

ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ 

ծանուցանել զնենգութիւնն, որ ինչ առաջի կայր  ի զաւրացն եկելոցն  ի  

Պարսից: - 284. Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով 

Զենոբայ Ասորւոյ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով 

ի նոյն եկեղեցին: - 287. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, 

միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր 

գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. Բայց զոր ինչ ի  Տրդատայ մինչև ի 

Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. 

Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա 

ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն մատենիս – 288. 

ՈՐՄ - Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ 

արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս / ծն. 

զորմ, զորմն / խարխաբեալք: - 40. Եւ զայս ասացեալ եմուտ ի ներքս 

համբուրելով զորմս տաճարին – 152. 

ՈՐՄԻԶԴ  - Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ - 158. 

Իսկ Նիհորճէն Որմիզդ գումարեալ զզաւրս Պարսից ութսուն հազար,  եկն  

ի  վերայ Մուշեղայ: - 159. 

ՈՐՈԳԱՅԹ - Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց … կամ ի վիհս անհնարինս որոգայթից, դու, տէր 

աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով – 171. 

ՈՐՈՇԵԼ - Եւ ժողովեսցես  ի  նոյն տեղի հարիւր արանց չափ, որոշեսցես 

նոցա գեւղս  և  աւանս մեծամեծս  - 43. որոշեսցես ի նմա դաստակերտս և 

շինեսցես ի նմա աղքատանոցս – 43. 

ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ - Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ սուրբ 

Կարապետին միամտութեամբ, ո՛չ թողու զմեզ  ի  ձեռանէ: - 218. Արդ՝ 

որովհետև այդպէս տիրատեացք էք, ես բառնամ զգլուխ քո ի քէն: - 225. 

Որովհետև պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք դուք 

– 238. 

ՈՐՈՏԱԼ - Տեսանեմ այր մի գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ և ելեալ 

յեկեղեցոյն գայ առ իս – 154. 
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ՈՐ ՈՔ - և որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ  և  անկեղծաւոր վարուք ի  նոյն 

տեղւոջն, մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. Որ ոք յանդգնեսցի 

մարտնչել ընդ եկեղեցի աստուծոյ Այս սուր եղիցի ընդ նմա - 155. և որ ոք 

վասն անուան իմոյ և Կարապետիս պանդխտութեամբ 

քաղաքավարեսցի, հատուցից նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն 

այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 173. Եւ որ ոք զմեր անուն ի 

յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր 

աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 

ՈՐՉԱՓ - յոր վիճակ և բնակիջիք, ձեր եղիցի և որք զկնի ձեր, որչափ 

կենդանի էք դուք և մեք: - 49. Եւ իսկոյն ձեռն ի գործ հրամայեաց արկանել 

պատճէն պատասխանոյ ձեզ, որչափ և հարցմանդ ձերոյ էր գիր – 65. Եւ 

այնչափ են բազում դևք ի տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ զսանդարամետս 

անդընդոց: - 99. զի որչափ զաւրքն բազմանային, նոքա յանհոգս լինէին ի 

մէջ նոցա – 243. այլ յիշեա զհարսն մեր, թէ  ո՞րչափ սրբութեամբ 

ծառայեցին աստուծոյ: - 269. 

ՈՐՉԱՓ ԵՒ - Եւ  իսկոյն ձեռն  ի  գործ  հրամայեաց արկանել  պատճէն 

պատասխանոյ ձեզ, որչափ  և  հարցմանդ ձերոյ էր   գիր – 65. 

ՈՐՊԵՍ      տե՛ս ՈՐՊԷՍ  

ՈՐՊԵՍ  ԵՒ   -   տե՛ս ՈՐՊԷՍ  ԵՒ 

ՈՐՊԵՍ ԶԻ    -   տե՛ս ՈՐՊԷՍ  ԶԻ 

ՈՐՊԵՍ ԹԷ   -   տե՛ս ՈՐՊԷՍ  ԹԷ 

ՈՐՊԷՍ, ՈՐՊԵՍ -  որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբ, 

որպէս և անդ Քրիստոսի գալստեամբն ի Յորդանան: - 35. զի որպէս 

Քրիստոսի իջմամբն  ի  ջուրն մահ կորեաւ, նոյնպես  և  աստ  ի   սորա 

գալստեանս  և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. որպէս և առ դրան 

խորանի ննջեցուցանէին զուխտաւորսն: - 43. որպէս և այժմ զձէնջ իսկ 

լուաք, զի ելեալ էք ի ձերմէ բնակութենէդ – 47. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից 

եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն 

ինձ տուր – 49. թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա 

և թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն ոմանք, եթէ ոչ: - 61.  սուրբն Գրիգոր 

հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն և զերկրորդն 

ստուգիւ, և զնշխարացն  թե ուր եդաւ, և զԱնտոն և զԿրաւնիդէս, թե 

որպէս վարին, կամ ուր են: - 62. Զի սա էր, որ եկն ի պատերազմ ի վերայ 

Դիոկղետիանոսի արքային յունաց, որպես Ագաթանգեղոս պատմէ 

զայսոսիկ -71. և այլք յԱշտենից եկեալ անդ հասանէին, ընդ ամենայն, 

որպես յետոյ ինքեանք ասէին, հինգ հազար և չորս Ճ և Ծ այր: - 87.  զոր 
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տեսեալ իշխանին Արծրունեաց` որպէս ընդ չտեսիլս արար – 93. Եւ 

մարդկաւրէն տեսլեամբ որպէս թևաւորք երևեալ գնացին յԱշտիշատի 

կուռսն: -98.  Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս անհուն բազմութեամբ, 

կամ որպէս թանձրատարած տաղատարափս, այնպէս յարձակեալք ի 

վերայ բազմութեանն, և զքուրմսն առհասարակ լլկեալ թողին իբրև 

զմեռեալս:  – 98. եղիցի քեզ որպէս և կամիս – 105. զի աւանք էին սոքա 

բազումք և մեծամեծք, որպէս կայ  ի  գիր իշխանացն Մամիկոնէից: - 111.  

Արդ, իբրև եդաք ի ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, 

որպէս զԻննակնեան տեղեացն … զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ 

աստուած – 115.  զի որպէս զայլ տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի թագաւորաց 

ժամանակագիրք են: - 116. Եւ բաժանեալ զզաւրսն՝ արձակեաց, որպես 

խորհեցաւ: - 129. և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն, որպես ի թակարթ 

արկեալ յանխնայ կոտորեցին – 131. Իսկ զաւրքն հիւսիսոյ որպես ի 

դիպող ժամանակի գտեալ յարձակեցան ի վերայ գեղջն – 131. և որպէս 

մանանայն, որ յերկնիցն իջանէր, և աստ իջանէ ի վերայ անտառացս, զոր 

գազպէն կոչեմք: - 143. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի 

վերայ վիմիս այսորիկ, որպէս յառաջ հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն 

եկեղեցիս … սոյնպէս մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 

173. և յորժամ գտցես զսա նորոգ և անապականութեամբ լցեալ՝ որպէս 

զխորանն ի հնումն, ներքոյ և արտաքոյ: - 173. Եղիցի ձեզ որպէս և կամիք 

– 173. Իսկ նորա որպես ի քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն 

զՎահան – 177. Եւ գրեալ դպիրն որպէս ասաց Վահան – 192.  Արդ իբրև 

գնացին,  և զՎահանայ ասացեալն պատմեցին որպես թէ յերեսաց 

Միհրանայ, և առեալ Վաշիրայ արս հազար և  հարիւր, եկն ի վերայ 

լերինն: - 197. բայց ոչ ժամանեցին շինել որպես արժանն էր վասն 

պատերազմացն: - 203.  Մինչ դեռ նա զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք 

ինն և որպէս յանտառս յանխնայ կոփէին: - 215. Յիշեա զմեզ, սուրբ 

Կարապետ  և  զմեր երախտիսն,  և  որպէս աւգնեցեր  ի  հեռաստանէ, 

աւգնեա  և  ի  մաւտոյս: - 239. և որպէս զարծիւ կանչեաց ի վերայ նոցա – 

241. Այլ յուսամք եթէ որպէս արարերդ և առնես: - 253. Այլ եթէ շատակեաց 

կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ պատրիր, որպէս չես իսկ: - 269. և դու 

ծառայէ Աստուծոյ և կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ, որպէս և ես 

ծառայեսցի– 269. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, 

զարս և զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև 

զեղբարս և զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով, որպէս և հարքն իմ: – 

269. Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին, թէ 
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յումմէ բերաւ, և կամ թէ որպէս կայ ի Ծիծառնէ – 279.  Եւ եղեալ Խոսրովայ 

ընդ որդեգիրս, լեալ մարզպան  Հայոց, առնու զաւր բազում  և գնայ ի 

վերայ Հունաց, որպէս թէ ի պատերազմ – 283. և զՍիւնեաց իշխանն 

ձեռակոծ տայր հանել, որպէս զնենգաւոր և զխաբող ազգ:- 284. Իսկ եթէ 

ոք երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և 

զվարձս ի Քրիստոսէ, որպէս զնախանձաւոր և զթաքուցանող և զզլացող 

շնորհացն Քրիստոսի, ամէն: - 289. 

ՈՐՊԷՍ  ԵՒ ,  ՈՐՊԵՍ  ԵՒ -  որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա 

գալստեամբ, որպէս և անդ Քրիստոսի գալստեամբն ի Յորդանան: - 35. 

որպէս և առ դրան խորանի ննջեցուցանէին զուխտաւորսն: - 43. որպէս և 

այժմ զձէնջ իսկ լուաք, զի ելեալ էք ի ձերմէ բնակութենէդ – 47. եղիցի քեզ 

որպէս և կամիս – 105. Եղիցի ձեզ որպէս և կամիք – 173. և դու ծառայէ 

Աստուծոյ և կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ, որպէս և ես ծառայեսցի  – 

269. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս 

և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս 

տան իմոյ հոգայի խնամով, որպէս և հարքն իմ: – 269. 

ՈՐՊԵՍԶԻ,  ՈՐՊԷՍԶԻ - որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն վճարեսցին 

և ինքեանք միայն աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին: - 43. որպէսզի 

որք գայցեն ի բժշկութիւն, մի՛ լիցի տրտունջ –43. Որպեսզի երթալն մեր 

առ Տիմոթէոս եպիսկոպոսն մարթասցուք տեղեկացուցանել զնոսա 

գրովդ: - 62. Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան 

տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպէսզի 

ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. զի այնպէս գրեսցէ, որպէսզի գայցեն 

վաղիւն, զի յոյնք գան ի վերայ մեր: - 198. 

ՈՐՊԷՍ ԹԷ, ՈՐՊԵՍ  ԹԷ - Արդ իբրև գնացին, և զՎահանայ ասացեալն 

պատմեցին որպես թէ յերեսաց Միհրանայ,  և  առեալ Վաշիրայ արս 

հազար և  հարիւր, եկն ի վերայ լերինն: - 197. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ 

որդեգիրս, լեալ մարզպան  Հայոց, առնու զաւր բազում և գնայ ի վերայ 

Հունաց, որպէս թէ ի պատերազմ – 283. 

ՈՐՊԻՍՈՒԹԻՒՆ - Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս զորպիսութենէ, մահու 

ակն ունիմքև  և կենաց վճար: - 45. 

ՈՐՋԱՆԱԼ - և աստ իսկ որջացեալ էր մահ յերկուս տեղիս – 36. և այնչափ 

որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն յայտնեալ, թե նա իսկ է 

դրունք դժոխոց – 36. 

ՈՐՍ - ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, յանկարծակի 

զէնս ի վեր վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէին:-68. զի 
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ընդյարձակութիւն էր որսոյ – 109. Եւ յետ սակաւ ժամանակի յորս ելեալ 

իշխանն անկեալ յերիվարէն եհան զոգին: - 157. Իսկ ոմանք ելեալք ի 

յՈղկանայ որսոյ պատճառաւ գային արք ՃԾ – 237. 

ՈՐՍԱԼ - Արդ արի գնա  և  իմաստութեամբ որսա զնա – 178. և  ԴՌ 

դահեկանի խոտ են կերեալ ի դաշտէդ, և ԻՌ դահեկանի, որ զեղն և 

զեղջերուն և  զնապաստակ զիմ երկրիս որսացեալ են – 232. 

ՈՒԹ - Իսկ նորա խոյս տուեալ աւուրս  ութ  և պատրաստեաց զզաւրս 

իւր: - 220. Եւ յետ ութ աւուրն եկն եհաս Վաղթանկ ի դաշտի անդ: - 220. 

ՈՒԹ ՀԱԶԱՐ - Եւ ինքեանք ութ հազար այր գնացին ի Մեղտի և 

յԱստեղաւնս ամրոցն: - 164-165. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ 

իւրով արս վեց հարիւր: Իսկ ինքն Վահան` ութ հազար: - 211. Իսկ 

Վաղթանկայ ի ցասումն բարկութեան դարձեալ վասն Վահանայ, 

առաքեաց դարձեալ զԱսուր ութ հազարաւ  / ծն. ութ հազարով / ի  վերայ 

նորա  - 214. և յութ հազարէն ԳՌ միայն գնացին առ Վաղթանկ: - 217. Եւ 

ինքն զութ հազար այրն ռազմ բաժանեալ և ընդ առաւաւտն կազմեցան – 

221. զոր ոչ հրամայեաց սպանանել, բայց առ ի նոցանէ ՌԽԴ ուղտ. և ութ 

հազար ձի և ջորի: - 226. արդ առաքեա ութ հազար այրուձի ընդ Վահանդ, 

և ես տաց զնա ի ձեռս քո: - 283. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի 

վերջ հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց - 

285. 

ՈՒԹՈՒՏԱՍԱՆ - Եւ եղև յետ ութուտասան ամի դարձեալ դժրութիւն ընդ 

պարսիկս և ընդ Վահան – 268. 

ՈՒԹՍՈՒՆ – Զի էր Վահան ամաց ութսունից: - 216. 

ՈՒԹՍՈՒՆ Գ - Եւ ութսուն Գ ռազմ անձամբ իմով եմ կարգեալ և մղեալ – 

178.    

ՈՒԹՍՈՒՆ  ՀԱԶԱՐ - Իսկ Նիհորճէն Որմիզդ գումարեալ զզաւրս 

Պարսից ութսուն հազար, եկն ի վերայ Մուշեղայ: - 159. արդ մի՛ 

զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է  … ապա թէ ոչ՝ զութսուն հազարն 

յաղթահարեաց, կարող է և զեաւթանասուն հազարդ  յաղթահարել: - 162. 

ՈՒԽՏ - յիշեաց Խոսրով զուխտ իւր  և  եկ  առ աւար  և գերութիւն – 164. 

բայց արի անցանեմք և յուխտ երթամք ի վանս իմ: - 233. Բայց սակայն 

աղաչեմք յիշել զջան մեր, որ ի վերայ քո վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, 

զի փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 252. Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր ի 

միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից համարել, այլ և դեմեսլեկոս 

առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. 
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ՈՒԽՏԱՒՈՐ - որպես  և  առ դրան խորանին ննջեցուցանէին 

զուխտաւորսն: - 43. 

ՈՒԽՏ ԴՆԵԼ - Իսկ նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց 

և Պարսից համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. 

ՈՒՂԵԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ - Իսկ դուք այդչափ բազում քահանայք առեալ 

տարադէմ և հեռի ուղեգնացութեան / ծն. ուղևորութիւն / ետոյք ձեզ: - 49. 

ՈՒՂԵՂ - Եւ ի վեր ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ գագաթանն 

և ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն իջանէր: - 159. 

ՈՒՂԻՂ  - Հոգի  քո  բարի առաջնորդեսցէ  ինձ յերկիր ուղիղ: - 121. 

ՈՒՂՂԵԼ - և իշխան գոլով ի վերայ մահու՝ զմահ գերեաց, ճանապարհս 

յերկինս ուղղեաց – 167. Վարդուհրի՛, մի՛ մեղադրեր, գլուխդ հակեաց և 

ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ զբեռնդ, և ապա բառնամ: - 274.   

ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ - Սա բազում ուղղութիւնս գործեաց ի գաւառին 

Տարաւնոյ – 204. 

ՈՒՂՆՈՒՏՆ - և ժողովեալ զերկու հազար երիվարսն ետ տանել 

յՈւղնուտն բերդ / ծն. Ողնոյ, յՈղնուբերդն – յՈղնու բերդն /: - 189. 

ՈՒՂՆՈՒՏՆ ԲԵՐԴ - և ժողովեալ զերկու հազար երիվարսն ետ տանել 

յՈւղնուտն բերդ / ծն. Ողնոյ, յՈղնուբերդն – յՈղնու բերդն /: - 189. 

ՈՒՂՏ - և  մի  ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց միայն այնոքիկ, որ առ ուղտքն էին 

– 226. զոր ոչ հրամայեաց սպանանել, բայց առ ի նոցանէ ՌԽԴ ուղտ. և 

ութ հազար ձի և ջորի: - 226. Բայց  թէ լսէք մեզ, առէք  ի  մէնջ  ՃՌ 

դահեկան,  և  ԲՌ ուղտ,  և  հինգ հազար պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք 

զայս կինս և զորդիս: - 231.  Իսկ Սուրեան բերեալ ետ ՃՌ դահեկան, և 

զուղտսն, և զձիսն ետ ցիշխանն: - 231. Եւ զերիվարսն և զուղտսն 

յուղարկեցին ի գեւղն Պալունեաց. ընդ ձի, և ընդ յուղտ,  և  ընդ յէշ՝ գտաւ 

ԺԸՌ, որ ծածկէր զերեսս գաւառին: - 259. 

ՈՒՆԱՅՆ - և ոչ գտին տեղի ըստ պատշաճի յամենայն գաւառսն և 

դարձան ունայն: - 54. 

ՈՒՆԱՅՆՈՒԹԻՒՆ - զորս հաւանեցուցեալ չարն մնալ յունայնութեան 

իբրև ի ճշմարտութեան: - 55. 

ՈՒՆԵԼ - Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ 

զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. զԵպիփան աշակերտ սրբոյն 

Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր 

արս քառասուն՝ ճգնաւորս և խարազնազգեստս, պարկեշտավարս և 

հրաժարեալս յաշխարհէ – 42.  Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս 

զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմք  և կենաց վճար: - 45. Եւ արդ եթէ ի 
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ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ վերջանայք 

– 49. Միւս պատճառ՝ վասն նորա և միւս՝ քննութեան աղանդոյն 

Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. 

Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ ի Տարաւն ընդ իւր ունելով 

զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 53.  Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, 

վասն զի Ակդէնացւոց եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս և ջանս ունի 

համոզել զնոսա ի խաղաղութիւն, որք հալածական արարին զմեզ – 60. 

Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ վերջանայր պարթևն ի 

սպանմանէն Խոսրովու – 67. և անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ 

իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի 

գլխոյն: - 76. և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. Իսկ արք 

տեղոյն կամեցան զանցս ճանապարհին ունել / ծն. ճանապարհ ունել / – 

83. զի արս չորս հարիւր լոկ ունէր – 84. զի ԴՌ դեռ ի Մեղտի զգերիսն 

ունէին – 89. վասն այնորիկ և պաշտաւնեայք նորա գէսք ունէին – 109. Զի 

և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և 

զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել  /ծն. ունիլ/ - 110. Զի Կուառ ունի 

երդահամարս ԳՌ և ԲԺ-ան և հեծեալս ՌԼ և հետևակս ԲՌ և Մ:  - 111. Եւ 

Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ և Է հարիւր և հեծեալս ԸՃ և հետևակս ՌԼ: - 111. 

Եւ Խորնի ունի ծուխս ՌՋԶ և հեծեալս Է հարիւր և հետևակս Ռ և Է: - 112. 

Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ և Խ – 112. և զմիւս ակն 

լուսոյ դնէր ի նոյն տապանին, յաղագս միշտ լուսոյն, զոր ունէր:– 115. զոր 

թագաւորն յանձին կալեալ  գնալ ի տեսութիւն տեղեացն, զոր 

հիմնարկեաց – 118. և այս ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին 

ունելոյ էր – 126. և չունէաք բնաւ իրաց կասկած – 127. և ԴՌ ընդ 

Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ 

այգեստանաւքն, գնացին ընդ վերի գահսն և մեզ ուշ կալցեն- - 128. և 

թագաւորն հիւսիսոյ է Գեդռեհոն և վասն ունելոյ զքեզ եկեալ է Ծ և ԸՌ – 

129. Եւ թագաւորն հիւսիսոյ հրամայեաց իւր զաւրացն զառաջն ունել – 

130. Եւ իբրև հասաք զաւրացն, զոր յառաջն էր յուղարկեալ, հրամայեաց 

նոցա ունել զիշխանն Աղձնեաց և ծայրաքաղ առնել -143. և ունէր կին 

բարեպաշտաւն Մարիամ անուն նորա – 149.  Արդ՝  ես մտանեմ, ով տէր,  

և  զքո մայրդ ինձ բարեխաւս ունիմ – 152. և կալան /ծն. ընկալան / ԽԸ 

իշխան կենդանոյն, և համար կոտորածին ոչ երևեցաւ` վասն 

բազմութեանն: - 160. զի կալցեն զնա և տարցեն ի Բալխ – 163. և զտեղիսն, 

զոր նա հաւատս ունէր, կործանել հրամայեաց, և զկրաւնաւորսն 

սատակել: - 163. Իսկ  զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի Տարաւն 
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ԼՌ-ով, որ իբրև եկն  ի  գաւառն Հաշտենից, կալեալ զոմն առաջնորդ 

իւրեանց, և եկին մինչև յԱրձանն: - 164. Այլ ինչ ո՛չ ունիմք պարտուցդ 

այդմիկ վճարումն, բայց միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: - 169. 

Աղաչե՛մք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց 

շնորհեսցես, ի կալ առաջի սրբոյ եկեղեցոյս և ունել բարեխաւս զսուրբ 

Կարապետս – 173. և այլ ժառանգ ոչ ունիմ – 178. Իսկ Վահան յանձին 

կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի 

հաշտեսցի  և գնասցէ: - 179. Ո՛չ այլ մինչև զիշխանն Մուշեղ կալեալ առ 

արքայն Պարսից տանիմ: - 179. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա կալեալ զխելս 

կարմնճին, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի զնոքաւք – 187. և 

կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր, որ 

զհազար այրն ունէր ընդ յինքեան: - 192. և մինչդեռ մտանել կամէր ի 

սենեկն, աճապարեալ ունէին զփողիցն – 193. զոր իմացեալ 

դարանակալացն՝ յարեան ի վերայ և կալան զնոսա: - 199. և  ունէր ընդ 

ձեռամբ իւրով երեք հարիւր և ինսուն և ութ կրաւնաւորս: - 204. Սա 

յանդիմանեաց զիշխանն Հարքայ, որ ունէր զկին եղբաւր իւրոյ – 205. 

Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: - 211. 

Ապա կալեալ զորդի նորա զՎահ ետուն ցՎահան: - 212. Իբրև խմբեցաւ 

պատերազմ, ակն կալաւ Սմբատ որդին Վահանայ ի վերայ Ասուրայ և 

պատահեաց նմա: - 215. և յարձակեալ ի վերայ նորա, կտրեաց զգլուխն և 

ի վեր կալեալ ասէր – 215. և հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա, և ոչ 

կարաց ունել – 224. Զայս, զոր ինչ աստ բերեր, այս իմ  է,  և  զքո գլուխդ 

կտրեմ  և  զոր ինչ ունիս, յիս առնում - 231. Եւ առին զզաւրսն և անցին 

յայնկոյս Արածնոյ և զկինն և զորդին ի հետ ունէին: - 233. Իսկ նորա 

կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի երկաթի և եդ պսակ 

շուրջ զգլխով նորա և ասէ – 254. Եւ հրամայեաց ունել զարսն, որ ընդ 

նմայն էին եկեալ և կտրեաց զգլուխ նորա – 254. զի փոխանակ էր նա 

Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԼՌ այր – 256. Եւ ի նոյն տեղւոջ 

սկսաւ մի մի ունել զնոսա և զթլփատսն կտել: - 266. և կրաւնաւորքն ի 

նոյն տեղւոջ աղաւթէին, մինչև եհաս առ նոսա այրն, որ ունէր զգլուխն 

Վարդուհրէ աւագի նոցա: - 273. Իսկ նորա առեալ զերկու իշխանորդիսն, 

զոր և կալաւ և ետ պահել – 276. Եւ նորա յանձին կալեալ իջոյց ի 

պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և 

շինեաց եկեղեցի: - 280. Եւ յանձին կալեալ իշխանին` գնաց ի տուն իւր: - 

280. և կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ ցկաթողիկոսն – 

281. Եւ  կալեալ Վահանայ զԾիծառնիկն  ի վերայ եկեղեցոյն, զի ամենայն 
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ամի մինն ունիցի: – 281. Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս 

Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի զգիրսդ զայդ: - 

287. Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած, 

և ի զաւրաց ուստեք ունէր, պարսից կամ յայլոց ուրուք ապականեալ 

զերկիրս – 288. 

ՈՒՆԿՆ - Լո՛ւր ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն քո ի 

մաղթանս ծառայից քոց: - 169. 

ՈՒՇ - Իսկ իշխանն Անկեղ տանն  հերձեալ զքրմացն կողմն և անցանէր 

յետուստ կողմանէ, ուշ բլերն առնէր – 88. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ 

իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա 

արարեալ, նոյնպէս և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 

88. և ԴՌ ընդ Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ 

այգեստանաւքն, գնացին ընդ վերի գահսն և մեզ ուշ / ծն. յուշ / կալցեն - 

128. և որք անցին ի գետոյն յայնկոյս, Մեղտոյ ուշ արարին: - 272. 

ՈՒՇ  ԱՌՆԵԼ - Իսկ իշխանն  Անկեղ տանն  հերձեալ զքրմացն  կողմն ... 

ուշ բլերն առնէր – 88. Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տանն 

ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա արարեալ: - 88. և որք անցին ի 

գետոյն յայնկոյս, Մեղտոյ ուշ արարին: - 272. 

ՈՒՇ  ՈՒՆԵԼ - գնացին ընդ վերի գահսն և մեզ ուշ / ծն. յուշ / կալցեն - 128. 

ՈՒՌՀԱՅ - և տարան մինչև յՈւռհայ – 51. զոր գտանես յՈւռհայ քաղաքի  

առ  Բարդա պատմագրի: - 71. Ապա տեղեկացայ յոմանց, թէ ի կողմանս 

Ուռհայի /ծն. Ուռհաի է / է կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի 

զգիրսդ զայդ: - 287. 

ՈՒՌՀԱՅ  ՔԱՂԱՔ - զոր գտանես յՈւռհայ քաղաքի առ Բարդա 

պատմագրի: - 71.   

ՈՒՌՆԱՒՈՐ - Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան իբրև զմրճաւորս 

քարահատաց  կամ  իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և  միւսն իջուցանէր: - 

135.   

ՈՒՌՉԵԼ -   Կուզ կերեալ ուռեաւ / ծն. ուռաւ, ուռռան / իբրև զարջ – 247.   

ՈՒՍ - և  նորա ի վերայ յարձակեալ կտրեաց զաջոյ ուս նորա և ի վայր 

ընկեց/ճիշտը`ընկէց/ - 93. Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ 

զսուրն և  եհար զուսն, թիկնախառն  ի  վայր ընկեաց զգլուխ աւագի 

նոցա: - 261. 

ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼ - Զի զայն ուսոյց / ծն. եցոյց / նոցա հակառակն 

ճշմարտութեան սատանայ – 40. Զոր և ի սրբոյն Անտոնէ ուսցիս զկարգ 

ճգնութեանն – 42.  Եւ տուեալ զնա  ի  դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի  և  
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հելլէնացի դպրութիւն  և  լեզու–72. Ապա ձեռն ի գործ արկեալ 

ուսուցանէր նոցա շինել տունս տէրունականս – 74. և նոքա բազում 

վարդապետութեամբ խաւսէին ընդ նոսա, և ուսուցանէին զսրբութեան 

կրաւնսն: – 123. Եւ ապա առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց զնա հայր 

վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. 

ՈՒՍՏԵՔ - և աստ, որ ուստեք ուստեք եկեալ են ժողովեալ – 48. և ելեալ ի 

վերայ լերինն, որ հանդէպ Կուառաց, մնացին մինչև  այլ զաւրք ուստեք 

եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80. Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ 

ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած, և ի զաւրաց ուստեք ունէր  – 288.   

ՈՒՍՏԵՔ  ՈՒՍՏԵՔ - և աստ, որ ուստեք ուստեք եկեալ են ժողովեալ – 48. 

ՈՒՍՏԻ - ուստի յոյժ ձեռն ի գործ առեալ, կործանեցի զպատկերս 

սատանայի – 36. ուստի ի վայր կործանեցաւ մահ իւրով կարողութեամբն 

– 36. Ուստի և յարաժամ ճգնութեամբդ բազմաց աւրինակ գոլով և 

դաստիարակելով շնորհիւն տեառն – 38. Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի 

դոսա աստուած և էջ փրկել ի ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. ուստի 

հալածական լինէին ցաւք և հեծութիւնք: - 40. Ուստի նախանձու 

բանսարկուին մեղք մտին յաշխարհս, և ի մեղացն մոռացումն, և ի 

մոռացմանէն կորուստ յաւիտենական–166. ուստի և զորդեգրութիւնն, որ  

ընդ յաստուծոյ էր, ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն, ուստի փրկութեանն 

ճանապարհ բարձեալ էր և մահ թագաւորեալ:  – 166. 

ՈՒՍՏԻ  ԵՒ - Ուստի և յարաժամ ճգնութեամբդ բազմաց աւրինակ գոլով և 

դաստիարակելով շնորհիւն տեառն – 38. Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի 

դոսա աստուած և էջ փրկել ի ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. ուստի և 

զորդեգրութիւնն, որ  ընդ յաստուծոյ էր, ջնջեցաք պատրանաւք մեղացն – 

166. 

ՈՒՏԵԼ - Սա խնդրեաց ի սուրբ Կարապետէն կապել զբերանս 

գազանացն, որք զլուսաբերսն ուտէին – 204. Տար խորովէ և կեր – 225. 

տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և զհացն 

կերան – 227. Ասէ Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն 

ճաշ ուտէ, առանց գնոյ ոչ տամ, թող թէ զդոսա – 230. և  ԴՌ դահեկանի 

խոտ  են կերեալ  ծն. կերեր/ ի դաշտէդ – 232. Եւ զվեց գաւառին հարկն, 

զոր առեալ են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան զայն 

թող տան – 233. Կերան գազանք զմարմինս դիակացն և գիրացան – 247. 

Կուզ կերեալ ուռեաւ իբրև զարջ – 247. Եւ արջ, զի զոր ուտեն /ծն. ուտէ / 

Չմնայ առ ինքն, ի սովոյ մեռաւ – 247. Եւ զեւթն աւր Վահան ոչ եկեր և ոչ 

արբ: - 280. 
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ՈՒՐ - Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ 

տեղի, ուր հաճեցաւ տէր բնակել սրբոցդ: - 57. և գնաց ի նոյն տեղի, ուր 

եցոյց նմա հրեշտակն տեառն: - 57.  թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ 

պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա և թե ե՞ն ումեք յայտնի, որպէս ասեն 

ոմանք, եթէ ոչ: - 61. Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես թողեալ – 61. 

կամ թե զի՞նչ եղև Եպիփան աշակերտ նորա կամ ու՞ր Եղիազար և Զենոբ: 

- 62. սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին 

պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և զնշխարացն  թե ո՛ւր եդաւ, և 

զԱնտոն և զԿրաւնիդէս, թե որպէս վարին, կամ ո՛ւր են: - 62. ուր Արձանն 

էր թագուցեալ – 81. և հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել ի տեղւոջն, 

ուր զնշխարսն եդին – 106. և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա, առ  ի  

գտանել, ուր եդեալ ես: - 116. Իսկ զտեղին, ուր զաւետիսն ետուն, 

հրամայեաց վէմս ժողովել – 122.  ուր Գիսիանէսն էր, առաջի աղբերն, ուր 

զբժշկութիւնսն առնէր – 124. Եւ ի  նեղ արկեալ մինչ զի աղաղակեալ 

ասէր.  Ու՞ր ես, իշխանդ Սիւնեաց, հաս ինձ յաւգնականութիւն: - 139. Զոր 

իբրև դարձաւ թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն  և  իջին առ սուրբն 

Գրիգոր ի տեղին, ուր սուրբ Կարապետն  էր – 141. Սա շինեաց եկեղեցի, 

ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց – 146. ուր մտերիմք նորա և 

գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան ի ձեռս իմ՝ ապստամբ զիս կարծելով - 180. 

Իբրև գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին – 186. Եւ Վահանայ առեալ  

զմախաղն, ուր քիթքն կային և ետ բերել ծառայի մի առաջի իւր: -190. 

Իբրև վճարեցան իշխանքն, գնաց ինքն ի տաճարն, ուր զաւրքն էին 

ժողովեալ – 193. Իսկ նորա գիշերագնաց եղեալ՝ գնաց առ ակն, որ 

Ծծմայոտն է, ուր իջեալն էին: - 210. Ու՞ր ես Սմբատ որդեակ, հաս 

յաւգնականութիւն:  - 216. Ու՞ր եք քաջք, յառաջ մատիք - 222. Իբրև կացին 

աւուրս Ժ, խնդիր արար Սուրէն եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ ու՞ր է: - 229. Ու՞ր 

ես, բազուկ քաջ և հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, գաւազան իմոյ ծերութեանս, 

իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև զքաջ արծիւ - 241. Քաջ որդի 

Վահան, ու՞ր էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244. Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ ի 

տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. բրեմ և աւերեմ – 251. Ու՞ր  ես Վահան 

որդեակ, հասի՛ր: - 261. Ահա ժամ, ով Մկրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր 

են իմ սուրբ կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. Ու՞ր  են պարսիկքն; - 278. 

ՈՒՐԱԽ - Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի 

եպիսկոպոսունքն,  իբրև տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 

51. զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև յոյժ – 124. ,,Ո՛վ սրբասէրք և փոյթք 

յաստուածային պատուիրանս, ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր – 153. 
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ՈՒՐԱԽԱՆԱԼ – զոր լուեալ յոյժ ուրախացաք: - 122. 

ՈՒՐԱԽԱՐԱՐ - Երջանիկ և աստուածարեալ տեառն եղբաւրդ եհաս առ 

մեզ գիր ուրախարար – 39.   

ՈՒՐԱԽ  ԼԻՆԵԼ - իբրև տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 

51.  զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև յոյժ –124. ,,Ով սրբասէրք և փոյթք 

յաստուածային պատուիրանս, ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր – 153. 

ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ - և յոյժ անթերի ուրախութեամբ լցոյց զվշտագնեալ 

անձն իմ: - 39. և յոյժ ուրախութեամբ լցեալ գոհացաք զաստուծոյ – 60. 

Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ հայրապետիս 

Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ - 64. և աստուած 

այսաւր կրկին ուրախութեամբ լցոյց զարարածս իջմամբ սուրբ հոգոյն: - 

121. որ և ձայն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր:- 

122. և բազում ուրախութեամբ գային հասանէին յԵկեղեաց գաւառն - 125. 

ՈՒՐԱՆԱԼ - զի մեծն Գիսանէ ի պատերազմ ելանելոց է ընդ ուրացող 

իշխանացն: - 80. Յառաջ մատի՛ք, ո՛վ դենակորոյսք և ուրացողք զհայրենի 

աստուածսն – 84-85. Կա՛ց  ուրացեալ Սահուռ, ըմբռնեաց զքեզ Քրիստոս 

ի  ձեռս  իմ: - 286. 

ՈՒՐԲԱԹ - Եւ յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր ի դուռն եկեղեցւոյն, յաւուր 

ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն Վահան – 280. 

ՈՒՐԵՄՆ - մայրն եմուտ  ի  վանս կանանց  և  կրտսերն գնաց զկնի 

ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. 

ՈՒՐԵՔ - փախո զԳրիգորդ յանհոգս ուրեք հանդերձ ընկերաւք իւրովք  - 

82. յառաւաւտուն պահուն ելանեն յանտառէն ի բլուրս ուրեք – 120.  այժմ 

երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝ և ապա այլ ուրեք: - 180. Եւ մինչ այս այսպէս 

գործեցաւ, Սմբատ և իշխանն Պալունեաց, թաքեան ի ձորս ուրեք – 238. 

ՈՒՐՈՅՆ - Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն և զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին 

հատեալ եդաք, և է ուրոյն ի կաւեղէն տապանի:  - 101. 

ՈՔ - Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից, զի մի՛ ոք ի դաստակերտս կամ ի 

գեղաքաղաքս զաւրէն աղէքսանդրացւոցն գործիցէ, շինելով իւրաքանչիւր 

ումեք զտէրունեան տաճարն, և առանձինն բնակել:–42. Ամենայն ոք, որ 

զաստուածային մշակութիւն յանձն առնու, հալածական պարտ է լինել – 

47. Զի  դեռ մանկունք երկրիս ի դպրոցի են և ոչ ոք ի նոցանէ բովանդակ է 

քահանայութեան: - 48. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի մահ ոչ ումէք կամի տալ – 

50. թէ ու՞ր եդեալ ես, կամ զո՞յ պաշտաւնեայս թողեր առ նոսա և թե ե՞ն 

ումեք յայտնի, որպէս ասեն ոմանք, եթէ ոչ: - 61. Եւ դու առաքեա զոք զկնի  

զաւրացն մերոց – 82. Եւ  ծածկեաց տէր զտեղին և ոչ ոք կարաց տեսանել 
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մինչև  սուրբն Գրիգորիոս դարձաւ  ի  տեղին: - 83. Եւ ոչ եթէ յայտնապէս 

ումեք դնէր զիրսն, այլ ի ծածուկ – 101. եթէ կին ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել 

ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ կոխելով զպատուական նշխարսն, անհաշտ 

թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 102. զոր թէ գտանել ոք կամի, ոչ կարէ – 103. 

զի մի՛ ոք կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի և 

նորոգման սոցա և ամենայն սրբոց: - 104.  Թէպէտ և ի սրբոց ոք ջանասցէ 

աղաւթիւք, մի՛ յայտներ – 104. բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի 

ցաւս իւրեանց, զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի 

հանդերձեալսն: - 104. և  մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման և 

որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, 

մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. զի մի ոք յանդգնեսցի հանել 

զնոսա – 115. և ոչ ոք իցէ, որ կարիցէ հանել զդոսա – 116. Եւ զկնի այսորիկ 

եթէ իմանալ ոք կամեսցի զայլն, ի պատմագիրս հարցցէ: - 143. Որ ոք 

յանդգնեսցի մարտնչել ընդ եկեղեցի աստուծոյ  Այս սուր եղիցի ընդ նմա - 

155. Իսկ Մուշեղ առեալ ընդ իւր  միայն Խ իշխան առանց այլ ուրուք. և 

կազմեցան զաւրէն պատերազմի - 161. զի մի՛ մեծաբանիցեն հեթանոսք՝ 

եթէ կորեաւ տեղի ապաւինի  նոցա  և  ոչ ոք է, որ աւգնէ նոցա: - 168. և որ 

ոք վասն անուան իմոյ և Կարապետիս պանդխտութեամբ 

քաղաքավարեսցի, հատուցից նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն 

այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 173. այժմ ծեր եմ և դողդոչոտ, և 

աւգնական իմ աստուած է և դու և ոչ այլ ոք, զի որդին իմ մեռաւ 

ԲԺանամեայ – 178. Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք 

յուղարկեմ, ի Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182. Գուցէ ոք թշնամի 

յարձակիցի և դուք չեք ընդել վայրուցն: - 186. և մի ոք  ոչ կարաց 

զերծանել: - 187. ի մեջ առեալ կոտորեցին զնոսա, ոչ ողորմելով ումեք: - 

201. Եւ մի՛ ոք անհաւատալի զիրսն  համարեսցի, զի ինքեանք սկսան 

մարտնչել ընդ միմեանս և զմիմեանս սատակել – 219. Եւ իբրև եկին առ 

թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և գային ի վանս, զի չէր հնար ումեք 

երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և 

Տրդատ ոչ իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ  ոք: - 234.  իբրև 

տեսին զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ ետուն 

ումեք յերիվար ելանել – 238. Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն մերկ  ի  

ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ – 255. իւրաքանչիւր ոք վա՜յ կանչէին 

և ոչ գիտէին զհետս անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 257-258. 

և ոչ ոք իցէ, որ բնակիցէ ի սա յաւիտեան: - 284. Գնացի և գտի առ նմա 

զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան վանս էր գրած, և ի զաւրաց ուստեք ունէր, 
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պարսից կամ յայլոց ուրուք ապականեալ զերկիրս–288. աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս 

ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ թուեսցի ումեք ծանր, այլ և զիմ պատճեանս 

անպակաս և լի գրով դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 289. Իսկ եթէ ոք 

երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և 

զվարձս ի Քրիստոսէ - 289. Եւ որ ոք զմեր անուն ի յիշատակէ այս գրոյս 

ջնջէ, լիցի և ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 

 

 

 

 

                                                      Չ 

 

 

 

Չ - Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով, զի մի՛ ինչ 

թերութիւն լիցի լսողաց, կարծելով թէ բերեալ ևս չեն: - 45. Եւ արդ եթէ ի 

ձերում երկիրդ այլ չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ վերջանայք 

– 49. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր 

գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր 

պատասխանիս գրով յիշել ետ: – 65. Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն 

չգրեցի – 65. և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. զի 

ամենեքեան չէին ժողովեալ – 89. բայց չէառ հրաման ի տեառնէ – 100. Զի 

և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և 

զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի ունել -110. զի որպէս զայլ տեղեացն չէ 

ինչ գրեալ, զի թագաւորաց ժամանակագիրք են: - 116. քանզի չէր բլուրն 

հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի  բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 

123. և չունէաք բնաւ իրաց կասկած – 127. Մկրտիչ Հովհաննէս Կարապետ 

Քրիստոսի, չտեսանե՞ս զինչ գործեն: - 130. և այնչափ փութանակի 

դարձաւ և կրթեալ զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել զձեռս իւր 

Տրդատ: - 135. Եւ մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի այնչափ 

փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 136. ես չերկնչիմ ի 

ձէնջ – 152. ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ չտան /ծն. 

չտայցեն/ ի ձեռս իմ՝ ապստամբ զիս կարծելով - 180. Գուցե ոք թշնամի 

յարձակիցի  և  դուք չեք ընդել վայրուցն: - 186. և նոքա դեռ չէին եկեալ ի 

ծմակն – 187. Հայոց մարզպանն չկարաց գալ ի ճաշ, և զիս չէ ի թողուլ: - 
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189. արի՛, եկ դու յի՛ս և երդուիր, որ այլ չմտանես ի չարութիւն և 

ապրեաց: - 208. Որդի սատանայի՛, յիրաւի է անուն քո Ասուր, զի սուր  քո  

չէ ինչ,  և մարտուցեալ  ընդ կտրիճս՝ ծանիցես զպարտութիւն քո: - 215. 

սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 222.  Եւ իբրև եկին 

առ թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և գային ի վանս, զի չէր հնար 

ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: - 234. Որովհետև պարսիկք 

այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի չէք դուք - 235. Իբրև տեսին 

պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց / ծն. ոչ 

կարաց / փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց ասեն – 240 Քաջ որդի 

Վահան, ու՞ր էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244 Եւ արջ, զի զոր ուտէն՝  

Չմնայ առ ինքն,  ի սովոյ մեռաւ – 247. Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ  ի  տեղին, 

ուր ձեր հաւատքն են.  բրեմ  և  աւերեմ  և կրակատուն առնեմ 

զեկեղեցիսն – 251.  Այլ եթէ շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ 

պատրիր, որպէս չես իսկ: - 269. Պաղակ իշխան տեսանեմ  և  չկարեմ / ծն. 

ոչ կարեմ / գնալ: - 275. Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր որդին 

Վաշդենայ, Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ 

չերթալ առ նա: – 285. 

ՉԱՐ - զորս հաւանեցուցեալ չարն / ծն. չարին / մնալ յունայնութեան իբրև 

ի ճշմարտութեան: - 55. Մի՛ եղիցի իշխանութիւն չարին ի վերայ հաւատի 

քո  և  մի՛ ապականիչ ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 172. Սա մերթ 

բարի խորհի մեզ և մերթ չար: - 250.  

ՉԱՐԱԲԱՐՈՅ - Այ չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ ծառայելոց 

ես Արեաց արքայի, ընդէ՞ր այդպէս յանդգնեալ անամաւթիս – 214. 

ՉԱՐԱՉԱՐ - Եւ պաշտաւնեայք զաղաղակս բարձին չարաչար – 97. և 

իբրև ետես զի խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան 

ի բանակն և անդէն մեռաւ: - 140. 

ՉԱՐԻՔ - սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին, այլ չարիւք /ծն. չարեօք/ 

սատակեսցին – 97.  Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, 

իսկ այս ամենայն բարութեամբ լցեալ, առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք 

և սուրբ ի չարեաց, աղքատասէրք և որբոց խնամածուք: - 144. Եւ որք 

հաւատով յիշեա զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս իւրեանց, կամ ի 

վիշտս, կամ ի ցանկութիւն չարեաց ... դու, տէր աստուած մեր, լուիցես 

նոցա մարդասիրութեամբ քով - 171. 

ՉԱՐՈՒԹԻՒՆ - Եւ արդ՝ ես եկեալ եմ վասն սիրոյ. արի՛, եկ դու յիս, և 

երդուիր, որ այլ զմտանես ի չարութիւն և ապրեաց: - 208. 
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ՉԱՓ – Եւ ժողովեսցես ի նոյն տեղի հարիւր արանց չափ – 43.  Այս գիշէր է 

և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն – 128. 

ՉԻՔ - զի  և  չիք ինչ պատճառ, զի ետ զդոսա տէր  ի  շինել և  ոչ  ի քակել – 

41.   

ՉՈՐ - Եւ պատեցին զնա յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի ճեղքելն 

ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: - 240. 

ՉՈՐԵՔԱՄՍԵԱՅ - թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն, ես Յովհան 

Մամիկոնեան եպիսկոպոս, ԼԵ-երերդ Զենոբայ, առաջին եպիսկոպոսէ 

Մամիկոնենից, ի հայրութեանն Սամուելի, որ չորեքամսեան էր նստեալ: 

– 288.   

ՉՈՐԵՔԻՆ - Եւ գրեաց ինքն թագաւորն և գահերէց իշխանքն չորեսին 

յԵղիազար Նիւստրացւոց եպիսկոպոս և Տիմոթէոս Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոս աւրինակ զայս: - 47. 

ՉՈՐԵՔ ՀԱՐԻՒՐ - և մի  ի նոցանէ ոչ մնաց, բայց միայն այնոքիկ, որ առ 

ուղտքն էին, արք չորեք հարիւր – 226. 

ՉՈՐԵՔ ՀԱՐԻՒՐ ԵՒ ՅԻՍՈՒՆ - Եւ զփախստականսն դարձուցին ի 

Մեղտի, և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և տուեալ նոցա 

գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս – 278. 

ՉՈՐՍ -   Եւ իբրև եկաք ի տեղին և տասաք զտեղի կռոցն քանդեալ և 

զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: - 97. 

ՉՈՐՍ ՀԱԶԱՐ - այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար / ծն. չորեք հազար  / այր, 

որ գնամք ի վերայ ամուր բերդիցն – 180. Իսկ Միհրան տուեալ ի ձեռս 

նորա չորս հազար այր ընտիր առն և ձիոյ: - 181. և ի չորս հազարէն / ծն. 

չորեքհազարէն, քսան չորս հազարէն / Ծ այր թողեալ էր ի Խարձս 

կոչեցեալ գեւղն: - 181. որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս 

հազար երիվար – 210. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս 

վեց հարիւր: …Իշխանն Արջուց՝  չորս հազար: - 211. 

ՉՈՐՍ ՀԱՐԻՒՐ - որ ի Կուառաց տանէն էին իբրև արս չորս հարիւր  - 80. 

զի արս չորս հարիւր / ծն. չորեք հարիւր / լոկ ունէր – 84.  Եւ զչորս 

հարիւր / ծն. չորեք հարեւր, հարոյր / այրն  ի   դիւան արքունի տայր 

արկանել: - 142. Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի ԴՌ այր, և 

զպարսիցն՝ յանդաստանն, զոր Արտից գեւղն կոչեն,  և  առեալ ԴՃ այր 

ընդ իւրեաւ, և չորս հարիւր նորա, և գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 234. 

Եւ զերկու իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին. և զչորս 

հարիւր / ծն. հարոյր / այրն ընդ սուր հանեալ: - 235.   
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ՉՈՐՐՈՐԴ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս 

Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ / պարսից: - 35. Չորրորդ. Գալն Վարդուրհեր, և 

մեռանել ի Փանդիկ յիսուն հազար արամբ – 268. 

ՉՏԵՍԻԼՍ - զոր տեսեալ իշխանին Արծրունեաց՝ որպէս ընդ չտեսիլս 

արար / ծն. ընդ չտես,  չտեսեալս / ,  և  գնաց մերձեցաւ  առ  նա – 92.   

 

 

                                                                   Պ 

 

 

 

 

ՊԱԼՀԱՒ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս 

Պալհաւայ /ծն. պահլաւոյ/ պարսից: - 35. Իսկ այր ոմն անուն Անակ … 

խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով և 

իւր վարձանս առնուլ զՊալհաւն Պարտաւայ: - 67.   

ՊԱԼՀԱՒ ՊԱՐՏԱՒԱՅ - Իսկ այր ոմն անուն Անակ … խորհուրդ 

արարեալ ընդ արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով և իւր 

վարձանս առնուլ զՊալհաւն Պարտաւայ: - 67.   

ՊԱԼՈՒՆԻՔ - Եւ եկեալ յերկիրն Պալունեաց յաւանն Գիսիանէ, ի  

քաղաքագեւղն Կուառս: - 79. Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն 

Պալունեաց, շինեաց աւան և կոչեաց Հոռեանս: - 109. և յետ երից աւուրց 

ելեալ անտի գային հասանէին ի գաւառն Պալունեաց: - 125. Իշխանն 

Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր: Իշխանն 

Պալունեաց՝ երկու հազար ու երկու հարիւր այր: - 211. Եւ յարձակեալ 

Վարազայ, որ էր իշխան Պալունեաց, կտրեաց զգլուխն Սուրենայ: - 235. 

Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին 

զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան  զԲՌ – 235. Եւ մինչ այս 

այսպէս գործեցաւ, Սմբատ և իշխանն Պալունեաց, թաքեան ի ձորս ուրեք 

– 238. իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև զքաջ արծիւ - 241. Հեծի՛ր 

իշխանդ Պալունեաց: - 2432. Եւ առեալ Վահանայ զեպիսկոպոս 

Մամիկոնէից, և զՊալունեաց և  զՀաշտենից, եկն ի  վանս: - 248. Եւ 

զերիվարսն և զուղտսն յուղարկեցին ի գեւղն Պալունեաց - 259. և ետ զաջ 

թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց – 260. Եւ Պալունեաց իշխանն զհետ 
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մտեալ բազում զաւրաւք կոտորէին: - 266. զի իշխանն Պալունեաց 

կտրեաց Բ  իշխանս և եհան զնոսա  մինչև ի Հաշտենս: - 275.  

ՊԱԿԱՍ - զի ոչ իւիք պակաս է քան զառաջին Անտոնն: - 42. զոր և 

տեսանէք տեղի վայելուչ, այն ձեզ, յորմէ ոչինչ պակաս գտանէք ի մէնջ 

քան զասացեալդ: - 50. Եւ համար արարեալ յաւուր յայնմիկ ԶՌ, Ե միայն 

պակաս: - 184. 

ՊԱԿԱՍԵԼ - Բայց սկսաւ պակասել արքայն հիւսիսոյ,  և  գիտաց, եթէ 

վնասելոց եմ: - 135. Իսկ Վահանայ սկսաւ պակասել և ձայն բարձեալ 

ասէր – 216. Եւ ոչ կարացին գիտել զիրսն, մինչև պակասեցաւ ճչիւն 

աղաղակին: - 258. և սկսաւ պակասել Սմբատ, զի այր ծեր էր: - 260. 

ՊԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆ - Եւ զմեր պակասութիւնս տացէ տէր աստուած ձեզ –  

45. 

ՊԱԿՆՈՒԼ - Իբրև եհաս իշխանն փախստական ի տեղի մի դաշտաձև, 

պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 

275. Զի՞ պակեար /ծն. պակեր /, ո՛վ իշխան: - 275. Եւ առեալ զերկու 

իշխանորդիսն և զգլուխ այնր իշխանին, որ պակեաւն, և կոչեցին զանուն 

տեղոյն Պողկ: - 276.   

ՊԱՀ - յառաւաւտուն պահուն ելանեն յանտառէն ի բլուրս ուրեք – 120. 

ՊԱՀԱՊԱՆ - Աջ սուրբ Կարապետիս եղիցի կնիք և պահապան – 97. 

ՊԱՀԱՐԱՆ - Եւ նորա յանձին կալեալ իջոյց ի պահարանէն և գնացեալ 

զհետ նորա յերկիր իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և շինեաց եկեղեցի: - 280. 

ՊԱՀԵԼ - և պահեաց ինքն և թագաւորն Կոստանդիանոս և ամենայն 

քաղաքն Եգիպտոսի, զոր և առաջաւորք կոչեմք: - 74. զոր պահեալ էր 

սրբոյն Գրիգորի: - 96. եղիցի աչք տեառն ի վերայ երկրիս այսորիկ պահել 

ի թշնամեաց  96.   Դու, տէ՛ր, որ պահեցեր զսա և ածեր մինչև ի տեղիս 

յայս, ձգեա՛ զաջ քո ի վերայ տապանաց սոցա – 103. Իսկ զդասս 

պաշտաւնէից  սորա պահեա – 104. Իբրև եկին հասին ի տեղին և զսուրբն 

Գրիգոր իջուցին յանտառն և պահէին զնա արք երեք հազար: - 133. Այլ 

աղաւթիւք ձերովք պահեսցէ տէր զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն 

շնորհիւն տեառն – 144. Սա շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր 

զնշխարսն պահեաց – 146. Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և 

Մկրտչի քո և աղաչանաւք սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց 

անդրդուելի և անսասանելի – 169. և որք ի ցամաքն էին՝ զքիթսն կտրեցին 

և պահէին – 188. և ծառայիցն առեալ զարիւնոտ զգեստն պահէին - 191. 

Իսկ զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան ի յԱյծից բերդ ի պահել 

զնոսա: - 227. Պահեա զդա, իջանեմք ի Մատրավանս, գնդի խաղամք 
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առաջի սուրբ Կարապետին – 274. Իսկ նորա առեալ զերկու 

իշխանորդիսն, զոր և կալաւ  և  ետ պահել – 275. Հաճոյ է թուեալ և այլոց 

յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր 

քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. 

ՊԱՀԵՍՏ - Իսկ Աթանագինէս հուպ առ սեմսն ընդ ձախակողմանն, և 

այսպէս անյայտ կան ի պահեստի – 103. և առեալ գնաց ի Պարսիկս՝ 

եդեալ ի պահեստի զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի 

տասն ամի թագաւորութեանն իւրում: - 279. Եւ կոտորեալ ի պարսիցն 

կան ի պահեստի ընդ վկայարանաւն, և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: 

- 286. 

ՊԱՀՔ - Այս առաջին պահք / ծն. պահս, պաս / եդաւ յաւուրս սրբոյն 

Գրիգորի, զոր ի Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 74. Եւ յորժամ լցան 

աւուրք պահոց նոցա, թափեցաւ մորթն վայրենական – 74. 

ՊԱՂԱԿ - Պաղակ / ծն. զՊաղակ / իշխան տեսանեմ  և  չկարեմ գնալ: - 

275. 

ՊԱՂԱՏԱՆՔ - և տեսին զկրաւնաւորսն յարտասուս, և ի պաղատանս առ 

աստուած: - 174. 

ՊԱՅԹԵԼ -Գայլ քանզի շատակեր էր՝ պայթեաց / ծն. պայթեցաւ, 

պայթեաւ/ – 247. 

ՊԱՅՄԱՆԱՒՈՐ - Պատճէն երկրորդ պատասխանի պայմանաւոր գրոյ 

սրբոյն Գրիգորի, որ յղեաց Կեսարիայ հայրապետն ի ժամ վաղճանին:  – 

39.   

ՊԱՆԴԽՏԵԼ - և անտի ելեալ գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 

69. 

ՊԱՆԴԽՏՈՒԹԻՒՆ - յանձն առէք լինել աւտար ի վայրուց և ի ծանաւթից, 

ոչ ինչ զմտաւ ածելով զպանդխտութեան ժամանակս –47. Արդ վասն 

պանդխտութեանդ երանեմք զձեզ, իսկ վասն իմաստութեանդ ո՛չ: - 48. 

Արդ մեք վասն այդր դանղաղիմք գալ, զի երկիրդ հեռի է և մեք անկար ի 

նուաղ կենացս և ի պանդխտութենէս – 61. որք պանդխտութեամբ կենաւք 

գնասցեն ի կեանս յայսոսիկ և ոչ ըստ մարմնոյ քնքշանաց: - 172. և որ ոք 

վասն անուան իմոյ և Կարապետիս պանդխտութեամբ 

քաղաքավարեսցի:-173. Նեղեացար պանդխտութեամբ, արդ՝ արի ե՛կ, զի 

խորհեսցուք ինչ  ի  վերայ արքայի: - 284.   

ՊԱՆԾԱԼ - Կախարդասա՛րք, և դուք ի կախարդի՞նս էք պանծացեալ և  

կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել Պարսից քաջաց: - 274. տե՛ս նաև 

ՊԱՆՁԱԼ: 
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ՊԱՆՁԱԼ - յոր պանձան / ծն. պանձային յոյժ / բնակիչք երկրին վասն 

Գիսանէ կռոցն և նորուն որդոյ Դեմետրեայ – 36.  տե՛ս նաև ՊԱՆԾԱԼ 

գլխաբառը: 

ՊԱՇԱՐԵԼ - Իսկ արք գեղջն եկեալ անցին յայնկոյս և զամրոցն 

պաշարեցին: - 83. 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ - Եւ իբրև կատարեաց զամենայն պաշտամունս աւուրն, 

եկին հասին զաւրքն, որ ի Վիրք էին առ թագաւորն – 124. 

ՊԱՇՏԱՒՆ - այլ կարգեցեր զիս ի պաշտաման / ծն. պաշտում, պաշտաւն / 

քահանայութեանս այսմիկ – 54. և ի նոյն ժամայն բարձեալ զնշխարսն ի 

մէջ գեղջն և պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ մինչև ցառաւաւտն: - 96. 

Արդ ի հասարակել գիշերոյն, մինչ մեք զպաշտաւն մատուցանէաք 

առաջի սրբոյ խաչին … յերկոսեան հիմն եկեղեցոյ արկանէր: – 126. 

ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է 

վարեալ – 287. 

ՊԱՇՏԱՒՆԵԱՅ - Իսկ սուրբն Գրիգոր հրամայեաց պաշտաւնէիցն 

աղաւթել յերեկորեա – 54. Եւ եդ անդ զբերեալ մասն սրբոց առաքելոցն և 

կարգեալ անդ պաշտաւնեայս եկեղեցոյն արս ԲԺ ան-58. զի 

հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն – 61. թէ ու՞ր  եդեալ  

ես, կամ  զո՞յ  պաշտաւնեայս թողեր առ  նոսա  և  թե ե՞ն  ումեք  յայտնի,  

որպէս  ասեն  ոմանք,  եթէ  ոչ: - 61. հաւաքեալ դասս կրաւնաւորաց և 

զոմանս վարդապետս կոչէր յԱղէքսանդրիայէ և հրաշազան 

պաշտաւնեայս /ծն. պաշտօնս/ յորոց մինն Դիմառիոս, զոր Դովնադաշտի 

եպիսկոպոս կարգեաց: - 78. զի ընդ թշնամիս պաշտաւնէից ինքեանք 

մարտնչին: - 85. Եւ պաշտաւնեայք /ծն. պաշտօնեայքն/ զաղաղակս 

բարձին չարաչար –97. զոր տեսեալ պաշտաւնէիցն–98. Իսկ զդասս 

պաշտաւնէից սորա պահեա –104. ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր 

զմանկունսն քրմացն և զպաշտաւնեայս /ծն. զպաշտօնեայսն/ կռոցն, և 

աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 106. վասն այնորիկ և 

պաշտաւնեայք նորա  գէսք ունէին – 109. և եթող անդ պաշտաւնեայս 

եկեղեցոյն զԱնտոն և զԿրաւնիդէս: - 111. Իսկ պաշտաւնեայքն ասեն – 

119. Արդ, առեալ սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից /ծն. պաշտօնէից/ 

և զնշան տէրունական խաչին հանդերձ քահանայիւք և անուշահոտ 

խնկաւք, որ և ձայն ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս 

հնչեցուցանէր: - 122. զի կուտեցան  ի  տեղեաց  և  եղեն թուով իբրև 

ՃՌՆԾ,  թող զզաւրս թագաւորին   և  զպաշտաւնեայս  սրբոյն Գրիգորի - 
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124. Արդ՝ իբրև մերձեցան  ի  վայրս վանիցն, ընդ յառաջ եղեն 

պաշտաւնեայքն և արգելուին զնա վասն Սուրենայ: - 235. Ո՛վ Կարապետ 

Քրիստոսի, զարթիր ի ձայն պաշտաւնէից / ծն. պաշտօնէիցս / քոց: - 271. 

զի նա է թագաւորն նոցա և մեր հասարակաց, որ խոնարհեցաւ  ի  ձայն 

պաշտաւնէից  իւրոց և  էջ փրկել զնոսա և զմեզ – 273. զի դա էր, որ 

նախատէր զպաշտաւնեայս նորա: - 275. 

ՊԱՇՏԱՒՆ ՄԱՏՈՒՑԱՆԵԼ – Արդ ի հասարակել գիշերոյն, մինչ մեք 

զպաշտաւն մատուցանէաք առաջի սրբոյ խաչին – 126. 

ՊԱՇՏԵԼ – զոր ի Հնդիկս պաշտէին: - 108. 

ՊԱՇՏՈՒՄՆ - Արդ ի նոյն աւուրսն գիշերոյն ի պաշտմանն … 

յանկարծակի ձայն ահեղ իբրև յամպոց, որ յոյժ դղորդէ, եկն  եհաս  ի  

վերայ մեր – 127. 

ՊԱՊ - որ  կոչէր զպապուն անունն Վահան Կամսարական – 220. 

ՊԱՏԱՀԵԼ - Իբրև խմբեցաւ պատերազմ, ակն կալաւ Սմբատ որդին 

Վահանայ ի  վերայ Ասուրայ և պատահեաց / ծն. պատահեցաւ / նմա: - 

215. Իսկ Տիրան պատառեալ զերկու ռազմն՝ պատահեաց Սահուռայ և  

ասէ – 286. 

ՊԱՏԱՆԻ - Եւ մի ոմն ի զաւրացն Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի մի ի 

զաւրացն հիւսիսականաց և ած առ թագաւորն: - 129. Իսկ Ասուրայ 

տեսեալ, թէ պատանի է, քամահեաց զնա  և  ասէ – 215.                                          

ՊԱՏԱՌԵԼ - Եւ պատառեալ զփորն, և ետ ծառային հանել զլերդն և դնել ի 

բերան: - 190. որք գէշ գէշ պատառեն զձեզ սուրք մեր: - 223. Եւ հասեալ 

Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ գագաթանն և գոգեաց սաղաւարտն, և 

գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց – 224. Իսկ Տիրան պատառեալ զերկու 

ռազմն՝ պատահեաց Սահուռայ և  ասէ – 286. 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ – տե՛ս ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ գլխաբառի տակ: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ, ՊԱՏԱՍԽԱՆ - Պատճէն երկրորդ պատասխանի 

պայմանաւոր գրոյ սրբոյ Գրիգորի, զոր յղեաց Կեսարիայ հայրապետն  ի  

ժամ վաղճանին: - 39. Այլ վասն Տիմոթէի և Եղիազարու եպիսկոպոսացն, 

զոր ի յինէն աղաչանաւք խնդրեալ, նոքա յայնժամ գնացին, մինչև դու 

զբագինսն կործանեցեր և մեզ հարցման պատասխանի էիք արձակեալ: – 

44. Եւ իսկոյն ձեռն ի գործ  հրամայեաց արկանել պատճէն 

պատասխանոյ /ծն. պատասխանւոյ/ ձեզ, որչափ  և հարցմանդ ձերոյ էր  

գիր – 64. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի ձեր 

գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր 

պատասխանիս  գրով յիշել ետ: – 65.  մանաւանդ  զի պատշաճ 
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համարեցաւ  զԱրշակունի և զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց  

և  ձեզ պատճէն պատասխանոյ գրել – 66. Զենոբայ Ասորոյ պատասխանի 

թղթոյն Ասորոց և պատմութիւն վասն Իննակնեան տեղեաց և 

պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Արդ ըստ այսմ արա 

զպատասխանիդ: - 133. Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա 

պատասխանի – 133. Արդ՝այսոքիկ ի մէնջ պատասխանի ձեզ բաւական 

իցէ: - 143. Արդ՝ մի՛ վասն պատասխանոյ / ծն. պատասխանւոյն, 

պատասխանւոյս/ ձանձրանայ ի մէնջ, այլ երթ խաղաղութեամբ: - 151. Եւ 

եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն խորանին, և ամենայն խստութեամբ 

տուեալ պատասխանի /ծն. զպատասխանիսն/ – 161. Իսկ նա ոչ ինչ յղեաց 

պատասխանի, այլ սկսաւ զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. Իսկ նա 

յուղարկեաց պատասխանի այսպէս – 208.  Իսկ նա պատասխանի ոչ 

գրեալ: - 229. Արդ՝ իբրև գնաց և իմացաւ զիրսն, արձակեաց 

պատասխանի առ հայր  և  ասէ – 250. 

ՊԱՏԱՐԱԳ - Եւ պատարագս ողջակիզաց սպիտակ զուարակաց և 

նոխազաց և բազում գառանց և աղքատաց բազում ողորմութիւն առնէին: 

- 141. Եւ իբրև մատուցին զպատարագն եւթանեքեան խոտաճարակքն, 

հրամայեցին նշանագրի միում, որ եկեալ էր ի Յունաց, գրել զառ ի 

յինքեանց ասացեալն: - 165.  որ և մեք այսաւր մտանեմք զանձինս մեր 

պատարագ վասն փառաւորեալ անուանդ քո: - 167. Եւ զայս ասացեալ ետ 

բերել երկոտասան թուր և դնել առաջի բեմբին, մինչ պատարագ 

մատուցանէին: - 252. 

ՊԱՏԱՐԱԳԵԼ-Եւ արկեալ զինքն ի վերայ սեղանոյն զենին յաւուր 

Պենդեկոստէին, յառաջ քան զՔրիստոս պատարագեալն /ծն. 

պատարագելն/:- 285. 

ՊԱՏԳԱՄ - պատգամ յղէր առ հայրն Թոդիկ, զի առեալ զիրսն և թողցէ 

զնա ի ներքս:  – 151. 

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ - Եւ իբրև դարձան պատգամաւորքն առ սուրբն 

Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա ի Տարաւն – 46. Արդ իբրև եհաս 

պատգամաւորն վրաց իշխանին առ թագաւորն Տրդատ և զաւր խնդրել 

իւր յաւգնականութիւն: - 118. Իսկ նորա կալեալ զպատգամաւորսն 

հրացոյց շամփուր մի երկաթի և եդ պսակ շուրջ զգլխով նորա  և  ասէ – 

254. 

ՊԱՏԵԼ - վասն այնորիկ ոչ է պարտ ոսկով պատել զմարմին մեռեալ 

մարդոյ: - 100. զառաջին կողմն գեղն պատեալ էին հետևակքն և 

զներքևինն հեծեալքն: - 127. Եւ այնչափ յանդգնեալ, մինչ զի զիշխանն 
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Ծոփաց ի մէջ առեալ բազումք պատեցին / ծն. պատեցան / զնովաւ: - 139. 

Մինչ դեռ նա զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս 

յանխնայ կոփէին: - 216. Եւ եկին զաւրքն  ի  գիշերի  և  պատեցին զնոքաւք 

– 218.  Եւ զաւրքն շուրջանակի պատեալ ի վայր լցին զպարսիկք – 226. Եւ 

պատեցին զնա յանխնայ – 240. զի անգեղք և բուէճք պատեցին զիս: - 241. 

Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր պատեցին զնոսա – 243.  և պատեալ 

իջոյց զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ կամեցան ելանել ընդ նոյն 

տեղի և զկրաւնաւորսն սատակել: – 264. Եւ պատեցին ի մէջ զզաւրսն 

Պարսից, և սկսան ցրուել զնոսա ի միմեանց – 275. 

ՊԱՏԵԼ  Ի  ՄԷՋ - Եւ պատեցին ի մէջ զզաւրսն Պարսից, և սկսան ցրուել 

զնոսա ի միմեանց – 275. 

ՊԱՏԵՀՈՒԹԻՒՆ - զի  ես առ քեզ կամիմ գալ ապստամբութեամբ  ի 

նմանէ, և հատանել զերկիւղ ի պատեհութիւն: – 179. 

ՊԱՏԵՐԱԶՄ - Եւս առաւել ստուգիւ գրեսջիք թէ զի՞նչ էր պատերազմ ձեր  

և քրմացն, մինչ երթայիքն ի մէնջ: - 45. տային նոցա զրոյց զառաջին 

պատերազմէն մինչև գայր սուրբն Գրիգորիոս ի  Տարաւն – 58.  Նոյնպէս և 

զերկրորդ պատերազմն, որ եղև ընդ Տրդատ և ընդ իշխանն հիւսիւսոյ, զոր 

և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն Տրդատայ - 59. զի 

հրամայեսցես միում ի պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել 

զզրուցատրութիւն ձերում ճանապարհորդութեանն և զգալն յերկիրդ 

Հայոց և զառաջին պատերազմ  … և զայն պատերազմ, որ ի 

հիւսիւսականաց անտի – 61. Եւ իբրև ընթերցան զթուղթսն, սուրբն 

Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն – 62. 

Բայց յականէ յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ ի  

պատերազմ գրգռեալ զկուռսն ոչ տային կործանել – 63. Զենոբայ Ասորոյ 

պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և պատերազմին վասն Իննակնեան 

տեղեաց եւ պատերազմին որ յԱրձանն եղև:-66. սաստկացաւ մարտ 

պատերազմին ի վերայ պարսից – 67. զի եսպան զնա  ի  պատերազմի 

արքայն լփնաց Ռէգէս: - 71. Զի սա էր, որ եկն ի պատերազմ ի վերայ 

Դիոկղետիանոսի արքային յունաց - 71. Եւ ի վաղիւն բազում 

պատերազմունս սկսաւ լինել – 77.  այսաւր մեծն Գիսիանէ ի պատերազմ 

ելանէ ընդ ձեզ – 85. զի մեծն Գիսանէ ի  պատերազմ ելանելոց է ընդ 

ուրացող իշխանացն:- 80. հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն  և 

յանդգնաբար յարձակեցան ի  վերայ: - 81. զի յորժամ լուան երիվարքն, 

սկսան վրնջել և պատերազմ յուզել: - 81. Արդ մեք պատերազմաւ ձեզ ոչ 

կարեմք  ընդդիմանալ – 85. ապա հնչեցուցին զփողս պատերազմացն – 
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90. զի այնպիսի էր այր յաղթող և կորովի և ի գործ պատերազմի 

յառաջադէմ – 90.  Եւ ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին 

Մոկաց իշխանին – 94. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր ի նոյն պատերազմին, 

հնչեցոյց իշխանն Սիւնեաց զփող պատերազմին ի խաղաղութիւն – 94. 

Առաջին պատերազմ եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ 

կայ այսր ի թաղման և ընդ նմա արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք 

վասն Գիսիանէ կռոցն և վասն Քրիստոսի: - 94-95. Այս պատճէն առաջին 

պատերազմին Արձանին: - 116. Պատճէն երկրորդ:  Վասն պատերազմին 

յԱրձանն: - 117. Եւ սկսան հնչեցուցանել զփող պատերազմաց – 127. Արդ 

սկսան իշխանքն մեր ելանել ընդդէմ նոցա ի պատերազմ – 128. Բայց  ի 

պատերազմէն արգելեալ թագաւորն ասելով – 128. եւ հրամայեաց 

զաւրացն պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն կենաց և մահու ի 

պատերազմ: - 129. Եւ առաքեաց թուղթ առ Տրդատ, եթէ եկ և վաղիւն 

տացուք պատերազմ – 133.  Եւ ընթերցեալ զթուղթն, ոչ արար նմա 

պատասխանի, այլ յարուցեալ գնաց երեսուն հազար արամբք ի 

պատերազմ – 133. Եւ ի վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և փողոցս 

պատերազմին թողել Բ դրունս – 134. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն 

զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ 

բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. Եւ նորա քաջալերեալ զզաւրս 

Հայոց` հազիւ հաւանեցոյց մտանել ի պատերազմն: - 159. Եւ կտրեալ 

զգլուխն՝ եդ ի մաղախ իւր. և յորդորեալ զզաւրսն ի պատերազմ – 160. և 

կազմեցան զաւրէն պատերազմի և սուսեր ընդ մեջ ածեալ՝ այնպէս եկին  

առ թագաւորն: - 161. այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և 

սլաքով եմ սրբեալ զարիւնն ի ճակատէս փոխանակ քրտան:– 178. Մինչ 

նոքա զայն պատերազմն վճարեցին, և յառաջ եկին յայսոց – 187. բայց ոչ 

ժամանեցին շինել որպես արժանն էր վասն պատերազմացն: - 202. Առ  

ի՞նչ  դարձայք  ի  պատերազմ, ո՜վ աւելախաւսք: - 213.  Եւ նորա զայս 

լուեալ առեալ վեց հազար այր և զՍմբատ զորդի իւր, և գնաց ի 

պատերազմն: - 214. Իբրև խմբեցաւ պատերազմն, ակն կալաւ Սմբատ 

որդին Վահանայ ի վերայ Ասուրայ և պատահեաց նմա: - 215. Եւ վաղիւն 

կազմեցան ի պատերազմ: - 220. Իբրև ճակատեցան  ի  պատերազմ ընդ 

յիրեարս, զառաջին յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. Եւ խմբեցաւ 

պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս – 222. Իբրև 

վճարեցաւ պատերազմն, հրամայեաց ի ձորս և ի հեղեղատսն լնուլ 

զնոսա: - 226. Իսկ Սմբատայ ելեալ յեզր պատերազմին, հրամայեաց բերել 

պարսիկ մի – 242. և այնպէս արարեալ ի մէնջ ահաւոր պատերազմին՝ 
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փոխէին զերիվարս իւրեանց – 243.  Բայց խնդրէ զայս  ի  մէնջ՝ զնշխարս 

Մուշեղայ իշխանին,  և  զհաւր  քո զՎահանայ, և զկինն Վաղթանկայն և 

զորդին, զոր սպանին ի պատերազմին Վարազայ: – 251. Եւ երևեցաւ նոցա 

ի պատերազմին այր մի ահեղ և լուսաւոր - 264. զի ի պատերազմունս նա 

էր, որ աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 269. Եթէ ես մեռանիմ ի պատերազմին, 

զիս ի մեր վանս տուր տանել – 269. Արդ գնամք ի պատերազմ: - 270. Եւ 

արձակեցին առ հայրն Գրիգոր Գլակայ վանիցն և տարան ի պատերազմ 

ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր կնկղով: - 270. խմբեցաւ պատերազմ յեզերս Արածնոյ 

առ անտառն – 270. Եւ ճակատեցան նոքա ընդդէմ միմեանց ի 

պատերազմ՝ յայն կոյս գետոյն, որ ի դաշտին – 270. Եւ Վարդուհրի ոչ 

եմուտ ի պատերազմ, այլ տեսից, ասէ, թէ նոքա զի՞նչ գործեն: - 271. Եւ 

ապա դադարեաց պատերազմն:-278. Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ 

Վահանայ և պատերազմին  - 283. Եւ եղեալ Խոսրովայ ընդ որդեգիրս, 

լեալ մարզպան  Հայոց, առնու զաւր բազում  և գնայ  ի վերայ Հունաց, 

որպէս թէ ի պատերազմ – 283. Իսկ Տիրան արձակեաց ժողով լինել 

համաւրեն զաւրու  ի  պատերազմ: - 285. 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԳԼՈՒԽ - Եւ յինքեանս առին և սկսան կոտորել 

զպատերազմագլուխսն – 245. 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԵԼ - Ի  նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, 

առաքեաց առ Սմբատ, եթէ կամ եկ, որ պատերազմինք /ծն. 

պատերազմիմք/ և կամ հնազանդեա  և  տուր հարկս: - 217. 

Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի սուրբ Կարապետն մեզ ի 

թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 219. զի տէր 

պատերազմէր ընդ նոսա: - 219. ինքն միայն պատերազմեցաւ  մինչև 

դարձան ընկերքն: - 237. իւրաքանչիւր ոք վայ կանչէին և ոչ գիտէին 

զհետս անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ նոսա: - 258. 

ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՂ - ժողովեցէք զամենայն արս պատերազմողս և 

փութապէս առ վաղիւն հասիք առ մեզ - 80. Առաջին պատերազմ եղև, որ 

յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր ի թաղման և ընդ 

նմա արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ կռոցն և 

վասն Քրիստոսի:-95. Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի 

պատերազմող արսն անցանեմ: - 215. Որ իբրև արկին ի բանակն, և 

ինքեանք զհետ մտեալ սկսան կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն 

սաստիկ շուրջանակի, և պատերազմողքն կանչէին  – 257. Ո՛վ տէր 

զաւրութեանց, զաւրացո զմեր պատերազմողսն և արա յամաւթ 

զթշնամիսն: - 271. 
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ՊԱՏԻՒ - և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց 

յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ 

երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. և 

ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ 

արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին Յովաննու և 

զԱթանագինեայ վկային: - 75. և անդ կացեալ զաւուրս բազումս, և 

դարձան մեծաշուք պատուով – 125. Բայց ի պատուոյն մերժել 

հրամայեաց և վարել ի գաւառէն Հայոց: - 143. և ետուր նմա զփառս և 

զպատիւ յավիտենական և անմահ: - 166.  

ՊԱՏԻՒ  ԱՌՆԵԼ  - և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և 

մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին 

Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. 

ՊԱՏԿԱՌԵԼ - Ի սմանէ դևք պատկառին /ծն. պատկառեցան, 

պատկառեսցին/  ոչ իշխելով դժրել ի սպասաւորաց սորա: - 170. 

ՊԱՏԿԵՐ - ուստի յոյժ ձեռն ի գործ առեալ, կործանեցի զպատկերս 

սատանայի – 36. Տէր աստուած զաւրութեանց և արարիչ յաւիտենից, որ 

ստեղծեր զմարդն ի  պատկեր քոյոյ բարերարութեանդ – 166. 

ՊԱՏՃԱՌ – զի և չիք ինչ պատճառս, զի ետ զդոսա տէր ի շինել և ոչ ի 

քակել – 41. Միւս պատճառ՝ վասն նորա և միւս՝ քննութեան աղանդոյն 

Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. 

այլ պատճառ արգելմանս մերոյ Եղիազար եղև - 60. այլ յարուցեալ առնու 

զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ փախստեան աղագաւ 

գայ առ Խոսրով: - 67. զի պատճառ իրացն այս եղև: - 103. Զի կռոցն, որ 

յայսմ տեղւոջ էին, պատճառ այս է – 107. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, 

դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, որ և զնուիրակն և 

զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. Իսկ ոմանք ելեալք 

ի յՈղկանայ որսոյ պատճառաւ գային արք ՃԾ – 237. Պատմութիւն վասն 

գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին – 279. 

ՊԱՏՃԱՌԱՆՔ – և ինքն պատրաստի արարեալ զդարանակալսն՝ 

հրամայեաց  ծառայիցն կտրել զերիվարսն արաւտի պատճառանաւք / ծն. 

պատճառաւ / – 186.  Եւ կողմնեցուցեալ ի մահիճսն՝ քնոյ պատճառանաւք 

ծածկեցին: - 191. Կամ եթէ սիրոյ պատճառանաւք / ծն. պատճառաւ / 

եկիր, զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր շինեցեր, կամ զբերդ: - 209.   

ՊԱՏՃԵԱՆ - Եւ թարգմանեալ ի նմանէն ԻԸ պատճեան, և Ժ՝ որ  ի գրի առ 

իս  կայր, և բովանդակեալ արարի ԼԸ պատճեան՝ ի մի գիրս հաւաքելով՝ 

թողի մանկանց եկեղեցւոյ: - 288. աղաչեմ զմանկունս եկեղեցեաց 
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աստուծոյ, զի յորժամ զշարադրութիւնս զայս ընդաւրինակէք, մի՛ ինչ 

թուեսցի ումեք ծանր, այլ և զիմ պատճեանս անպակաս և լի գրով 

դրոշմեսջիք զհետ գրելեացդ – 289. 

ՊԱՏՃԷՆ - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ է Զենոբայ Ասորոց 

եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն Գրիգորի – 33. Պատճէն երկրորդ 

պատասխանի պայմանաւոր գրոյ սրբոյն Գրիգորի, զոր յղեաց Կեսարիայ 

հայրապետն ի ժամ վաղճանին:  – 39. Եւ իսկոյն ձեռն ի գործ հրամայեաց 

արկանել  պատճէն պատասխանոյ ձեզ, որչափ  և  հարցմանդ ձերոյ էր   

գիր – 64. մանաւանդ զի պատշաճ համարեցաւ  զԱրշակունի և զքաջ 

թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց և ձեզ պատճէն պատասխանոյ 

գրել – 66.  զոր ինքն անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն ասորոց 

պատմութիւն: - 66. Այս  պատճէն առաջին պատերազմին Արձանին: - 

116. Պատճէն երկրորդ:  Վասն պատերազմին յԱրձանն: - 117.   

ՊԱՏՄԱԳԻՐ - զոր գտանես յՈւռհայ քաղաքի  առ  Բարդա պատմագրի: - 

71. և զայն թողաք այլ պատմագրի – 116. Եւ զկնի այսորիկ եթէ իմանալ ոք 

կամեսցի զայլն, ի պատմագիրս հարցցէ: - 143. 

ՊԱՏՄԵԼ - որպես Ագաթանգեղոս պատմէ զայսոսիկ - 71. Եւ ի մէջ 

գիշերին եկն այր մի և պատմեաց, եթէ արք հիւսիսոյ գան ի վերայ: - 113. 

Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն հաւատացեալք – 167. իբրև տեսին 

զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ պատմեցին 

իշխանին Մուշեղայ: - 176. Եւ  նա կարգաւ պատմեաց նմա ստուգիւ – 190.  

Արդ իբրև գնացին,  և զՎահանայ ասացեալն պատմեցին որպես թէ 

յերեսաց Միհրանայ,  և  առեալ Վաշիրայ արս հազար և հարիւր, եկն ի 

վերայ լերինն: - 197. Որք երթեալ պատմեցին Վաղթանկայ: -213. Յետ 

այսքան պատմեալ զրուցատրութեանց, սուգ ժամանեաց խաղաղաբնակ 

երկրիս մերում – 283.  

ՊԱՏՄՈՍ - Մինչ ել նա ի Պատմոս կղզոյ / ծն. կղզւոյն, կղզոջն, կղզւոջն, 

կղզին / և եկն յԵփեսոս, և անտի երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ զգերեզման 

նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. 

ՊԱՏՄՈՍ  ԿՂԶԻ - Մինչ ել նա ի Պատմոս կղզոյ / ծն. կղզւոյն, կղզոջն, 

կղզւոջն, կղզին/ և եկն յԵփեսոս, և անտի  երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ 

զգերեզման նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ – Պատմութիւն Տարօնոյ – 33. Պատմութիւն Տարաւնոյ, 

զոր թարքմանեալ է Զենոբայ Ասորոց եպիսկոպոսի պատճէն առաջին 

սրբոյն Գրիգորի – 33. զայս ամենայն պատմութիւն գրեսցես և 

առաքեսցես: - 63. Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի 
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մահուն Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 63. Զի ոչ է աւրէն 

զայնչափ պատմութիւն յասորոց թուղթսն գրել և յիշատակ Հայոց ոչ 

թողուլ - 63. Եւ դուք մի՛ ինչ աղարտէք զսակաւ պատմութիւնս – 65. զոր 

ինքն անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն ասորոց պատմութիւն: - 

66. Արդ ես սկիզբն այսմ պատմութեանս զձերդ եդից հարցումն: - 66. 

Զենոբայ Ասորոյ  պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և պատմութիւն վասն 

Իննակնեան տեղեաց  և  պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Արդ, ինչ 

որ զկնի այսոցիկ՝ և զայն թողաք այլ պատմագրի, մինչև դարձեալ կրկին 

դառնա պատմութիւնս ի Տարաւն  - 116. Պարսից պատմութիւն – 164. 

Պատմութիւն վասն գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին – 279.  Արդ 

զայս պատմութիւնս գրեալ եդին յեկեղեցին Ծիծեռնեոյ: - 281. զոր 

ստուգիւ գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի Գլակայ վանսն ի սուրբ 

Կարապետն – 282. և աճեալ՝ պատմութիւն Ասորոց կոչի – 287. 

ՊԱՏՇԱՃ - և ոչ գտին տեղի ըստ պատշաճի / ծն. պատշաճ, 

պատշաճաւոր / յամենայն գաւառսն և դարձան ունայն: - 54. մանաւանդ 

զի պատշաճ համարեցաւ զԱրշակունի  և  զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ 

տանս Հայոց  և  ձեզ պատճէն պատասխանոյ գրել – 65. 

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ - Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն 

մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 

59. Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ 

հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ  - 

64. եթէ կին ոք մի՛ իշխեսցէ մտանել ընդ դուռն եկեղեցոյդ, զի մի՛ կոխելով 

զպատուական նշխարսն, անհաշտ թշնամութիւն լիցի ընդ նա – 103. և 

ժողովեալ զկարասին, և զպատուական ակունսն, և զընտիր սուսերսն, ել 

ու գնաց:- 255. 

ՊԱՏՈՒԱՒՈՐ - զի այս իշխանն է Անկեղ տանն և Սիւնեաց տանն. և այլք 

ի պատուաւոր արանց, զոր դուք իսկ ճանաչէք: - 85.   

ՊԱՏՈՒԵԼ - Զառ ի  յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ  հայրապետիդ Ղևոնդեայ 

Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ քահանայապետ, առ ի ձեր 

սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ 

ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր 

տիեզերաց: - 34. և այժմ աստուած պատուեալ երկրպագի ի նոյն 

Իննակնեան տեղւոջ: - 37. 

ՊԱՏՈՒԷՐ - Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք յուղարկեմ, ի 

Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182. տուր բանից նշան ի պարսիկն և 
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պատուէր որ յԱպահունիս,  և  ես  ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191.  Եւ նորա 

տուեալ բանից նիշ և պատուէր, բազում երդմամբ ասացեալ, զոր նա և նա 

միայն գիտէին: - 191. 

ՊԱՏՈՒԷՐ  ՏԱԼ - Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք 

յուղարկեմ, ի Միհրան գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182. 

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆ -  ,, Ով սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, 

ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր – 153. 

ՊԱՏՈՒՀԱՍ - զոր արգել սուրբն Գրիգոր ի պատուհասիցն /ծն. 

պատուհասէն/: - 143. 

ՊԱՏՐԱՆՔ - ուստի և զորդեգրութիւնն, որ ընդ յաստուծոյ էր, ջնջեցաք 

պատրանաւք մեղացն – 166. 

ՊԱՏՐԱՍՏ - Դու, տէր զաւրութեանց, հայեաց յերկնից ի պատրաստ 

բնակութենէդ քումմէ – 56. վասն  զի  ոչ գոյր նիւթ պատրաստ – 100. և  

ինքն պատրաստի արարեալ զդարանակալսն՝ հրամայեաց ծառայիցն 

կտրել զերիվարսն արաւտի պատճառանաւք – 186.   

ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ - Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ պատրաստել զնիւթն 

շինուածոյ սուրբ վկայարանին: - 57. և հրամայեաց զաւրացն 

պատրաստել զինքեանս յետին աւուրն կենաց  և մահու ի պատերազմ: - 

129. և այնպէս յաւրինեցան երկոքեան ճակատք և պատրաստեցան ի 

խմբել: - 134. Եւ իբրև այգն զառաւաւտն մերկացաւ, պատրաստեցան 

մնացեալ զաւրքն հիւսիսականացն, և յարձակեցան ի վերայ հայոց 

զաւրացն – 139. Եւ իբրև  ել  արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան 

ընդ  յիրսն սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ պատրաստեցին կնոջն 

կերակուր: - 153. Իսկ նա հրամայեաց սպասաւորացն իւրոց պատրաստել 

ճաշ կրաւնաւորացն – 153. և  պատրաստեալ նմա գերեզման եդին  ի  նոյն 

տեղւոջն: - 155. կոչեաց թագաւորն զՄուշեղ և պատրաստեաց տալ 

պարգևս ամենայն զաւրացն – 160. Եւ հրամայեաց սպասաւորացն 

տէրունական մարմնոյն պատրաստել զանձինս:-165. Եւ դուք եկայք ի 

լուսաւոր տեղին, զոր պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբդ: - 174. Եւ  

իբրև գնացին մինչև  ի  դուռն Աւձ քաղաքի,  ի  ներքս նենգութեամբ 

դարան մահու պատրաստեալ՝  ի  ձեռս գալ զաւրացն: - 181. Եւ 

հրամայեաց ծառայից իւրոց պատրաստել ճաշ և զՄիհրան կոչել: - 189. 

Իսկ նորա խոյս տուեալ աւուրս  ութ  և պատրաստեաց զզաւրս իւր: - 220. 

ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՌՆԵԼ - և ինքն պատրաստի արարեալ զդարանակալսն՝ 

հրամայեաց  ծառայիցն կտրել զերիվարսն արաւտի պատճառանաւք – 

186.   
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ՊԱՏՐԵԼ - Որդեա՛կ, մի՛ մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց – 269. Այլ 

եթէ շատակեաց կամիս լինել, ի պղծութիւն մի՛ պատրիր, որպէս չես իսկ: 

- 269. զի  ոչ  պատրեցայ  ի գեղոյ, և ոչ  զրկեցի և ոչ նեղեցի զտառապեալս 

– 269.   

ՊԱՐԱԽ - Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, փութանակի եկին հասին 

զաւրք քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ, և արք Պարախու /ծն. Պարտխոյ, 

Պարխեայ, Պարխոյ/ և արք Մեղտոյ և ամենեքեան առհասարակ անդ 

հասանէին ընդ նոսա – 87. 

ՊԱՐԱՆՈՑ - և ի բաց ձգէր զպարանոցն: - 87. իսկ նորա ջեռեալ յարիւն 

անձին իւրոյ՝ աճապարեալ կտրեաց զգլուխ նորա և պարանոցաւն ի վայր 

ընկեց /ճիշտը`ընկէց/ – 92. Եւ զի ճոպանաւոր  էր, աճապարեաց  և  

ձգեաց զճոպանն  և   արկ  ընդ յաջ  թեկն  և  ընդ պարանոցն – 135.  և  

իբրև  տեսին  զՊաւղիկարպոս, հատին զպարանոց նորա  և  ընկեցին 

առաջի խաչին: - 174. 

ՊԱՐԱՊԵԼ - որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն վճարեսցին և ինքեանք 

միայն աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին  / ծն. պարապեսցեն /  - 43. 

ՊԱՐԳԵՒ - կոչեաց թագաւորն զՄուշեղ և պատրաստեաց տալ պարգևս 

ամենայն զաւրացն – 160. Կաց տեսանեմ, թէ վասն քո զի՞նչ պարգևս 

գայցէ ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 254.   

ՊԱՐԳԵՒԵԼ - Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան - 54. 

ՊԱՐԵԽ - Սա դարձոյց  զԿուառս  ի  Կարապետն  և  զՊարեխ – 156. 

ՊԱՐԶԵԼ – և պարզեաց զմիւս թևն նա և միւսն իշխանն Հաշտենից: - 245. 

ՊԱՐԹԵՒ - Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ վերջանայր 

պարթևն ի սպանմանէն Խոսրովու – 67. Եւ ինքեանք ջրասույզ / ծն. 

ջրասույզք / եղեալ կործանեցան իւրաովքն ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի 

Պարթևն: - 68. 

ՊԱՐԻՍՊ - և սուրբ Կարապետն եղիցի քեզ աւգնական և պարիսպ. և 

աղոթք սուրբ կրաւնաւորացն՝ յաջմէ և յահեկէ: - 178. և զգլուխն կտրեալ 

արտաքոյ պարսպին յաներևոյթ տեղիս ընկենուին – 181. և զայլսն ի 

քաղաքն արգելեալ՝ կտրեալ տային, և զգլուխսն ի  պարիսպն հանել: - 

184.  

ՊԱՐԾԱՆՔ – յորում և այս աշխարհի կարի առաւել մասն պարծանաց 

եհաս – 34. Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել 
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տայիր, դեռ պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թող  թէ այծ 

արածել: - 231.  

ՊԱՐԾԵԼ – Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես թողեալ, որով պարծին 

եկեղեցիք սրբութեամբ նոցա – 61. 

ՊԱՐԿԵՇՏ - Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ վարուցն ամենեքեան իբրև 

զՅովաննէս Կարապետն համարէին զնա: - 204. 

ՊԱՐԿԵՇՏԱՎԱՐ - զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի 

գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր արս քառասուն՝ 

ճգնաւորս և խարազնազգեստս, պարկեշտավարս և հրաժարեալս 

յաշխարհէ – 42.   

ՊԱՐՍԱՒՈՐ - Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ և Խ և 

հետևակս աղեղնաւորս ԸՃ և Խ  և տիգաւորս Ռ և Զ և պարսաւորս Մ և Զ: 

– 112. զոր պարսաւորքն կոտորեցին ԸՃ և Զ այր, միահամուռ ԴՌ և Մ և 

ԾԲ: - 132. 

ՊԱՐՍԱՔԱՐ - և դարձան ի վերայ ձիագողքն և հարին պարսաքարով և 

աղեղամբ  հինգ հարիւր և քսան այր: - 236. 

ՊԱՐՍԻԿ  - զոր Իննակնեանն կոչեն տեղոյն հնդիկք և պարսիկք / ծն. 

պարսիկք / – 35. մինչդեռ կամէր Խոսրով արշաւել  ի  պարսիկս  ի  

գարնանային ժամանակս – 68. Դարձեալ առ զկինն իւր Բուրտար և գնաց 

ի Պարսիկս – 69. Եւ նա այնպիսի գործ հնարեաց, զոր ոչ կարացին գիտել 

Պարսիկքն: - 182. Եւ իբրև տեսին պարսիկք, զի դիմեցին ի քաղաքն 

միաբան, խնդացին յոյժ: - 183. տուր բանից նշան ի պարսիկն և պատուէր 

որ յԱպահունիս, և ես ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191.  Եւ ինքն ելեալ կոչեաց 

զպարսիկ դպիրն Միհրանայ ի սենեկն – 192. Եւ ետ գրել թուղթ պարսիկ 

դպրին՝  կաշառելով զնա – 198. Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս 

հեծելոց և անցոյց ի տեղի թագստեան զպարսկէն յետուստ կողմանէ  - 

221. Եւ Սմբատ զհետ մտեալ ասէ. պարսի՛կք, մի՛ անմտանայք – 225. Ա՜յ 

տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ քո ընդէ՞ր ոչ ետուր փոխանակ տեառն քո: - 

225. Եւ զաւրքն շուրջանակի պատեալ ի վայր լցին զպարսիկք – 226. Եւ 

մտեալ զաւրաց  ի տունս՝  զորս պարսիկ լեզուաւ գտանէին, սատակէին: - 

227. և համարեալ զքիթսն, գտան սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ կին և 

ընդ մանկտի ԻԴՌ: - 227. Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և 

զամենայն պարսիկս գերեալ ի Տարաւն ածեմ – 228. Բայց թէ լսէք մեզ, 

առէք ի մէնջ ՃՌ դահեկան, և  ԲՌ ուղտ,  և  հինգ հազար պարսիկ ձի, և 

մեզ տուրս տուք զայս կինս և զորդիս: - 231. բայց եթէ դոքա քեզ պիտին՝ 

դու քրիստոնեայ լե՛ր և զիս ի պարսիկս տար - 231. և դու քրիստոնեայ լեր 
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և զիս ի պարսիկս տար, և դոքա քեզ – 233.  Բայց զի նենգել կամէր 

պարսկին, և Սմբատ եթող զորդին իւր զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա 

անցանէ, նա սպանցէ: - 234. Որովհետև պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ 

մայրեացդ արժանի չէք դուք - 235. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր 

ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ 

միմեանց ասեն – 240.  և անդէն ի թիկունս  հասեալ՝ աւգնականութեամբն 

աստուծոյ, և բախեալ զտէգն ի վերայ պարսկին թիկանն, և անդէն եհան 

ընդ յողն յերիվարին – 242.   Իսկ Սմբատայ ելեալ յեզր պատերազմին, 

հրամայեաց բերել պարսիկ մի – 242. Եւ գիտաց, եթէ կացեալ են 

երիվարքն, եհար զմի պարսիկն և ընկէց, և ասէ – 243. և տուեալ նոցա 

գանձս, և ձիս և զէնս, և արձակեաց զնոսա խաղաղութեամբ ի պարսիկս: - 

248. Այո, տէ՛ր, նեղեցաք, ձանձրացաք ի կոտորելոյ զանկազմն պարսիկս, 

նեղեցան և որք զսուսերս մեր ի ժանգոյ և յարեանց սրբեցին: - 253. եկին 

հասին զաւրքն յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ / ծն. պարսիկք / – 

263. Իսկ պարսիկք յարուցեալ զհետ մտեալ զաւրացն և տուեալ զնոսա 

Արածնոյ՝ նեղէին: - 263. Եւ իբրև անդ եկին, ասէ Վարազ ցպարսիկսն – 

266. Եւ որք ապրեցան յաւուր յայնմիկ՝ ՌԽ այր, որք գնացին ի Պարսիկս 

առ Խոսրով: - 266. Եւ  եղև յետ ութուտասան ամի դարձեալ դժրութիւն 

ընդ պարսիկս և ընդ Վահան – 268. Անկի՛ր, պարսիկ, կամաւ, ապա թէ ոչ՝ 

անկանիս ակամայ: - 275.  Իսկ նա ի վայր վազեալ՝ եհար զջիլս երիվարի 

պարսկին / ծն. պարսիկին / և ասէ - 276.  և դիմեցին առ նոսա գունդ մի 

պարսիկ փախստական, և աղաչէին զկրաւնաւորսն ապրիլ: - 277. և ոչ 

ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Ու՞ր են պարսիկքն: 

- 278. Եւ զփախստականսն դարձուցին ի Մեղտի, և համարով գտեալ արս 

չորեք հարիւր և յիսուն և տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի 

Պարսիկս – 278.  և քաղաքն աւերեաց, և զկտակարանսն այրեաց, և 

զսուրբ խաչն գերեաց, և առեալ գնաց ի Պարսիկս – 279. Եւ զաւրացաւ 

Հերակլ ի թագաւորութեանն իւրում, գնաց ի Պարսիկս – 279. Բայց որդի 

նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ 

Վահանայ գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի 

Պարսիկս: - 283. Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ, և գնաց ի 

քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր – 284. Եւ նորա հրաման տուեալ 

պարսկացն՝ կոտորել զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: – 

284. 

ՊԱՐՍՊԵԼ - Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, 

վայրք անուշաւդ, ջուր բազում, և երկիր դաշտ և շուրջանակի լերամբ 
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պարսպեալ և բազում  ամրոցս – 143. Պարսպեա՛, տէր, խնամատար 

աջովդ  քո, զոր  փրկեցեր  խաչիւ քո՝ տալով աւգնականութիւն  ի  

նեղութեան  ի  դէպ ժամանակի: - 168.  

ՊԱՐՍՔ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ Հայոց 

աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչ ի դրունս 

Պալհաւայ /ծն. պահլաւոյ/ պարսից: - 35. և գոռեալ ընդ միմեանս երկուց 

թագաւորացն՝  արքային Հայոց և  Պարսից, սաստկացաւ մարտ 

պատերազմին ի վերայ պարսից, և զաւրացաւ արքայն Հայոց և սկսաւ 

ապականել զերկիրն պարսից ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել 

սպանմամբ և գերութեամբ: - 66-67. Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն 

ազգէն Արշակունեաց, խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ 

սպանանել զԽոսրով - 67. Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ 

վերջանայր պարթևն ի սպանմանէն Խոսրովու – 67.   Բայց թագաւորն 

պարսից զաւր մահուն Խոսրովու տաւն կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ 

ազգին Անակայ ետ: - 68. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ 

յԱրտազ գաւառ – 68. այր մի, որ կոչէր Բուրտար, ի նշանաւոր ազգէ 

Պարսից, ելեալ զկնի Անակայ և եկեալ մինչ՝ յԱրտազ և անտի ելեալ 

գնաց պանդխտեալ ի կողմանս Գամրաց: - 69. Իսկ զմիւս եղբայր նորա, 

որ կոչէր անուն նորա Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին ի դուռն 

Պարսից - 70. Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ – 

158. Եւ կնքեալ քաղկեդոնական հաւատովն  և դարձաւ զաւրաւք ի 

Պարսից գործաւորսն. և առնու զերկիրն:-158. Իսկ Նիհորճէն Որմիզդ 

գումարեալ զզաւրս Պարսից ութսուն հազար,  եկն  ի  վերայ Մուշեղայ: - 

159. Եւ միաբան զայս ասացեալ՝ յարձակեցան ի վերայ Պարսից – 159. 

Իբրև ազդ եղև առ Խոսրով թագաւորն Պարսից, խնդաց յոյժ: - 160. 

Պարսից պատմութիւն – 164. Եւ յանկարծակի հասին զաւրքն պարսից – 

174. Ո՛չ այլ մինչև զիշխանն Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: 

- 179. Եւ առ վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի ներքս առնուլ զզաւրսն 

Պարսից – 181. Արդ՝   յորժամ մերձեցան  ի  դուռն քաղաքին, Վահան 

զպարսից զերիվարսն  և  զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝ ի դուրս  

կոչել զնոսա: - 182. Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս 

տայր և քսան ի պարսից զաւրացն աւետաւոր  առաքէր  առ Միհրան, եթէ 

զքաղաքն առաք – 183. և ինքն դարձաւ զհետ Պարսից զաւրացն: - 183. 

Պարսից խորտկարարդ, առ զաղս: - 188. և տունդ  այդ գերեզման ձեզ 

եղիցի, շնորհելով պարսից արքայի: - 195. Վաշի՜ր զի՞նչ եդիր ի  մտի.  ի  

պարսից / ծն. պարսիկ / հաւա՞տն կամիք դարձուցանել զերկիրս հայոց: - 
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197.  Իսկ զաւրս Պարսից  տեսեալ զիրսն, աղաղակեցին միաբան – 200. Եւ 

թողուլ հրամայեաց արս Խ՝ զրուցատար լինել Պարսից արքային: - 201. 

խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց երկրորդ անգամ – 205. Ած և 

ի Պարսից զկին իւր զՊորպէս և եդ զանուն քաղաքին Պորպ, ըստ կնոջ 

անուանն: - 207. Եւ հայրն զաւրացեալ և յառաջ կացեալ մատնեաց տէր ի 

ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. Եւ ելեալ ի մէջ գիշերի ի վերայ 

զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր, և ի 

հերաց նորա լոյս փայլատակէր  - 218. Եւ յամենայն կողմանց ի վերայ 

յարձակեցան և ի մէջ առին զզաւրսն պարսից: - 222. Եւ ինքն յղեաց առ 

պարսից թագաւորն Խոսրով և  ասէ – 227. Իշխան հզաւր աշխարհիս 

Հայոց, տուր զայս կին և զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. Ասէ 

Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց 

գնոյ ոչ տամ, թող թէ զդոսա – 230. Եւ ինքն թողեալ զզաւրս իւր ի Մեղտի 

ԴՌ այր, և  զպարսիցն՝ յանդաստանն, զոր Արտից գեւղն կոչեն, և առեալ 

ԴՃ այր ընդ իւրեաւ,և չորս հարիւր նորա, և գնացին երկոքեանն ի վանսն: 

- 234. Եւ զերկու իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին – 236. Եւ 

զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, յարուցեալ կտրեցին 

զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան զԲՌ – 236. Իսկ ոմանք 

հետևակեալ ձորամուտք եղեն ի Պարսից զաւրացն, գնացին յանտառն  - 

236. իբրև տեսին զզաւրսն Պարսից – 237. զորս իբրև տեսին զաւրքն 

Պարսից, դռոհ ետուն զհետ և մի մի հասանէին: - 239. և  զաւրքն Պարսից 

սկսան բազմանալ  ի վերայ Սմբատայ և Վարազայ – 239. և ես ի պարսից 

մեռանէի՞: - 245. և ի մէջ առեալ զզաւրսն Պարսից և սկսան կոտորել 

յանխնայ մինչև ի մուտս արևուն: - 245. Եւ մնաց ի Պարսից ԳՃ այր – 246. 

Եւ ժամանեաց նոցա երեկոյ  և զաւրքն պարսից փախստական եղէն ի 

Հաշտենս ԸՌ այր: - 262. Եւ իբրև բանակեցան  առ իրերաւք, խորհեցան 

սոքա գնալ  ի  վերայ պարսից – 262. Եւ կնքեալ զանձինս իւրեանց՝ 

դիմեցին ի վերայ պարսից: - 264. Իսկ Վահանայ մտեալ ի գետն, էանց 

յայնկոյս ի գեւղն, զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. Իսկ Վահան երթեալ 

վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև ի դաշտն – 273. Կախարդասա՛րք, և 

դուք ի կախարդի՞նս  էք պանծացեալ և կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել 

Պարսից քաջաց: - 274. Եւ պատեցին ի մէջ զզաւրսն Պարսից, և սկսան 

ցրուել զնոսա ի միմեանց – 275. Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն 

Հերակլեայ զաւրացաւ Խոսրով պարսից արքայն – 279. Իսկ նա ուխտ 

սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից համարել, այլ և 

դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. Իբրև առ զթուղթ և 
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ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ  մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ՝ 

ծանուցանել զնենգութիւնն, որ  ինչ առաջի  կայր ի զաւրացն եկելոցն ի 

Պարսից: - 284. Եւ կոտորեալ ի պարսիցն կան ի պահեստի ընդ 

վկայարանաւն, և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286. Բայց զոր ինչ ի 

Տրդատայ մինչև ի Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, 

ո՛չ գտի գրով: - 287. Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ ի նոյն Իննակնեան 

վանս էր գրած, և ի զաւրաց ուստեք ունէր, պարսից կամ յայլոց ուրուք 

ապականեալ զերկիրս – 288.   

ՊԱՐՏ/Ք/ - Եւ հայրն անցեալ գնաց առ Տրդատ՝ զհաւրն պարտսն 

հատուցանել – 73. Այլ ինչ ո՛չ ունիմք պարտուցդ այդմիկ վճարումն, բայց 

միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: - 169. 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել 

զպարտականութիւն  առաջին հարցն մերոց – 55. 

ՊԱՐՏԱՒ - Իսկ այր ոմն անուն Անակ … խորհուրդ արարեալ ընդ 

արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով և իւր վարձանս առնուլ 

զՊալհաւն Պարտաւայ: - 67. Բայց թագաւորն պարսից զաւր մահուն 

Խոսրովու տաւն կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ ազգին Անակայ ետ: - 

68. 

ՊԱՐՏ Է - Ամենայն ոք, որ զաստուածային մշակութիւն յանձն առնու, 

հալածական պարտ է լինել – 47. և ասէ՝ պարտ է քահանայս ածել, որ 

հովուեն զձեզ – 74. վասն այնորիկ ոչ է պարտ ոսկով պատել զմարմին 

մեռեալ մարդոյ: - 100. ապա գիտասջիք՝ թէ ձեզ այդպէս պարտ է լինել: - 

225. 

ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ - և մարտուցեալ  ընդ կտրիճս՝ ծանիցես զպարտութիւն 

քո: - 215. 

ՊԱՒՂԻԿԱՐՊՈՍ - և առեալ ի գիշերի զսուրբ մարմին Կարապետին 

Յովաննու  և ետ ցՊաւղիկարպոս եպիսկոպոս, որ էր աշակերտ իւր – 75. 

բայց Պաւղիկարպոս զամենեսեան յուղարկեաց յամուրն Ողկան – 165. 

որոց անուանքն են այսոքիկ. Թէովնաս, Պաւղիկարպոս, Սիմովն – 175. Եւ  

արտաքս  ելեալ Պաւղիկարպոս գնաց  առաջի սրբոյ խաչին  -  174. և  

իբրև  տեսին  զՊաւղիկարպոս, հատին զպարանոց նորա  և  ընկեցին 

առաջի խաչին: - 174.  

ՊԵՆԴԵԿՈՍՏԷ -Եւ արկեալ զինքն ի վերայ սեղանոյն զենին յաւուր 

Պենդեկոստէին /ծն. Պենդակոստէին/, յառաջ քան զՔրիստոս 

պատարագեալն:- 285. 
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ՊԷՏՔ - որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն վճարեսցին և ինքեանք միայն 

աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին: - 43. 

ՊԻԾԱԿ - Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս անհուն բազմութեամբ, կամ 

որպէս թանձրատարած տաղատարափս, այնպէս յարձակեալք ի վերայ 

բազմութեանն–98. 

ՊԻՂԾ - Որովհետև պարսիկք այնպիսի պիղծք էք, որ մայրեացդ արժանի 

չէք դուք - 235. 

ՊԻՍԻԴՈՆ - Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ՝ զՊիսիդոն ասորի 

թարքմանիչ հարցէք, և  նա ասէ ձեզ: - 102. զոր և Պիսիդոն / ծն. Պիսիդ / 

իսկ ընթերցեալ է զտախտակն: - 103. 

ՊԻՏԱՆԻ - իսկ պիտանի է երկիրս մերում, որով աւգնականութիւն գտեալ  

ի  քէն աղաւթից: - 38.   Այս ամենայն մեզ պիտանի է և ձեզ ոչ դանդաղելի: 

- 62. 

ՊԻՏԻ - ,,Գիտեա՛, Արձա՛ն, զի այսաւր արձանանալ պիտի քեզ ի տեղւոջ 

աստ – 87. բայց եթէ դոքա քեզ պիտին / ծն. պիտոյ են / ՝ դու քրիստոնեա 

լե՛ր և զիս ի պարսիկս տար - 231. 

ՊԻՏՈՅ  Է - Մանաւանդ զի գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս եպիսկոպոս 

պիտոյ է և քահանայս – 48. 

ՊԻՏՈՅՔ - աննախանձ ամենեցուն մատակարարդ ես ըստ իւրաքանչիւր 

պիտոյից: - 171. 

ՊՂԾՈՒԹԻՒՆ - որ և յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 

52. զի և զայն տեսեալ՝ յիշեսցեն զառաջին գործ պղծութեան իւրեանց – 

110.  Զոր և եպիսկոպոսն Հաշտենից ի պղծութեան /ծն. ի պղծութիւն/ 

աղանդոյն հալածական լինէր յերկիրն յունաց: - 249. Այլ եթէ շատակեաց 

կամիս լինել, ի պղծութիւն / ծն. ի պղծութենէ / մի՛ պատրիր, որպէս չես 

իսկ: - 269. 

ՊՂՆՁԻ – զի պղնձի էր. երկոտասան կանգուն երկայնութեամբ և երկու 

կանգուն և թզաւ լայնութիւն: - 98. Եւ եդ զնոյն տապանն ի նոյն պղնձի 

տապան – 100. Զոր գրեաց սուրբն Գրիգոր ի տախտակ պղնձի և եդ ի 

բեմբի անդ – 102. 

ՊՆԴԵԼ - արդ՝  պնդեսցուք զհետ թշնամեացն: - 273.   

ՊՈՂԿ - Եւ առեալ զերկու իշխանորդիսն և զգլուխ այնր իշխանին, որ 

պակեաւն, և կոչեցին զանուն տեղոյն Պողկ / ծն. Պողակ, Պուղկ /: - 276.   

ՊՈՐՊ - Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն`երեսուն հազարով , որ և 

շինեաց զՊորպ քաղաք և զբերդն Գահար: - 205. Ած և ի Պարսից զկին իւր 

զՊորպէս և եդ զանուն քաղաքին Պորպ, ըստ կնոջ անուանն: - 207. Իսկ 
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Սմբատայ առեալ զզաւրն, գնայ  ի  վերայ քաղաքին Պորպայ՝  ի  գիշերի: -  

226.  Եւ մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ 

Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի – 287. 

ՊՈՐՊԷՍ - Ած և ի Պարսից զկին իւր զՊորպէս և եդ զանուն քաղաքին 

Պորպ, ըստ կնոջ անուանն: - 207. 

ՊՈՐՊ  ՔԱՂԱՔ - Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն`երեսուն 

հազարով, որ և շինեաց զՊորպ քաղաք և զբերդն Գահար: - 205. Եւ 

մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի 

Պորպ քաղաքի – 287. 

ՊՍԱԿ – Եւ ինքն սկսաւ վտանգել զնոսա բանիւք` եթէ արժա՞ն էր ձեզ 

զմարգարտեայ զպսակն /ծն. պսակն, զմարգարտապսակն/ մարզպանին 

գողանալ: - 194. և եդից պսակ ի գլուխ քո և արարից զքեզ մարզպան 

Հայոց – 254. Իսկ նորա կալեալ զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի 

երկաթի և եդ պսակ շուրջ զգլխով նորա և ասէ – 254. Կաց տեսանեմ, թէ 

վասն քո զի՞նչ պարգևս գայցէ ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 254.   

ՊՍԱԿԵԼ -  Եւ ձգեաց զգլուխն Սահուռայ սրով և ինքն անդէն պսակեցաւ 

յերկու իշխանաւք: - 286. 

ՊՐԾԱՆԵԼ - Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւք  

պրծան /ծն. փրծան /, և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. սակայն 

այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 222. 

 

 

 

 

                                                                    Ջ  

 

 

 

 

Ջ - Եւ Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ և Է հարիւր և հեծեալս ԸՃ և հետևակս ՌԼ 

… Եւ Տումբ ծուխս Ջ և հեծեալս Ն: - 112.  

ՋԱԽՋԱԽԵԼ - զորոյ զհետ մտեալ երկու ոմանց և անցեալ ի գետոյն յայն 

կոյս, ըմբռնեցին, ջախջախեցին զգլուխ նորա – 188. 

ՋԱՀ - Եւ ելեալ ի մէջ գիշերի ի վերայ զաւրացն Պարսից ջահիւք՝ 

յանկարծակի երևեալ այր մի հերաւոր, և ի հերաց նորա լոյս 

փայլատակէր  - 218. 
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ՋԱՄԲ - Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ և Ջամբ 

Խոսրով որդի նորա եկն փախստական ի Հռոմս առ Մուրիկ: - 158. 

ՋԱՄԲ  ԽՈՍՐՈՎ - Ընդ նոյն ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից 

արքայ  և Ջամբ Խոսրով որդի նորա եկն փախստական ի Հռոմս առ 

Մուրիկ: - 158. 

ՋԱՆ - Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս և ջանս ունի համոզել զնոսա ի 

խաղաղութիւն – 60. և այս ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին 

ունելոյ էր – 126. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր – 252. 

ՋԱՆԱԼ - և զաւրացաւ արքայն Հայոց և սկսաւ ապականել զերկիրն 

պարսից  ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել  սպանմամբ և գերութեամբ: 

- 67. Թէպէտ և ի սրբոց ոք ջանասցէ աղաւթիւք, մի՛ յայտներ – 104. 

ՋԱՆ ՈՒՆԵԼ - Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս և ջանս ունի համոզել զնոսա ի 

խաղաղութիւն – 60. 

ՋԱՒԱԽՔ - Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի Բասեան, ի Վիրս և ի 

Ջաւախս, և ի Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ ի Տաճկաստան: - 286. 

ՋԵՌՆՈՒԼ - Իսկ նորա ջեռեալ յարիւն անձին իւրոյ՝ աճապարեալ 

կտրեաց զգլուխ նորա – 92. արդ վասն իմ մեղացն թողութեան և վասն իմ 

հարանցն ջեռարուք այսաւր և մի՛ ամաչեք – 195. 

ՋԵՐՄ - և ետ զենուլ ի վերայ ձեռինն, զի իջցէ ջերմ արիւնն և  

թուլացուսցէ զբռնատեղին: - 242.   

ՋԵՐՄԱԳՈՅՆ - Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ 

Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 

50. 

ՋԵՐՄՈՒԹԻՒՆ - Բեկտոր տանջի ի ջերմութենէս և սուրբն Մարկեղաս 

վատեալ յաչացն: - 61. 

ՋԻԼ - Իսկ նա ի վայր վազեալ՝ եհար զջիլսն երիվարի պարսկին և ասէ - 

276.   

ՋԻՂ - Իբրև եհաս նմա` ասէ. Կատաղի շուն, խառանեցեր զկնի քո ջղացն 

/ ծն. զհետ ջլացդ /  - 136. 

ՋՆՋԵԼ - ուստի և զորդեգրութիւնն, որ ընդ յաստուծոյ էր, ջնջեցաք 

պատրանաւք մեղացն – 166. և երկոտասան գեղ ազատեաց եկեղեցոյն՝ 

ջնջելով զանուանս նոցա յարքունական դիւանէն: - 203. Կաց, հարճորդի, 

թէպէտ և զբազումս ջնջեցեր, սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ 



664 
 

արանցս – 222. Եւ որ ոք զմեր անուն ի յիշատակէ այս գրոյս ջնջէ, լիցի և 

ինքն ջնջեալ և զրկեալ ի մեր աւրհնութենէ և աղաւթից: - 289. 

ՋՈՋԻԿ - Իսկ թագաւորն կոչեալ զՋոջիկ վրաց իշխանորդին, որ արար 

մարզպան – 283. Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր որդին Վաշդենայ, 

Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ 

նա: – 285. 

ՋՈՐԻ - ջորիք կառացն յայն կոյս ձորոյն ոչ կարացին անցանել: - 114. զոր 

ոչ հրամայեաց սպանանել, բայց առ  ի  նոցանէ  ՌԽԴ ուղտ.  և  ութ 

հազար ձի  և  ջորի: - 226.  Իսկ Վահանայ լցեալ իմաստութեամբ և առեալ 

երկերիւր կաշի ասպարէ, արկ զհարիւր ջորով / ծն. ջորեօք / ամեհեաւք, և 

երկաթ մի յայսկոյս ասպարին և  երկաթ մի յայն, և գնաց մերձ ի բանակն 

Հոնին – 256. Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն՝ և տարաւ 

զնոսա յեզր բանակին, և ի տասն ջորին՝/ ծն. ջորիսն, ջորիս / այր մի, որ 

զհետ երթայր: - 257. զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի 

ջորիքն ընդ ձայնս ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս 

սաստիկ փողոցն խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. 

ՋՈՒԱՆՇԻՐ - և անդ սնաւ առ հաւրաքեռ իւրում, որ էր կին թագաւորին 

Ջուանշերի – 70. 

ՋՈՒՐ - Քրիստոսի իջմամբն ի ջուրն մահ կորեաւ – 35. Բայց դուք եթէ գալ 

կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, վայրք անուշաւդ, ջուր բազում – 143.  

տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և զհացն 

կերան … և  զջրոյն, զոր արբին – 228. զհացի և զջրոյ գինն թողում ձեզ: - 

232. զոր եկեալ  զաւրացն Հայոց զարթուցին զնոսա և ջուր ցանեցին և 

տարան ի Մեղտի – 246.   

ՋՐԱՍՈՒՅԶ - Եւ ինքեանք ջրասույզ /ծն. ջրասույզք/ եղեալ կործանեցան 

իւրաովքն ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի Պարթևն: - 68. 

ՋՐԱՍՈՒՅԶ  ԼԻՆԵԼ - Եւ ինքեանք ջրասույզ /ծն. ջրասույզք/ եղեալ 

կործանեցան իւրաովքն ամենեքումբք, ոչ ժամանեալ ի Պարթևն: - 68. 

 

 

 

 

                                                                    Ռ 
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Ռ - Իսկ արս Ռ ընդ իշխանացն ըմբռնեալ՝ մեծաւ յաղթութեամբ դարձան 

ի կոտորածէն: - 160. Իսկ Միհրան խորհեցաւ յուղարկել ի վերայ նոցա Ռ 

այր: - 185. Ռ այր գնացէք ընդ ծմակն և հազար՝ ընդ դաշտն: - 186.  և ետ 

գրել ի նա ողջոյն և բանից նիշ եթէ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ որ ի 

վերայ Կոթ ձորի, Ռ արամբ միայն - 192. 

ՌԱԶՄ - և կտրեալ զռազմ առաջապահիցն, անց ի գլուխ բլերն: - 131. Եւ ի 

վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և փողոցս պատերազմին թողել Բ դրունս – 

134. Եւ ութսուն Գ ռազմ անձամբ իմով եմ կարգեալ և մղեալ – 178.  Եւ 

յերկուս կողմանէ ռազմ գաղտ կազմեաց: - 221. Եւ ինքն զութ հազար այրն 

ռազմ բաժանեալ և ընդ առաւաւտն կազմեցան – 221. և բարկութեամբ 

լցեալ ռազմ կարգեցին: - 259. և ինքն զայլ զաւրսն ռազմ կարգեաց – 260. 

Եւ մտեալ յռազմ` ցրուեաց զժողովեալսն  ի  վերայ հաւր իւրոյ: - 261. Իսկ 

Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև ի դաշտն, որ ի վերայ 

Մատրավանիցն, և բոլորեալ ռազմ կարգեցին – 273. Իսկ Տիրան 

պատառեալ զերկու ռազմն՝ պատահեաց Սահուռայ և  ասէ – 286. 

ՌԱԶՄ  ԿԱԶՄԵԼ - Եւ ի վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և փողոցս 

պատերազմին թողել Բ դրունս – 134. Եւ յերկուս կողմանէ ռազմ գաղտ 

կազմեաց: - 221. 

ՌԱԶՄ  ԿԱՐԳԵԼ - Եւ ութսուն Գ ռազմ անձամբ իմով եմ կարգեալ և 

մղեալ – 178.  և բարկութեամբ լցեալ ռազմ կարգեցին: - 259. և ինքն զայլ 

զաւրսն ռազմ կարգեաց – 260. Իսկ Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն 

Պարսից մինչև ի դաշտն, որ ի վերայ Մատրավանիցն, և բոլորեալ ռազմ 

կարգեցին – 273. 

ՌԱՀԱՆ - Եւ ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ գայ Ռահան / ծն. 

Ռահանան, Ռահանայն / ի վերայ քո վեց հազարով: -210. 

Ռ  ԵՒ  Զ - Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւք  

պրծան, և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. 

Ռ ԵՒ Է -Եւ Խորնի ունի ծուխս ՌՋԶ և հեծեալս Է հարիւր և հետևակս Ռ և 

Է:- 112.  

Ռ ԵՒ Ձ - Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ և Խ և հետևակս 

աղեղնաւորս ԸՃ և Խ և և տիգաւորս Ռ և Ձ և պարսաւորս Մ և Ձ: – 112.   

ՌԷԳԷՍ-զի եսպան զնա ի  պատերազմն արքայն լփնաց Ռէգէս /ծն. 

Ռեգնէս/:- 71. 

ՌԷՃ - Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւք պրծան, 

և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: Իսկ թակարդս ՌԷՃ այր – 132. 
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ՌԼ - Եւ դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորեալ սկսան արս ՌԼ 

դիաթաւալ կացուցանէին: - 93. Զի Կուառ ունի երդահամարս ԳՌ և ԲԺ-

ան և հեծեալս ՌԼ և հետևակս ԲՌ և Մ: - 111. Եւ Մեղտի ունի ծուխս ԲՌ և 

Է հարիւր և հեծեալս ԸՃ և հետևակս ՌԼ: - 111. 

ՌԼԸ - որ կայ այսր ի թաղման և ընդ նմա արս ՌԼԸ – 95. 

ՌԽ - Եւ որք ապրեցան յաւուր յայնմիկ՝ ՌԽ այր, որք գնացին ի Պարսիկս 

առ Խոսրով: - 266. 

ՌԽԴ - զոր ոչ հրամայեաց սպանանել, բայց առ  ի  նոցանէ  ՌԽԴ ուղտ.  և  

ութ հազար ձի  և  ջորի: - 226.   

ՌՋԳ - Եւ հանեալ զամենեցուն զհանդերձս, արգել զնոսա ի տաճարի 

անդ: Եւ ի միւս տաճարին այլ՝ արս ՌՋԳ: - 194. 

ՌՋԶ - Եւ Խորնի ունի ծուխս ՌՋԶ / ծն. ՌՋ և Զ / - 112. 

ՌՍՏԱԿԷՍ - Արդ, իբրև եղէն նորա երկուս որդիք, անուն անդրանկին 

Վրթանէս և կրտսերոյն Ռստակէս / ծն. Արիստակէս / – 72. 

 

 

 

                                                                       Ս 

 

 

 

ՍԱ - որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբ – 35. նոյնպես և 

աստ ի սորա գալստեանս  և  դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. Զի է սա 

/ ծն. աստ / երկիրս Հայոց – 35.  Եւ առ սովաւ բնակի երկիրս Մամիկոնէից 

– 35. յորժամ գաս և նորոգես զսա անապական – 56. Զի սա էր, որ եկն ի 

պատերազմ ի վերայ Դիոկղետիանոսի արքային յունաց – 71. Դու, տէ՛ր, 

որ պահեցեր զսա և ածեր մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա՛ զաջ քո ի վերայ  

տապանաց սոցա և կնքեա՛ անվթար զաւրութեամբ քով զոսկերս սոցա, զի 

մի՛ ոք կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի և 

նորոգման սոցա և ամենայն սրբոց:– 103-104. Իսկ զդասս պաշտաւնէից 

սորա պահեա – 104. զի աւանք էին սոքա բազումք և  մեծամեծք – 111. Եւ 

բանակեցան նոքա յայնմ կողմանէ և սոքա յայսմ կողմանէ: - 139. Ի սորա 

ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի Գլակայ վանս – 145. Սա շինեաց եկեղեցի, ուր 

սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց – 146. Սա էր  ի  ժամանակս 

Մովսեսի Հայոց կաթողիկոսի, որ զթուականն գրեաց – 147. Սա ստացաւ 

ի տղայութենէ զառաքինութիւն – 147. Սա բազում կրաւնաւորս կարգեաց 
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ի Գլակայ վանսն, և եղեն առ սովաւ արս ՅՂԸ: - 147.  Ի սորա ժամանակս 

եկեալ Դ այր ի յունաց՝ սուրբք և ճգնաւորք և խոտաճարակք՝ բնակեցան 

յանապատին՝ ամս Բ: - 148. սա շինեաց բազում եկեղեցիս և վանորայս – 

149. Սա դարձոյց  զԿուառս ի Կարապետն և զՊարեխ – 156. Սա ետ Բ. – 

157. Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և Մկրտչի քո և 

աղաչանաւք սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց անդրդուելի և 

անսասանելի – 169. Սա եղև խորտակիչք բռնութեան դժոխոց և 

կապանաց մահու: - 170. Ի սմանէ մահ սարսեալ և երկնչի մերձենալ առ 

հաւատացեալս: - 170. Ի սմանէ դևք պատկառին՝ ոչ իշխելով դժրել ի 

սպասաւորաց սորա: - 170. Եւ որք գայցեն ի սա վասն կարեաց անձանց 

իւրեանց, ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր ախտից – 170. Ընկա՛լ, 

տէր, զաղաչանս մեր և տուր շնորհս բնակչաց սորա – 172. Մնասցէ, տէր, 

փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս այսորիկ, որպէս յառաջ 

հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն եկեղեցիս … սոյնպէս մնասցէ ի սմա 

մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 173.  և յորժամ գտցես զսա նորոգ և 

անապականութեամբ լցեալ՝ որպէս զխորանն ի հնումն, ներքոյ և 

արտաքոյ: - 173. Սոքա եւթանեքեան կատարեցան  ի  զաւրացն 

Միհրանայ յամսեանն քաղոց, որ աւր  Դ  էր, ընդ երեկաւուրն: - 175.  Սա 

բազում ուղղութիւնս գործեաց ի գաւառին Տարաւնոյ – 204.  Սա խնդրեաց 

ի սուրբ Կարապետէն կապել զբերանս գազանացն, որք զլուսաբերսն 

ուտէին – 204. Սա յանդիմանեաց զիշխանն Հարքայ, որ ունէր զկին 

եղբաւր իւրոյ – 205. Սա ել ի վերայ Գոռոզ լերինն, շինեաց աւան որդոյն 

իւրոյ՝ Գրգռոսի, կոչեաց Գրգռոս: - 207. Սա յղեաց առ Վահան և ասէ – 207. 

Սա եկաց Ի-երորդ զկնի Ստեփաննոսի: - 249. Սա գնաց ի ժողովն, զոր 

արար Հերակղ ի յինն ամի իւրոյ թագաւորութեանն – 249. Սա մերթ բարի 

խորհի մեզ և մերթ չար: - 250. էր սա զատակաց յայլոց բանակացն: -256. 

Եւ իբրև բանակեցան առ իրերաւք, խորհեցան սոքա գնալ  ի  վերայ  

պարսից – 262. Եւ մինչդեռ սոքա յայս էին, եկին հասին զաւրքն 

յԱպահունեաց իբրև երեք Ռ պարսիկ – 263. սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ 

առ այր մի, - 280. Սա եկաց իշխան ի Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ – 

282. և ոչ ոք իցէ, որ բնակիցէ ի սա յաւիտեան: - 284. 

ՍԱԴԱԿ - և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ 

Սադակայ  է /ծն. գլուխ Նարդակայ, Արդակայ, Սադակայ, Սադակէ/  և 

հայի ի փոքր ամրոցն – 154. 

ՍԱԿԱՅՆ - որ թէպէտ և առ նոքաւք վերջացան ի ճշմարտութենէն, 

սակայն կամք ողորմութեանն զթացաւ  առ  մեր նուաստութիւնս: - 34. Որ 
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թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս  ի վշտի էի, սակայն շարժեաց զմեր 

դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ–39. Որ թէպէտ և վաղ իսկ 

ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ արարածս, սակայն ազգդ քո ի 

տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս խարխաբեալք: - 40. Բայց թէպէտ և 

արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն զներքինն զնորոգումն կենաց 

սկսանի: - 45. սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ եւս յաւելում ի 

դաստակերտսն: - 50. Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի 

ձեր է - 50. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ կամեցան չգրել պատասխանի 

ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած զմտաւ, այլ աննախանձ  զձեր 

պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. զի թէպէտ և յաղթել ոչ կարեմք, 

սակայն լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա ի 

ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին, 

այլ չարիւք սատակեսցին – 96. սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին 

կառափն հանեմ – 195. Թէպէտ ընդ մահ եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, 

սակայն ընդ քո իմաստութեանդ զարմացաք: - 208. սակայն այսաւր 

չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 222. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել 

զջան մեր, որ ի վերայ քո վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի 

փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 252. 

ՍԱԿԱՒ - Զի հունձք բազում հասեալ են ի Քրիստոս, և մշակք սակաւ – 37. 

Եւ դուք մի՛ ինչ աղարտէք զսակաւ պատմութիւնս – 65. Իսկ սրբոյն 

Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց … և սակաւ ինչ զաւրս իբրև արք  

երեք հարիւր …և  գային յանհոգս – 81. Որք երթեալ ամսաւրեա 

ժամանակս յամեցին, որ  և  զսակաւ մասն գերելոցն դարձուցին: - 118. 

քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի  բացեայ ընդ 

հիւսիսոյ կողմանէ – 123. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ 

յայգէմէջսն՝ սակաւք պրծան – 132. և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ 

զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և հայի ի փոքր ամրոցն – 154. Եւ յետ 

սակաւ ժամանակի յորս ելեալ իշխանն անկեալ յերիվարէն եհան զոգին: - 

157. Եւ յետ սակաւ աւուր եսպան Փովկաս զՄուրիկ և ինքն նստաւ յաթոռ 

նորա: - 162. և զի նուրբ էր մուտ քաղաքին` ի ժամուն սակաւք մտանէին: - 

181. Եւ որք փախեանն՝ միթէ սակաւ ինչ քան զհինգ հարիւրն: - 213. Եւ 

սակաւ ինչ գնացեալ՝ եհաս միւս այլ իշխանին և ասէ – 276.  

ՍԱԿԱՒ  ԻՆՉ - Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց …  և 

սակաւ ինչ զաւրս իբրև արք  երեք հարիւր …և  գային յանհոգս և բնաւ 

չունէին կասկած  – 81. Եւ որք փախեանն՝ միթէ սակաւ ինչ քան զհինգ 
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հարիւրն: - 213. Եւ սակաւ ինչ գնացեալ՝ եհաս միւս այլ իշխանին և ասէ – 

276.  

ՍԱԿԱՒ  ՄԻ - քանզի չէր բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի  

բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. 

ՍԱԿԴԵՆԷ - Ապա Յակոբ քեռբն իւրով Սակդենէիւ / ծն. Ասկնդէիւ, 

Ասկդնէիւ, անվանացանկում՝ Սակդինէ / մնաց անդ – 71. 

ՍԱՀԱԿ - և կացոյց անդր կրաւնաւորս Կ: … Սահակ՝ ամս Է: - 147. 

ՍԱՀՄԱՆ - զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի սահման 

ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ -34. Զոր հաւանեալ Զենոբայ, առեալ գրեաց  

առ եպիսկոպոսն ասորոց միայն լոկ զոր ինչ առ իւրեանց սահմանաւքն 

գործեցան:- 64. 

ՍԱՀՈՒՌ - իսկոյն իշխանն Անձաւացեաց  Սահուռ ապստամբեալ, ի 

դուրս ելեալ և սուր ի վերայ Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. Իսկ Տիրան 

պատառեալ զերկու ռազմն՝ պատահեաց Սահուռայ և ասէ – 286. Կա՛ց 

ուրացեալ Սահուռ, ըմբռնեաց զքեզ Քրիստոս ի ձեռս  իմ: - 286. Եւ ձգեաց 

զգլուխն Սահուռայ սրով և ինքն անդէն պսակեցաւ յերկու իշխանաւք: - 

286. 

ՍԱՂԱՒԱՐՏ - յարձակեալ ի վերայ նորա եհար մրճովն ի վերայ 

սաղաւարտին – 91. Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ 

գագաթանն և գոգեաց սաղաւարտն – 224. և տեղի տայր սաղաւարտն 

մրճին Սմբատայ, որ և հազիւ կարաց հանել: - 224. 

ՍԱՂՄՈՍԵԼ - Եւ ելին ի գլուխ բլրին, սկսան սաղմոսել այսպէս – 121. 

ՍԱՂՄՈՍԵՐԳՈՒԹԻՒՆ - Իսկ ի լուսանալ աւուրն Ե-երորդի՝ լուան 

զձայն սաղմոսերգութեան / ծն. սաղմոսերգութեանց / նոցա – 120. 

ՍԱՄՈՒԵԼ - թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և իմոցն, ես Յովհան 

Մամիկոնեան եպիսկոպոս, ԼԵ-երերդ Զենոբայ, առաջին եպիսկոպոսէ 

Մամիկոնենից, ի հայրութեանն Սամուելի, որ չորեքամսեան էր նստեալ: 

– 288.   

ՍԱՆԱՍԱՅ - և երկու հարիւր այր աշտենաւորս ի Սանասայ /ծն. ի 

Սանասայի / ի ծմակն թողեալ, և ինքն  Մ այր առեալ գնաց ի Մուշն աւան 

առ Միհրան: - 185. 

ՍԱՆԴԱՐԱՄԵՏ - Եւ այնչափ են բազում դևք ի տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ 

զսանդարամետս անդընդոց: - 99.   

ՍԱՊՈՆ - տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ երկրիս 

զխոտն և զհացն կերան…և զսապոնին / ծն. զսապին, զսպին / գինն ԿՌ 

դահեկան - 228. 
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ՍԱՍՏԻԿ - յանկարծակի ծագեաց լոյս սաստիկ առաւել քան 

զճառագայթս արեգական  ի նշխարացն – 96. Եւ սկսան հնչեցուցանել 

զփողս պատերազմաց, և թնդիւն սաստիկ շուրջանակի – 127. Իսկ զաւրքն 

Յունաց տրտմեցան սաստիկ ամաւթով: - 160. Իբրև յանհոգս եղէն, ապա 

կալեալ զխելս կարմնճին, և ձայն սաստիկ հնչեցուցին  շուրջանակի 

զնոքաւք – 187. Եւ տարածեալ զնոսա ի դաշտ անդ, կոտորած սաստիկ 

գործեցին: - 213. և հնչեցուցանէին զփողսն սաստիկ շուրջանակի – 257. 

զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, զի ջորիքն ընդ ձայնս 

ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս սաստիկ փողոցն 

խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. Իսկ սուրբ 

եպիսկոպոս քաղաքին Մանկնոս անիծեաց սաստիկ զիշխանն: - 284.  

ՍԱՍՏԿԱՆԱԼ - սաստկացաւ մարտ պատերազմին ի վերայ պարսից – 66. 

Բայց գիտաց եթէ կարի սաստկանայ, ձայն բարձեալ ասէ – 241.   

ՍԱՏԱԿԵԼ - սակայն թշնամիք մի՛ յերկարեսցին, այլ չարիւք 

սատակեսցին – 97. Եւ ընդ բանիցն եհար զնա, և անդէն սատակեցաւ: - 

155. և զտեղիսն, զոր նա հաւատս ունէր, կործանել հրամայեաց, և 

զկրաւնաւորսն սատակել: - 163. զի ինքեանք սկսան մարտնչել ընդ 

միմեանս և զմիմեանս սատակել – 219. Եւ մտեալ զաւրաց ի տունս՝ զորս 

պարսիկ լեզուաւ գտանէին, սատակէին: - 227. որ կամեցան ելանել ընդ 

նոյն տեղի և զկրաւնաւորսն սատակել / ծն. սպանանել /: - 265. երեք 

հազար ի մին գիշեր սատակեցան - 285. 

ՍԱՏԱՆԱՅ - ուստի յոյժ ձեռն ի գործ առեալ, կործանեցի զպատկերս 

սատանայի – 36. Զի զայն ուսոյց նոցա հակառակն ճշմարտութեան 

սատանայ – 40. Եւ ձեզ աւետիք զի սատանայ կործանեցաւ – 121.  Որդի 

սատանայի՛, յիրաւի է անուն քո Ասուր – 215.   

ՍԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ - այլ և մեզ ոչ է արժան առնուլ ի նմանէ, զի աշխատեալ 

է, առանց այլոց սատարութեան – 50. 

ՍԱՐԿԱՒԱԳ - և կոչեցին ընդ նմա զԱնքիկոս սարկաւագ – 52. Իսկ 

սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս հանդերձ Բ 

սարկաւագաւք – 120. Եւ առաքեաց Աղբիանոս զերկու սարկաւագսն 

աւետաւորս – 121. Եւ դարձեալ զնոյն սարկաւագսն աւետաւոր 

արձակեցաք ի  ստորոտ Արձանին – 122. 

ՍԱՐՍԵԼ - Ի սմանէ մահ սարսեալ և երկնչի մերձենալ առ 

հաւատացեալս: - 170. 

ՍԵԱՄՔ - Իսկ Աթանագինէս հուպ առ սեմսն / ծն. սեանսն, առ սեամս 

չիք, ճիշտը՝ սեամս / ընդ ձախակողմանն, և այսպէս անյայտ կան ի 
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պահեստի – 103. զի այր ոմն լուսաւոր ընդ սեամս եկեղեցւոյն յայս կոյս 

ելեալ՝ ասէր ցնա – 280. 

ՍԵԲԱՍՏԻԱՅ-Եւ ելեալք ի Կեսարիայէ մնայր ժամանակս ինչ ի 

Սեբաստիայ– 78. 

ՍԵՂԱՆ1 - որք եկին ի սեղան տիկնոջն – 153. ի շուրջ եկեալ ի նոյն 

սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. 

ՍԵՂԱՆ2 -  և առաջի սրբոյ սեղանոյն երկրպագեցուցին տեառն  և  բերին 

ետուն զնա: - 150. և գնաց  առաջի սրբոյ սեղանոյն,  և  ծունր կրկնեալ 

ասէր – 153. Իսկ եկեղեցպանն  և  մի ոմն  ի  կրաւնաւորացն յարուցեալ  ի 

սեղանոյն գնացին  ի  դուռն Կարապետին – 154. Եւ ինքեանք տարածեալ 

զձեռս առաջի սրբոյ սեղանոյն սկսան ասել այսպէս – 165.  Եւ լուեալ 

սրբոցն՝ երկրպագեցին  առաջի  սրբոյ սեղանոյն: - 174. Իսկ Սմբատայ 

առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ Կարապետն, անկաւ առաջի 

սրբոյ սեղանոյն - 252. և  առեալ զխաչն՝ եբեր  ի  վանս Գլակայ ի սուրբ 

Կարապետն և եդ ի դարանն, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյն–279. Եւ արկեալ 

զինքն ի վերայ սեղանոյն զենին յաւուր Պենդեկոստէին, յառաջ քան 

զՔրիստոս պատարագեալն: - 285. 

ՍԵՂԲԵՍՏՐՈՍ - Այս առաջին պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի, զոր 

ի Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 74.   

ՍԵՆԵԿ - Եւ մտեալ ի սենեկն /ծն. ի սենեակն, ի սենեակ/ ՝ խաւսեցաւ ընդ 

նմա այսպէս – 185. Իսկ նա վասն խաւթութեանն ի սենեկն / ծն. ի 

սենեակն / եմուտ և զնա միայն թողոյր ի ներքս: - 189. Եւ ինքն ելեալ 

կոչեաց զպարսիկ դպիրն Միհրանայ ի սենեկն /ծն. ի սենեակն/  – 192. և 

մինչդեռ մտանել կամէր ի սենեկն / ծն. ի սենեակն, ընդ սենեակն /, 

աճապարեալ ունէին զփողիցն – 193. 

ՍԵՐԵԴՈՆ - Եւ եդեալ զնոսա ի սուրբ  Սերեդոնն / ծն. Սիրեդոն, 

Սերիդոնն / ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև 

ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76.   

ՍԵՐԵՄ - Իսկ որ աւագն էր  ի  ձիագողսն, Սերեմ կոչէին – 237. Եւ իբրև 

դարձան, Սերեմ / ծն. Սրեմ / մեռաւ– 237. 

ՍԵՐԵՄԱՁՈՐ - Եւ կոչեցաւ անուն անտառին Սերեմաձոր /ծն. 

Սրեմաձոր/ – 237.   

ՍԵՐԵՄԱՎԱՅՐՔ - Իսկ Սմբատայ ելեալ ի վերայ լերինն, զոր 

Սերեմավայրք / ծն. Սերեմավանք / կոչեն, բանակեցաւ հանդէպ 

Տիգրանայ: - 254. 

ՍԵՐՄԱՆԵԼ - զի մի՛ և այս ի ձերում երկրիդ սերմանեսցի: - 110. 
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ՍԵՒ - զի սևք / ծն. սեաւք / էին և գիսաւորք և զազրատեսիլք – 107.   

ՍԵՒԱԶԳԵՍՏ - կրաւնաւորքն սևազգեստ էին և մազեղինաւք  – 270. 

ՍԷՐ - որ դու իսկ ըստ սիրոյ քո ընձայս մատուցեր զնոսա աշխարհիս 

Հայոց: - 37. Այլ ըստ սիրոյ մտերմութեանդ քո, զոր ունիս առ մեզ, աղաչեմ 

զմիւս ընձայս այլ շնորհեսցես ինձ: - 37. Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ 

անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր 

ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 59. Տեառն և սիրելի երջանիկ 

եպիսկոպոսացդ, ի  Զենոբայ անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի 

Հայաստանեայցս յոյժ սիրով ողջոյն ի տէր – 64. այլ յարուցեալ առնու 

զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ պատճառաւ փախստեան աղագաւ 

գայ առ Խոսրով: - 67. և հազիւ կարաց արձակել զնոսա հաշտութեամբ և 

սիրով: - 77. Եւ արդ՝ ես եկեալ եմ վասն սիրոյ – 208. թէ սէր եկիր 

արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ – 209. Կամ եթէ սիրոյ 

պատճառանաւք  եկիր, զիմ քաղաքդ ընդէ՞ր շինեցեր, կամ զբերդ: - 209. 

Եւ ընդյառաջ գնաց Սմբատ Սուրենայ  և ընկալաւ զնա սիրով: - 229. Իսկ 

նա ուխտ սիրոյ դնէր ի միջի ոչ միայն մարզպան Հայոց և Պարսից 

համարել, այլ և դեմեսլեկոս առնել բովանդակ Հոռոմոց: - 283. 

ՍԷՐ  ԱՐԿԱՆԵԼ - թէ սէր եկիր արկանել, զկինդ ընդէ±ր ածեր ի հետ – 

209. 

ՍԹԱՓԵԼ - Արդ՝ արի՛, սթափեաց, և զեկեալդ ի վերայ մեր զՄիհրան 

յուղարկեսցես: - 177.   

ՍԻՄԱՔՈՍ - Ապա հարկ եղև վասն նորա և վասն սուրբ տեղեացն 

յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն Սիմաքոս – 60. 

ՍԻՄՈՎՆ - որոց անուանքն են այսոքիկ. Թէովնաս, Պաւղիկարպոս, 

Սիմովն /ծն. Սիմէօն, Սիմէովն, Սիմէոն /, Յովհաննէս, Եպիփան- 175. 

ՍԻՆԵԱՅ - զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով 

ի մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ / ծն. Սինա / 

յանկոխն ի գազանաց - 40. 

ՍԻՈՆ – տե՛ս ՍԻՈՎՆ  

ՍԻՈՎՆ, ՍԻՈՆ - զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր 

փարախն վերին Սիովնի /ծն. Սիովն, Սիօնի/ փոխարկեալ – 45. Մի՛ եղիցի 

իշխանութիւն չարին ի վերայ հաւատի քո և մի՛ ապականիչ 

ժառանգութեան վերին Սիոնի/ ծն. Սիովնի, Սիօնի /: - 172. Եւ նորա 

հրաման տուեալ պարսկացն՝ կոտորել զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի 

սուրբ Սիովն / ծն. Սիօն /: – 284. 

ՍԻՐԵԼ - Որով զկեանս ատեցի  և  զմահ սիրեցի: - 86. 
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ՍԻՐԵԼԻ - Տեառն և սիրելի /ծն. սիրեցեալ/ եղբարց և հալածական 

մշակացդ վասն բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատաւ և 

ամենայն իշխանաւքս: - 47. Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի 

Զենոբայ անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի Հայաստանեայցս 

յոյժ սիրով ողջոյն ի տէր – 64. և նա եղև սիրելի վասն սրբութեան իւրոյ 

Մուշեղայ իշխանին Մամիկոնէից: - 147. 

ՍԻՐՏ - Եւ եղև միջնորդ արքայն ճենաց  և  ոչ կարաց գրաւել զսիրտ նոցա 

ի  հաշտութիւն: - 67. Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ 

կտրաւն փայտի էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. Տե՛ս,  տէր,  

զբեկեալ սիրտ իմ, և  ողորմութիւն արա ինձ վիրաւորեցելոյս–153. ,,Ով 

սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ լերուք ընդ իս 

այսաւր ի տէր, զի ներեաց ինձ և կատարեաց զփափագումն սրտի իմոյ:  – 

153. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի 

միւս յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի 

բանդ: - 193. Եւ բախեալ տիգաւ ի թիկունս նորա և անց ընդ զրահսն ի 

ներքս, և եհան ընդ սիրտ նորա – 224. Եւ իբրև դարձան, Սերեմ մեռաւ, զի 

հարին նետիւ ի սիրտ նորա - 237. 

ՍԻՒՆ - դու՞ ես, որ զկրաւնաւորսն իմ՝ զսիւնսն աշխարհի զենել ետուր: - 

190. 

ՍԻՒՆԵԱՑ ՏՈՒՆ - զի այս իշխանն է Անկեղ տանն և Սիւնեաց տանն. և 

այլք ի պատուաւոր արանց, զոր դուք իսկ ճանաչէք: - 85.   

ՍԻՒՆԻՔ- Սիւնեաց իշխան, յառաջ մատի՛ր և տես, գուցէ զաւրքդ 

հիւսիւսոյ իշխանին են: - 81. զի այս իշխանն է Անկեղ տանն և Սիւնեաց 

տանն – 85. և ամենայն զաւրքն զաղաղակ բարձին առաջի իշխանին 

Սիւնեաց: - 90. Իսկ Սիւնեաց իշխանն ոչ հանդուրժեաց առ թշնամանսն – 

91. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր  ի  նոյն պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն 

Սիւնեաց զփող պատերազմին  ի խաղաղութիւն – 94. Եւ իբրև լցաւ նոցա 

անդ ինն աւր, երթեալ իշխանն Սիւնեաց յաւանն Կուառս, հաւանեցոյց 

զզաւրս գեղջն գալ ի մկրտութիւն – 105. զոր կանգնեաց իշխանն Սիւնեաց 

հրամանաւ սրբոյն Գրիգորի – 126. զի մինչ Տրդատ զԻննակնեան խաչն 

կանգնեաց … Սիւնեացն զԿուառացն  կանգնեաց – 127. Եւ մի ոմն ի 

զաւրացն Սիւնեաց ըմբռնեաց պատանի մի ի զաւրացն հիւսիսականաց և 

ած առ թագաւորն: - 129. Իսկ զաջ զաւրուն թևն տայր ի ձեռս իշխանին 

Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն իշխանին Անգեղ տանն: - 134. Սիւնեաց 

իշխան, ի մէջ ած զգունդ այծուցդ, զի անկաւ հոնն: - 137. Եւ աճապարեալ 

հիւսիսայինն՝ կտրեաց զգլուխ երիվարին Սիւնեաց իշխանին: - 137. Եւ 
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ոմն ի ծառայից Սիւնեաց իշխանին մղեաց զոմն ընկէց յերիվարէ իւրմէ – 

138. Ու՞ր ես, իշխանդ Սիւնեաց, հաս ինձ յաւգնականութիւն: - 139. 

զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ տայր հանել, որպէս զնենգաւոր և զխաբող 

ազգ:- 284. 

ՍԻՒՍ – Յորոց մին մշակն, զոր խնդրեմք ի քէն, Եղիազարոս, և միւսն 

Սիւս հայոց եպիսկոպոս, եղբայր Զենոբայ Ասորոյ, զոր ընդ իս ածեալ 

ձեռնադրեցին եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն – 38.   

ՍԼԱՔ - այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով եմ սրբեալ 

զարիւնն ի ճակատէս փոխանակ քրտան: - 178. 

ՍԿԱՅ - Քաջ և հզաւր բազկի Վահանայ Սկայի /ծն. Հսկայի/ դիցն 

աւգնականութեամբ ողջոյն: - 207. 

ՍԿԻԶԲՆ - քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին յաշխարհդ Հայոց – 

41. Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն նախ ի մահուն 

Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 63. Արդ ես սկիզբն այսմ 

պատմութեանս զձերդ եդից հարցումն: -66. առեալ քարինս անկազմս և 

անտաշս, և գտեալ կիր ի բնակութիւն կռոցն, սկիզբն արար եկեղեցոյ – 

100. 

ՍԿԻԶԲՆ  ԱՌՆԵԼ - Իսկ Զենոբ աղաչէ սկիզբն առնել պատմութեանն 

նախ ի մահուն Խոսրովու և անտի ոճով գրել զամենայն – 63. առեալ 

քարինս անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի բնակութիւն կռոցն, սկիզբն 

արար եկեղեցոյ – 100. 

ՍԿՍԱՆԵԼ -  Բայց թէպէտ և արտաքին մարդս մեր ապականի, սակայն 

ներքինն զնորոգումն կենաց սկսանի: -45. և զաւրացաւ արքայն Հայոց և 

սկսաւ ապականել զերկիրն պարսից  ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել  

սպանմամբ և գերութեամբ: - 67. Եւ ի վաղիւն բազում պատերազմունս 

սկսաւ լինել – 77.  Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան գործել ի 

ցանգ  այգեացն – 80. զի յորժամ լուան երիվարքն, սկսան վրնջել և 

պատերազմ յուզել: - 81. Իսկ Արձանն յառաջ մատուցեալ սկսաւ 

թշնամանել զիշխանսն հայոց – 84.  Յայնժամ ի մէջ անցեալ Արձանն և 

իշխանն Անկեղ տան  և սկսան անցանել զմիմեամբք – 86. և  յերկուց 

կողմանց ի մէջ առեալ զզաւրսն Հայոց, և սկսան կոտորել: - 88. նոյնպէս և 

այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 88. և սկսաւ կռուել ընդ 

իշխանսն Հայոց: - 90. Եւ յանխնայ սկսաւ արեան ճապաղիս հանել – 90. 

Եւ դարձան ի վերայ զաւրացն և յանխնայ կոտորել սկսան արս ՌԼ 

դիաթաւալ կացուցանէին: - 93. Եւ հիացեալ սկսան զղջանալ – 96. Իբրև 

կործանեցին զաւրքն զկուռսն, սկսաւ սուրբն Գրիգոր հիմն արկանել 
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եկեղեցոյ – 99. Եւ ելին ի գլուխ բլրին, սկսան սաղմոսել այսպէս – 121. Եւ 

սկսան հնչեցուցանել զփող պատերազմաց – 127. Արդ սկսան իշխանքն 

մեր ելանել ընդդէմ նոցա  ի  պատերազմ – 128. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, 

զաւրքն սկսան կազմել փողոց թագաւորին, զի  յԱրձանն ելցէ: - 130. Եւ ի 

վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և փողոցս պատերազմին թողել Բ դրունս – 

134. Եւ իբրև ամենայն զաւրքն սկսան դէմ իրերաց անցանել – 134. Եւ 

իբրև եկին իրերաց, սկսան իբրև զմրճաւորս քարահատաց կամ իբրև 

զուռնաւորս մինն առնոյր և  միւսն իջուցանէր:   - 135. Բայց սկսաւ 

պակասել արքայն հիւսիսոյ, և գիտաց, եթէ վնասելոց եմ: - 135. և 

յարձակեցան ի վերայ հայոց զաւրացն. և սկսան կոտորել: – 139. Իսկ 

նորա առեալ զմանուկն  սկսաւ արտասուել  և  լալ զինքն ասելով – 150. 

սկսան բախել իրերաց, զոր յոյժ վաստակեցաւ Մուշեղ: - 159. Իսկ նա ոչ 

ինչ յղեաց պատասխանի, այլ սկսաւ զերկիր իւր ամրացուցանել: - 163. Եւ 

ինքեանք տարածեալ զձեռս առաջի սրբոյ սեղանոյն սկսան ասել այսպէս 

– 165.  և սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն խաղաղութեան աշխարհի – 

174. Եւ սկսան մրճաւք հարկանել – 175. Իսկ Վահան յանձին կալեալ 

զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա յուղարկել, զի հաշտեսցի և 

գնասցէ: - 179. Դիմեցին և նոքա ի քաղաքն և սկսան մտանել: - 183. Իբրև 

բազումք մտին ի  քաղաքն և այլքն դեռ մտանէին, սկսան կասկած առնուլ 

զիրացն և կամէին յետս դառնալ: - 183. Եւ ինքն սկսաւ վտանգել զնոսա 

բանիւք՝ եթէ արժա՞ն էր ձեզ զմարգարտեայ զպսակն մարզպանին 

գողանալ: - 193. և սկսան յանխնայ կոտորել – 187. Եւ արդ ի  վաղիւն 

սկսան զաւրքն գալ  ի  նոյն տեղի լերինն: - 199. շինել սկսաւ քաղաք և 

տնկել այգիս և բուրաստանս – 206. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան 

ամբողջ, նախանձեալ զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ նոցա և 

սկսան կոտորել: - 213. Եւ իբրև կացին հանդէպ իրերաց, սկսաւ Ասուր 

թշնամանել զՎահան  և  գայլ կոչել: - 214. Եւ սկսան մարտնչել ընդ 

միմեանս: - 214. Իսկ Վահանայ սկսաւ պակասել  և  ձայն բարձեալ ասէր 

– 216. զի ինքեանք սկսան մարտնչել ընդ միմեանս և զմիմեանս սատակել 

– 219. և անդ անկան ի վերայ ձիագողացն և սկսան կոտորել: - 236. Իբրև 

հասին հարիւրքն առ Սմբատ  և  ելին  ի  բլուրն, և զաւրքն Պարսից սկսան 

բազմանալ ի վերայ Սմբատայ և Վարազայ – 239. և սկսան արեամբ 

թաւթաւել ինքեանք և երիվարք իւրեանց: - 239. Եւ սկսան ոմանք երկմտել 

ի զաւրացն Սմբատայ: - 244. Եւ յինքեանս առին և սկսան կոտորել 

յանխնայ մինչև ի մուտս արևուն: – 245. Իսկ Սմբատայ առեալ և 

ընթերցաւ զթուղթն …  սկսաւ լալ և ասել այսպէս  - 252. Որ իբրև արկին ի  
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բանակն,  և  ինքեանք զհետ մտեալ սկսան կոտորել – 257. և սկսան ի 

վայր հոսել ընդ բարձրութեան ահաւոր վիմացն: - 258. Արդ իբրև 

առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր առնել Տիգրանայ և որդոյ նորա, և ոչ գտին: 

- 259.  Իբրև եկին միմեանց Միհրխոսրով և Սմբատ, և սկսան հարկանել  

զգլուխ իրերաց – 260. և սկսաւ պակասել Սմբատ, զի այր ծեր էր: - 260. 

Իսկ Սմբատ զամենայն յոյս յաստուած եդեալ, և սկսաւ ասել այսպէս – 

263. Եւ ի նոյն տեղւոջ սկսաւ մի մի ունել զնոսա և զթլփատսն կտել: - 266. 

Եւ պատեցին ի մէջ զզաւրսն Պարսից, և սկսան ցրուել զնոսա ի միմեանց 

– 275. Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ 

Ասորւոյ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն 

եկեղեցին: - 287. 

ՍՄԲԱԹ – տե՛ս ՍՄԲԱՏ  

ՍՄԲԱԹ, ՍՄԲԱՏ - որդի նորա Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս 

հազար երիվար – 210. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս 

վեց հարիւր … Եւ Սմբաթ որդի նորին՝ ԺՌ:  - 211. Եւ նորա զայս լուեալ 

առեալ վեց հազար այր և զՍմբատ զորդի իւր, և գնաց ի պատերազմն: - 

214. Իբրև խմբեցաւ պատերազմ, ակն կալաւ Սմբատ որդին Վահանայ ի 

վերայ Ասուրայ և պատահեաց նմա: - 215. Ու՞ր ես Սմբատ որդեակ, հաս 

յաւգնականութիւն:  - 216. Իսկ Սմբատայ քաջաբար ի վերայ յարձակեալ 

ասէր – 216. Ի նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ 

Սմբատ – 217. Զոր տեսեալ քաջին Սմբատայ ասէր – 219.  Եւ  կազմեալ 

նորա հեծեալս երկու հազար և հինգ հարիւր, և հանէ առ Սմբատ 

իշխանն: - 220. Իսկ Սմբատ կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց – 221. 

Իբրև ճակատեցան  ի  պատերազմ ընդ յիրեարս, զառաջին 

յաղթահարեցին զՍմբատ – 222. Արդ՝ իբրև  ի  դիմի հարան Վաղթանկ  և  

Սմբատ, ասէ Վաղթանկ – 222. Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ՝ եհար և 

կտրեաց զսռնապան բարձից նորա – 223.  Եւ Սմբատայ ձայն բարձեալ 

ասէ – 223.  Եւ հասեալ Սմբատայ եհար մրճովն ի վերայ գագաթանն և 

գոգեաց սաղաւարտն, և գլխոյն ոսկրն ի ներքս պատառեաց – 224. և տեղի 

տայր սաղաւարտն մրճին Սմբատայ, որ և հազիւ կարաց հանել: - 224. Եւ 

Սմբատ զհետ մտեալ ասէ – 224. Եւ ծառային դարձեալ ձգեալ զգլուխն՝  

եհար զկուրծսն Սմբատայ  և  ասէ – 225.  Իսկ Սմբատայ առեալ զգլուխն և  

զհետմտեալ ծառային ասէ – 225. Իսկ Սմբատայ առեալ զզաւրն, գնայ  ի  

վերայ քաղաքին Պորպայ՝  ի  գիշերի: -  226.  Եւ զքիթսն կտրեալ  և  ի  շար 

արկեալ՝ բերին առ Սմբատ – 227.  Եւ ընդյառաջ գնաց Սմբատ Սուրենայ և 

ընկալաւ զնա սիրով - 229. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն 
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Սուրէնայ, ետ զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 229. Ասէ Սմբատ – 230. 

Եւ ասէ Սմբատ – 232. և Սմբատ եթող զորդին իւր զՎահան յայնկոյս – 233. 

Իսկ Սմբատայ բարկացեալ ասէ – 235.  Սմբատ և իշխանն Պալունեաց, 

թաքեան ի ձորս ուրեք – 238. իբրև հասին հարիւրքն առ Սմբատ և ելին ի 

բլուրն, և զաւրքն Պարսից սկսան բազմանալ ի վերայ Սմբատայ և 

Վարազայ – 239. Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և 

Վարազ յահեակ, և սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք և երիվարք 

իւրանց: - 239. Եւ մածեաւ սուրն ի ձեռին Սմբատայ և ոչ  կարաց հանել – 

240. Իսկ Սմբատայ ելեալ յեզր պատերազմին, հրամայեաց բերել պարսիկ 

մի – 242. Եւ սկսան ոմանք երկմտել ի զաւրացն Սմբատայ: - 244. Իսկ ըստ 

տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս Սմբատ – 244. և ածէր զՎահան 

Կամսարական, զորդին Սմբատայ, և վեց հազար այր նմա: - 244. Իսկ 

Սմբատ լուեալ ասէր – 244. Իսկ Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն 

կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր մի - 246. Դարձեալ այլ զաւր առաքեաց 

Խոսրով  ի  վերայ Սմբատայ տանն Մամիկոնէիցն՝ զՏիգրան զաւրապետն 

մեծ  Ի հազարաւ – 250. որ իբրև եկն յԱպահունիս և կոչեաց զՍմբատ առ 

ինքն: - 250. Իսկ Սմբատայ առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ 

Կարապետն – 251. Եւ առաքեաց  առ  Սմբատ զաւրս և ասէ – 253. Իսկ 

Սմբատայ ելեալ ի վերայ լերինն, զոր Սերեմավայրք կոչեն, բանակեցաւ 

հանդէպ Տիգրանայ: - 254. Իբրև  երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, 

որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից 

իշխանացն – 255. Իսկ Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ 

արամբ – 259. Իբրև եկին միմեանց Միհրխոսրով և Սմբատ, և սկսան 

հարկանել զգլուխ իրերաց – 260. և դիմեաց զզաւրն ի վերայ Սմբատայ 

իբրև զմեղու – 260. և սկսաւ պակասել Սմբատ, զի այր ծեր էր: - 261. Իսկ 

Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն և եհար զուսն, թիկնախառն  

ի  վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. Իսկ Սմբատայ / ծն. Սմբատ / 

իմացեալ եթէ գնացին, յարուցեալ մտին զհետ  նոցա. և ի վաղիւն հասին: - 

262.  Իսկ Սմբատ զամենայն յոյս յաստուած եդեալ, և սկսաւ ասել այսպէս 

– 264. Եւ խիստ վաստակեցաւ Սմբատ յաւուր յայնմիկ: - 265. Ի սոյն ամի 

վաղճանեցաւ Սմբատ – 267. Եւ դարձաւ Վարազ առ Սմբատ որդին իւր,  և  

իջին  առ  Վահան –  276. 

ՍՆԱՆԵԼ - և անդ սնաւ առ հաւրաքեռ իւրում – 70. 

ՍՆՈՒՑԱՆԵԼ -և դադարեալ ի Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի 

ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ համարձակ սնուցանէր զմեր 

Լուսաւորչին: - 69. ո՞չ ես զքեզ ծնայ  և սնուցի – 151. 
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ՍՈՅՆ - զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի սահման 

ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ - 34. Ի սոյն ամի Կարապետն, որ 

յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ խիստ եղև: - 202. Ի սոյն ամի 

վաղճանեցաւ երանելին Թոդիկ հայր Գլակա վանիցն – 203. Ի սոյն աւուրս 

վաղջանեցաւ երանելին Ստեփաննոս – 248. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ 

Սմբատ – 267. Ի սոյն աւուրս կնքեցաւ Տիրան որդին Վահանայ ի  վանս 

Գլակայ: - 267. Ապա ի սոյն ամի ելանէ Հերակղ և սպանանէ զԽոսրով: - 

285. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին – 286. 

ՍՈՅՆՊԷՍ - Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս 

այսորիկ, որպէս յառաջ հիմնարկեցաւ սա քան զամենայն եկեղեցիս … 

սոյնպէս մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել զերկիր – 173. 

ՍՈՎ -Եւ արջ, զի զոր ուտէն՝ Չմնայ  առ  ինքն, ի  սովոյ /ծն. ի սովու/ 

մեռաւ – 247. 

ՍՈՎՈՐ - Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ ի վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ 

լերինն, զոր աւրինակ սովոր էին ասպատակել: - 80.   

ՍՈՒԳ - Եւ ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին Մոկաց 

իշխանին, որ և մեծ սուգ եհաս իշխանացն: – 94. Սուգ առին իշխանքն և 

կաթողիկոսն և եպիսկոպոսունքն: - 280. Յետ այսքան պատմեալ 

զրուցատրութեանց, սուգ ժամանեաց խաղաղաբնակ երկրիս մերում – 

283.  

ՍՈՒԳ ԱՌՆՈՒԼ-Սուգ առին իշխանքն և կաթողիկոսն և 

եպիսկոպոսունքն:- 280. 

ՍՈՒՍԵՐ - Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր հրաման 

տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: - 70. և 

կազմեցան զաւրէն պատերազմի և սուսեր ընդ մէջ ածեալ՝ այնպէս եկին  

առ թագաւորն: - 161. և որք զսուսերս մեր ի ժանգոյ և յարեանց սրբեցին: - 

253. Իսկ նորա տեսեալ զսուսերն մերկ ի ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն 

տալ, - 255. և ժողովեալ զկարասին, և զպատուական ակունսն, և զընտիր 

սուսերսն, ել ու գնաց:- 255. 

ՍՈՒՍԵՐԱՒՈՐ - Իսկ նորա ԴՌ արանց ընտիր սուսերաւորաց առաքեաց 

– 84. 

ՍՈՒՏ - Ո՛վ, որ խրոխտաս ի վերայ մեր. եթէ վասն աստուծոցն 

մարտնչիս, սուտ ես. եթէ վասն երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք  - 85. Այլ 

գիտեմ, զի սուտ ես, իբրև զշուն կծկիս – 209. 

ՍՈՒՐ - Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր հրաման տայր 

թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: - 70. իջուցանէր 
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զսուրն ի վերայ աջոյ թիկանն - 87. Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և 

հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և 

գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո – 133. Եւ անդէն 

բարձեալ զաջ ձեռն ի վեր իջուցանէր զսուրն ի վերայ ձախոյ թիկանն և 

անցուցանէր ընդ գաւտին – 136. Իսկ նա վտանգեալ փութապէս էած 

զսուրն և կտրեաց զոտն երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 137. Որ ոք 

յանդգնեսցի մարտնչել Ընդ եկեղեցի աստուծոյ Այս սուր եղիցի ընդ նմա – 

155.  Եւ նորա ձգեալ զձեռն իւր ի սուրն, որ կայր առաջի և կտրեաց նախ 

զիւր քիթն և եդ առաջի ասելով – 190.  Եւ յանկարծակի եհար զնոսա սրով: 

- 210. Որդի սատանայի՛, յիրաւի  է  անուն  քո Ասուր, զի սուր քո  չէ ինչ,  և 

մարտուցեալ  ընդ կտրիճս՝ ծանիցես զպարտութիւն քո: - 215. որք գէշ գէշ 

պատառեն զձեզ սուրք մեր: - 223. և  հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ 

նորա – 223. Եւ զերկու իշխանսն պարսից կախեալ զծառոյն՝ խեղդեցին. և 

զչորս հարիւր այրն ընդ սուր հանեալ: - 235 Իսկ որ աւագն էր  ի  

ձիագողսն, Սերեմ կոչէին, դարձաւ ի վերայ և սուր հանեալ ըննդէմ նոցա 

ինքն միայն պատերազմեցաւ  մինչև դարձան ընկերքն: - 237. Եւ մածեաւ 

սուրն ի ձեռին Սմբատայ և ոչ  կարաց հանել, զի մածաւ/ճիշտը`մածեաւ/ 

արիւն ընդ սուրն – 239-240.  Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն 

ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր – 240. Փութասջիք, զի 

մածաւ /ճիշտը`մածեաւ/ սուր քաջին, և սուրն, ո'ր ի ձեռին նորա, 

կոտորեցաւ: - 240. Եւ նորա փոխեալ այլ սուր և հեծեալ յայլ երիվար: - 

242. Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ զսուրն և եհար զուսն, 

թիկնախառն ի վայր ընկեաց զգլուխ աւագի նոցա: - 261. Իսկ Վահան 

աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին, որ ոչ մնաց և 

ոչ մի: - 265. Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ,  և  գնաց  ի  

քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր, եհար սրով և հրով և գերեաց 

զքաղաքն: - 284. իսկոյն իշխանն Անձաւացեաց  Սահուռ ապստամբեալ, ի 

դուրս ելեալ և սուր ի վերայ Հայոց զաւրուն դնէր: - 286. Եւ ձգեաց զգլուխն 

Սահուռայ սրով - 286. 

ՍՈՒՐԲ - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր թարքմանեալ է Զենոբայ Ասորոց 

եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն Գրիգորի – 33.   Զառ  ի  

յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ փառաւորեալ երիցս երանեալ 

տեառն և  աստուածարեալ սրբոյ հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու 

Կեսարեան հոյակապ  քաղաքիդ քահանայապետ, առ ի ձեր սրբոյ 

ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ 

և սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և  ապա բոլոր  
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տիեզերաց: - 34. զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի 

սահման ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ - 34. զի զգանձն կենաց 

շնորհեսցէք երկրիս Հայոց, զմիջնորդն աստուծոյ  և մարդկան զսրբոյ 

Մկրտչին Յովաննու – 35. և այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև 

սրբոյ / ծն. ի սրբոյ / հոգոյն յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. 

Պատճէն երկրորդ պատասխանի պայմանաւոր գրոյ սրբոյն Գրիգորի, զոր 

յղեաց Կեսարիայ հայրապետն ի ժամ վաղճանին:– 39.  Եւ արդ քանզի քև 

ծագեաց ի դոսա արեգակն արդարութեան Քրիստոս, և դու ընտրեցար ի 

տեղի սրբոց առաքելոցն և մի երբէք վերջասցիս ի շաւղաց նոցա  – 41. Զոր 

և ի սրբոյն Անտոնէ ուսցիս զկարգ ճգնութեանն – 42. զԵպիփան 

աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին–

42. Եւ իբրև դարձան պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին 

զնոսա ի Տարաւն – 46. Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ 

/ ծն. սրբոյ/ Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և 

կիր եդեալ: - 50. Իսկ Եղիազար եկեալ ի ճանապարհին հանդիպի սրբոյն 

Գրիգորի և Տրդատայ – 53. Եւ անդ կացեալ բազում աւուրս, ապա 

խնդրեալ ի նշխարաց սրբոց առաքելոցն մասն ինչ, զահեակ ձեռն Անդրէի 

առաքելոյն, և զՂուկասու աւետարանչին. զոր առեալ մեծաւ 

խնդրութեամբ դարձան յաշխարհն Հայոց: - 53. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց 

ժամանակս ինչ ի Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն 

դադարեալ աւուրս քսան և հինգ ի վանս Գլակայ յԻննակնեան  տեղիսն 

Գիսանէ կռոցն, ի կայանս նշխարաց սուրբ Կարապետին: – 53. Իսկ 

սուրբն Գրիգոր հրամայեաց պաշտաւնէիցն աղաւթել յերեկորեա և ինքն 

մտեալ յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց սրբոց 

առաքելոցն և առաջի տապանի սուրբ Կարապետին–54. որք դիմադարձ 

գտան քարոզութեան սուրբ աւետարանին – 55. Իսկ մեզ շնորհեցեր լինել 

ծանաւթս անուանդ քո և ժառանգ արքայութեանդ երկնից ընդ սրբոց 

առաքելոցն – 55. և արարեր խաղաղութիւն  առ հեռաւորս  և  մերձաւորս 

գալստեամբ միածնի  քո  և  քարոզութեամբ սուրբ առաքելոցն – 55. 

Առաւել զոր այսմ աշխարհի արարեր զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն 

սուրբ Կարապետիս, որ բաժանեաց իւր մարմնովն զամենայն աշխարհս: 

- 56. և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց 

յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ 

երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. Յարուցեալ 

երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր հաճեցաւ 

տէր բնակել սրբոցդ: - 57. Եւ նորա խնդութեամբ արտաքս ելեալ էառ 
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զնշխարս սրբոց առաքելոցն – 57. Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ 

պատրաստել զնիւթն շինուածոյ սուրբ վկայարանին: - 57. Եւ եդ անդ 

զբերեալ մասն սրբոց առաքելոցն և կարգեալ անդ պաշտաւնեայս 

եկեղեցոյն արս  ԲԺ ան  -  58. և անուանեաց զայն Եղիազարու վանք և 

տաւն մեծ կատարեալ ի տեղւոջն զաւր բնակութիւն սրբոց հանդերձ 

աշխարհախումբ ժողովովք, յորում բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. 

տային նոցա զրոյց զառաջին պատերազմէն մինչև գայր սուրբն 

Գրիգորիոս / ծն. Գրիգոր / ի  Տարաւն – 58.  և գրեցին թուղթս առ սուրբն 

Գրիգորիոս աւրինակ զայս – 59. Զառ ի սրբոյ հայրապետէդ անթերի 

սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ զպատուական աջոյդ գիր ընթերցաք ի 

Հռոմ քաղաքի – 59. Ապա հարկ եղև վասն նորա և վասն սուրբ տեղեացն 

յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն Սիմաքոս – 60. Բեկտոր տանջի ի 

ջերմութենէս և սուրբն Մարկեղաս վատեալ յաչացն: - 61. Եւ շնորհք սուրբ 

հոգոյն /ծն. հոգոյն սրբոյ, հոգւոյն/ մնասցէ ի վերայ հաւատացելոցդ: - 62. 

Եւ  իբրև ընթերցան զթուղթսն, սուրբ Գրիգոր /ծն. Գրիգորիոս/ 

հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել  զառաջին պատերազմն – 62. զոր ոչ 

հաւանեցաւ սուրբն Գրիգոր, այլ բաւական համարեաց զայն միայն գրել: - 

63. Յորժամ եհաս պատուական աջոյ ձերոյ գիր առաջին սուրբ /ծն. սրբոյ/ 

հայրապետիս Գրիգորի, անթերի ուրախութեամբ գոհացաք զաստուծոյ - 

64. Եւ որ զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն 

Գրիգորիոս / ծն. Գրիգոր / ոչ հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել քան 

զհարցուածս ձեր   - 66. զոր ինքն անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս 

պատճէն ասորոց պատմութիւն: - 66. Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր 

Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն 

զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ զնորին մշակութեան ելից զկարգն: - 68. 

Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի Յակոբն այն հաւրաքեռորդի էր սրբոյն 

Գրիգորի, և անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 70. Այս առաջին պահք 

եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի, զոր ի Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 74. 

և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ 

արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին Յովաննու և 

զԱթանագինեայ վկային: - 75. և առեալ ի գիշերի զսուրբ մարմին 

Կարապետին Յովաննու  և  ետ ցՊաւղիկարպոս եպիսկոպոս, որ էր 

աշակերտ իւր – 75. զոր ինքն շինեաց, և կոչեաց զանուն նորա  սուրբ 

աստուածածին: - 76. Եւ յետ փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս 

սուրբ նշխարք Կարապետին, մինչև ի  ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 

76. և անտի հալածեալ եկն ի Կեսարիայ՝ ընդ իւր ունելով բոլորովին 



682 
 

զնշխարս սուրբ Կարապետին, բայց միայն ի գլխոյն: - 76. Եւ եդեալ զնոսա 

ի սուրբ Սերեդոնն /ծն. Սերիդոնն, Սիրիդոնն /  ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և 

եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի:-76. Եւ ի 

գալ սրբոյն Գրիգորի ի  ձեռնադրութիւն առ Ղեւոնդ Կեսարու 

հայրապետն – 76.  որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր 

զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի 

տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 

76-77. Տայր և սրբոյն Գրիգորի երկու լուսաւոր ակունս, զոր տուեալ էր 

նմա Հռովմայ հայրապետն: - 77. Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն 

Գրիգորի, եթէ ի գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ  դեռ 

ևս  ձաւնեն դիւաց: - 79. Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն 

Արծրունեաց և զիշխանն Անձևացեաց և զիշխանն Անկեղ տանն … և 

գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն   

տայ զսուրբն  Գրիգոր ի ձեռն  իշխանին Մոկաց և ասէ – 82. զոր տեսեալ 

սրբոյն Գրիգոր, թէ մեծ վտանգ է ի  տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն  մերձ 

առ աղբիւր  մի …  դնէր  և նշանագրէր: - 83. Եւ  ծածկեաց տէր զտեղին  և  

ոչ ոք կարաց տեսանել մինչև սուրբ Գրիգորիոս դարձաւ ի տեղին: - 83. Եւ 

փութապէս կոչնականս արձակեցին սրբոյն Գրիգորի – 95. զոր պահեալ 

էր սրբոյն Գրիգորի: - 96. Եւ ի բազումս ժամս արտասուեալ սրբոյն 

Գրիգորի վասն իզուր կոտորածին – 96. Աջ սուրբ Կարապետիս եղիցի 

կնիք և պահապան – 97. Եւ մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց զնոսա և 

հրամայեաց կործանել զԳիսիանէս – 98. Իբրև կործանեցին զաւրքն 

զկուռսն, սկսավ/ճիշտը` սկսաւ/  սուրբն Գրիգոր հիմն արկանել եկեղեցոյ 

– 99-100. Զոր գրեաց սուրբն Գրիգոր ի տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի անդ 

– 102. ապա երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ 

և յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103.  զի մի՛ ոք 

կարասցէ հանել զսոսա աստի, մինչև յաւր կատարածի և նորոգման սոցա 

և ամենայն սրբոց: - 104. Թէպէտ և ի սրբոց ոք ջանասցէ աղաւթիւք, մի՛ 

յայտներ – 104. և  որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ  և  անկեղծաւոր վարուք ի  

նոյն տեղւոջն, մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. Եւ առեալ 

սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա ի  ձորն Այծսանայ – 105. Եւ  տաւն 

սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր Նաւասարդի: - 106.   

Իբրև եղև այս ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն 

քրմացն և  զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր 

աստուած: - 106. Իբրև հիմնարկեաց սուրբն Գրիգոր զեկեղեցին և եդ անդ 

զնշխարսն – 110. Զայս այսպէս կարգեալ է սրբոյն Գրիգորի: - 112. Ապա 
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հրեշտակ տեառն արգել զսուրբն Գրիգորիոս / ծն. Գրիգոր / ասելով – 114. 

Հաճեցավ /ճիշտը`հաճեցաւ/ տէր սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս - 114. 

իբրև եդաք  ի  ներքս  ի  տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս 

զԻննակնեան տեղեացն, նոյնպէս ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք 

հանդերձ զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. Արդ մինչդեռ 

Տրդատ և սուրբն Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ Կոստանդիանոս 

թագաւորն, եկին հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն 

Մանծկերտ: - 117. Իսկ ես աղաչեցի զսուրբն Գրիգոր գնալ ի վանս իմ – 

118. Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ թագաւորաւն, խնդիր 

արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: - 119. Իսկ սուրբն Գրիգոր 

առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս հանդերձ Բ սարկաւագաւք 

– 119. Բարւոք գտա զձեզ, աւթևանք հոգւոյն սրբոյ  և  ճրագք լուսոյ: - 121. 

Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ի բնակութիւնս ձեր եկեալ 

են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. և աստուած այսաւր կրկին ուրախութեամբ 

լցոյց զարարածս իջմամբ սուրբ հոգոյն: - 121. Արդ, առեալ սրբոյն 

Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան տէրունական խաչին հանդերձ 

քահանայիւք և անուշահոտ խնկաւք, որ և ձայն ուրախութեան 

պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր: - 122. Եւ յետ ողջունին ասէ 

սուրբն Գրիգոր: – 122. զի կուտեցան ի տեղեաց և եղեն թուով իբրև ՃՌՆԾ,  

թող զզաւրս թագաւորին և զպաշտաւնեայս սրբոյն Գրիգորի-123. Արդ ի 

հասարակել գիշերոյն, մինչ մեք զպաշտաւնն մատուցանէաք առաջի 

սրբոյ խաչին և  սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն, ի յերկոսեան 

հիմն եկեղեցոյ արկանէր: – 126-127. զոր կանգնեաց իշխանն Սիւնեաց 

հրամանաւ սրբոյն Գրիգորի – 126. Զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, 

յարտասուս եղեալ ասէ – 130. Իբրև եկին հասին ի տեղին և զսուրբն 

Գրիգոր իջուցին յանտառն և պահէին զնա արք երեք հազար: - 133. Զոր 

իբրև դարձաւ թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն  և  իջին առ սուրբ Գրիգոր 

ի տեղին, ուր սուրբ Կարապետն  էր, մեծ գոհութիւն աստուծոյ 

մատուցանէին: – 141. զոր արգել սուրբն Գրիգոր ի պատուհասիցն: - 143. 

Եւ զի ձեր երկիրդ խորշակահար է և հացապակաս, իսկ այս ամենայն 

բարութեամբ լցեալ, առողջ, իշխանք կրաւնաւորասէրք և սուրբ ի 

չարեաց, աղքատասէրք և որբոց խնամածուք: - 144. Եւ եթէ ոյք 

յաջորդեցին յառաջնորդութիւն  սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի 

վանս – 145.  Ի սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ վանս – 145. 

Սա շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց – 146. Ի 

սորա ժամանակս եկեալ Դ այր ի յունաց՝ սուրբք և ճգնաւորք և 
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խոտաճարակք՝ բնակեցան յանապատին՝ ամս Բ: - 148. Եկին և այլ Բ 

սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս – 148. որ էին ի վանս 

սուրբ Կարապետին – 149. Իսկ կին նորա զի յոյժ փափագեալ էր 

տեսութեան սրբոցն …  գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին – 149. և առաջի սրբոյ սեղանոյն երկրպագեցուցին տեառն և 

բերին ետուն զնա:- 150. Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք սուրբ 

Կարապետիդ, և տուք տանել զիս ի տաճար անդ: - 150. և  գնաց  առաջի 

սրբոյ սեղանոյն,  և  ծունր կրկնեալ ասէր – 153. նույնպէս և զսուրբ 

Կարապետն ի Գլակայ վանսն զարդարեաց: - 156. Սա ետ  Բ. աւանս յիւր 

իշխանութենէն սուրբ Կարապետին  զԱրտեմէտ և զԳոմսն: - 157. Եդ 

բանս ի բերան զաւրացն զսուրբ Կարապետն  կոչել  յաւգնականութիւն:  – 

159. Եւ ինքեանք տարածեալ զձեռս առաջի սրբոյ սեղանոյն սկսան ասել 

այսպէս – 165. Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և Մկրտչի քո և 

աղաչանաւք սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց անդրդուելի և 

անսասանելի – 169. Եւ եղիցի փառք քո, տէր, ի տաճարի աստ, զոր 

ընտրեցեր հիմնարկութեամբ սրբոյն Գրիգորի և բնակութեամբ սուրբ 

Կարապետիս – 170. և  կացցէ, մնասցէ փառք սուրբ երրորդութեանդ /ծն. 

Երրորդութեանն/ ի տեղոջ աստ: - 170. Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն 

սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս իւրեանց – 171. դու,  տէր աստուած մեր, 

լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով  և ողորմեալ զերծուսցես զնոսա, 

զի քո արարծք  են և գինք սուրբ արեան քո: - 171. Թո՛ղ զյանցանս նոցա 

բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և մեր հեղմամբ արեանս գրեա՛ 

զնոսա յորդեգրութիւն սրբոցն ի լոյս: - 172. Աղաչեմք,  զի և մեղաւորաց 

ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես,  ի  կալ առաջի սրբոյ  

եկեղեցոյս և ունել բարեխաւս զսուրբ Կարապետս – 173. Դու հատո՛ նոցա 

բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս: - 173. Եւ լուեալ սրբոցն՝ 

երկրպագեցին առաջի սրբոյ սեղանոյն: - 174. Եւ արտաքս ելեալ 

Պաւղիկարպոս գնաց  առաջի սրբոյ խաչին  -  174.  Եւ յարձակեալ ի 

վերայ սրբոցն, առժամայն զեւթնեկեանն սպանին – 175. Եւ նշխարք 

սրբոցն անկեալ կային անթաղ զաւուրս երիս, զի ամենեքեան փախեան: - 

176. որք զկնի սրբոյն Գրիգորի եկեալ էին  ի  Կեսարիայէ: - 176.  և սուրբ 

Կարապետն եղիցի քեզ աւգնական և պարիսպ. և աղոթք սուրբ 

կրաւնաւորացն՝ յաջմէ և յահեկէ: - 178. Այս այն գլուխ է, որ խորհեալ էր 

զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. 

Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ 

յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 
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195. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ կատարէին ի սուրբ 

Կարապետին բազում քահանայիւք և եպիսկոպոսաւք – 203. զի հայր էր 

փառաւոր և սուրբ վարիւք – 204. Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ վարուցն 

ամենեքեան իբրև զՅովաննէս Կարապետն համարէին զնա:-204. Սա 

խնդրեաց ի սուրբ Կարապետէն կապել զբերանս գազանացն, որք 

զլուսաբերսն ուտէին – 204. Եւ երկու հարիւր ձի զառաջին յաղթութեանն 

աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին - 211. Փառք քեզ Քրիստոս, 

փառք քեզ սուրբ Կարապետ, որ յաղթեցեր հակառակորդիս: - 215. 

Աւգնեա մեզ, սուրբ Կարապետ: - 216. Վստահ եմ յաստուած, թէ 

որովհետև ծառայել եմ սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ո՛չ թողու 

զմեզ ի ձեռանէ: -218. Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի 

սուրբ Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն 

պատերազմի: - 219. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ոչ իշխեցին գալ 

անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 234. և նոցա ծունր կրկնեալ 

յաւգնականութիւն կոչելով սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. 

Յիշեա զմեզ, սուրբ Կարապետ և զմեր երախտիսն, և որպէս աւգնեցեր ի 

հեռաստանէ, աւգնեա և ի մաւտոյս: - 239.  Սուրբ Կարապետն ինձ ի 

թիկունս հասանէր – 244. Եւ ինքեանք ելեալ ի տէրունական տունն, 

բազում ընձայս մատուցանէին աստուծոյ ի սուրբ Կարապետն – 248. և 

դու ժողովեա զզաւրս մեր և գնա ի սուրբ Կարապետն  - 251. Իսկ 

Սմբատայ առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և եկն ի սուրբ Կարապետն, 

անկաւ առաջի սրբոյն սեղանոյն, սկսաւ լալ և ասել այսպէս – 252. Ահա 

ժամ, ո՜վ Մկրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր են իմ սուրբ կրաւնաւորացն 

աղաւթքն: - 261. Մի՛ մոռանար զծառայութիւն սուրբ Կարապետին և 

զայլոց սրբոց, զի ի պատերազմունս նա էր, որ աւգնէր մեզ և այլ սուրբք: - 

269. Պահեա զդա, իջանեմք  ի Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ 

Կարապետին – 275.  և քաղաքն աւերեաց, և զկտակարանսն այրեաց, և 

զսուրբ խաչն գերեաց, և առեալ գնաց ի Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի 

զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև յեւթն և ի տասն ամի 

թագաւորութեանն իւրում: - 279. և  դարձոյց զսուրբ խաչն ՝ հանդերձ 

գերեաւքն: - 279. և առեալ զխաչն՝ եբեր ի վանս Գլակայ ի սուրբ 

Կարապետն և  եդ  ի  դարանն, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյն  – 279. Եւ անդ 

եդին զտերունական սուրբ նշանն, և անուանեաց զաւանն Ծիծառն: - 280.  

Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր 

ծննդեամբ, այն, որ զՎաղարշկերտոյ սուրբ Աստուածածինն շինեաց, եկն 

վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Եւ խնդրեաց զսուրբ խաչն – 280. և 
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կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ զկաթողիկոսն, և հանել 

ետ զերկոսին աչս նորա, որ զի կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն: - 281. 

զոր ստուգիւ գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի Գլակայ վանսն ի սուրբ 

Կարապետն – 282. որ քսան  և  իններրորդ էր ի սրբոյն Գրիգորէ  - 282. զի 

Վահան յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին ՝ կացեալ իշխան Տարաւնոյ և Ապահունեաց ամս Լ: - 283. 

Իսկ սուրբ եպիսկոպոս քաղաքին Մանկնոս անիծեաց սաստիկ զիշխանն: 

- 284. Եւ նորա հրաման տուեալ պարսկացն՝ կոտորել զքահանայսն 

յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: – 284. Եւ կոտորեալ ի պարսիցն կան ի 

պահեստի ընդ վկայարանաւն, և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286. 

Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ հիմնարկեալ  ի սրբոյն 

Գրիգորէ, և Կարապետն, որ յԻննակնեանսն, և կաթողիկեն, որ ի Թիլն: - 

286. Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով /ծն. սրբով 

Գրիգորիւ / Զենոբայ Ասորւոյ՝ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, 

թողեալ գրով ի նոյն եկեղեցին: - 287. Ի ժամանակս թագաւորութեանն 

Հերակղի … հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի ... գրեալ  և  

կազմեալ ի վանսն Գլակայ,  ի  դուռն սրբոյ Կարապետին … թողի 

անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն – 288. զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ 

Կարապետէն, և ի մեր նուաստ հովուական աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ 

ի Քրիստոսէ – 289. Եւ կատարիչք հրամանացս եղիցին աւրհնեալ 

յաստուծոյ և ի սրբոյ աստուածածնէս, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: - 

289. 

ՍՈՒՐԲ  ԱՆՏՈՆ - Զոր և ի սրբոյն Անտոնէ ուսցիս զկարգ ճգնութեանն – 

42. զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ ի նոյն 

Իննակնեան տեղին – 42. Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ 

թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: - 119. 

ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ - զոր ինքն շինեաց, և կոչեաց զանուն նորա  

սուրբ աստուածածին: - 76. Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց 

կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր ծննդեամբ, այն, որ զՎաղաշկերտոյ սուրբ 

Աստուածածինն շինեաց, եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Եւ 

կատարիչք հրամանացս եղիցին աւրհնեալ յաստուծոյ և ի սրբոյ 

աստուածածնէս, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: - 289. 

ՍՈՒՐԲ  ԲԱՆԱԿ - Եւ կոտորեալ ի պարսիցն կան ի պահեստի ընդ 

վկայարանաւն, և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286. 

ՍՈՒՐԲ  ԳՐԻԳՈՐ, ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐԻՈՍ - Պատմութիւն Տարաւնոյ, զոր 

թարքմանեալ է Զենոբայ Ասորոց եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն 
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Գրիգորի – 33. Պատճէն երկրորդ պատասխանի պայմանաւոր գրոյ 

սրբոյն Գրիգորի, զոր յղեաց Կեսարիայ հայրապետն ի ժամ վաղճանին:– 

39.  Եւ իբրև դարձան պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին 

զնոսա ի Տարաւն – 46. Իսկ Եղիազար եկեալ ի ճանապարհին հանդիպի 

սրբոյն Գրիգորի և Տրդատայ – 52. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս 

ինչ  ի  Տարաւն – 53. Իսկ սուրբն Գրիգոր հրամայեաց պաշտաւնէիցն 

աղաւթել յերեկորեա – 54. տային նոցա զրոյց զառաջին պատերազմէն 

մինչև գայր սուրբն Գրիգորիոս / ծն. Գրիգոր/ ի  Տարաւն – 58-59. և գրեցին 

թուղթս առ սուրբն Գրիգորիոս աւրինակ զայս – 59. Եւ իբրև  ընթերցան 

զթուղթսն, սուրբ Գրիգոր / ծն. Գրիգորիոս / հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ 

գրել զառաջին պատերազմն – 62. զոր ոչ հաւանեցաւ սուրբն Գրիգոր, այլ 

բաւական համարեաց զայն միայն գրել: - 63. Եւ որ զթագաւորացն 

ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս / ծն. Գրիգոր / ոչ 

հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր   - 65. զոր ինքն 

անուանեաց սուրբն Գրիգոր զայս պատճէն ասորոց պատմութիւն: - 66. 

Արդ մինչ ի պարսից դիմեալ գայր Անակ յԱրտազ գաւառ, ի հանգիստ 

սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, ասեն զսրբոյն Գրիգորի զյղութիւնն, որ 

զնորին մշակութեան ելից զկարգն: - 68. Բայց ոչ գիտեն զստոյգն, զի 

Յակոբն այն հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր նորա 

Խոսրովուհի: - 70. Այս առաջին պահք եդաւ յաւուրս սրբոյն Գրիգորի, զոր 

ի Հռոմ Սեղբեստրոս հաւանեցաւ – 74. Եւ ի գալ սրբոյն Գրիգորի ի 

ձեռնադրութիւն առ Ղեւոնդ Կեսարու հայրապետն – 76. որ թէպէտ և 

բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, 

ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին 

վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. Տայր և սրբոյն Գրիգորի 

երկու լուսաւոր ակունս, զոր տուեալ էր նմա Հռովմայ հայրապետն: - 77. 

Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ  ի  գաւառն 

Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ դեռ ևս ձաւնեն դիւաց: - 79. 

Իսկ սրբոյն Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց և զիշխանն 

Անձևացեաց … և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. Իսկ 

իշխանն Անկեղ տանն   տայ զսուրբն  Գրիգոր ի ձեռն  իշխանին Մոկաց և 

ասէ – 82. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգոր, թէ մեծ վտանգ  է  ի  տեղւոջն, 

իջուցեալ զնշխարսն  մերձ առ աղբիւր  մի …  դնէր  և նշանագրէր: - 83. Եւ  

ծածկեաց տէր զտեղին  և  ոչ ոք կարաց տեսանել մինչև սուրբ Գրիգորիոս 

/ծն. Գրիգոր/ դարձաւ ի տեղին:-83. Եւ փութապէս կոչնականս 

արձակեցին սրբոյն Գրիգորի – 95. զոր պահեալ էր սրբոյն Գրիգորի: - 96. 
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Եւ ի բազումս ժամս արտասուեալ սրբոյն Գրիգորի վասն իզուր 

կոտորածին – 96. Եւ մատուցեալ սուրբն Գրիգոր բժշկեաց զնոսա և 

հրամայեաց կործանել զԳիսիանէս – 98. Իբրև կործանեցին զաւրքն 

զկուռսն, սկսավ/ճիշտը`սկսաւ/ սուրբն Գրիգոր հիմն արկանել եկեղեցոյ 

– 99-100. Զոր գրեաց սուրբն Գրիգոր ի տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի անդ 

– 102. ապա երիցս անգամ ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք հանդերձ 

և յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103. Եւ առեալ 

սրբոյն Գրիգորի իջուցանէ զնոսա ի  ձորն Այծսանայ – 105. Իբրև եղև այս 

ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն և  

զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 

106. Իբրև հիմնարկեաց սուրբն Գրիգոր զեկեղեցին  և  եդ անդ զնշխարսն 

– 110. Զայս այսպէս կարգեալ է սրբոյն Գրիգորի: - 112. Ապա հրեշտակ 

տեառն արգել զսուրբն Գրիգորիոս / ծն. Գրիգոր/ ասելով – 114. իբրև 

եդաք ի ներքս ի  տապանն զնշխարս նոյնչափ խորագոյն, որպէս 

զԻննակնեան տեղեացն, նոյնպէս ծունր կրկնեալ սրբոյն Գրիգորի մեւք 

հանդերձ զնոյն աղաւթս մատուցանէր առ աստուած – 115. Արդ մինչդեռ 

Տրդատ և սուրբն Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ Կաստանդիանոս 

թագաւորն, եկին հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն 

Մանծկերտ: - 117. Իսկ ես աղաչեցի զսուրբն Գրիգոր գնալ ի վանս իմ – 

118. Իսկ սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս 

հանդերձ Բ սարկաւագաւք – 119. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր և 

Տրդատ ի բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. Արդ, 

առեալ սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան տէրունական 

խաչին հանդերձ քահանայիւք և անուշահոտ խնկաւք, որ և ձայն 

ուրախութեան պաշտաւնէիցն զանտառս հնչեցուցանէր: - 122. Եւ յետ 

ողջունին ասէ սուրբն Գրիգոր: – 122. զի կուտեցան ի տեղեաց և եղեն 

թուով իբրև ՃՌՆԾ, թող զզաւրս թագաւորին  և զպաշտաւնեայս  սրբոյն 

Գրիգորի - 123. զոր կանգնեաց իշխանն Սիւնեաց հրամանաւ սրբոյն 

Գրիգորի – 126. և  սուրբն Գրիգոր երթեալ աւրհնէր զխաչսն, ի յերկոսեան 

հիմն եկեղեցոյ արկանէր: –127. Զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, յարտասուս 

եղեալ ասէ – 130. Իբրև եկին հասին ի տեղին և զսուրբն Գրիգոր իջուցին 

յանտառն և պահէին զնա արք երեք հազար: - 133. Զոր իբրև դարձաւ 

թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն և իջին առ սուրբ Գրիգոր ի տեղին, ուր 

սուրբ Կարապետն  էր – 141. զոր արգել սուրբն Գրիգոր ի պատուհասիցն: 

- 143. Ի սորա ժամին եկն սուրբն Գրիգոր ի Գլակայ վանս – 145. Սա 

շինեաց եկեղեցի, ուր սուրբն Գրիգոր զնշխարսն պահեաց – 146. Եւ եղիցի 
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փառք քո, տէր, ի տաճարի աստ, զոր ընտրեցեր հիմնարկութեամբ սրբոյն 

Գրիգորի և բնակութեամբ սուրբ Կարապետիս – 170. որք զկնի սրբոյն 

Գրիգորի եկեալ էին  ի  Կեսարիայէ: - 176. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և Տրդատ 

ոչ իշխեցին գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 234. որ քսան և 

իններրորդ էր  ի սրբոյն Գրիգորէ  - 282. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ 

յԱշտից վանսն՝ հիմնարկեալ  ի սրբոյն Գրիգորէ, և Կարապետն, որ 

յԻննակնեանսն, և կաթողիկեն, որ ի Թիլն: - 286. Ժամանակագրութիւնս 

այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով / ծն. սրբով Գրիգորիւ / Զենոբայ 

Ասորւոյ՝ վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն 

եկեղեցին: - 287. 

ՍՈՒՐԲ  ԳՐԻԳՈՐԻՈՍ – տե՛ս ՍՈՒՐԲ  ԳՐԻԳՈՐ 

ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ -  և  կացցէ, մնասցէ փառք սուրբ 

երրորդութեանդ  / 

ծն. Երրորդութեանն / ի  տեղոջ աստ: - 170. 

ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ - Արդ ի հասարակել գիշերոյն, մինչ մեք զպաշտաւնն 

մատուցանէաք առաջի սրբոյ խաչին ... ի  յերկոսեան հիմն եկեղեցոյ 

արկանէր: – 126. Եւ արտաքս ելեալ Պաւղիկարպոս գնաց առաջի սրբոյ 

խաչին - 174.  և  դարձոյց զսուրբ խաչն ՝ հանդերձ գերեաւքն: - 279. և 

առեալ գնաց ի Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի զսուրբ խաչն հանդերձ 

սպասուքն մինչև յեւթն և ի տասն ամի թագաւորութեանն իւրում: - 279. Եւ 

խնդրեաց զսուրբ խաչն – 280. Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց 

կաթողիկոս…եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան:- 280. 

ՍՈՒՐԲ  ԿԱՐԱՊԵՏ - Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ 

/ ծն. սրբոյ / Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և 

կիր եդեալ: - 50. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ ի Տարաւն ընդ 

իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան և հինգ 

ի վանս Գլակայ յԻննակնեան  տեղիսն Գիսանէ կռոցն, ի կայանս 

նշխարաց սուրբ Կարապետին: – 53. և ինքն մտեալ յեկեղեցին, 

տարածեաց զձեռս իւր առաջի նշխարաց  սրբոց առաքելոցն և առաջի 

տապանի սուրբ Կարապետին – 54. Առաւել զոր այսմ աշխարհի արարեր 

զկամս ողորմութեան քո ի ձեռն սուրբ Կարապետիս, որ բաժանեաց իւր 

մարմնովն զամենայն աշխարհս: - 56. և անտի հալածեալ եկն ի 

Կեսարիայ՝ ընդ իւր ունելով բոլորովին զնշխարս սուրբ Կարապետին, 

բայց միայն ի գլխոյն: - 76. որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ 

Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև 

հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և 
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տալ ցնա: - 77. Աջ սուրբ Կարապետիս եղիցի կնիք և պահապան – 97. Եւ 

տաւն սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր Նաւասարդի: - 

106. Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն տուեալ՝ 

յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ Կարապետն – 131.  Զոր իբրև 

դարձաւ թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն  և  իջին առ սուրբ Գրիգոր ի 

տեղին, ուր սուրբ Կարապետն  էր– 141. Եւ եթէ ոյք  յաջորդեցին 

յառաջնորդութիւն  սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի վանս – 145.  որ 

էին ի վանս սուրբ Կարապետին – 149. Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք 

սուրբ Կարապետիդ, և տուք տանել զիս ի տաճար անդ: - 150. նույնպէս  և  

զսուրբ Կարապետն  ի  Գլակայ վանսն զարդարեաց: - 156. Սա ետ  Բ.  

աւանս յիւր իշխանութենէն սուրբ Կարապետին  զԱրտեմէտ և զԳոմսն: - 

157. Եդ բանս  ի բերան զաւրացն զսուրբ Կարապետն  կոչել  

յաւգնականութիւն: – 159.  Բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս և 

Մկրտչի քո և աղաչանաւք սորա պահեա զեկեղեցի քո հաւատացելոց 

անդրդուելի և անսասանելի – 169. Եւ եղիցի փառք քո, տէր, ի տաճարի 

աստ, զոր ընտրեցեր հիմնարկութեամբ սրբոյն Գրիգորի և բնակութեամբ 

սուրբ Կարապետիս – 170. Թո՛ղ զյանցանս նոցա բարեխաւսութեամբ 

սուրբ Կարապետիս  և  մեր հեղմամբ արեանս գրեա՛ զնոսա 

յորդեգրութիւն սրբոցն ի լոյս: - 172. Աղաչե՛մք,  զի  և  մեղաւորաց 

ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես,  ի  կալ առաջի սրբոյ  

եկեղեցոյս  և  ունել բարեխաւս զսուրբ Կարապետս – 173. Դու հատո՛ 

նոցա բարեխաւսութեամբ սուրբ Կարապետիս: - 173.  սուրբ Կարապետն 

եղիցի քեզ աւգնական և պարիսպ - 178. Այս այն գլուխ է, որ խորհեալ էր 

զսուրբ Կարապետն հիմն ի վեր առնել և զկրաւնաւորսն հրով այրել: - 194. 

Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես զայս փայտս, որ 

յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին կառափն հանեմ – 

195. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ կատարէին ի սուրբ 

Կարապետին բազում քահանայիւք և եպիսկոպոսաւք – 203. Սա 

խնդրեաց ի սուրբ Կարապետէն կապել զբերանս գազանացն, որք 

զլուսաբերսն ուտէին – 204. Եւ երկու հարիւր ձի զառաջին յաղթութեանն 

աւարամասն յուղարկեաց սուրբ Կարապետին - 211. Փառք քեզ Քրիստոս, 

փառք քեզ սուրբ Կարապետ, որ յաղթեցեր հակառակորդիս: - 215. 

Աւգնեա մեզ, սուրբ Կարապետ: - 216. Վստահ եմ յաստուած, թէ 

որովհետև ծառայել եմ սուրբ Կարապետին միամտութեամբ, ո՛չ թողու 

զմեզ ի ձեռանէ: -218. Քաջալերեցարու՛ք, որդեակք, և մի՛ երկնչիք, զի 

սուրբ Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն 
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պատերազմի: - 219. և նոցա ծունր կրկնեալ յաւգնականութիւն կոչելով 

սուրբ Կարապետն, ասելով այսպէս – 239. Յիշեա զմեզ, սուրբ Կարապետ 

և  զմեր երախտիսն,  և  որպէս աւգնեցեր ի հեռաստանէ, աւգնեա և ի 

մաւտոյս: - 239. Սուրբ Կարապետն ինձ ի թիկունս հասանէր – 244. Եւ 

ինքեանք ելեալ ի տէրունական տունն, բազում ընձայս մատուցանէին 

աստուծոյ ի սուրբ Կարապետն – 248. և դու ժողովեա զզաւրս մեր և գնա ի 

սուրբ Կարապետն  - 251. Իսկ Սմբատայ առեալ և ընթերցաւ զթուղթն, և 

եկն ի սուրբ Կարապետն –252. Մի՛ մոռանար զծառայութիւն սուրբ 

Կարապետին և զայլոց սրբոց - 269.  Պահեա զդա, իջանեմք  ի 

Մատրավանս, գնդի խաղամք առաջի սուրբ Կարապետին – 275.  և ետ 

ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու և  առեալ զխաչն՝ եբեր  ի  վանս 

Գլակայ  ի  սուրբ Կարապետն – 279. և կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն 

գողացաւ, ետ զկաթողիկոսն, և հանել ետ զերկոսին աչս նորա, որ զի 

կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն: - 281. զոր ստուգիւ գրեալ զեղեալ 

պատմութիւնն եդին ի  Գլակայ վանսն ի սուրբ Կարապետն – 282. զի 

Վահան յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ 

Կարապետին՝ կացեալ իշխան Տարաւնոյ և Ապահունեաց ամս Լ: - 283. Ի 

ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի … հրամանաւ տեառն Ներսիսի 

Հայոց կաթողիկոսի ... գրեալ  և  կազմեալ  ի  վանսն Գլակայ, ի դուռն 

սրբոյ Կարապետին, յորում կայ նշխարք Կարապետին … թողի անմոռաց 

յիշատակ ինձ և իմոցն – 288. զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ Կարապետէն, և 

ի մեր նուաստ հովուական աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 

289. 

ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻ - և այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ / ծն. 

ի սրբոյ/ հոգոյն /ծն. հոգւոյն/ յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. 

Եւ շնորհք սուրբ հոգոյն /ծն. հոգոյն սրբոյ, հոգւոյն/ մնասցէ ի վերայ 

հաւատացելոցդ: - 62. և աստուած այսաւր կրկին ուրախութեամբ լցոյց 

զարարածս իջմամբ սուրբ հոգոյն: - 121. 

ՍՈՒՐԲ  ՄԱՐԿԵՂԱՍ - Բեկտոր տանջի ի ջերմութենէս և սուրբն 

Մարկեղաս /ծն. Մարկեղեաս, Մարկեղիս, Մարկեղէաս / վատեալ յաչացն 

: - 61. 

ՍՈՒՐԲ  ՆՇԽԱՐՔ - և ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և 

մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին 

Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. Եւ յետ փոխման 

աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ նշխարք Կարապետին, մինչև ի  

ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 76. 
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ՍՈՒՐԲ  ՍԵՂԱՆ - և առաջի սրբոյ սեղանոյն երկրպագեցուցին տեառն  և  

բերին ետուն զնա: - 150. և  գնաց  առաջի սրբոյ սեղանոյն, և ծունր 

կրկնեալ ասէր – 153. Եւ ինքեանք տարածեալ զձեռս առաջի սրբոյ 

սեղանոյն սկսան ասել այսպէս – 165.   Եւ լուեալ սրբոյն՝ երկրպագեցին  

առաջի  սրբոյ սեղանոյն: - 174. անկաւ առաջի սրբոյն սեղանոյն, սկսաւ 

լալ և ասել այսպէս – 252. և  առեալ զխաչն՝ եբեր  ի վանս Գլակայ ի սուրբ 

Կարապետն և եդ ի դարանն, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյն  – 279. 

ՍՈՒՐԲ  ՍԵՐԵԴՈՆ - Եւ եդեալ զնոսա ի սուրբ Սերեդոնն / ծն. Սերեդոնն, 

Սիրիդոնն/ ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև 

ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76. 

ՍՈՒՐԲ ՍԻՄԱՔՈՍ - Ապա հարկ եղև վասն նորա և վասն սուրբ 

տեղեացն յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն Սիմաքոս – 60. 

ՍՈՒՐԲ  ՍԻՈՎՆ - Եւ նորա հրաման տուեալ պարսկացն՝ կոտորել 

զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն / ծն. Սիօն /: – 284. 

ՍՈՒՐԲ ՎԿԱՅԱՐԱՆ - Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ պատրաստել զնիւթն 

շինուածոյ սուրբ վկայարանին: - 57. 

ՍՈՒՐԵԱՆ  - տե՛ս ՍՈՒՐԵՆ գլխաբառի տակ: 

ՍՈՒՐԵՆ, ՍՈՒՐԷՆ, ՍՈՒՐԵԱՆ -  Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, 

առեալ ՃՌ դահեկան և ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի Տարաւն գնել զկին  

եղբաւրն և զորդին: - 229. Եւ  ընդյառաջ գնաց Սմբատ  Սուրենայ  և 

ընկալաւ զնա սիրով  - 229. Արդ՝ իբրև մերձեցան ի վայրս վանիցն, ընդ 

յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն  և արգելուին զնա վասն Սուրենայ: - 235. Եւ 

յարձակեալ Վարազայ, որ էր իշխան Պալուեաց, կտրեաց զգլուխն 

Սուրենայ – 235. Իբրև կացին աւուրս Ժ, խնդիր արար Սուրէն 

եղբաւրորդոյն իւրոյ, թէ ու՞ր  է: - 229. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի 

բանսն Սուրէնայ, ետ զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 229. Իսկ զմիւս 

եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին 

ի դուռն Պարսից  - 70 Իբրև  եկին, ասէ Սուրեան /ծն. Սուրեն /  – 230.  Իսկ 

Սուրեան / ծն. Սուրէն /, զի իմաստուն այր էր, ասէ – 230. Իսկ Սուրեան / 

ծն. Սուրէն / բերեալ ետ ՃՌ դահեկան, և զուղտսն, և զձիսն ետ ցիշխանն: 

- 231. Եւ տրտմեցաւ Սուրէն և ոչ կարաց խաւսել: - 233. 

ՍՈՒՐԷՆ – տե՛ս ՍՈՒՐԵՆ գլխաբառի տակ: 

ՍՈՒՐՏԻՆՈՍ - և անդ թողաք զՍուրտինոս / ծն. զՍոփրատինոս / 

Եփեսացի վարդապետն ամենայն գաւառացն: - 78. 

ՍՈՓԻ - Եւ  եկեալ ի Կեսարիայ, և առեալ իւր կին ի հաւատացելոց 

զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ և քեռն Սոփի. և կացեալ ամ մի ի 
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Կեսարիայ: – 69. և  դադարեալ ի Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր 

Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ համարձակ 

սնուցանէր զմեր Լուսաւորչին: - 69. և ետ զնա ցկինն իւր Սոփի: -70. 

ՍՊԱՆԱՆԵԼ - Իսկ այր ոմն անուն Անակ, ի նոյն ազգէն Արշակունեաց, 

խորհուրդ արարեալ ընդ արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով – 

67. Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսրով և դեռ հոգոջ էր հրաման տայր 

թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր սուսերի մաշել: - 69. զի եսպան 

զնա ի  պատերազմի արքայն լփնաց Ռէգէս: - 71. որ սպան / ծն. եսպան 

/զհայր քո Խոսրով – 73. Եւ ի նոյն պատերազմին եսպան Դեմետր զորդին 

Մոկաց իշխանին – 94. Իսկ զաւրացն ի մէջ առեալ սպանին արս Զ: - 99. 

Եւ յետ հնգետասան ամի  եսպան թագաւորն զերկոսեանն և զտեղիսն 

իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և Մեղտեսա և Հոռա: - 108. և 

համարեալ գտաւ սպանեալ ի մերոցս հազար և ութսուն: - 141. Ընդ նոյն 

ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ – 158. Կամեցայք դուք 

սպանանել զիս նենգութեամբ – 162. Եւ յետ սակաւ աւուր եսպան Փովկաս 

զՄուրիկ և ինքն նստաւ յաթոռ նորա: - 162. Եւ յարձակեալ ի վերայ 

սրբոցն, առժամայն զեւթնեկեանն սպանին – 175. և սպան / ծն. եսպան / 

յաւուր յայնմիկ իշխանս ՁԶ: - 193. վա՜յ ձեզ որ այլ վաղ ոչ սպանիք / ծն. 

սպանէք/: - 225. զոր ոչ հրամայեաց սպանանել – 226. և համարեալ 

զքիթսն, գտան սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ կին և ընդ մանկտի ԻԴՌ: 

- 227. Բայց զի նենգել կամէր պարսկին և Սմբատ եթող զորդին իւր 

զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա անցանէ, նա սպանիցէ: - 234. և ընկերք 

նորա քարիւ և նետիւ ընդդէմ գնացեալ զբազումս սպանին – 237. ի շուրջ 

եկեալ ի նոյն սեղանն, սպանին արս ԵՃԸ – 238. և վասն որ այնպէս 

ժողովեալ սպանին, կոչեցաւ անուն տեղոյն Ժողով: - 238. Բայց խնդրէ 

զայս  ի  մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին,  և  զհաւր  քո զՎահանայ, և 

զկինն Վաղթանկայն և զորդին, զոր սպանին ի պատերազմին Վարազայ: 

– 251. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, գտին ԲԺան ծեր ի 

կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա–273. Եւ զաւրացաւ Հերակղ ի  

թագաւորութեանն իւրում, գնաց ի  Պարսիկս, և եսպան զԽոսրով  – 279. 

Ապա ի սոյն ամի ելանէ Հերակղ և սպանանէ զԽոսրով: - 285. 

ՍՊԱՆՈՒՄՆ - և զաւրացաւ արքայն Հայոց և սկսաւ ապականել զերկիրն 

պարսից  ամս Ժ և հիմն ի վեր ջանայր առնել  սպանմամբ և գերութեամբ: 

- 67. Զոր յանձին կալեալ արքային պարսից, ոչինչ վերջանայր պարթևն ի 

սպանմանէն Խոսրովու – 67.   

ՍՊԱՌԱԶԷՆ - ԶՌ սպառազինաւք արգելուլ կամէր զթագաւորն – 130. 
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ՍՊԱՌԵԼ - Զի՞ սպառեցայք / ծն. սպառեցաք /, փախիք որ մեք կոտորեմք: 

- 266. 

ՍՊԱՌՆԱԼ - գիտե՞ս դու զայդ, որ արքայիդ մահուան սպառնայ Մուշեղ: - 

161. 

ՍՊԱՍ - զարդարեաց զնա հրաշալի սպասիւք – 156.  և առեալ գնաց ի 

Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն մինչև 

յեւթն և ի տասն ամի թագաւորութեանն իւրում: - 279. 

ՍՊԱՍԱՒՈՐ -  բազում անգամ աղաչեալ զսպասաւորսն, զի թողցեն 

մտանել յեկեղեցին – 150. իսկ սպասաւորքն արգելուին զնա յայն 

խորհրդոյ խնդրոյն – 150. Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք սուրբ 

Կարապետիդ, և տուք տանել զիս ի տաճար անդ: - 150. Եւ զայս ասացեալ 

կնոջն՝ հանեալ բազում անուշահոտս՝ տայր սպասաւորացն և ասէր - 151. 

Եւ իբրև  ել  արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ  յիրսն 

սպասաւորք եկեղեցոյն, և ոչ պատրաստեցին կնոջն կերակուր: - 153. Իսկ 

նա հրամայեաց սպասաւորացն իւրոց պատրաստել ճաշ կրաւնաւորացն 

– 153. Զոր տեսեալ ծառայիցն՝ ընթացեալ ազդ առնէին սպասաւորաց 

եկեղեցոյն: -155. և ապա առեալ սպասաւորացն՝ տարան ի տեղին – 155. և 

ի տեղւոջն միայն զհայրն Թոդիկ արգել  և  սպասաւորս եկեղեցոյն: - 165. 

Եւ հրամայեաց սպասաւորացն տէրունական մարմնոյն պատրաստել 

զանձինս: - 165. Ի սմանէ դևք պատկառին՝ ոչ իշխելով դժրել ի 

սպասաւորաց սորա: - 170. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն 

եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ, և տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին և 

յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. Իբրև գնաց յԵրեզնաւան, 

կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի ի գիշերին - 279. Իսկ սպասաւորացն 

խնդիր արարեալ, ոչ գտին: - 280. 

ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն 

սուրբ Կարապետին, մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր 

եդեալ: - 50. և ետուն նոցա ի սպասաւորութիւն զազգն իւրեանց: -110. 

ՍՊԱՐԱՊԵՏ - Ո՜վ ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, երջանիկ 

սպարապետ, մի՛ տրտմիր վասն նոցա – 177. 

ՍՊԻՏԱԿ - Եւ պատարագս ողջակիզաց սպիտակ զուարակաց և 

նոխազաց և բազում գառանց և աղքատաց բազում ողորմութիւն առնէին: 

- 141. 

ՍՌՆԱՊԱՆ - Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ՝ եհար և կտրեաց զսռնապան 

բարձից նորա – 223 Եւ աճապարեալ ի բաց ձգեաց զաջոյ զոտն 

սռնապանաւքն / ծն. հանդերձ սռնապանօք / հանդերձ – 275. 
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 ՍՏԱՆԱԼ - Սա ստացաւ  ի  տղայութենէ զառաքինութիւն – 147. 

ՍՏԵՂԾԵԼ - Տէր աստուած զաւրութեանց և արարիչ յաւիտենից, որ 

ստեղծեր զմարդն  ի  պատկեր քոյոյ բարերարութեանդ – 166. 

ՍՏԵՂԾՈՒԱԾ - Այլ դու, տէր, գթացար ի ստեղծուածս ձեռաց քոց, 

առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի փրկութիւն աշխարհի – 167. 

ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ - Ի սորա ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի Գլակայ վանս … 

Ստեփաննոս աշակերտ նորա՝ ամս հնգետասան: - 145. Եւ նստաւ  յաթոռ 

նորա մանուկն Ստեփաննոս որդի կնոջն Մարիամու - 204. Ի սոյն աւուրս 

վաղջանեցաւ երանելին Ստեփաննոս- 248. Սա եկաց Ի-երորդ զկնի 

Ստեփաննոսի: - 249. և  կայ  ի  դուռն Ստեփաննոսի / ծն. սրբոյն 

Ստեփաննոսի /  – 267. ապա շինեաց զեկեղեցին, որ ի վերոյ բլերն Մշոյ, 

յանուն որդոյ իւրոյ կրտսերի Ստեփաննոսի, որ կայ ի նոյն դուռն թաղեալ: 

- 281. 

ՍՏԻՆ - յաւուր միում առեալ փոքրիկ մանուկ մի ի ստեան /ծն. ստեանն /, 

և  էր անդրանիկ, և գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 

149.  

ՍՏՆՏՈՒ - և  դադարեալ ի  Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի 

ստնտու /ծն. սնատու, ստնդու/ մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ 

համարձակ սնուցանէր զմեր Լուսաւորչին: - 69. 

ՍՏՈՅԳ - Բայց ոչ գիտեն զստոյգն / ծն. ստուգիւ / զի Յակոբն այն 

հաւրաքեռորդի էր սրբոյն Գրիգորի, և անուն մաւր նորա Խոսրովուհի: - 

70. Զոր եթէ ստոյգ կամիք իմանալ՝ զՊիսիդոն ասորի թարքմանիչ 

հարցէք,  և  նա ասէ ձեզ: - 102. 

ՍՏՈՐՈՏ - Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ 

տեղի, ուր հաճեցաւ տէր բնակել սրբոցդ: - 57. Իսկ զաւրքն հայոց ելեալ ի 

վաղիւն անցանէին ընդ ստորոտ լերինն –80. Եւ դարձեալ զնոյն 

սարկաւագսն աւետաւոր արձակեցաք ի ստորոտ Արձանին–122. Եւ ի 

վաղիւն ժողովեալ ի ստորոտն Գրգռոյ, ի դաշտն որ ընդ հարաւոյ, 

խմբեցան յառաւաւտէ մինչև  յերրորդ ժամն:- 285. 

ՍՏՈՒԳԻՒ - Եւս առաւել ստուգիւ գրեսջիք թէ զի՞նչ էր պատերազմ ձեր և 

քրմացն, մինչ երթայիքն ի  մէնջ: - 45. Զայս  ամենայն ստուգիւ գրեսջիր 

առ մեզ, աղաչեմք: - 62. Եւ իբրև ընթերցան զթուղթսն, սուրբն Գրիգոր 

հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին պատերազմն և զերկրորդն 

ստուգիւ  – 62. Եւ  նա կարգաւ պատմեաց նմա ստուգիւ–190. զոր ստուգիւ 

գրեալ զեղեալ պատմութիւնն եդին ի  Գլակայ վանսն  ի  սուրբ  

Կարապետն – 282.    
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ՍՏՈՒԵՐ - որ եղև միջնորդ ստուերի և ճշմարտութեան: - 56. 

ՍՏՐՋԱՆԱԼ - Իսկ հայր նորա, իշխանն Արծրունեաց, եկեալ  ի  

Կեսարիայէ  և  լուեալ զմահ կնոջն, ստրջացաւ: - 156. 

ՍՐԲԱԶԱՆ - Սրբազան  և աստուածարեալ և փառաւորեալ հայրապետիդ 

Հայոց մեծաց, ողջոյն  ի  տէր  - 59. 

ՍՐԲԱՍԷՐ - ,, Ո՛վ սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, 

ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր – 153. 

ՍՐԲԵԼ - այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով եմ սրբեալ 

զարիւնն ի ճակատէս փոխանակ քրտան: -178. Այո, տէ՛ր, նեղեցաք, 

ձանձրացաք ի կոտորելոյ զանկազմն պարսիկս, նեղեցան և որք զսուսերս 

մեր ի ժանգոյ և յարեանց սրբեցին: - 253. 

ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ - առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ - 34. Կամ զԿրաւնիդէս և զԱնտոն ու՞ր ես 

թողեալ, որով պարծին եկեղեցիք սրբութեամբ նոցա – 61. Տեառն և սիրելի 

երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի Զենոբայ անարժան ծառայէս առ ձեր 

սրբութիւնդ և ի Հայաստանեայցս յոյժ սիրով ողջոյն ի տէր – 64. և նոքա 

բազում վարդապետութեամբ խաւսէին ընդ նոսա, և ուսուցանէին 

զսրբութեան կրաւնսն:  – 123. և նա եղև սիրելի վասն սրբութեան իւրոյ 

Մուշեղայ իշխանին Մամիկոնէից: - 147. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել 

զջան մեր, որ ի վերայ քո վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի 

փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 252. այլ յիշեա զհարսն մեր, թէ  

ո՞րչափ սրբութեամբ ծառայեցին աստուծոյ: - 269. և դու ծառայէ Աստուծոյ 

և կրաւնաւորաց նորա սրբութեամբ, որպէս և ես ծառայեցի  – 269. 

ՍՐԵԱՆՔ - Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ էին, 

յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան զԲՌ. և 

հանին ի Սրեանց ձոր / ծն. Սրոց ձոր, Սրենց ձորն /– 236.    

ՍՐԵԱՆՑ ՁՈՐ - Եւ զի զաւրքն Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ  էին, 

յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն Պարսից զաւրացն աւելի քան զԲՌ. և 

հանին ի Սրեանց ձոր / ծն. Սրոց ձոր, Սրենց ձորն /– 236.    

ՍՐԵԼ - տեսանեմ առ նա զէն սրեալ և թագուցեալ  և յարեան ներկեալ: -

155. 

ՍՐՈՒՆՔ - Բայց զորս եդաքն, այս են. զԱթանագինէին՝ զհասարակն, և 

զԿարապետին՝ զերկու բարձս ձախակողմանն, և զերկու սրունսն և մասն 

ինչ յոսկերաց ողինն: -  115. 
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ՍՐՏԱՑԱՒ - պարսիկք, մի՛անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, որ 

սրտացաւ ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. 

ՍՐՏՄՏՈՒԹԻՒՆ-որք եկեալ բազում սրտմտութեամբ հասանէին ի 

Տարաւն– 268. 

ՍՓՌԵԼ - իսկ այլքն դեռ ի դաշտի անդ սփռեալ ասպատակէին: - 89. 

ՍՔԱՆՉԵԼԻՔ - Կամեցաւ  և  գործեաց սքանչելիս  ի  մերում ժամանակիս, 

զոր դուք  ի  մեզէն  իսկ լուայք: - 34. Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի 

տեղւոջս յայս, և վասն ցուցանելոյ ի հեռագոյն տեղոյ անտի զզաւրութիւն 

աստուծոյ սքանչելեացն: - 114. և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և 

յիսուն և տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս, լինել 

զրուցատար սքանչելեացն և յահէն, որ հանդիպեցաւ ի կրաւնաւորաց 

գնդէն նոցա:  – 278. 

 

 

                                        

 

                                                       Վ 

 

 

 

ՎԱԶԵԼ - և հանեալ զսուրն կտրեաց զգլուխ նորա, և ոչ կարաց ունել, զի 

բազում մարդկաւ վազեաց գլուխն Վաղթանկայ: - 224. Իսկ նա ի վայր 

վազեալ՝ եհար զջիլս երիվարի պարսկին և ասէ- 276.   

ՎԱԽՃԱՆԵԼ - որ ըստ աստուծոյ տեսչութեանն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ ձեռնադրեցին փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. և 

անտի գնացեալ ի Մանեայ այրն և կացեալ անդ ամս Է՝ վախճանի ի 

կենացս ի փառս Աստուծոյ: - 145.  տե՛ ս նաև ՎԱՂՃԱՆԵԼ, ՎԱՂՋԱՆԵԼ: 

ՎԱՀ - Ապա կալեալ զորդի նորա զՎահ ետուն ցՎահան: - 212. 

ՎԱՀԱՆ –Պարսից պատմութիւն. և գալն Միհրանայ ի Տարաւն երեսուն 

հազարով.  և  կոտորել Գայլուն Վահանայ զնոսա յԱւձ քաղաքի: - 164.  

Իսկ նորա որպես ի քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն 

զՎահան – 177. Որդե՛ակ Վահան, դու գիտես զաւուրս կենաց իմոց- 178. 

Իսկ Վահան յանձին կալեալ զիրսն՝ սկսաւ դեսպանս կազմել և առ նա 

յուղարկել, զի հաշտեսցի և գնասցէ: - 179.  Իսկ Վահան արձակեալ ասէր 

– 179. Իբրև եկն Վահան առ Միհրան – 180. Ասէ Վահան – 180. Եւ նոքա 

գնացին ի Միհրան և առին ԲՌ այր ընտիր և եկին առ Վահան: - 182.  Արդ՝ 
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յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, Վահան զպարսից զերիվարսն և 

զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝ ի դուրս  կոչել զնոսա: - 182. Իսկ 

Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս տայր - 183. Իսկ 

Վահանայ զհետ մտեալ ի մուրտսն լնուլ – 184. Եւ Վահան խրատ տայր 

զաւրացն ի գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն Մեղտեայ–186. զի զայն խրատ 

տուեալ էր Վահանայ:- 187. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև 

զայսաւր, որ և աւան իսկ շինեցաւ ի Վահանայ: – 188. Իսկ Վահանայ 

մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս այլ ոչ կարաց հանել անտի – 188. Եւ 

Վահանայ դռնապան լեալ և զեկեալ իշխանսն դարձուցանէր ի դրանէն 

ասելով – 189. Եւ Վահանայ առեալ զմախաղն, ուր քիթքն կային  և ետ 

բերել ծառայի մի առաջի իւր: - 190.  Եւ նորա բարկացեալ առ զտէգն  որ ի 

ձեռն ծառային  և կամէր հարկանել զՎահան: - 190. Եւ իբրև ասաց զիրսն, 

ապա կտրեալ Վահանայ զգլուխն – 191. Եւ գրեաց դպիրն որպէս ասաց 

Վահան – 192. Իսկ Վահան կոչեաց զնուիրակն և ասէ – 192. Վահան ոչ ետ 

մաւտել ի զաւրսն – 196. Արդ իբրև գնացին,  և զՎահանայ ասացեալն 

պատմեցին – 196. Եւ եկեալ եմուտ ի վրանն առ Վահան, կարծելով թէ 

Միհրան է: - 197. Իբրև ետես զնա Վահան, ասէ – 197. Իբրև ետես Վահան, 

եթէ յայտնեցաւ ինքն, ազդ արարեալ այնոցիկ, որ ի դարանսն էին -198. 

Իսկ Վահան /ծն. Վահանա / ընդ յառաջ գնացեալ ասէր – 199. Իսկ 

Վահանայ/ծն. Վահան/ առեալ զզաւրսն՝ իջուցանէր զնոսա ի ձորն բուն – 

200. Յետ վաղճանելոյն Մուշեղայ` նստաւ Վահան իշխան Մամիկոնէից 

տանն – 203. Սա յղեաց առ Վահան և ասէ – 207. Քաջ  և  հզաւր բազկի 

Վահանայ Սկայի, դիցն աւգնականութեամբ ողջո՛յն: - 207.  Եւ ոմանք ազդ 

արարին Վահանայ, եթէ գայ Ռահան ի վերայ քո վեց հազարով: -210. Իսկ 

Վահանայ /ծն. Վահան/ տուեալ զնոսա մաւրացն` զբազումս կոտորեաց – 

211. Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց հարիւր ...  Իսկ 

ինքն Վահան` ութ հազար: - 211. Այս ամենայն զաւրք կային ընդ ձեռամբ 

Վահանայ: - 212. Իսկ Վահան ասէ – 212. Ապա կալեալ զորդի նորա զՎահ 

ետուն ցՎահան: - 212. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, 

նախանձեալ զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ նոցա և սկսան 

կոտորել: - 213. Իսկ Վաղթանկայ  ի  ցասումն բարկութեան դարձեալ  

վասն Վահանայ, առաքեաց դարձեալ զԱսուր  ութ  հազարաւ ի վերայ 

նորա – 214. որք եկեալ բանակեցան յեզրս Մեղեայ և առաքեցին առ 

Վահան այսպէս – 214. Ա՛յ չարաբարոյ գայլ Վահան, մինչ գիտես եթէ 

ծառայելոց ես Արեաց արքայի, ընդէ՞ր  այդպէս  յանդգնեալ  անամաւթիս 

– 214. Եւ իբրև կացին հանդէպ իրերաց, սկսաւ Ասուր թշնամանել 
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զՎահան և  գայլ կոչել: - 214. Իբրև խմբեցաւ պատերազմ, ակն կալաւ 

Սմբատ որդին Վահանայ ի  վերայ Ասուրայ և պատմեաց նմա: - 215. Մինչ 

դեռ նա զայս ասէր, պատեցին զՎահան արք ինն և որպէս յանտառս 

յանխնայ կոփէին: - 216. Իսկ Վահանայ /ծն. Վահան/ սկսաւ պակասել և 

ձայն բարձեալ ասէր – 216. Զի էր Վահան ամաց ութսունից: - 216. Եւ ի 

նոյն ամին վաղջանեցաւ քաջն Վահան, վրէժխնդիրն ի վերայ եկեղեցեաց: 

- 217. որ  կոչէր զպապուն անունն Վահան Կամսարական – 220. զոր իմ 

հայրն Վահան այրեաց վասն քո զաւրացն – 228. Բայց զի նենգել կամէր 

պարսկին, և Սմբատ եթող զորդին իւր զՎահան յայնկոյս, զի որ ի նա 

անցանէ, նա սպանցէ: - 234. Իսկ նորա թողեալ զահեակ թեւն յորդին իւր ի 

Վահան – 241. Քաջ որդի Վահան, ու՞ր էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244. 

Իսկ Վահան ձայն  բարձեալ ասէ հանդերձ արտասուաւք – 244. Եւ ածէր 

զՎահան Կամսարական, զորդին Սմբատայ-244.Եւ առեալ Վահանայ 

զեպիսկոպոս Մամիկոնէից,  և  զՊալունեաց  և  զՀաշտենից, եկն ի   վանս: 

- 248. Իսկ նա յուղարկեաց զՎահան զորդի իւր տեսանել, թէ զի՛նչ խնդրէ: 

- 250. Բայց խնդրէ զայս ի մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին, և զհաւր քո 

զՎահանայ, և զկինն Վաղթանկայ և զորդին, զոր սպանին ի 

պատերազմին Վարազայ:  – 251. միայն լոկ զոսկերսն Մուշեղայ և 

զՎահանայ տուր ցիս: – 254. Իբրև  երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, 

որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից 

իշխանացն – 255. Եւ Վահանայ յանկարծակի առեալ բարձ մի ՝ 

աճապարեաց և ձգեաց ի վերայ բերանի նորա – 255. և մտեալ ծառային 

Վահանայ կտրեաց զգլուխ նորա – 255.  Իսկ Վահանայ լցեալ 

իմաստութեամբ  ...  և գնաց մերձ ի բանակն Հոնին – 256. Արդ առեալ 

Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր բանակին –256. 

Իսկ Սմբատ զՎահան կողմնապահ էր թողեալ ԳՌ արամբ – 259. Եւ ինքն 

թողու թիկնապահ իւր զՎահան Վարազայ որդին: - 260. Ու՞ր  ես Վահան 

որդեակ, հասի՛ր: - 261. Զոր տեսեալ Վահանայ  և  գիտացեալ թէ 

Կարապետն է, խնդացեալ յարձակեցաւ  ի  վերայ նոցա – 264.  Իսկ 

Վահան/ ծն. Վահանայ / աճապարեալ գնաց անդ, և սուր ի վերայ եդեալ 

կոտորեցին, որ ոչ մնաց և ոչ մի: - 265. Ի  սոյն  աւուրս կնքեցաւ Տիրան 

որդին Վահանայ ի վանս Գլակայ: - 267. Եւ եղև յետ ութուտասան ամի 

դարձեալ դժրութիւն ընդ պարսիկս և ընդ Վահան – 268. Իսկ Վահան 

կոչեաց զորդին իւր զՏիրան և ասէ – 268. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս 

կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ 

– 272. Իսկ Վահանայ ձայն  տուեալ յորդին Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ–
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272. Իսկ Վահանայ /ծն. Վահան/ մտեալ ի գետն, էանց յայնկոյս ի գեւղն, 

զոր Պարսից կողմն կոչեն – 273. և անդ ժողովեցան և այլ զաւրք Վահանայ 

– 273. Իսկ Վահան / ծն. Վահանայ / երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից 

մինչև ի դաշտն – 273. Եւ եկեալ միմեանց Վարդուհրի  և  Տիրան որդի 

Վահանայ, ասէ Վարդուհրի – 274. Եւ դարձաւ Վարազ  առ Սմբատ որդին 

իւր, և իջին առ Վահան- 277. Եւ ի նոյն ամի գնաց Վահան Կամսարական 

ի Կեսարիա – 279. Իսկ Վահանայ առեալ զկաթողիկոսն, եկն ի  վանսն 

Գլակայ: - 280. Եւ զեւթն աւր Վահան ոչ եկեր և ոչ արք: - 280. Եւ  յայտնեալ 

նմա մինչդեռ ննջէր  ի  դուռն եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն 

իշխանն Վահան – 280. Եւ  կալեալ Վահանայ զԾիծառնիկն  և  եհատ 

զգլուխ նորա – 281. Իսկ զխաչն ետ Վահան  ի  ձեռն եպիսկոպոսի Արջուց 

– 281. Եւ եղև այս ի թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ … և իշխանութեանն 

Վահանայ Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու իշխան նստեալ ի Մուշեղայ 

Մամիկոնենի ցեղէ: - 282. Վասն մահուանն Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և 

պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն եղև - 283. զի Վահան յաւելեալ առ 

հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի դուռն սրբոյ Կարապետին - 283. Բայց 

որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ 

Վահանայ գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի 

Պարսիկս: - 283. Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի ... 

յիշխանութեան Մամիկոնեան Վահանայ ... թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  

և  իմոցն – 288. 

ՎԱՀԱՆԵԱՆՔ - Իբրև խմբեցան ընդ յիրեարս և  կամէին փախչել 

Վահանեանքն – 271. 

ՎԱՀԱՆ  ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ - որ  կոչէր զպապուն անունն Վահան 

Կամսարական – 220. Իսկ ըստ տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս 

Սմբատ, զի գայր ...  և  ածէր զՎահան Կամսարական  - 244. Իբրև  երեկոյ 

եղև, Վահան Կամսարական, որդին Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց 

զգլուխ որդոյն Տիգրանայ  և  զերից իշխանացն – 255. Եւ ի նոյն ամի գնաց 

Վահան Կամսարական ի Կեսարիա – 279. 

ՎԱՀԱՆ  ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ - Եւ եղև այս ի թուականութեանն Հայոց ի ՃԼ 

…և  իշխանութեանն Վահանայ Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու իշխան 

նստեալ  ի  Մուշեղայ Մամիկոնենի ցեղէ: - 282. 

ՎԱՀԱՆՈՎԻՏ – որ զՎահանովիտն շինեաց – 241. 

ՎԱՂ  - Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ 

արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս 
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խարխաբեալք: - 40.վա՜յ ձեզ որ այլ վաղ ոչ սպանիք: - 225.  Քաջ որդի 

Վահան, ու՞ր էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 244. 

ՎԱՂԱՇԿԵՐՏ -Եւ ընդ այն ժամանաս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ  ի  

Տայոց էր ծննդեամբ, այն, որ զՎաղաշկերտոյ /ծն. Վաղաշկերտոյ/ սուրբ 

Աստուածածինն շինեաց, եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. 

ՎԱՂԱՐՇ - Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու որդոյ 

Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. 

ՎԱՂԱՐՇԱԿ - Եւ  իբրև  եկին առ թագաւորն Հայոց Վաղարշակ – 108. 

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ - անցեալ գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, 

յԱյրարատեան գաւառ ի Վաղարշապատ քաղաք: - 46. Եւ Տրդատ անցեալ 

գնաց յաշխարհ իւր յԱրարատեան գաւառ ի Վաղարշապատ քաղաք: - 53. 

և դադարեալ ի  Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի ստնտու 

մանկանն Գրիգորի, իբրև զդայեակ համարձակ սնուցանէր զմեր 

Լուսաւորչին: - 69. 

ՎԱՂԹԱՆԿ - Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն`երեսուն հազարով – 

205. և առաքեաց զՎաղթանկ նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ 

ընտիր առն և ձիոյ: - 205. Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի խոչքորոց 

դասուց, որ զաղբս ճաշակեն, ողջոյն: -208. Որք երթեալ պատմեցին 

Վաղթանկայ / ծն. Վախթանկայ, Վախտանգայ /: - 213. Իսկ Վաղթանկայ ի 

ցասումն բարկութեան դարձեալ վասն Վահանայ, առաքեաց  դարձեալ  

զԱսուր  ութ հազարաւ   ի  վերայ նորա - 213. և յութ հազարէն ԳՌ միայն 

գնացին առ Վաղթանկ / ծն. Վախթանգն /: - 217. Ի նոյն ամի զաւր 

գումարեալ Վաղթանկայ / ծն. Վախտանգ / ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ – 

217. Եւ առաքեաց Վաղթանկ ԹՌ այր ի վերայ նորա՝ կարծելով եթէ այն 

միայն են: - 218. Եւ յետ ութ աւուրն եկն եհաս Վաղթանկ / ծն. 

Վախտանգն, Վախթանկն/ ի դաշտի անդ: - 220. Արդ՝ իբրև ի դիմի հարան 

Վաղթանկ և Սմբատ, ասէ Վաղթանկ – 222. Եւ Սմբատ ի ներքս անցեալ՝ 

եհար և կտրեաց զսռնապան բարձից նորա, և կարեվեր խոցեաց և 

ընկենուլ կամեցաւ զՎաղթանկ /ծն. Վախթանկ /:  – 223.  և հանեալ զսուրն 

կտրեաց զգլուխ նորա, և ոչ կարաց  ունել, զի բազում մարդկաւ վազեաց 

գլուխն Վաղթանկայ: - 224. Իսկ զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ 

տարան ի յԱյծից բերդ ի պահել զնոսա: - 227. Բայց զեղբայրն 

Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ դահեկան և ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի 

Տարաւն գնել զկին  եղբաւրն և զորդին: - 229. Բայց խնդրէ զայս ի մէնջ՝ 

զնշխարս Մուշեղայ իշխանին,  և զհաւր  քո զՎահանայ, և զկինն 

Վաղթանկայ և զորդին, զոր սպանին ի պատերազմին Վարազայ: – 251. 
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ՎԱՂԻՒ - Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան և տեղեկացեալ յանմիտ 

արանց, թէ առ վաղիւն կործանելոց է զմեծ աստուածն Գիսիանէ և 

զԴեմետր – 79. ժողովեցէք զամենայն արս պատերազմողս և փութապէս 

առ վաղիւն հասիք առ մեզ - 80. Եւ առաքեաց թուղթ առ Տրդատ, եթէ եկ և 

վաղիւն տացուք պատերազմ – 133. Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն ի 

գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն  Մեղտեայ, այլ իջաւանս առնել և վաղիւն 

ապա գնալ: - 185. զի այնպէս գրեսցէ, որպէսզի գայցեն վաղիւն – 198. Եւ 

վաղիւն կազմեցան ի պատերազմ: - 220. տե՛ս նաև Ի ՎԱՂԻՒՆ գլխաբառի 

տակ: 

ՎԱՂՃԱՆ - զոր յղեաց Կեսարիայ հայրապետն  ի  ժամ վաղճանին: - 39. 

ՎԱՂՃԱՆԵԼ, ՎԱՂՋԱՆԵԼ - և ի նոյն աւուրս վաղճանեցաւ Երուսաղէմի 

հայրապետն – 52. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն 

Թոդիկ,  և  տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին  և յարտասուս եղեալ 

տրտմեցան յոյժ: - 176. և ինքն վաղճանեցաւ – 203. Յետ վաղճանելոյն /ծն. 

վախճանելոյն/ Մուշեղայ` նստաւ Վահան իշխան Մամիկոնէից տանն – 

203. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ երանելին Թոդիկ հայր Գլակայ վանիցն – 

203. Եւ ի նոյն ամին վաղջանեցաւ քաջն Վահան, վրէժխնդիրն ի վերայ 

եկեղեցեաց: - 217. Ի սոյն աւուրս վաղջանեցաւ երանելին Ստեփաննոս - 

248. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ – 267. տե՛ս նաև ՎԱԽՃԱՆԵԼ 

գլխաբառի տակ: 

ՎԱՂՋԱՆԵԼ - տե՛ս ՎԱՂՃԱՆԵԼ գլխաբառի տակ: 

ՎԱՂՎԱՂԱԿԻ -վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ քաջ իշխանացն՝ ի  

փախուստ դարձուցին զզաւրսն – 84. Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ 

ի Վաշդեան՝ յամաւթ առնելով վասն ծածուկ իրացն: - 284. 

ՎԱՅ - ,,Վա՜յ մեզ, զի և ոսկերք մեռելոց հալածեն զմեզ յերկրէս: - 98. վա՜յ  

ինձ, մեղաւորիս, որ զրկեալս եմ ի բարեաց: - 150.  Վա՜յ մեզ, կորեա՛ք: - 

200. վա՜յ ձեզ որ այլ վաղ ոչ սպանիք: - 225. Վա՜յ քաջութեանդ ձերոյ  և 

արութեանդ, զի ոչ կարացէք հերձուլ զգլուխ իմ: - 241. իւրաքանչիւր ոք 

վա՜յ կանչէին և ոչ գիտէին զհետս անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ 

նոսա: - 258. 

ՎԱՅԵԼՈՒՉ – Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի ձեր է. 

զոր և տեսանեմք տեղի վայելուչ, այն ձեզ, յորմէ ոչինչ պակաս գտանէք ի 

մէնջ քան զասացեալդ: - 50. Եւ առաքեաց զիշխանս Մամիկոնէից տանն, 

տեսանել տեղի վայելուչ  և լեռնաբնակ – 53. և անդ շինեաց եկեղեցի 

վայելուչ և կոչեաց զանուն նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում–156. 
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Որք իբրև եկին ի գլուխ Տարաւնոյ, տեսին  տեղի մի ընդարձակ  և  

վայելուչ – 206.   

ՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆ - Բայց դուք գրեցէք առ նոսա զնշան բանից ձերոց և 

զտեղեացդ զվայելչութիւն / ծն. վայելչութեան /: - 45.   

ՎԱՅՐ - և այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի, մինչև սրբոյ հոգոյն 

յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց – 36. Դարձեալ ցուցէք 

զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով – 45. յանձն առէք լինել աւտար ի 

վայրուց / ծն. վարուց, վայրից / և ի ծանաւթից, ոչ ինչ զմտաւ ածելով 

զպանդխտութեան ժամանակս – 47. Եւ ի նոյն վայրի իջեալ բանակեցան 

մինչև ցառաւաւտն:-89. և ապա հասեալ հանդէպ Իննակնեան վայրուցն 

/ծն. վանացն/ մղեալ ընկէց յերիվարէն և տարաւ փախստական մինչև ի 

գլուխ անտառին ընդ դիտանոց վայրուցն: – 92. Իսկ իշխանն Արջոց 

փախուցեալ  ի  նոյն վայրս թագեաւ – 92.  Իբրև եկաք ի վայրս գեղջն, 

մոլորեցաք, զի գիշեր էր – 95. և եկեալ բանակեցաւ ի գլուխ Արձանին 

վասն ընդարձակութեան վայրուցն / ծն. վայրացն /: - 119. և հարեալ 

զազդարար փողսն՝ մնաց մինչև ամենայն զաւրքն ժողովեցան ի մի վայր: 

-133. Բայց դուք եթէ գալ կամիք յերկիրս յայս, երկիրս բարի, վայրք 

անուշաւդ, ջուր բազում – 143. Գուցէ ոք թշնամի յարձակիցի և դուք չեք 

ընդել վայրուցն: - 186. և յորժամ զտաճարսն այրեաց, զնոսա ի պատճառս 

իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի մի՛ գիտասցեն զիրսն: - 196. Արդ՝ իբրև 

մերձեցան  ի  վայրս վանիցն, ընդ յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն  և 

արգելուին զնա վասն Սուրենայ: - 235. Եւ ձեռնադրեցին հայր վանացն 

զԵպիփան, որ եկեալ էր ի Դունայ դաշտէ և բնակեալ յանապատ վայրուցն 

եկեղեցոյ: - 246. 

ՎԱՅՐԱՆԿԱՆԻՍ - Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Վայրանկանիս /ծն. 

Վայրանգանիս/ : - 276. 

ՎԱՅՐԵՆԱԿԱՆ - Եւ յորժամ լցան աւուրք պահոց նոցա, թափեցաւ մորթն 

վայրենական – 74.   

ՎԱՅՐԵՆԻ - զի անդ գահավէժ եղէն ոմանք ի վայրենի գազանաց, 

կարծելով եթէ հեծեալ է:  – 207. 

ՎԱՅՐ  ՄԻ – Թէ կախարդ եմ՝ դու վայր մի անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ քո 

ակինդ հայել ի տամ:- 275. 

ՎԱՆԱԿԱՆ - Արդ, որ զկնի դոցա այլ նստին վանականք, զոր ինչ գործի 

յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ ի նոյն մատենիս – 288. 

ՎԱՆԱՆԴ - արդ առաքեա  ութ  հազար այրուձի ընդ Վանանդ,  և  ես տաց 

զնա  ի  ձեռս  քո: - 283. Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի Բասեան, ի 
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Վիրս և ի Ջաւախս, և ի Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ ի Տաճկաստան: - 

286. 

ՎԱՆՈՐԱՅ / Ք / - սա շինեաց բազում եկեղեցիս և վանորայս, և ունէր կին 

բարեպաշտաւն Մարիամ անուն նորա:– 149.   

ՎԱՆ / Ք / -  որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն վճարեսցին և ինքեանք 

միայն աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին: - 43. ըստ կարի աղաչանաց 

զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս եդեալ: - 49. 

Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ Կարապետին, մինչ զի 

զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 50. Իսկ սուրբն Գրիգոր 

մնաց ժամանակս ինչ ի Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց 

առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան և հինգ ի վանս Գլակայ 

յԻննակնեան  տեղիսն Գիսանէ կռոցն – 54. և անուանեց զայն Եղիազարու 

վանք – 58. մայրն եմուտ ի վանս կանանց և կրտսերն գնաց զկնի 

ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. Եւ զԵպիփան հայր 

հաստատեաց վանացն ձեռամբ իւրով – 111. Իսկ ես աղաչեցի զսուրբն 

Գրիգոր գնալ ի վանս իմ – 118. զոր յոյժ խնդութեամբ լցեալ եկն ի վանս 

հանդերձ գլխաւոր իշխանաւքն: - 122. Եւ  եթէ ոյք  յաջորդեցին 

յառաջնորդութիւն  սուրբ Կարապետին, որ Գլակայ կոչի վանս – 145.  

Զենոբ եկաց հայր վանացն / ծն. վանիցն /Գլակայ՝ ամս Ի:-145. Ի սորա 

ժամին եկն սուրբ Գրիգոր ի Գլակայ  վանս – 145. Սա բազում 

կրաւնաւորս կարգեաց ի Գլակայ վանսն - 147. Եկին և այլ Բ սուրբք և 

բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս – 148. Արդ՝ ի ժամանակս 

իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի հայրապետութեանն 

Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ  ի  վանս Գլակայ,  ի  դուռն 

Կարապետին: - 149. որ էին ի վանս սուրբ Կարապետին –149. Եւ ապա 

առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց զնա հայր վանացն յառաջ քան 

զմահ իւր: - 156. նույնպէս և  զսուրբ Կարապետն ի Գլակայ վանսն 

զարդարեաց: - 156.Իսկ Կիւրիղ հայր վանացն անէծ զնա: - 157. Իբրև 

գիտացին արքն եաւթ, որ խոտաճարակքն էին ի վանսն, և զամենեսեան 

փախուցին զկրաւնաւորսն:  - 165. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն 

ցնծութեամբ կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և 

եպիսկոպոսաւք – 203. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ երանելին Թոդիկ հայր 

Գլակայ վանիցն – 203. Եւ  ետ տանել զինքն ի վանս Գլակայ և կայ ի 

թաղման ի դուռն Կարապետին: - 217. բայց արի անցանեմք և յուխտ 

երթամք ի վանս իմ: - 233. և գնացին երկոքեանն ի վանսն: - 234. Եւ իբրև 

եկին առ թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և գային ի վանս - 234. 
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Արդ` իբրև մերձեցան ի վայրս վանիցն – 235. Եւ ինքեանք եկեալ իջին ի 

վանացն գեւղն–246. Եւ առեալ Վահանայ զեպիսկոպոս Մամիկոնէից,  և  

զՊալունեաց  և  զՀաշտենից,  եկն ի  վանս: - 248.  Եւ ձեռնադրեցին հայր 

վանացն զԵպիփան – 248. Իսկ զաւրն եկեալ հասին յանտառն, որ 

հանդէպ վանացն հայի և թաքեան անդ: - 265. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ 

Սմբատ. և ետ տանել զինքն ի տապանատուն հարց իւրոց ի  Գլակայ 

վանս /ծն. ի վանսն Գլակայ/ -267. Ի  սոյն  աւուրս կնքեցաւ Տիրան որդին 

Վահանայ ի վանս Գլակայ: - 267. և խնդրէր անցանել ի վանս Գլակայ – 

268. Եթէ ես մեռանիմ ի պատերազմին, զիս ի մեր վանսն տուր տանել – 

269. Եւ արձակեցին առ հայրն Գրիգոր Գլակայ վանիցն և տարան ի 

պատերազմ ԳՃԾԵ  կրաւնաւոր կնկղով: - 270. և առեալ զխաչն` եբեր ի 

վանս Գլակայ ի սուրբ Կարապետն – 279. զոր ստուգիւ գրեալ զեղեալ 

պատմութիւնն եդին ի  Գլակայ վանսն ի սուրբ Կարապետն – 282. Ի սոյն 

ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ հիմնարկեալ  ի սրբոյն Գրիգորէ, 

և Կարապետն, որ յԻննակնեանսն, և կաթողիկեն, որ ի Թիլն: - 286. 

ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է 

վարեալ, մինչև Թոդիկ փոխեաց զամենայն կարգս և զասորոց ցեղսն բնաւ 

հալածական արար ի վանացն: - 287.Գնացի և գտի առ նմա զգիրսն, որ ի 

նոյն Իննակնեան վանս էր գրած – 287. Ի ժամանակս թագաւորութեանն 

Հերակղի … հրամանաւ տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի … գրեալ և  

կազմեալ ի վանս Գլակայ, ի դուռն սրբոյ Կարապետին ... թողի անմոռաց 

յիշատակ ինձ  և  իմոցն – 288.  

ՎԱՆՔ  ԳԼԱԿԱՅ - Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի  Տարաւն 

ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան  և  

հինգ  ի  վանս Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն Գիսանէ կռոցն – 53. Արդ՝ ի 

ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի 

հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ ի վանս Գլակայ, ի 

դուռն Կարապետին: - 149. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ 

կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և 

եպիսկոպոսաւք – 203. Եւ  ետ տանել զինքն  ի  վանս Գլակայ և  կայ ի 

թաղման ի դուռն Կարապետին: - 217. Ի  սոյն  աւուրս կնքեցաւ Տիրան 

որդին Վահանայ ի վանս Գլակայ: - 267. և ետ ԼԶՌ դահեկան 

հայրապետին Յովհաննու և առեալ զխաչն` եբեր ի վանս Գլակայ ի սուրբ 

Կարապետն – 279. Իսկ Վահանայ առեալ զկաթողիկոսն, եկն ի վանս  

Գլակայ: - 280. Ի ժամանակս թագաւորութեանն Հերակղի … հրամանաւ 

տեառն Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի … գրեալ և կազմեալ ի վանս 
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Գլակայ, ի դուռն սրբոյ Կարապետին ... թողի անմոռաց յիշատակ ինձ  և  

իմոցն – 288.  

ՎԱՆՔ  ԿԱՆԱՆՑ - մայրն եմուտ ի վանս կանանց և կրտսերն գնաց զկնի 

ճգնաւորի ուրեմն, որ կոչէր Նիկիմաքոս: - 72. 

ՎԱՇԴԵԱՆ - Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց 

իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան 

զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց 

իշխան, առաքէ առ Խասրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 

283. Եւ  ինքն առաքեաց  զաւր առ Վաշդեան հինգ հազար: - 284. Իսկ 

Վաշդեան գրեալ թուղթ առ Տիրան – 284. Իբրև առ զթուղթ և ընթերցաւ,  ի 

նոյն աւուր եկն թուղթ  մի ի Համամայ քեռորդոյն Վաշդենայ / ծն. 

Վաշտենայ / ծանուցանել  զնենգութիւնն, որ  ինչ առաջի  կայր  ի  

զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ ի 

Վաշդեան՝ յամաւթ առնելով վասն ծածուկ իրացն: - 284. Եւ բարկացեալ 

Վաշդեան` ետ ածել զՀամամ և ծայրատել զոտս և զձեռս նորա: - 284. Զոր 

դիպող ժամանակ գտեալ իւր որդին Վաշդենայ / ծն. Վաշտենոյ / Ջոջիկ 

վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ նա: – 

285. 

ՎԱՇԻՐ - և կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ 

Վաշիր – 192. Եւ ինքն առեալ երեք հազար այր գնաց ընդ առաջ Վաշիրայ 

/ ծն. Վաշրայ / -  196. Եւ զդպիրն և զնուիրակն առաքեաց առ Վաշիր, զի 

կոչեսցեն անդ: - 196. Եւ նոքա երթեալ կոչեցին զՎաշիր, զի իջեալ էր յեզր 

Նիայ ծովու: - 196. և առեալ Վաշիրայ արս հազար և հարիւր, եկն ի վերայ 

լերինն: - 197. Եւ իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող Վաշիր արս Ծ ի բացեայ՝ 

վասն այլ թշնամեաց: - 197. Վաշի՜ր,զի՞նչ եդիր ի մտի–197.Եւ զՎաշիր 

գանեաց, մինչև նշան բանից առցէ զաւրսն կոչելոյ– 197. Եւ տուեալ 

զմատանին Վաշիրայ և յուղարկեաց յայն զաւրսն, որ հեռի էին: - 198. 

ՎԱՌԵԼ - Եւ  հրամայեաց վառել զերկոսեան տաճարսն  և ասէ – 194.   

ՎԱՍՆ - յոր պանձան բնակիչք երկրին վասն Գիսանէ  կռոցն  և  նորուն 

որդոյ Դեմետրեայ – 36. Որոց և եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ 

ընդ Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 37. ողջ լինիք 

վասն բազմաց աւգնականութեան ի տէր և մերոյ բարեխաւսութեանս. 

ամէն: - 39. Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս ի վշտի էի, սակայն 

շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ– 39.Այլ վասն 

Տիմոթէի և Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի յինէն աղաչանաւք 

խնդրեալ, նոքա յայնժամ գնացին, մինչ դու զբագինսն կործանեցեր – 44. 
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Իսկ զՏիմոթէոս լուայ թէ գնաց  ի կողմանս Երուսաղէմի վասն 

աւետարանին թարքմանելոյ  ի  հելենացի գիրս: - 44. և վասն այսորիկ և 

դանդաղիմ իսկ և գրել առ  նոսա  թուղթս: - 44.  զոր ընթերցեալ յոյժ 

տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն, առաւել վասն հալածանացն 

Եղիազարու և հեռանալոյ յերկրէն իւրեանց: - 46. Տեառն և սիրելի եղբարց 

և հալածական մշակացդ վասն բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, 

հանդերձ Տրդատաւ և  ամենայն իշխանաւքս: - 47. Արդ վասն 

պանդխտութեանդ երանեմք զձեզ, իսկ վասն իմաստութեանդ ո՛չ: - 48. 

Իբրև  նոքա ի Հռոմ գնացին, Եղիազար ի Միջագետս ասորոց էր գնացեալ 

վասն թարքմանութեան երկոտասան մարգարէիցն: - 51.Միւս պատճառ՝ 

վասն նորա և միւս՝ քննութեան աղանդոյն Մենանդրի, որ և յայնժամ 

բազումք դեռ ունէին զնորա պղծութիւնն: - 52. Ապա հարկ եղև վասն 

նորա  և  վասն սուրբ  տեղեացն յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն Սիմաքոս 

– 60. Արդ մեք վասն այդր դանղաղիմք գալ – 60. Զենոբայ Ասորոյ 

պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և պատմութիւն վասն Իննակնեան 

տեղեաց  և  պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Եւ վասն ոչ զոհելոյ 

կռոցն` ի մեծամեծ տանջանսն մատնեաց զնա: - 73. Ո՛վ, որ խրոխտաս ի 

վերայ մեր. եթէ վասն աստուածոցն մարտնչիս, սուտ ես.  եթէ վասն 

երկրիս, բնաւ իսկ անմիտ էք – 85. և զայս պատերազմ արարաք վասն 

Գիսիանէ կռոցն և վասն Քրիստոսի: - 95. Եւ  ի  բազում ժամս 

արտասուեալ սրբոյն Գրիգորի վասն իզուր կոտորածին – 96. և թէ վասն 

մեղաց իւրեանց տանջեցին ի տեառնէ – 96. վասն այնորիկ ոչ է պարտ 

ոսկով պատել զմարմին մեռեալ մարդոյ: - 100. վասն այնորիկ և 

պաշտաւնեայք նորա գէսք ունէին – 109. Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի 

տեղւոջս յայս, և վասն ցուցանելոյ ի հեռագոյն տեղոյ անտի զզաւրութիւն 

աստուծոյ սքանչելեացն: - 114. Պատճէն երկրորդ: Վասն պատերազմին 

յԱրձանն: - 117. և եկեալ բանակեցաւ ի գլուխ  Արձանին վասն 

ընդարձակութեան վայրուցն: - 119.  և այս ամենայն ջան նենգութեան 

վասն թագաւորին ունելոյ էր – 126. և թագաւորն հիւսիսոյ է Գեդռեհոն և 

վասն ունելոյ զքեզ եկեալ է Ծ և ԸՌ – 129. և նա եղև սիրելի վասն 

սրբութեան իւրոյ Մուշեղայ իշխանին Մամիկոնէից: - 147. Արդ՝ եթե վասն 

հաւատոյ ես, ընդունելի է քեզ այդչափ աշխատանք քո: - 151. Արդ՝ մի՛ 

վասն պատասխանոյ ձանձրանալ ի մինջ, այլ երթ խաղաղութեամբ: - 151. 

Ո՛չ այդպես, այլ եթէ վասն իշխանութեան է, ես չերկնչիմ ի ձէնջ, իսկ եթէ 

վասն թշնամութեան Կարապետիս է ընդ մեզ, ո՞չ ապաքէն  և  ինքն ի 

կնոջէ  է  ծնեալ – 152. Խորհեցաւ շինել եկեղեցի, բայց գնաց ի 
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Մատրավանսն` վասն զնիւթն գտանելոյ – 156. և անդ շինեաց եկեղեցի 

վայելուչ և կոչեաց զանուն նորա Աստուածածին՝ վասն կնոջ իւրում – 156. 

և կալան ԽԸ իշխան կենդանոյն, և համար կոտորածին ոչ երևեցաւ` վասն 

բազմութեանն: - 160. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն հաւատացեալք և 

զմահն, որ վասն անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ զանձինս իւրեանց 

մատնելով տանջանաց. որ և մեք այսաւր մտանեմք զանձինս մեր 

պատարագ վասն փառաւորեալ անուանդ քո: - 167. Տուր, տէ՛ր, անձանց 

մերոց մասն ժառանգութեան  ի վերինդ քո Երուսաղէմ, զի վասն քո 

մեռանիմք զաւր հանապազ - 169. Եւ որք գայցեն ի սա վասն կարեաց 

անձանց իւրեանց, ողորմեսցիս և բժշկեսցես յիւրաքանչիւր ախտից – 170. 

Մի՛ վասն մեղաց նոցա դատապարտեր զնոսա, այլ գթութեամբ քով 

խնամեա և մարդասիրութեամբ քով ողորմեա  - 171. և յընչից իւրեանց 

մատակարարեցին վասն աստուծոյ առ կրաւնաւորս: - 173. և որ ոք վասն 

անուան իմոյ և Կարապետիս պանդխտութեամբ քաղաքավարեսցի – 173. 

և սկսաւ աղաչել զաստուած՝ վասն խաղաղութեան աշխարհի և զեկեալ 

թշնամիսն խորտակելոյ, և աղքատաց մնալ ի տեղիս իւրեանց: - 174. Իսկ 

ոմանք հասեալ ի Մուշեղայ իշխանէն տեղեկանալ վասն զաւրացն, իբրև 

տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ պատմեցին 

իշխանին Մուշեղայ: - 176. Ո՜վ ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, 

երջանիկ սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր վասն նոցա – 177. Իսկ նա վասն 

խաւթութեանն ի սենեկն եմուտ և զնա միայն թողոյր ի ներքս: - 189. զի մի 

ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, 

որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. 

արդ վասն իմ մեղացն թողութեան և վասն իմ հարանցն ջեռարուք 

այսաւր և մի՛ ամաչեք – 195. Եւ իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող Վաշիր 

արս Ծ ի բացեայ՝ վասն այլ թշնամեաց: - 197. բայց ոչ ժամանեցին շինել 

որպէս արժանն էր վասն պատերազմացն: - 202. Եւ վասն սուրբ և 

պարկեշտ վարուցն ամենեքեան իբրև զՅովաննէս Կարապետն 

համարէին զնա: - 204. Եւ արդ` ես եկեալ եմ վասն սիրոյ–208. Իսկ 

Վաղթանկայ ի ցասումն բարկութեան դարձեալ վասն Վահանայ, 

առաքեաց դարձեալ զԱսուր ութ հազարաւ ի վերայ նորա – 214. Իբրև 

վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, երկու հարիւր այր 

թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և 

թշնամիքն ևս տեսին: - 220. Կարապե՛տ, յայտնեա զքեզ և այսաւր 

ծառայից քոց, զի վասն քո մեռանիմք ի վերայ հաւատացելոց Քրիստոսի: - 

223. զոր իմ հայրն Վահան այրեաց վասն քո զաւրացն – 228. Արդ՝ իբրև 
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մերձեցան ի վայրս վանիցն, ընդ յառաջ եղեն պաշտաւնեայքն  և  

արգելուին  զնա վասն Սուրենայ: - 235. և  վասն որ այնպէս ժողովեալ 

սպանին, կոչեցաւ անուն տեղոյն Ժողով: - 238. և ի դէպ եկն վասն իրացն. 

որ և կոչեցաւ գեղջն Շերանիկք անուն: - 247. Վասն գալստեանն 

Տիգրանայ և  կոտորածին  որ ի  Հոնընկեցն – 250. Բայց սակայն աղաչեմք 

յիշել զջան մեր, որ ի վերայ քո վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի 

փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան: - 252. Կաց տեսանեմ, թէ վասն քո 

զի՞նչ պարգևս գայցէ ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 254. Պատմութիւն վասն 

գիտելոյ զպատճառս Ծիծառնեայ խաչին – 279. Իսկ իշխանն Արջուց 

կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում 

Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում, սա եկն  ի  դաշտն Տարաւնոյ առ 

այր մի – 280.  Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ ի 

Տայոց էր ծննդեամբ, այն, որ զՎաղաշկերտոյ սուրբ Աստուածածինն 

շինեաց, եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. Վասն մահուանն 

Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն եղև - 

283. Եւ նորա վաղվաղակի թուղթ գրեալ ի Վաշդեան՝ յամաւթ առնելով 

վասն ծածուկ իրացն: - 284. Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ 

սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ Ասորւոյ`վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն 

գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն եկեղեցին: - 287. 

ՎԱՍՆ  ԱՅՆՈՐԻԿ – վասն այնորիկ ոչ է պարտ ոսկով պատել զմարմին 

մեռեալ մարդոյ: - 100. վասն այնորիկ  և  պաշտաւնեայք նորա գէսք 

ունէին – 109. 

ՎԱՍՆ  ԱՅՍՈՐԻԿ - և վասն այսորիկ և դանդաղիմ իսկ և գրել առ  նոսա  

թուղթս: - 44.   

ՎԱՍՆ  ԶԻ - Եւ մեք աւասիկ եմք ի Բիւզանդիայ, վասն զի Ակդէնացւոց 

եպիսկոպոսն գնացեալ էր յԵգիպտոս – 60. Եւ որ զթագաւորացն 

ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս ոչ հրամայեաց  այլ ինչ 

աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 66. վասն զի գոյր նիւթ պատրաստ – 

100. վասն զի մարդասէր եմ առ ամենայն դարձեալս: - 174. Որդեա՛կ, մի՛ 

մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց.  և  մի՛ վասն զի մանուկ ես՝ 

խաբիր ի  գեղ  կանանց – 269.   

ՎԱՍՏԱԿԵԼ - սկսան բախել իրերաց, զոր յոյժ վաստակեցաւ Մուշեղ: - 

159. Եւ խիստ վաստակեցաւ Սմբատ  յաւուր յայսմիկ: - 265. և նա 

կոտորեալ զբազումս և վաստակեալ յոյժ: - 277.  

ՎԱՏ - Վատ և թոյլ անձինդ Վաղթանկայ, ի խոչքորոց դասուց, որ զաղբս 

ճաշակեն, ողջոյն: - 208. 
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ՎԱՏԵԼ - Բեկտոր տանջի ի ջերմութենէս և սուրբն Մարկեղաս վատեալ 

յաչացն: - 61. 

ՎԱՐԱԶ1 - և ինքն թագաւորն ի մէջ վարազացն /ծն. վարազիցն, 

վարազաց/ երթեալ դադարէր: - 73. 

ՎԱՐԱԶ2 - Եւ յարձակեալ Վարազայ, որ էր իշխան Պալուեաց, կտրեաց 

զգլուխն Սուրենայ – 235. Իբրև հասին հարիւրքն առ Սմբատ  և  ելին  ի  

բլուրն,  և  զաւրքն Պարսից սկսան բազմանալ ի վերայ Սմբատայ և 

Վարազայ – 239. Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և 

Վարազ յահեակ, և սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք և երիվարք 

իւրանց: - 239. Զոր տեսեալ Վարազայ իշխանին ասէ –  244.  Բայց խնդրէ 

զայս  ի  մէնջ՝ զնշխարս Մուշեղայ իշխանին,  և  զհաւր  քո զՎահանայ, և 

զկինն Վաղթանկայն և զորդին, զոր սպանին ի պատերազմին Վարազայ: 

– 251. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց – 260. Բայց ի  

թիկունս եհաս նմա Վարազ իշխանն – 265. Եւ իբրև անդ եկին, ասէ 

Վարազ ցպարսիկս – 266.  Եւ Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի 

թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն երիվարին և ասէ - 276. Իսկ նա ընդդէմ 

դարձեալ եհատ զգլուխ երիվարին Վարազայ  և  ընկէց: - 276. Եւ դարձաւ 

Վարազ առ Սմբատ որդին իւր,  և  իջին  առ  Վահան –  276. 

ՎԱՐԱԶԱԿ - Իսկ Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն կուտել ի 

վերայ իրերաց ի բլեր մի, և անուանեցաւ Վարազակայ բլուր: - 246. Եւ 

ինքն թողու թիկնապահ իւր զՎահան Վարազակայ / ծն. Վարազայ / 

որդին: - 260. 

ՎԱՐԱԶԱԿԱՅ  ԲԼՈՒՐ - Իսկ Սմբատ հրամայեաց զմեռեալ դիակունսն 

կուտել ի վերայ իրերաց ի բլեր մի, և անուանեցաւ Վարազակայ բլուր: - 

246. 

ՎԱՐԱՆ - Իսկ մեր ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն առ 

իշխանին Անկեղ տանն  և  թղթով ծանուցաք զիրսն: - 83. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏ - զոմանս վարդապետս կոչեր յԱղէքսանդրիայէ - 78. և անդ 

թողաք զՍուրտինոս Եփեսացի վարդապետն ամենայն գաւառացն: - 78. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ - և զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր 

կալով,  լսելով զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. և նոքա 

բազում վարդապետութեամբ խաւսէին ընդ նոսա – 123.   

ՎԱՐԴՈՒՀՐԻ - Գալն Վարդուրհեր, և մեռանել ի Փանդիկ յիսուն հազար 

արամբ – 268 Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի պատերազմ, այլ տեսից, ասէ, թէ 

նոքա զի՞նչ գործեն: - 271. և  կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ աղաւթէին, 

մինչև եհաս առ նոսա այրն, որ ունէր զգլուխն Վարդուհրէ/ ծն. 
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Վարդուհրայ / աւագի նոցա: - 273. Եւ եկեալ միմեանց Վարդուհրի և 

Տիրան որդի Վահանայ, ասէ Վարդուհրի – 274. Վարդուհրի՛, մի՛ 

մեղադրեր, գլուխդ հակեաց և ընկէց զքեզ, արդ ուղղեմ զբեռնդ, և ապա 

բառնամ: - 274.   

ՎԱՐԴՊԱՏՐԻԿ -  որում անուն կոչիւր Վարդպատրիկ – 149. 

ՎԱՐԵԼ - սուրբն Գրիգոր հրամայեաց Զենոբայ Ասորոյ գրել զառաջին 

պատերազմն և զերկրորդն ստուգիւ, և զնշխարացն  թե ուր եդաւ, և 

զԱնտոն և զԿրաւնիդէս, թե որպէս վարին, կամ ուր են: - 62.  և  զերկիրն 

գերի վարեալ տարան ոգիս իբրև  քառասուն և ութ Ռ:-117. Բայց ի 

պատուոյն մերժել հրամայեաց և վարել ի գաւառէն Հայոց: - 143. Իսկ 

Վահան երթեալ վարեաց զզաւրսն Պարսից մինչև ի դաշտն – 273. 

ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է 

վարեալ – 287. 

ՎԱՐԺԵԼ - Եւ տուեալ զնա ի դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի և հելլէնացի 

դպրութիւն և լեզու, և վարժեալ լինէր աստուածպաշտութեամբ: -72. 

ՎԱՐԺԵԱԼ ԼԻՆԵԼ - Եւ տուեալ զնա ի դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի  և  

հելլէնացի դպրութիւն  և  լեզու, և  վարժեալ լինէր 

աստուածպաշտութեամբ: -72. 

ՎԱՐՁ - առցուք և մեք վարձս ընդ առաջին մշակացն: - 46. Իսկ եթէ ոք 

երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և 

զվարձս ի Քրիստոսէ- 289. 

ՎԱՐՁԱՀԱՏՈՅՑ -  և աստուած վարձահատոյց լիցի գրողացդ և 

ընթերցողացդ, ամէն: - 289. 

ՎԱՐՁԱՀԱՏՈՅՑ ԼԻՆԵԼ - և աստուած վարձահատոյց լիցի գրողացդ և 

ընթերցողացդ, ամէն: - 289. 

ՎԱՐՁԱՆ - Իսկ այր ոմն անուն Անակ … խորհուրդ արարեալ ընդ 

արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով և իւր վարձանս առնուլ 

զՊալհաւն Պարտաւայ: - 67.  

ՎԱՐՁԱՆՍ ԱՌՆՈՒԼ - Իսկ այր ոմն անուն Անակ … խորհուրդ արարեալ 

ընդ արքային պարսից գալ սպանանել զԽոսրով  և  իւր վարձանս առնուլ 

զՊալհաւն Պարտաւայ: - 67. 

ՎԱՐՔ - և  մի՛ ոք գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ կողման և որ ոք 

ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի նոյն տեղւոջն, մասնակից 

եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. զի հայր էր փառաւոր և սուրբ վարիւք / ծն. 

վարուք, վարօք / – 204. Եւ վասն սուրբ և պարկեշտ վարուցն ամենեքեան 

իբրև զՅովաննէս Կարապետն համարէին զնա: - 204. 
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ՎԵՐ - Եւ ի վեր ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ գագաթանն և 

ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն իջանէր: - 159. 

ՎԵՐԱԳՈՅՆ – զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ 

խնայելով ի մարմինդ քո – 40. վերագոյն ընդունէին զնա – 204. 

ՎԵՐԱԿԱՑՈՒ - զոր առեալ կացուցես զԵպիփան դոցա և այլոց եղբարց 

վերակացու: - 42. 

ՎԵՐԱԿՈՉԵԼ - Եւ կոտորեալ ի պարսիցն կան ի պահեստի ընդ 

վկայարանաւն, և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286. 

ՎԵՐԱՆԱԼ – Եւ այլ ոչ կարացին վերանալ – 247. 

ՎԵՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - ի ժամ որսոցն մեկուսի առեալ զԽոսրով Անակայ, 

յանկարծակի զէնս ի վեր  վերացուցեալ, զթագաւորն դիաթաւալ 

կացուցանէին: - 68. Եւ յանկարծ զէնս վերացուցեալ՝ կտրեաց զգլուխ 

երիվարին Ասուրայ – 215. Իսկ Սմբատայ ոգի առեալ, վերացուցեալ / ծն. 

վերացոյց / զսուրն  և  եհար զուսն, թիկնախառն  ի  վայր ընկեաց զգլուխ 

աւագի նոցա: - 261. 

ՎԵՐԻՆ - զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր փարախն 

վերին Սիովնի փոխարկեալ – 45. և ԴՌ ընդ Հաշտենից կողմանէն և ԴՌ 

ընդ մէջ իւրեանց անցեալ առ այգեստանաւքն, գնացին ընդ վերին / 

գրքում` վերի, ծն. վերին / գահսն և մեզ ուշ կալցեն - 128. Տու՛ր, տէր, 

անձանց մերոց մասն ժառանգութեան ի վերինդ քո Երուսաղէմ – 169. Մի՛ 

եղիցի իշխանութիւն չարին ի վերայ հաւատի քո  և  մի՛ ապականիչ 

ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 172. 

ՎԵՐԻՆ ՍԻՈՎՆ, ՎԵՐԻՆ ՍԻՈՆ - զի զանձամբ առեալ հաւտդ 

կատարեսցես ի բանաւոր փարախն վերին Սիովնի փոխարկեալ – 45. Մի՛ 

եղիցի իշխանութիւն չարին ի վերայ հաւատի քո  և  մի՛ ապականիչ 

ժառանգութեան վերին Սիոնի: - 172. 

ՎԵՐԻՆ ՍԻՈՆ – տե՛ս ՎԵՐԻՆ ՍԻՈՎՆ 

ՎԵՐՋԱՆԱԼ - որ թէպէտ  և  առ նոքաւք վերջացան ի ճշմարտութենէն, 

սակայն կամք ողորմութեանն զթացաւ  առ  մեր նուաստութիւնս: - 34. Եւ  

արդ քանզի քև ծագեաց  ի  դոսա արեգակն արդարութեան Քրիստոս, և  

դու ընտրեցար   ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի  և  Թադէոսի, 

յիշեա՛ զնոցա նահատակութիւն  և  մի՛ երբէք վերջասցիս  / ծն. 

վերջանայք / ի  շաւղաց նոցա – 41. Եւ արդ եթէ ի ձերում երկիրդ այլ 

չունիք դառնալ, ապա աղաչեմք ի մէնջ մի՛ վերջանայք – 49. Զոր յանձին 

կալեալ արքային պարսից, ոչինչ վերջանայր պարթևն ի սպանմանէն 

Խոսրովու – 67. 
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ՎԵՐՋԻՆ - յորում հիմն հաւատոյս մերոյ խարսխեալ մնասցէ անդրդուելի 

մինչև ի վերջին աւուրն – 56. որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ 

Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև 

հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և 

տալ ցնա: - 77. 

ՎԵՑ - և զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր կալով,  լսելով 

զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73.  Եւ նոցա փախստական 

եղեալ մինչև ի Հարք և իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս 

կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142. Եւ զվեց գաւառին հարկն, զոր առեալ են, և 

զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան զայն թող տան – 233. և 

արարեալ այնպէս՝ և ձգեցին  զգլուխս նոցա մինչև ցվեց ժամ աւուրն: - 

254. 

ՎԵՑ  ՀԱԶԱՐ - Եւ  որ  գնացին  ի գաւառն  իւրեանց,  էին  վեց հազար – 

142.   Եւ ոմանք ազդ արարին Վահանայ, եթէ գայ Ռահան ի վերայ քո վեց 

հազարով       /ծն. հազարաւ / : - 210. և մնացին ի վեց հազարէ անտի և ոչ 

մի: - 213. Եւ նորա զայս լուեալ առեալ վեց հազար այր և զՍմբատ որդի 

իւր, և գնաց ի պատերազմն: - 214. Իբրև հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր 

պատեցին զնոսա – 242. և ածէր զՎահան Կամսարական, զորդին 

Սմբատայ, և վեց հազար այր նմա: - 244. Եւ  վեց հազար դրամ կարգեցին  

նոցա տալ իշխանին Հայոց Տարաւնոյ: - 281. 

ՎԵՑ ՀԱԶԱՐ ԹՃ ԽԶ - Արդ իբրև եկին հարստացան երկոքին կողմանքն, 

էին վեց հազար ԹՃ  ԽԶ քրմացն զաւրն – 90. 

ՎԵՑ  ՀԱՐԻՒՐ-Իշխանն Հաշտենից ունէր ընդ ձեռամբ իւրով արս վեց 

հարիւր:- 211. 

ՎԵՑ  ՀԱՐԻՒՐ ԵՒ ՔՍԱՆ - բայց զի՞նչ են այսոքիկ առ վեց հարիւր և քսան 

գաւառ Հայոց, որ և գաւառին  մին մի քահանայ կամ երկու լոկ թէ 

հանդիպին: - 48. 

ՎԷՄ - զի անդ արք հետևակք, որ զառիվայր կողմանէն էին, բազում վնաս 

առնէին վիմաւք երիվարացն: - 88. Իսկ զտեղին, ուր զաւետիսն ետուն, 

հրամայեաց վէմս ժողովել – 122.  բազումք ի հեծելոցն ի վիմացն մեռան: - 

132.  Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս այսորիկ- 

173. և սկսան ի վայր հոսել ընդ բարձրութեան ահաւոր վիմացն: - 258. 

ՎԷՐ - և զմեղաւորացն թող զմեղս, և զվիրավորելոցն ողջացո զվէրս – 173. 

Իսկ զորս ի Մեղտի ետ տանել,  բժշկել ետ ի վիրացն – 248.  
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ՎԻՀ - Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս 

իւրեանց … կամ ի վիհս անհնարինս որոգայթից, դու, տէր աստուած մեր, 

լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով – 171. 

ՎԻՃԱԿ - զի երկոքեան ամոլքն աստ եկեալք, և սորին վիճակի սահման 

ընկալան ի ձեռն հոգոյն սրբոյ -34. և կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի 

այսր կրաւնաւորացս, զոր տեսեր ի մերում վիճակիս: - 42. յոր վիճակ և 

բնակիջիք, ձեր եղիցի և որք զկնի ձեր, որչափ կենդանի էք դուք և մեք: - 

49. և իշխան գոլով ի վերայ մահու՝ զմահ գերեաց, ճանապարհս յերկինս 

ուղղեաց՝ առաջնորդելով ամենեցուն յառաջին յանմահական վիճակն: - 

167. 

ՎԻՇԱՊ - Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, փութանակի եկին հասին զաւրք 

քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ – 87. զոր և ինքեանք շինեցին քաղաք և 

կոչեցին զանուն նորա Վիշապ – 108. 

ՎԻՇԱՊ  ՔԱՂԱՔ - Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, փութանակի եկին 

հասին զաւրք քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ – 87. 

ՎԻՇՏ - Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս  ի վշտի էի, սակայն 

շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. Եւ որք 

հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի նեղութիւնս իւրեանց կամ ի 

վիշտս, կամ ի ցանկութիւն չարեաց … դու, տէր աստուած մեր, լուիցես 

նոցա մարդասիրութեամբ քով – 171. 

ՎԻՐԱՊ - և նորա արկեալ զնա ի Վիրապն ներքին ամս հնգետասան: - 73. 

ՎԻՐԱՎՈՐԵԼ - Տե՛ս, տէր, զբեկեալ սիրտ իմ, և ողորմութիւն արա ինձ 

վիրաւորեցելոյս – 153. և զմեղաւորացն թող զմեղս, և զվիրավորելոցն 

ողջացո զվէրս – 173. 

ՎԻՐՔ - Արքայն հիւսիսոյ զաւր գումարեալ եկն   ի  վերայ իշխանին վրաց 

– 117. Արդ իբրև  եհաս պատգամաւորն վրաց իշխանին առ թագաւորն 

Տրդատ  և  զաւր խնդրել իւր յաւգնականութիւն: - 118.  Եւ թագաւորն 

տուեալ ԼՌ ի ձեռս իշխանին  Ապահունեաց և արձակաց 

յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118.  Եւ իբրև կատարեաց զամենայն 

պաշտամունս աւուրն, եկին հասին զաւրքն, որ ի Վիրք /ծն. Վիրս, Վիրսն/ 

էին առ թագաւորն – 124. Արդ յորժամ գնացին իշխանքն ի Վիրք /ծն. 

Վիրսն, Վիրս/ և դարձուցին զգերիսն կողմապահ թողին զիշխանն 

Աղձնեաց, Դռով անուն նորա: -125. Եւ ի Վիրս մտեալ`ի բազում տեղիս 

կոտորեցին: - 142. Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց 

իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց  ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան 

զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց 
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իշխան, առաքէ առ Խոսրով, թէ՝ Նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 

283. Իսկ թագաւորն կոչեալ զՋոջիկ վրաց իշխանորդին, որ արար 

մարզպան – 284. Զոր դիպող ժամանակ գտեալ իւր որդին Վաշդենայ, 

Ջոջիկ վրաց իշխանն, ապստամբեցուցանէ զբովանդակ Հայք՝ չերթալ առ 

նա: – 285. Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի Բասեան, ի Վիրս / ծն. ի 

Վիրք / և ի Ջաւախս, և ի Վանանդ, առեալ հարկս դառնայ ի Տաճկաստան: 

- 286. 

ՎԿԱՅ - և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի զնշխարս Կարապետին և 

զԱթանագինեայ վկայի – 37. Եւ ի նոյն տեղոջն թողի զերկոսին կենդանի 

վկայսն Քրիստոսի, զԱնտոն և զԿրովնիդէս – 37. և ձեռնադրեալ ի մեծէ 

հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ արարեալ տայ նմա զսուրբ 

նշխարս Կարապետին Յովաննու և զԱթանագինեայ վկային: - 75. Եւ 

փոխանակ ԲՌ դահեկանին ետ նոցա զնշխարս Աթանագինէի վկայի – 77. 

և նոյն աւրինակաւ կազմեցաք զտեղի նշխարացն և եդեալ ի քարեղէն 

տապանի առնաչափ և  զերկու վկայիցն մերձ  առ  դուրսն յաջակողման 

եկեղեցոյն և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի նոյն տապանին – 115. Արդ՝արա 

զնշան քո զաւրութեանդ առ նա, զի վկայ լիցի ազգաց և աւրէն բազմաց: -

154. 

ՎԿԱՅԱՐԱՆ - Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ պատրաստել զնիւթն 

շինուածոյ սուրբ վկայարանին: - 57. Եւ կոտորեալ ի պարսիցն կան ի 

պահեստի ընդ վկայարանաւն, և վերակոչի անունն Սուրբ Բանակ: - 286. 

Եւ յարուցեալ համբուրեաց զնոսա  և  նստաւ առաջի վկայարանին – 123. 

ՎՃԱՐ - Այլ զմէնջ եթէ գիտել կամիս զորպիսութենէ, մահու ակն ունիմք և   

կենաց վճար: - 45. 

ՎՃԱՐԵԼ - որպեսզի պէտք վանացն ի նոցանէն վճարեսցին և ինքեանք 

միայն աղաւթից և ճգնութեան պարապեսցին: - 43. Մինչ նոքա զայն 

պատերազմն վճարեցին, և յառաջ եկին յայսոց – 187. Իբրև վճարեցան 

իշխանքն, գնաց ինքն  ի  տաճարն, ուր զաւրքն էին ժողովեալ – 193.  Իբրև 

վճարեցին ի կոտորելոյ զայնչափ բազմութիւնն, երկու հարիւր այր 

թողեալ զրոյցատարս այլոցն, վասն առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և 

թշնամիքն ևս տեսին: - 220. Իբրև վճարեցաւ պատերազմ, հրամայեաց ի 

ձորս և ի հեղեղատսն լնուլ զնոսա: - 226. 

ՎՃԱՐՈՒՄՆ - Այլ ինչ ոչ ունիմք պարտուցդ այդմիկ վճարումն, բայց 

միայն յաշխարհի աստ զնեղութիւն կրել: - 169. 

ՎՃԻՌ - և  գնեաց զերկոսեան աւանսն և  ետ Կարապետին վճռով / ծն. 

վճիռ, վճռաւ / : - 157. 
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ՎՆԱՍ - զի անդ արք հետևակք, որ զառիվայր կողմանէն էին, բազում 

վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 88. Դուք ինձ վնաս էք ի տալ յառնել, 

որ զտաճարս այրել էք ի տալ: - 194. 

ՎՆԱՍ  ԱՌՆԵԼ - զի անդ արք հետևակք, որ զառիվայր կողմանէն էին, 

բազում վնաս առնէին վիմաւք երիվարացն: - 88. 

ՎՆԱՍ  ՏԱԼ - Դուք ինձ վնաս էք ի տալ յառնել, որ զտաճարս այրել էք ի 

տալ: - 194. 

ՎՇՏԱԳՆԵԼ - Երջանիկ և աստուածարեալ տեառն եղբաւրդ եհաս առ մեզ 

գիր ուրախարար, և յոյժ անթերի ուրախութեամբ լցոյց զվշտագնեալ 

անձն իմ: - 39. 

ՎՍՏԱՀ - Վստահ եմ յաստուած, թէ որովհետև ծառայել եմ սուրբ 

Կարապետին միամտութեամբ, ոչ թողու զմեզ  ի  ձեռանէ: -218.   

ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ - այլ ամենայն վստահութեամբ փութացարուք գալ զկնի 

արանցդ, զոր յղեցաք առ ձեզ: - 49. 

ՎՏԱՆԳ - զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, 

իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: -  83. 

ՎՏԱՆԳԵԼ - բայց տեսէք՝ մի՛ իմասցին զձեզ  և դարձեալ նենգութեամբ 

փախիցեն  և  ի  մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 129.  Իսկ նա վտանգեալ 

փութապէս էած զսուրն և կտրեաց զոտն երիվարին իշխանին հիւսիսոյ – 

137. Եւ   ինքն սկսաւ վտանգել  զնոսա բանիւք՝ եթե արժա՞ն էր ձեզ 

զմարգարտեայ զպսակն մարզպանին գողանալ: - 194. 

ՎՐԱՆ - Եւ եկեալ եմուտ ի վրանն առ Վահան, կարծելով թէ Միհրան է: - 

197. 

ՎՐԷԺ - և  թէ մեռանիմք, աստուածքն  հատուցանեն զվրէժ մեր: - 107. 

ՎՐԷԺԽՆԴԻՐ - Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու որդոյ 

Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. Զոր լուեալ 

Խոսրովու՝  գնաց  վրէժխնդիր լինել Մուրկայ – 162.Եւ ի նոյն ամին 

վաղջանեցաւ քաջն Վահան, վրէժխնդիրն ի վերայ եկեղեցեաց: - 217. 

ՎՐԷԺԽՆԴԻՐ ԼԻՆԵԼ - Ընդ ժամանակս թագաւորութեանն Խոսրովու 

որդոյ Վաղարշու վրէժխնդիր լինէր Արտևանայ եղբաւր իւրում – 66. Զոր 

լուեալ Խոսրովու՝  գնաց  վրէժխնդիր լինել Մուրկայ – 162. 

ՎՐԹԱՆԷՍ - Արդ, իբրև եղէն նորա երկուս որդիք, անուն անդրանկին 

Վրթանէս և կրտսերոյն Ռստակէս – 72. 

ՎՐՆՋԵԼ - զի յորժամ լուան երիվարքն, սկսան վրնջել և պատերազմ 

յուզել: - 81. 

ՎՐՆՋԻՒՆ - և ձիոցն վրնջիւնս էր տեսանել: - 127. 
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ՏԱԼ - զորս իբրև զանգիւտ մարգարիտ համարիմ զնոսա տուեալս ինձ: - 

37. զի  և  չիք ինչ պատճառ, զի ետ զդոսա տէր  ի  շինել և  ոչ  ի քակել – 41. 

Այլ և խրատ բարեաց տամ քեզ – 41. Զայն ամենայն ըստ այսմ աւրինակի 

տուր գործել: - 43. Եւ զմեր պակասութիւնս տացէ տէր աստուած ձեզ –  

45. Իսկ դուք այդչափ բազում քահանայք առեալ տարադէմ և հեռի 

ուղեգնացութեան ետոյք / ծն. ետուք/ ձեզ: - 49. Իսկ երկիրն Մամիկոնէից 

եթէ հաճոյ թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն 

ինձ տուր – 49. Եւ թուի ինձ, թէ մինչև ի մահ ոչ ումեք կամի տալ – 50. 

սակայն եթէ ինքն տացէ, ի մէնջ լիով է, զի այլ եւս յաւելում ի 

դաստակերտսն: - 50. ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել 

զպարտականութիւն  առաջին հարցն մերոց – 55. Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ 

ետ պատրաստել զնիւթն շինուածոյ սուրբ վկայարանին: - 57. և ետ 

զտեղին զայն Եղիազարու – 58.  տային նոցա զրոյց զառաջին 

պատերոզմէն մինչ գայր սուրբն Գրիգորիոս ի Տարաւն – 58. քանզի գրեալ 

է առ մեզ, եթէ զքաղաքս ետուն ակդենացիք յիմ ձեռս - 60. Բայց յականէ 

յանուանէ, ասէ, զնշան բլրոցն և զլերինն և զարանցն, որ ի  պատերազմ 

գրգռեալ զկուռսն ոչ տային կործանել – 63. որ թէպէտ և ոմանք արգելուլ 

կամեցան չգրել պատասխանի ձեր գալոյ, սակայն նա ոչ ինչ այնպիսի ած 

զմտաւ, այլ աննախանձ զձեր պատասխանիս գրով յիշել ետ: - 65. Բայց 

թագաւորն պարսից զաւր մահուն Խոսրովու տաւն կարգեաց և զՊարտաւ 

մնացեալ ազգին Անակայ ետ: - 68.Արդ իբրև եսպան Անակ զԽոսորվ և 

դեռ հոգոջ էր, հրաման տայր թագաւորն զազգատոհմն Անակայ ի սուր 

սուսերի մաշել: -70. և ետ զնա կինն իւր Սոփի: - 70. Եւ տուեալ զնա ի 

դպրոց, ուսուցանէր զնա ասորի  և  հելլէնացի դպրութիւն  և  լեզու – 72. 

Զոր  յանձն առեալ տայ ի ձեռս նորա  իշխանս և զաւրս բազումս – 74. և 

ձեռնադրեալ ի մեծէ հայրապետէն Ղևոնդեայ և մեծաշուք պատիւ 

արարեալ տայ նմա զսուրբ նշխարս Կարապետին Յովաննու և 

զԱթանագինեայ վկային: - 75. և առեալ ի գիշերի զսուրբ մարմին 

Կարապետին Յովաննու  և  ետ ցՊաւղիկարպոս եպիսկոպոս, որ էր 
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աշակերտ իւր – 75. և ետ տանել յԵփեսոս յեկեղեցին – 75. որ թէպէտ և 

բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, 

ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին 

վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. Եւ փոխանակ ԲՌ 

դահեկանին ետ նոցա զնշխարս Աթանագինէի վկայի – 77. Տայր և սրբոյն 

Գրիգորի երկու լուսաւոր ակունս – 77.  զոր տուեալ էր նմա Հռովմայ 

հայրապետն: - 78. Իսկ իշխանն Անկեղ տանն   տայ զսուրբն  Գրիգոր ի 

ձեռն  իշխանին Մոկաց և ասէ – 82. Իսկ նա ձայն տուեալ ասէ – 91. զի 

զմեռեալս իւրեանց թաղեսցեն. և թոյլ ետուն: - 94. ընդյառաջ եղեն մեզ 

իշխանքն Հայոց՝  աւետիս տալով մեզ, եթէ Դեմետր կործանեցաւ: - 97.  Եւ  

տաւն սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր Նաւասարդի: - 

106.  Եւ տուեալ զնոսա  ի  ձեռս քահանայից,  ետ տանել զնոսա  ի  գեւղն  

- 106. Իբրև եղև այս ամենայն, ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն 

քրմացն և  զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր 

աստուած: - 106. ետ հրաման գերծել զգէսս նոցա – 107. և նա ետ զերկիրն 

Տարաւնոյ յիշխանութեամբ նոցա – 108. Եւ յետ հնգետասան ամի  եսպան 

թագաւորն զերկոսեանն և զտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա 

Կուառա և Մեղտեսա և Հոռա: - 108. և ետուն նոցա ի սպասաւորութիւն 

զազգն իւրեանց: -109. և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԻԳ և ԲԺ-ան 

դաստակերտս ետ – 111. Արդ այս աւանագեղքս ի բնէ տուեալ էին կռոցն 

ի ծառայութիւն – 112. Եւ թագաւորն տուեալ ԼՌ ի ձեռս իշխանին  

Ապահունեաց և արձակաց յաւգնականութիւն վրաց իշխանին: - 118.  Իսկ 

սուրբն Գրիգոր առաքեաց խնդրակս զԱղբիանոս եպիսկոպոս հանդերձ Բ 

սարկաւագաւք, տուեալ նոցա խրատ, եթէ յառաւաւտուն պահուն ելանեն 

յանտառէն ի բլուրս ուրեք – 120. Իսկ զտեղին, ուր զաւետիսն ետուն, 

հրամայեաց վէմս ժողովել – 122.   զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև  

յոյժ  և գոհացեալ զաստուծոյ, որ ետ ի ձեռս նորա զթշնամիս իւր – 125. Եւ 

եկեալ ի գեւղն Կուառս, և զի աշխատեալ էին, հանգիստ ետուն իւրեանց 

աւր մի: - 125.  Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն 

տուեալ՝ յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ Կարապետն – 131.  Եւ 

առաքեաց թուղթ առ Տրդատ, եթէ եկ  և  վաղիւն տացուք պատերազմ – 

133. Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, 

ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես 

զդէմս խոզութեան քո – 133. Իսկ զաջ զաւրուն թևն տայր ի ձեռս իշխանին 

Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն իշխանին Անգեղ տանն: - 134. Եւ մտրակեալ 

զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ /ծն. ոչ 
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ետ, ոչ տալ / քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 136. Զոր իբրև տեսեալ 

իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ ածեալ զահեակ թևն և ձայն տուեալ ասէր 

– 137. Եւ զչորս հարիւր այրն ի դիւան արքունի տայր արկանել: - 143. և 

առաջի սրբոյ սեղանոյն երկրպագեցուցին տեառն և բերին ետուն զնա: - 

150.  Ողբացե՛ք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք արտասուաց իմոց 

ամենայն ձայնարկուք: - 150. Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք սուրբ 

Կարապետիդ, և տուք տանել զիս ի տաճար անդ: - 150. Եւ զայս ասացեալ 

կնոջն՝ հանեալ բազում անուշահոտս՝ տայր սպասաւորացն և ասէր. 

առէք զայս, և տուք տանել զիս  ի ներքս: - 151. Իսկ զմանուկն առեալ ետ  ի  

դայեակս, մինչև յարբունս հասաւ: - 156. զի իշխան ոմն անաւրէն կտրեաց 

զերկոսեանս և ետ գուսանի մի: - 157.Արդ՝ այս իշխան կշռեաց ԻԲՌ 

դահեկան և տարաւ ետ նոյն իշխանին – 157. և  գնեաց զերկոսեան 

աւանսն և ետ Կարապետին վճռով: - 157. Սա ետ  Բ աւանս յիւր  

իշխանութենէն սուրբ Կարապետին զԱրտեմէտ և զԳոմսն: - 157. Եւ 

տուեալ ի ձեռս նորա զզաւրս Հայոց ԼՌ. և ինքն առեալ զզաւրսն Յունաց 

ՀՌ, գնացին ի Բալխաստան – 158. և ետ տէր ի ձեռս նոցա զթշնամիսն: - 

159. կոչեաց թագաւորն զՄուշեղ և պատրաստեաց տալ պարգևս 

ամենայն զաւրացն – 160. Եւ եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն խորանին, 

և ամենայն խստութեամբ տուեալ պատասխանի / ծն. պատասխանիսն/–

161. և ետուր նմա զփառս և զպատիւ յավիտենական և անմահ: - 166. 

Զայս ամենայն արարեալ՝ զմարմինն ետ ամենայն հաւատացելոց ի 

կերակուր և զարիւնն՝ ըմպելի: - 167. Յիշեա՛, տէր, զգութ 

մարդասիրութեան քո և մի՛ տար զժառանգութիւնս քո ի ձեռս 

անհաւատից – 167. Պարսպեա, տէր, խնամատար աջովդ  քո, զոր  

փրկեցեր  խաչիւ քո՝ տալով աւգնականութիւն  ի  նեղութեան ի դէպ 

ժամանակի: -168. Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան ի 

վերինդ քո Երուսաղէմ – 169. Ընկա՛լ, տէր, զաղաչանս մեր և տու՛ր շնորհս 

բնակչաց սորա – 172. Եթէ զերկիրս ինձ տաս /ծն. տացես/ 

իշխանութեամբ, ես  տամ զիշխանն Մուշեղ  ի  ձեռս քո – 179. Ասէ 

Վահան, ոչ այդպէս, տէր, այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ գնամք 

ի վերայ ամուր բերդիցն, ուր մտերիմք նորա և գանձն, գուցէ բռնացեալ 

չտան /ծն. չտայցեն/ ի ձեռս իմ՝ ապստամբ զիս կարծելով – 180. Իսկ 

Միհրան տուեալ ի ձեռս նորա չորս հազար այր ընտիր առն և ձիոյ: - 181. 

Եւ պատուէր տուեալ էր՝ թէ յորժամ ի ձեզ զոք յուղարկեմ, ի Միհրան 

գնացէք և այլ զաւր ածէք: - 182.Արդ՝ յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, 

Վահան զպարսից զերիվարսն և զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝ ի 
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դուրս կոչել զնոսա: - 182. Եւ խրատ տուեալ, թէ յորժամ նոքա զձեւք 

հային, դուք միաբան  ի  քաղաքն դիմեցէք – 182. Իսկ Վահան փութով 

յառաջ եկեալ զաւրացն աւետիս տայր – 183. և զայլսն ի քաղաքն 

արգելեալ՝ կտրեալ տային, և զգլուխսն ի պարիսպն հանել: -184. ես 

փախստական եկի առ քեզ  ի  քո զաւրացն, զի ո՛չ ի քաղաքն թողին և ո՛չ 

աւարամասն  ետուն մեզ – 185.  Եւ Վահան խրատ տայր զաւրացն ի 

գիշերի մի՛ անցանել ընդ գետն  Մեղտեայ – 185. Եւ ետ նոցա առաջնորդս 

– 186. զի զայն խրատ տուեալ էր Վահանայ: - 187. և միւս ընկերն առեալ 

տայր աւազ ցմիւսն – 188. Իսկ Վահանայ մաւրին տուեալ զնոսա, զոմանս 

այլ ոչ կարաց հանել անտի–  188. և ժողովեալ զերկու հազար երիվարսն 

ետ տանել յՈւղնուտն բերդ : - 189. Եւ   Վահանայ առեալ  զմախաղն, ուր 

քիթքն կային  և ետ բերել ծառայի  մի  առաջի իւր: - 189. Զինչ է այդ, զրուց 

տուր ինձ: - 190. դու՞ ես, որ զկրաւնաւորսն իմ՝ զսիւնսն աշխարհի զենել 

ետուր: - 190.Եւ պատառեալ զփորն, և ետ ծառային հանել զլերդն և դնել ի 

բերան: - 190. Եւ հարեալ զդանակն  ի  փողսն՝ ետ թողուլ  ի  ցից: - 191. 

տուր բանից նշան ի պարսիկն և պատուէր որ յԱպահունիս,  և  ես  

ապրեցուցանեմ զքեզ: - 191.  Եւ նորա տուեալ բանից նիշ   և պատուէր, 

բազում երդմամբ ասացեալ, զոր նա  և  նա միայն գիտէին: - 191. և ետ 

գրել ի նա ողջոյն – 192. և կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ 

տանել առ Վաշիր – 192. զի մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն 

հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն 

պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. և զիւրն  և զայլ աւտար գաւառի 

մարդիկն ետ արտաքս հանել: - 193. Եւ փակեալ զդրունս տաճարացն, ետ 

բերել զգլուխն Միհրանայ – 194. Դուք ինձ վնաս էք ի տալ յառնել, որ 

զտաճարս այրել էք ի տալ: - 194. Եւ ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա և 

զգանձ՝ ետ տանել յամուրն Ողկան: - 195. Եւ զիշխանն Մուշեղ ետ ածել ի 

քաղաքն: - 195. Վահան ոչ ետ / ծն. եթող / մաւտել ի զաւրսն – 196. և ի 

հարուածէ ցաւոցն ետ բանից նշան առ զաւրապետն և իշխանս գալ ի  

տեղին փութով: - 197.  Եւ ետ գրել թուղթ պարսիկ դպրին՝ կաշառելով 

զնա – 198. Եւ տուեալ զմատանին Վաշիրայ և յուղարկեաց յայն զաւրսն, 

որ հեռի էին: - 198. Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն էին  և 

ետ կոչել զիշխանսն   մի  մի  ի խորանն և կտրել զգլուխսն – 198. Ետ 

տանել և զգլուխն Միհրանայ առ թագաւորն ասելով – 201. Զոր Մուշեղ 

Տարաւնոյ իշխանն տուեալ բազումս և հրամայեաց քարակոփս շինել – 

202. ետ շինել նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 206. և  զիմ կորովութիւնս 

ծանեար, զոր ետ ինձ աստուած: - 209.  Իսկ Վահանաj տուեալ զնոսա 



721 
 

մաւրացն` զբազումս կոտորեաց – 211. զոր յաղաչանս դարձան և հարկս 

խոստանային տալ նոցա: - 212. Տուք ի մեզ զգլուխն Ըռահանայ, և  

թողումք զձեզ: - 212. Ապա կալեալ զորդի նորա զՎահ ետուն ցՎահան: - 

212. Կամ տուք  ի  մեզ զգլուխն Ըռահանայ, կամ տուք ԼՌ  դահեկան: - 

212. Եւ նոքա ետուն  ԼՌ  դահեկան   և դարձան: - 213. Եւ  ետ տանել 

զինքն ի վանս Գլակայ և  կայ ի թաղման ի դուռն Կարապետին: - 217. Ի 

նոյն ամի զաւր գումարեալ Վաղթանկայ ԻՌ, առաքեաց առ Սմբատ, եթէ 

կամ եկ, որ պատերազմինք  և  կամ հնազանդեա և տուր հարկս: - 217.Իսկ 

նորա խոյս տուեալ աւուրս ութ և պատրաստեաց զզաւրս իւր: - 220.  և 

տեղի տայր սաղաւարտն մրճին Սմբատայ, որ և հազիւ կարաց հանել: - 

224. Այ տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ քո ընդէ՞ր ոչ ետուր փոխանակ 

տեառն քո: - 225. Կամ տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ 

երկրիս զխոտն և զհացն կերան… զսապոնին գինն ԿՌ դահեկան, որ զքո 

զաւրացն զգիշահոտ և զարիւնաթաթաւ հանդերձն լուանալ տուաք և 

հագաք:- 228. Եւ ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն Սուրէնայ, ետ 

զկինն և զորդին ածել առաջի իւր: - 229-230. Իշխան հզաւր աշխարհիս 

Հայոց, տուր զայս կին և զորդի Պարսից արքայի տուրս: - 230. Ասէ 

Սմբատ. Պարսից արքայի և մեռեալ շուն մի, որ զայն ճաշ ուտէ, առանց 

գնոյ ոչ տամ, թող թէ զդոսա – 230. Բայց թէ գնել կամիս, քեզ տամ, ապա 

թէ ոչ՝ գնացէք երեքեանդ յԱրծրունիս, այծեր արածեցէք: - 230. Ով՛ 

բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ 

պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թող  թէ այծ արածել: - 230. 

Բայց  թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ ՃՌ դահեկան, և ԲՌ ուղտ, և  հինգ հազար 

պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք զայս կինս և զորդիս: - 231. Իսկ Սուրեան 

բերեալ ետ ՃՌ դահեկան, և զուղտսն, և զձիսն ետ ցիշխանն: - 231. Բայց 

որ երկու տարի զԽառանայ գինին և զԱսորոց և զՄուրհայի արբեալ են, 

զայն թող տան: - 232. Եւ զվեց գաւառին հարկն, զոր առեալ են, և 

զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան զայն թող տան – 233. 

իբրև տեսին զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ 

ետուն ումեք յերիվար ելանել – 238. զորս իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, 

դռոհ ետուն / ծն. գռոհ, գրոհ տուեալ զհետ / զհետ  և մի մի հասանէին: - 

239. Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և Վարազ յահեակ, 

և սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք և երիվարք իւրանց: - 239. Իբրև 

տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ, և չկարաց 

փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց ասեն – 240.և  ետ զենուլ ի  վերայ 

ձեռինն, զի իջցէ ջերմ արիւնն և թուլացուսցէ զբռնատեղին: - 242.  
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ննջեցին խոյս տուեալ մինչև ցմիւս աւրն աւրհասարակ – 246. Իսկ զորս ի 

Մեղտի ետ տանել, բժշկել ետ ի վիրացն. և տուեալ նոցա գանձս, և ձիս և 

զէնս, և  արձակեաց զնոսա խաղաղութեամբ ի պարսիկս:  – 248. Եւ թէ 

չտայք, ասէ, գամ  ի  տեղին, ուր ձեր հաւատքն են. բրեմ և աւերեմ և 

կրակատուն առնեմ զեկեղեցիսն – 251. Եւ զայս ասացեալ ետ բերել 

երկոտասան թուր և դնել առաջի բեմբին, մինչ պատարագ 

մատուցանէին: - 252. և եդից պսակ ի գլուխ քո և արարից զքեզ մարզպան 

Հայոց, միայն լոկ զոսկերսն Մուշեղայ և զՎահանայ տուր ցիս: – 254. Իսկ 

նորա տեսեալ զսուսերն մերկ ի ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ – 

255. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց – 260. իսկ զահեակ 

կողմն տայ / ծն. տայր, ետ / իշխանին Հաշտենից: - 260. Իսկ պարսիկք 

յարուցեալ զհետ մտեալ զաւրացն և տուեալ զնոսա Արածնոյ` նեղէին: - 

263. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ. և ետ տանել զինքն ի 

տապանատուն հարց իւրոց ի Գլակայ վանս – 267. Որդեա՛կ, մի՛ 

մեծութենէս պատրել տաս զքեզ մեղաց – 268-269. Եթէ ես մեռանիմ ի 

պատերազմին, զիս ի մեր վանսն տուր տանել – 269. Իսկ Վահանայ ձայն 

տուեալ յորդին Տիրան և յայլ զաւրսն՝ ասէ – 272. Թէ կախարդ եմ՝ դու 

վայր մի անսա, ես զքո ձիոյդ ագիդ քո ակինդ հայել ի տամ:- 274.Եւ 

կտրեալ զգլուխ նորա, ետ  ցծառայ մի  և  ասէ – 274. Իսկ նորա առեալ 

զերկու իշխանորդիսն, զոր և կալաւ և ետ պահել – 275. և ոչ ետուն 

կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս նոցա: - 277. Եւ զփախստականսն 

դարձուցին ի Մեղտի, և համարով գտեալ արս չորեք հարիւր և յիսուն և 

տուեալ նոցա գանձս և երիվարս՝ արձակեցին ի Պարսիկս – 278. և ելեալ 

զաւրաւքն գնաց ի Կեսարիա և ետ զմասնն հայրապետին  Կեսարու, որ 

կոչիւր Յովհան – 279. և ետ ԼԶՌ դահեկան հայրապետին Յովհաննու և  

առեալ զխաչն՝ եբեր ի վանս Գլակայ ի սուրբ Կարապետն – 279. և տուեալ 

մասունս բազումս Հայոց աշխարհին և մեծամեծ իշխանացն: - 279.  բեր 

զխաչն  և տուր  ինձ  և  առ յինէն ԶՌ դրամ: - 280.  Զիս կողոպտեցին և 

զԱրջք շինեցին. արդ թոյլ տուր, զի երկիրն  այն ամուր է, ոչ կարեն անտի 

գողանալ:- 281. Իսկ նորա լի եղեալ խնդութեամբ, զարթեաւ,  և ընթացեալ 

աւետիս տայր կաթողիկոսին՝ թէ խաչն յԱրջք է: - 281. և կալեալ 

զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ ցկաթողիկոսն, և հանել ետ 

զերկոսին աչն նորա, որ զի կողոպտեաց զսուրբ Կարապետն:  – 281. Իսկ 

զխաչն ետ Վահան  ի  ձեռն եպիսկոպոսի Արջուց – 281. Եւ վեց հազար 

դրամ կարգեցին նոցա տալ իշխանին Հայոց Տարաւնոյ: - 281. բայց յղէ ի 

կայսր` թէ մի ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի, զի 
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ժողովեալ զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. արդ առաքեա ութ 

հազար այրուձի  ընդ Վանանդ, և ես տաց զնա ի ձեռս քո: - 283. և 

զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ տայր հանել, որպէս զնենգաւոր և զխաբող 

ազգ:- 284. Եւ բարկացեալ  Վաշդեան՝ ետ ածել զՀամամ և ծայրատել 

զոտս և զձեռս նորա: -284. Եւ նորա հրաման տուեալ պարսկացն` 

կոտորել զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի սուրբ Սիովն: - 284. 

ՏԱԼ  ԱԾԵԼ - Եւ զիշխանն Մուշեղ ետ ածել ի քաղաքն: - 195. Եւ 

ծիծաղեալ Սմբատայ ընդ յաղի բանսն Սուրէնայ, ետ զկինն և զորդին 

ածել առաջի իւր: - 229-230. Եւ բարկացեալ  Վաշդեան՝ ետ ածել զՀամամ 

և ծայրատել զոտս և զձեռս նորա: -284. 

ՏԱԼ ԱՐԿԱՆԵԼ - Եւ զչորս հարիւր այրն ի դիւան արքունի տայր 

արկանել: - 143. 

 ՏԱԼ  ԲԵՐԵԼ - Եւ փակեալ զդրունս տաճարացն, ետ բերել զգլուխն 

Միհրանայ – 194. Եւ զայս ասացեալ ետ բերել երկոտասան թուր և դնել 

առաջի բեմբին, մինչ պատարագ մատուցանէին: - 252. 

ՏԱԼ  ԳՈՐԾԵԼ - Զայս ամենայն ըստ այսմ աւրինակի տուր  գործել: - 43. 

ՏԱԼ ԳՐԵԼ - և ետ գրել ի նա ողջոյն – 192. Եւ ետ գրել թուղթ պարսիկ 

դպրին՝  կաշառելով զնա – 198. 

ՏԱԼ ԶԵՆՈՒԼ-և ետ զենուլ ի վերայ ձեռինն, զի իջցէ ջերմ արիւնն և 

թուլացուսցէ զբռնատեղին: - 242.   

ՏԱԼ ԹՈՂՈՒԼ - Եւ հարեալ զդանակն  ի  փողսն՝  ետ թողուլ  ի  ցից: - 191. 

ՏԱԼ ԿԱՏԱՐԵԼ - Եւ  տաւն սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր 

մի էր Նաւասարդի: - 106.   

ՏԱԼ ԿՈՉԵԼ - Եւ դարձուցին կոչնական զաւրացն, որ յետոյն էին և  ետ 

կոչել զիշխանսն  մի մի  ի խորանն և կտրել  զգլուխսն – 198. 

ՏԱԼ ՀԱՆԵԼ - և զՍիւնեաց իշխանն ձեռակոծ տայր հանել, որպէս 

զնենգաւոր և զխաբող ազգ:- 284. 

ՏԱԼ ՀՐԱՄԱՆ – ետ  հրաման գերծել զգէսս նոցա – 107. 

ՏԱԼ ՄԱՒՐԱՑՆ - Իսկ Վահանայ տուեալ զնոսա մաւրացն` զբազումս 

կոտորեաց – 211. 

ՏԱԼ ՇԻՆԵԼ – ետ  շինել նմա եկեղեցի ի Թիլն աւան: - 205. 

ՏԱԼ ՊԱՀԵԼ - Իսկ նորա առեալ զերկու իշխանորդիսն, զոր և կալաւ  և  

ետ պահել – 275.   

ՏԱԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ - Եւ եկեալ երիվարաւքն մինչև ի դուռն խորանին, և 

ամենայն խստութեամբ տուեալ պատասխանի / ծն. պատասխանիսն /  – 

161. 
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ՏԱԼ ՊԱՏԵՐԱԶՄ - Եւ առաքեաց թուղթ առ Տրդատ, եթէ եկ  և  վաղիւն 

տացուք պատերազմ – 133. 

ՏԱԼ  ՏԱՆԵԼ - և ետ տանել յԵփեսոս յեկեղեցին – 75. Եւ տուեալ զնոսա ի 

ձեռս քահանայից,  ետ տանել զնոսա ի գեւղն  - 106. Ողորմեցարուք ինձ, 

սպասաւորք սուրբ Կարապետիդ, և տուք տանել զիս ի տաճար անդ: - 

150. Եւ զայս ասացեալ կնոջն՝ հանեալ բազում անուշահոտս՝ տայր 

սպասաւորացն և ասէր. առէք զայս,  և տուք տանել զիս ի ներքս: - 151. և 

ժողովեալ զերկու հազար երիվարսն ետ տանել յՈւղնուտն բերդ: - 189. և 

կոչեալ ի հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր – 192. զի 

մի ձայն բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս 

յարկն, որ և զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: 

- 193. Եւ ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝ ետ տանել յամուրն 

Ողկան: - 195. Ետ տանել և զգլուխն Միհրանայ առ թագաւորն ասելով – 

201. Եւ ետ տանել զինքն ի վանս Գլակայ և կայ ի թաղման ի դուռն 

Կարապետին: - 217. Իսկ զորս ի Մեղտի ետ տանել,  բժշկել ետ ի վիրացն 

– 248. Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ. և ետ տանել զինքն ի 

տապանատուն հարց իւրոց ի Գլակայ վանս – 267. Եթէ ես մեռանիմ ի 

պատերազմին, զիս ի մեր վանսն տուր տանել – 269. 

ՏԱԽՏԱԿ - Զոր գրեաց սուրբն Գրիգոր ի տախտակ պղնձի և եդ ի բեմի 

անդ – 102.  զոր և Պիսիդոն իսկ ընթերցեալ է զտախտակն: - 10 

ՏԱՂԱՏԱՐԱՓ - Իսկ այլք ի դիւացն որպէս պիծակս անհուն 

բազմութեամբ, կամ որպէս թանձրատարած տաղատարափս /ծն. 

տաղտարափս, տարափս/  այնպէս յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն – 

98. 

ՏԱՃԱՐ - Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից … շինելով իւրաքանչիւր 

ումեք զտէրունեան տաճարն, և առանձինն բնակել: - 43. Մանաւանդ զի 

առաւելապես գթութիւնդ քո հաճեցաւ բնակիլ ի տաճարիս յայսմիկ – 56. 

Եւ առեալ ածէր զնոսա ի տէրունական տաճարին տեղիսն:-106. 

Կանգնեցին զնշան տէրունական խաչին մեծանդամ քարակոփ ի տեղի 

տաճարին – 124. Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք սուրբ Կարապետիդ, և 

տուք տանել զիս ի տաճար անդ: - 151. զի եթէ դու զկնոջն կաթն արբեր, 

գոնեա և զիս տաճարիս արժանի արա: - 152. Եւ զայս ասացեալ եմուտ ի 

ներքս համբուրելով զորմս տաճարին – 152. Եւ եղիցի փառք քո, տէր, ի 

տաճարի աստ – 170. Իսկ նոցա ժողովեալ ի  տաճար  մի  ընդ գինի մտին: 

- 189. Իբրև վճարեցան իշխանքն, գնաց ինքն ի տաճարն, ուր զաւրքն էին 

ժողովեալ – 193. Եւ հանեալ զամենեցուն զհանդերձս, արգել զնոսա ի 
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տաճարի անդ: Եւ ի միւս տաճարին այլ` արս ՌԶԳ:- 194. Եւ փակեալ 

զդրունս տաճարացն, ետ բերել զգլուխն Միհրանայ – 194. Եւ հրամայեաց 

վառել զերկոսեան տաճարսն և ասէ – 194. Դուք ինձ վնաս էք ի տալ 

յառնել, որ զտաճարս այրել էք ի տալ: - 194. և յորժամ զտաճարսն 

այրեաց, զնոսա ի պատճառս իրաց յայլ վայրս առաքեաց, զի մի՛ 

գիտասցեն զիրսն: - 196. տուր ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ զիմ 

երկրիս զխոտն  և զհացն կերան … և  զտաճարին  գինն – 228.   

ՏԱՃԻԿՔ - Ով Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ է ինձ մեռանել՝ քան զեկեղեցի 

աստուծոյ  հարկատու լինել Տաճկաց: - 285.   

ՏԱՃԿԱՍՏԱՆ – Դեռևս փախստեայ էին արարեալ Տաճկաստանն – 286. 

Իսկ Աբդռահիմ անցանէ ի Հարք և ի Բասեան, ի Վիրս և ի Տաճկաստան: - 

286. 

ՏԱՄԲՈՒՐ - Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ,  և  գնաց  ի  

քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր - 284. Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ 

ամպոց երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին 

Տամբուրայ: - 285. 

ՏԱՅՔ -  Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ ի Տայոց էր 

ծննդեամբ, այն, որ զՎաղաշկերտոյ սուրբ Աստուածածինն շինեաց, եկն 

վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. 

ՏԱՆԵԼ - Եւ առեալ տարան զթուղթն առաքեալքն այնոքիկ, որք ի 

Կեսարիայն եկին. և տարան մինչև յՈւռհայ, և ի Կեսարիայ դարձան, և ոչ 

անդ գտին:  – 51.  Զոր տարեալ ես – 61. և ետ տանել յԵփեսոս յեկեղեցին – 

76. և աճապարեաց Արձանն և եհար տիգաւ ի վերայ բարձից նորա և մերձ 

տարաւ ընկենուլ զնա: - 86. և տարաւ փախստական մինչև ի գլուխ 

անտառին ընդ դիտանոց վայրուցն: – 92.  Եւ տուեալ զնոսա ի ձեռս 

քահանայից,  ետ տանել զնոսա ի գեւղն - 106. և  զերկիրն գերի վարեալ 

տարան ոգիս իբրև քառասուն և ութ Ռ: - 117. և իբրև ետես զի խոցեալ էին 

չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան ի բանակն և անդէն 

մեռաւ: - 140.  Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, 

ապա միաբան գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց` ընդ 

յինքեանս տանելով զիշխանսն, որ ի բերդին Ողկան : - 142. բայց 

զմանուկն առեալ ի գրկաց տիկնոջն, տարան յեկեղեցին – 150. 

Ողորմեցարուք ինձ, սպասաւորք սուրբ Կարապետիդ, և տուք տանել զիս 

ի տաճար անդ: - 150. և ասէր. առէք զայս, և  տուք տանել զիս ի ներքս: - 

151. և ապա առեալ սպասաւորացն՝ տարան ի տեղին – 155. Արդ՝ այս 

իշխան կշռեաց ԻԲՌ դահեկան և տարաւ ետ նոյն իշխանին – 157. Արդ՝  



726 
 

մինչ  ի  Յունաց գայր Խոսրով, առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն 

Տարաւնոյ ի Դուին և Հայոց Մարզպան հաստատեաց: - 158. զի կալցեն 

զնա և տարցեն ի Բալխ – 163.  մի՛ տար ի ժառանգութիւն անհաւատից, 

այլ եղիցի ձեռն քո ի զաւրացուցանել զհաւատացեալս – 168. Ո՛չ այլ մինչև 

զիշխանն Մուշեղ կալեալ առ արքայն Պարսից տանիմ: - 179. Եւ 

զերիվարսն հրամայեաց ի ծմակն տանել:  - 187. և ժողովեալ զերկու 

հազար երիվարսն ետ տանել յՈւղնուտն բերդ: - 189. և կոչեալ ի 

հաւատարիմ ծառայիցն արս Ծ և ետ տանել առ Վաշիր – 192. զի մի ձայն 

բարձցէ ի միւսն, դանակովն ի սիրտն հարեալ, ձգէին ի միւս յարկն, որ և 

զնուիրակն և զդպիրն վասն պատճառի ոչ ետ տանել ի բանդ: - 193. Եւ 

ինքն ժողովեալ զկապուտ նոցա և զգանձ՝ ետ տանել յամուրն Ողկան: - 

195. Ետ տանել և զգլուխն Միհրանայ առ թագաւորն ասելով – 201. Իբրև 

գնացին Խ արքն և տարան զգլուխն Միհրանայ առաջի թագաւորին, 

խռովեցաւ և ամաչեաց զամաւթն յաւիտենից: - 202. Եւ ետ տանել զինքն ի 

վանս Գլակայ և կայ ի  թաղման ի դուռն Կարապետին: - 217. Տար խորովէ 

և կեր – 225. Իսկ զորդին Վաղթանկայ և զկինն առեալ տարան ի յԱյծից 

բերդ ի պահել զնոսա: - 227. բայց եթէ դոքա քեզ պիտին՝ դու քրիստոնեա 

լե՛ր և զիս ի պարսիկս տար  - 231. Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր 

ութսուն հազար դահեկանի լուր փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232. և դու 

քրիստոնեայ լեր, և զիս ի պարսիկս տար և  իւրեանքդ քեզ: - 233. զոր 

եկեալ զաւրացն Հայոց զարթուցին զնոսա և ջուր ցանեցին և տարան ի 

Մեղտի – 246. Մկունք զի շատ տանէին ի ծակս իւրեանց` Մաշեցան ոտք 

նոցա: - 247. Իսկ զորս ի Մեղտի ետ տանել,  բժշկել ետ ի վիրացն – 248.  

Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն և տարաւ զնոսա յեզր 

բանակին – 257. և կտրեալ զզաւրսն ԳՌ. և եդ առաջի, և տարաւ անցոյց 

ընդ յԱստեղաւնս – 264. Ի  սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ.  և  ետ  տանել 

զինքն  ի տապանատուն հարց իւրոց ի Գլակայ վանս-267. Եթէ ես 

մեռանիմ ի պատերազմին, զիս ի մեր վանսն տուր տանել / ծն. տանիլ / – 

269. Եւ արձակեցին առ հայրն Գրիգոր Գլակայ վանիցն և տարան ի 

պատերազմ ԳՃԾԵ կրաւնաւոր կնկղով: - 270. 

ՏԱՆԵԼ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ - և տարաւ փախստական մինչև ի գլուխ 

անտառին ընդ դիտանոց վայրուցն: – 92.   

ՏԱՆՋԱՆՔ - զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան  զՄովսէս, ոչ 

խնայելով ի մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ 

յանկոխն ի գազանաց – 40. Եւ վասն ոչ զոհելոյ կռոցն` ի մեծամեծ 

տանջանսն մատնեաց զնա: - 73. Եւ զմահ նորա պատմեն ամենայն 
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հաւատացեալք և զմահն, որ վասն անուան նորա, առ ոչինչ համարեն՝ 

զանձինս իւրեանց մատնելով տանջանաց – 167.  զանձինս մեր 

փոխանակ անչափ մարդասիրութեան քո ի տանջանս մատնեմք: - 169. 

ՏԱՆՋԵԼ - Բեկտոր տանջի ի ջերմութենէս և սուրբն Մարկեղաս վատեալ 

յաչացն: - 61. և թէ վասն մեղաց իւրեանց տանջեսցին / ծն. տանջեցան/ ի 

տեառնէ – 96. զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին  հոգով  ի  

հանդերձեալսն: - 104.   

ՏԱՇՏԱՁԵՒ - Արդ, լուաք, եթէ ի Շահաստանէ եկեալ էք ի Բուստր քաղաք՝ 

յերկիր տափարան  և  տաշտաձև - 202. 

ՏԱՊԱՆ -  և ինքն մտեալ յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր առաջի 

նշխարաց  սրբոց առաքելոցն և առաջի տապանի սուրբ Կարապետին – 

54. այլ զհասարակն առեալ դնէր տապան բրտեայ, զի հողեղէն է և ոչ 

ոսկեղէն – 100.  Եւ եդ զնոյն տապանն ի նոյն պղնձի տապան – 101. Իսկ 

զԱթանագինէին զգլուխն և զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին հատեալ եդաք, և է 

ուրոյն ի կաւեղէն տապանի:  - 102. Դու, տէր, որ պահեցեր զսա և ածեր 

մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա զաջ քո ի վերայ տապանաց սոցա – 103. և 

եդեալ ի քարեղէն տապանի առնաչափ և զերկու վկայիցն մերձ  առ 

դուրսն յաջակողման եկեղեցոյն և զմիւս ակն լուսոյ դնէր ի նոյն 

տապանին – 114-115. իբրև եդաք ի ներքս ի տապանն զնշխարս նոյնչափ 

խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն ... զնոյն աղաւթս մատուցանէր 

առ աստուած – 115. Եւ ապաշաւեցին, զի զտապանսն իշխանացն 

աւարեցին: – 256. 

ՏԱՊԱՆԱՏՈՒՆ -Ի սոյն ամի վաղճանեցաւ Սմբատ. և ետ տանել զինքն ի 

տապանատուն հարց իւրոց ի Գլակայ վանս - 267. 

ՏԱՌԱՊԵԼ - Կա՞յ այն տառապեալ հայրն իմ ծերունի, եթէ   փոխեցաւ առ 

տէր ի հանգիստ: -244. զի ոչ պատրեցայ ի գեղոյ, և ոչ զրկեցի և ոչ նեղեցի 

զտառապեալս – 269.   

ՏԱՍՆ - Արդ առեալ Վահանայ զհարիւր ամեհի ջորիսն և տարաւ զնոսա 

յեզր բանակին, և ի տասն ջորին՝ այր մի, որ զհետ երթայր: - 257. և առեալ 

գնաց ի Պարսիկս՝ եդեալ ի պահեստի զսուրբ խաչն հանդերձ սպասուքն 

մինչև յեւթն և ի տասն ամի թագաւորութեանն իւրում: - 279. 

ՏԱՍՆ ԵՒ ՈՒԹ ՀԱԶԱՐ - տասն և ութ հազար առն և ձիոյ ընդ իւր բերեալ, 

խնդրէր հարկս ի Հայոց: - 285. 

ՏԱՐԱԴԷՄ - Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական հաւատով 

լցեալ և զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի տարադէմ 
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յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական – 48. Իսկ դուք այդչափ բազում 

քահանայք առեալ տարադէմ և հեռի ուղեգնացութեան ետոյք ձեզ: - 49. 

ՏԱՐԱԾԵԼ - և ինքն մտեալ յեկեղեցին, տարածեաց զձեռս իւր առաջի 

նշխարաց  սրբոց առաքելոցն և առաջի տապանի սուրբ Կարապետին – 

54. և յարուցեալ տարածեաց զձեռս իւր ընդ յարևելս և ասէ – 103. Եւ 

ինքեանք տարածեալ զձեռս առաջի սրբոյ սեղանոյն սկսան ասել այսպէս 

– 165.  Եւ տարածեալ զնոսա ի դաշտ անդ, կոտորած սաստիկ գործեցին: - 

213. 

ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆՔ - Եւ զաւրքն  ի  տարակուսանս մտեալ՝  խնդրէին ելս 

իրացն  և  ոչ գտանէին: - 212.   

ՏԱՐԱՒՆ - Պատմութիւն Տարաւնոյ / ծն. Տարօնոյ /  զոր թարքմանեալ  է 

Զենոբայ Ասորոց եպիսկոպոսի պատճէն առաջին սրբոյն Գրիգորի – 33. 

Եւ իբրև դարձան պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին 

զնոսա ի Տարաւն – 46.  Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի 

Տարաւն – 53.  որք յԱշտիշատ Տարաւնոյ էին անդ երթեալ – 58. տային 

նոցա զրոյց զառաջին պատերազմէն մինչ գայր սուրբն Գրիգորիոս ի 

Տարաւն – 59. Իսկ ոմանք յիշխանաց զգացուցին սրբոյն Գրիգորի, եթէ ի 

գաւառն Տարաւնոյ երկուս բագինս մնացեալ են, որ դեռ ևս  ձաւնեն 

դիւաց: - 79. և նա ետ զերկիրն Տարաւնոյ յիշխանութեամբ նոցա – 108. 

Արդ, ինչ որ զկնի այսոցիկ՝ և զայն թողաք այլ պատմագրի, մինչև 

դարձեալ կրկին դառնա պատմութիւնս ի Տարաւն  - 116.  բայց մինչ ի 

Տարաւն մտին, ԾԸ  հազար էին: - 142. Արդ՝  մինչ  ի  Յունաց գայր Խոսրով, 

առեալ զՄուշեղ տարաւ նոյն իշխանն Տարաւնոյ ի Դուին և Հայոց 

Մարզպան հաստատեաց: - 158. և առաքեաց առ Մուշեղ Տարաւնոյ 

իշխանն և ասէ թէ՝ Եկ ընդ իս ի դուռն թագաւորին Յունաց – 162. Բայց 

յորժամ եկն Խոսրով ի Կարնոյ քաղաք` զՄիհրան ի Տարաւն առաքեաց 

բազում զաւրաւք, զի կալցեն զնա և տարցեն ի Բալխ – 163. Պարսից 

պատմութիւն. և գալն Միհրանայ ի Տարաւն երեսուն հազարով – 164. Իսկ  

զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի Տարաւն ԼՌ-ով – 164. Իսկ 

նորա որպէս ի քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան, որ 

իշխանն էր արարեալ Տարաւնոյ, մինչ ինքն Մարզպանն էր: - 177.  Զոր 

Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն տուեալ գանձս բազումս և հրամայեաց 

քարակոփս շինել – 202. Սա բազում ուղղութիւնս գործեաց ի գաւառին 

Տարաւնոյ – 204. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի Տարաւն`երեսուն 

հազարով, որ և շինեաց զՊորպ քաղաք և զբերդն Գահար: - 205. Որք իբրև 

եկին   ի  գլուխ Տարաւնոյ, տեսին  տեղի մի ընդարձակ  և  վայելուչ – 206.  
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Ապա թէ ոչ՝ գամ Ճ մարդով ի վերայ քո և զամենայն պարսիկս գերեալ ի 

Տարաւն ածեմ – 228. Բայց եղբայրն Վաղթանկայ, Սուրեն, առեալ ՃՌ 

դահեկան և ԹՌ այր ընդ իւր, և եկն ի Տարաւն գնել զկին  եղբաւրն և 

զորդին: - 229. Արդ իբրև տեսին զաւրքն Տարաւնոյ, լքեալ յերկիր  

կործանեցան – 263. Եւ նա այլ զաւր առաքեաց ի Տարաւն: - 266. և  

առաքեաց զաւրս ի Տարաւն յիսուն հազար – 268. որք եկեալ բազում 

սրտմտութեամբ հասանէին ի Տարաւն – 268. Իսկ իշխանն Արջուց 

կողմանն Գորգ Շատախաւս, որ կոչեաց զանուն գաւառին իւրում 

Շատախ՝ վասն աւելի անուան իւրում, սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ 

այր մի – 280. Եւ  վեց  հազար  դրամ կարգեցին  նոցա տալ իշխանին 

Հայոց Տարաւնոյ: - 281. Սա եկաց իշխան ի Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ 

ամս Ժ – 282. զի Վահան յաւելեալ առ հարս իւր մեռանի և կայ թաղեալ ի 

դուռն սրբոյ Կարապետին՝ կացեալ իշխան Տարաւնոյ և Ապահունեաց 

ամս Լ: - 283. Եւ  մարզպանն կայ թաղեալ  ի դուռն կաթողիկէին ի  

Ձիւնակերտ  Տարաւնոյ  ի  Պորպ քաղաքի - 287.   

ՏԱՐԻ - Զի կամ տացես զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, 

ապա թէ ոչ՝ քանդեալ զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպեսզի ծանիցես 

զդէմս խոզութեան քո – 133. Կամ տուք ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո 

զաւրքդ զիմ երկրիս զխոտն և զհացն կերան – 227. Բայց որ երկու տարի 

զԽառանայ գինին և զԱսորոց և զՄուրհայի արբեալ են, զայն թող տան: - 

232. 

ՏԱՒՆ - և անուանեաց զայն Եղիազարու վանք և տաւն մեծ կատարեալ ի 

տեղւոջն զաւր բնակութիւն սրբոց հանդերձ աշխարհախումբ ժողովովք, 

յորում բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. Բայց թագաւորն պարսից զաւր 

մահուն Խոսրովու տաւն կարգեաց և զՊարտաւ մնացեալ ազգին Անակայ 

ետ: - 68. Եւ  տաւն սրբոյն Կարապետին տայր կատարել, որ աւր մի էր 

Նաւասարդի: - 107. և տաւն ցնծութեամբ բազմամբոխ ժողովրդոցն 

կատարեալ – 124. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ կատարէին 

ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և եպիսկոպոսաւք – 203. Եւ 

խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն տաւն ցնծութեամբ կատարեցին– 281.   

ՏԱՒՐՈՍ, ՏՈՐՈՍ - Զի է սա երկիրս Հայոց ի չորրորդ բաժինս և յերկրորդ 

Հայոց աւարտինս, ի լերինն որ կոչի Տաւրոս, և հատանէ անցանէ մինչ ի 

դրունս Պալհաւայ / ծն. պահլաւոյ/ պարսից: - 35. Յարուցեալ երթիցես ի 

ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր հաճեցաւ տէր բնակել 

սրբոցդ: - 57. ել ի վերայ լերինն Տորոսի / ծն. Տօրոսի, Տաւրոսի / և շինեաց 

անդ ամրոց և կոչեաց Գահար – 206. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և 
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ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր, և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ մի, որ 

հանդէպ հայի լերինն Տորոսի / ծն. Տարօնոյ լերինն/ – 256. 

ՏԱՓԱՐԱԿ - Իսկ թագաւորն հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր գնաց ի  

Հաշտենից տափարակ տեղիսն: - 133. Արդ, լուաք, եթէ ի Շահաստանէ 

եկեալ էք ի Բուստր  քաղաք` յերկիր տափարակ և տաշտաձև - 201.   

ՏԵԱՌՆԱԳՐԵԼ - և ապա առեալ զաջ թեկն Մկրտչին տեառնագրեաց 

շուրջ զգաւառաւն ասելով  - 96. Եւ առեալ զնշխարս առաքելոցն՝ 

տեառնագրեաց  ի  վերայ  նոցա: - 130.   

ՏԵՂ - զոր Իննակնեանն կոչեն տեղոյն / ծն. տողւոյն / հնդիկք և պարսիկք 

– 36. Եւ ի նոյն տեղոջն / ծն. տեղւոջն / թողի զերկոսին կենդանի վկայսն 

Քրիստոսի, զԱնտոն և զԿրովնիդէս – 37. անդ և զքո եղբայրն իսկ իմ 

ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն / ծն. 

տեղւոյն / փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ վանս եդաք: - 49. Իսկ 

արք տեղոյն կամեցան զանցս ճանապարհին ունել – 83. զի ընդդէմ եկին 

արք տեղոյն և մուծին զմեզ ի ներքս: - 83. զոր և Մեստակող կոչեն զանուն 

տեղոյն: - 92. Իբրև տեսին արք տեղոյն /ծն. տեղեացն/, որ քուրմքն էին, 

աղաչեցին զիշխանս իւրեանց ի խաղաղութիւն – 94. Հաճեցավ տէր 

սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս, և վասն ցուցանելոյ ի հեռագոյն տեղոյ 

անտի զզաւրութիւն աստուծոյ սքանչելեացն: - 114. և  եկեալ  ելին ի 

բլուրն արևելական տեղոյն արարոց Դեմետրեայ – 120. քանզի չէր բլուրն 

հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի բացեայ ընդ հիւսիսոյ կողմանէ – 123. 

և ի  տեղոջն միայն զհայրն Թոդիկ արգել և սպասաւորս եկեղեցոյն: - 165. 

և կացցէ, մնասցէ փառք սուրբ երրորդութեանդ ի տեղոջ աստ: - 170. Եւ 

սկսան մրճաւք հարկանել. և զարհուրեալ ի դիւաց, փախեան ի տեղոջէն: 

- 175. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև զայսաւր – 188. Եւ կոչեցաւ 

տեղոյն աւելոյ Առինչ: - 213. որ և Թիլ կոչեցաւ անուն տեղոյն այնորիկ: - 

220. Եւ իբրև եկին առ թաքուցեալ խաչն, իջին յերիվարացն և գային ի 

վանս, զի չէր հնար ումեք երիվարաւ յայն տեղոյն ի վեր անցանել: -234. և 

վասն որ այնպէս ժողովեալ սպանին, կոչեցաւ անուն տեղոյն Ժողով: - 

238. Եւ հանդէս արարեալ կոչեցաւ անուն տեղոյն Հանդիսեանս: - 262. 

Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ կարացին անցանել ընդ 

ձորն, որ և յետս անդ անկեալ տեղոյն անուն Այծսան եդին: - 265. Եւ 

կոչեցաւ անուն տեղոյն Մահու առիթ: - 265. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Վայրանկանիս: - 276. Եւ առեալ զերկու իշխանորդիսն և զգլուխ այնր 

իշխանին, որ պակեաւն, և կոչեցին զանուն տեղոյն Պողկ: - 276. որ և 
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կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. Եւ կոչեցաւ անուն տեղոյն 

Հայրկերտ: - 278. 

ՏԵՂԵԱՑ  ՏԵՂԵԱՑ - զի կուտեցան ի տեղեաց տեղեաց և եղեն թուով իբրև 

ՃՌՆԾ – 124. 

ՏԵՂԵԿԱՆԱԼ - Եւ անտի ելեալ գնացին յԵրուսաղէմ  և  ոչ հանդիպեալ 

նոցա, տեղեկացան ի նոցանէ, եթէ ի Հռոմ գնացին երկոքեանն: - 51. Իբրև 

տեղեկացաւ ի քեռոյ աներոյն Գրիգորի, եթէ դա է որդի Անակայ … և 

նորա արկեալ զնա ի Վիրապն ներքին ամս հնգետասան: – 73. Եւ ոմանք 

ի քրմացն անդ հանդիպեցան և տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ 

վաղիւն կործանելոց է զմեծ աստուածն Գիսիանէ և զԴեմետր – 79. Եւ  

իշխանքն երթեալ գնացին  մինչև ի դուռն քաղաքին և տեղեկացան, զի 

ոչինչ էր: - 113.   Իբրև տեղեկացաւ իրացն, եթէ  ի  քո իշխանացդ է իրքդ – 

129. Իսկ ոմանք հասեալ ի Մուշեղայ իշխանէն տեղեկանալ վասն 

զաւրացն, իբրև տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի 

երթեալ պատմեցին իշխանին Մուշեղայ: - 176. Ապա տեղեկացայ յոմանց, 

թէ ի կողմանս Ուռհայի է կրաւնաւոր ոմն Մարմառայ կոչեցեալ, և ունի 

զգիրսդ զայդ: - 287. 

ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - Որպեսզի երթալն մեր առ Տիմոթէոս եպիսկոպոսն 

մարթասցուք տեղեկացուցանել զնոսա գրովդ: - 62. 

ՏԵՂԻ – առ սովաւ բնակի երկիրս Մամիկոնէից. և  աստ իսկ որջացեալ էր 

մահ յերկուս տեղիս – 36. և եդի ի նոյն տեղւոջ մատրանի զնշխարս 

Կարապետին և զԱթանագինեայ վկայի – 38. և այժմ աստուած 

պատուեալ երկրպագի ի նոյն Իննակնեան տեղւոջ: - 37. զԻննակնեան 

տեղիսդ, զոր բարեբուխ ասեն ոմանք, շինեսջիր զդա բնակութիւն դասուց 

կրաւնաւորաց – 41. զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի 

գալ ի նոյն Իննակնեան տեղին – 42. Եւ ժողովեսցես ի նոյն տեղի հարիւր 

արանց չափ – 43. Բայց դուք գրեցէք առ նոսա զնշան  բանից ձերոց և 

զտեղեացդ զվայելչութիւն: - 45.  Իսկ երկիրն Մամիկոնէից եթէ հաճոյ 

թուեսցի, որպէս դու իսկ ասէիր, եթէ զԻննակնեան տեղիսն ինձ տուր – 49. 

Ապա թէ զայն ոչ, սակայն ամենայն երկիրն առաջի ձեր է. զոր և 

տեսանեմք տեղի վայելուչ - 50. Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ 

ի Տարաւն ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ 

աւուրս քսան և հինգ ի վանս Գլակայ յԻննակնեան տեղիսն Գիսանէ 

կռոցն - 53. Եւ առաքեաց զիշխանս Մամիկոնէից տանն, տեսանել տեղի 

վայելուչ  և լեռնաբնակ – 54. և ոչ գտին տեղի ըստ պատշաճի յամենայն 

գաւառսն և դարձան ունայն: - 54. որ և առաջին հիմնարկութիւն 
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շնորհեցաւ ինձ յակնարկութենէդ քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. 

և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս 

յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ 

երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 57. Յարուցեալ 

երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր հաճեցաւ 

տէր բնակել սրբոցդ: - 57. և գնաց ի նոյն տեղի, ուր եցոյց նմա հրեշտակն 

տեառն: - 57. Եւ աղաւթել ի տեղւոջն՝ ետ պատրաստել զնիւթն շինուածոյ 

սուրբ վկայարանին: - 57. և ետ զտեղին զայն Եղիազարու – 58. և 

անուանեաց զայն Եղիազարու վանք և տաւն մեծ կատարեալ ի տեղւոջն 

զաւր բնակութիւն սրբոց հանդերձ աշխարհախումբ ժողովովք, յորում 

բազում բժշկութիւնք եղեն: - 58. զիա՞րդ դարձան ընդդէմ նոցա քուրմքն, 

որ  ի  տեղիսն Գիսանէ: - 59. Զայս ամենայն իբրև լուան Բեկտոր և 

Անաստաս և Թէովնաս և Աքիւղաս և Մարկիւղաս, զարմացան, զտեղի 

առեալ անդանաւր– 59. Ապա հարկ եղև վասն նորա և վասն սուրբ 

տեղեացն յԵրուսաղէմ երթալ առ սուրբն Սիմաքոս – 60. Զենոբայ Ասորոյ   

պատասխանի թղթոյն Ասորոց  և պատմութիւն վասն Իննակնեան 

տեղեաց  և  պատերազմին որ յԱրձանն եղև: - 66. Եւ եդեալ զնոսա ի սուրբ  

Սերեդոնն, ոչ ի ծածուկ, այլ յայտնի, և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև 

ցթագաւորութիւնն Դիոկղիտիանոսի: - 76.  գիշերագնաց եղեալ  ի  տեղի 

կռոցն  և լցին զգանձսն ի  տունս գետնափորս – 79. զոր տեսեալ սրբոյն 

Գրիգորի, թէ մեծ վտանգ է ի տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ 

աղբիւր մի… դնէր և նշանագրէր: -  83. Եւ  ծածկեաց տէր զտեղին  և  ոչ ոք 

կարաց տեսանել մինչև  սուրբն Գրիգորիոս դարձաւ  ի  տեղին: - 83. Եւ 

զմարդիկն բերին ի տեղի անցուցին: - 84. ,,Գիտեա՛, Արձան, զի այսաւր 

արձանանալ պիտի քեզ ի տեղւոջ աստ – 86. Եւ նա անկեալ յերկիր 

թաւալէր, և կուտեցին արձան ի վերայ նորա, և կայ թաղման ի նոյն 

տեղւոջ – 87. զոր մինչև զայսաւր Արծուիք կոչեն տեղեացն /ծն. տեղւոյն, 

տեղոյն/: - 92. և անուանեցաւ տեղին այն Արջոց ձոր: - 93. Եւ  ինքեանք 

իջին երեկաւթս առնել յԻննակնեան տեղւոջն: - 95.  Եւ իբրև եկաք իջաք 

յԻննակնեան տեղիսն, ընդյառաջ եղեն մեզ իշխանքն Հայոց – 97. Եւ իբրև 

եկաք ի տեղին և տեսաք զտեղի կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ 

հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: - 97. Եւ այնչափ են 

բազում դևք ի տեղւոջն Գիսիանէ, որչափ զսանդարամետս անդընդոց: - 

99 առեալ քարինս անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի բնակութիւն 

կռոցն, սկիզբն արար եկեղեցոյ, ի տեղիսն, ուր կուռքն Դեմետրեայ էր 

լեալ:  – 100. եդաք զնշխարսն ի տեղւոջ ուրում և ծածկեցաք – 103. Դու, 
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տէր, որ պահեցեր զսա և ածեր մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա՛ զաջ քո ի 

վերայ տապանաց սոցա – 103. և  մի՛  ոք  գիտասցէ զդոսա ըստ հանելոյ 

կողման  և  որ ոք ծառայեսցէ ինձ սուրբ և անկեղծաւոր վարուք ի  նոյն 

տեղւոջն, մասնակից եղիցին դոցին բարեացդ: - 105. Եւ շարժեալ 

ծածկեցաւ տեղին: - 105. Եւ առեալ ածէր զնոսա ի տէրունական 

տաճարին տեղիսն:-106. և հրամայեաց քահանայիցն խաչ կանգնել ի 

տեղւոջն, ուր զնշխարսն եդին – 106. Զի կռոցն, որ յայսմ տեղւոջ էին, 

պատճառ այս է – 107. Եւ յետ հնգետասան ամի  եսպան թագաւորն 

զերկոսեանն և զտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և 

Մեղտեսա և Հոռա: - 108. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և 

Մեղտես և Հոռեան,ելեալ ի  լեառն  Քարքէ,  որ և տեսեալ զայն տեղի …  

շինեցին  զնա  դաստակերտս – 109. և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս 

ԽԳ և ԲԺ-ան դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն – 111.  և 

կամեցաք անցանել և գնալ ի տեղի մեհենին – 114. Հաճեցավ տէր սրբոցդ 

բնակիլ ի տեղւոջս յայս - 114. և   նոյն աւրինակաւ կազմեցաք զտեղի 

նշխարացն – 114. իբրև եդաք  ի  ներքս  ի  տապանն զնշխարս նոյնչափ 

խորագոյն, որպէս զԻննակնեան տեղեացն – 115. Եւ զայս ասացեալ 

խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ և անյայտնի եղև նշանաւք բևեռացն և 

փափագաւղացն: – 116. զի որպէս զայլ տեղեացն չէ ինչ գրեալ, զի 

թագաւորաց ժամանակագիրք են: - 116.  զոր թագաւորն յանձին կալեալ  

գնալ ի տեսութիւն տեղեացն, զոր հիմնարկեաց – 118. Եւ ելեալ յաշտից 

տեղեացն, զոր  և  գնաց  ընդ լեռնակողմն  և  եկեալ բանակեցաւ  ի  գլուխ 

Արձանին վասն ընդարձակութեան վայրուցն: - 119. Եւ իբրև եկաք ի 

տեղիսն Իննակնեան հանդերձ թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն 

Անտոնի և Կրաւնիդեայ: - 119. Իսկ զտեղին, ուր զաւետիսն ետուն, 

հրամայեաց վէմս ժողովել – 122. Եւ կացեալ թագաւորն  ի  նոյն տեղւոջն 

աւուրս ԵԺ – ան: - 124. զի կուտեցան  ի  տեղեաց  տեղեաց  և  եղեն թուով 

իբրև ՃՌՆԾ – 124. և  այս ամենայն ջան նենգութեան վասն թագաւորին 

ունելոյ էր, և այնպէս հմտութեամբ եկն և դիտով, մինչ զի զթագաւորն ի 

նեղ տեղի թակարդեաց: - 126. և անուանեցաւ տեղին այն Թակարթս: - 

131. Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւք  պրծան, և 

անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. Իբրև եկին հասին ի տեղին և զսուրբն 

Գրիգոր իջուցին յանտառն և պահէին զնա արք երեք հազար: - 133. Իսկ 

թագաւորն հիւսիսոյ առեալ զզաւրս իւր գնաց ի  Հաշտենից տափարակ 

տեղիսն: - 133. և դռնապանս տեղեացն զԲագրատունեաց իշխանն 

կացուցանէր: - 134. Իբրև ի նուրբ  տեղիս դիմեալք աւթևանս  առնէին առ 
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եզր գետոյն, որ անցանէր ընդ մէջ գաւառին Հաշտենից: - 138. Զոր իբրև 

դարձաւ թագաւորն և իշխանքն յԱրձանն  և  իջին առ սուրբն Գրիգոր ի 

տեղին, ուր սուրբ Կարապետն  էր – 141. Եւ նոցա փախստական եղեալ 

մինչև ի Հարք և իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս 

կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142.  Եւ ի Վիրս մտեալ` ի բազում տեղիս 

կոտորեցին:-142. Ողբացե՛ք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք 

արտասուաց իմոց ամենայն ձայնարկուք: - 150. և ապա առեալ 

սպասաւորացն՝ տարան ի տեղին – 155. Եւ հաստատեալ կայ այս գրով  ի  

նոյն տեղւոջ: - 155.  և  պատրաստեալ նմա գերեզման եդին  ի  նոյն 

տեղւոջն: - 155. և զտեղիսն, զոր նա հաւատս ունէր, կործանել 

հրամայեաց, և զկրաւնաւորսն սատակել: - 163. զի մի՛ մեծաբանիցեն  

հեթանոսք՝ եթէ կորեաւ տեղի ապաւինի  նոցա  և  ոչ  ոք  է, որ աւգնէ 

նոցա: - 167. որք ի կենդանութեան իւրեանց ապաւինեցան յայս տեղի և 

գործեցին բարիս առ եկեղեցիս և յընչից իւրեանց մատակարարեցին 

վասն աստուծոյ առ կրաւնաւորս: – 173. Եւ դուք եկայք ի լուսաւոր տեղին, 

զոր պատրաստեալ էք ձերով ճգնութեամբդ: - 174. և սկսաւ աղաչել 

զաստուած՝ վասն խաղաղութեան աշխարհի և զեկեալ թշնամիսն 

խորտակելոյ, և աղքատաց մնալ ի տեղիս իւրեանց: - 174. Եւ ինքեանք 

մնացին ի տեղին մինչև ցառաւաւտն  - 175. և բազմաց բժշկութիւն լինէր ի 

տեղւոջն: - 176. և զգլուխն կտրեալ արտաքոյ պարսպին յաներևոյթ տեղիս 

ընկենուին – 181. Իբրև գնացին յայն տեղի ուր բաժանէին, առաքեաց Ճ 

այր զհետ նոցա – 186. Եւ իբրև մերձեցան ի տեղին, եթող Վաշիր արս Ծ ի 

բացեայ՝ վասն այլ թշնամեաց: - 197. և ի հարուածէ ցաւոցն ետ բանից 

նշան առ զաւրապետն և իշխանս գալ ի  տեղին փութով: - 198.  Եւ արդ  ի  

վաղիւն սկսան զաւրքն գալ  ի  նոյն տեղի լերինն: - 199. Որք իբրև եկին   ի  

գլուխ Տարաւնոյ, տեսին  տեղի մի ընդարձակ  և  վայելուչ – 206.  Բայց 

բաժանեալ և կողմապահս թողեալ ամենայն տեղեաց – 212. Իսկ Սմբատ 

կտրեաց ի գիշերին ԲՌ արս հեծելոց և անցոյց ի տեղի թագստեան 

զպարսկէն յետուստ կողմանէ - 221. և տեղի տայր սաղաւարտն մրճին 

Սմբատայ, որ և հազիւ կարաց հանել: - 224. Իսկ զաւրքն հետևակամուտ 

եղեալ հասին յայն տեղի, որ կոչի Գողոց աղբիւր – 236. այնչափ 

կուտեցան ի վերայ, որ տեղի անգամ ոչ գտանէին որք յեզերսն էին: - 243. 

Եւ թէ չտայք, ասէ, գամ  ի  տեղին, ուր ձեր հաւատքն են.  բրեմ  և  աւերեմ  

և կրակատուն առնեմ զեկեղեցիսն – 251. Եւ դարձեալ եկն  ի  տեղին և  

երթեալ գաղտ եմուտ ի խորանն առ Տիգրան: - 255. և պատեալ իջոյց 

զնոսա մինչև հանդէպ եկեղեցոյն, որ կամեցան ելանել ընդ նոյն տեղի / 



735 
 

ծն. ի նոյն տեղին/ և զկրաւնաւորսն սատակել: - 265. Բայց  ի թիկունս  

եհաս նմա Վարազ  իշխանն,  և  առաջի եդեալ զաւրսն՝ գետավէժս 

առնէին, մինչև եկին ի տեղին – 265. Եւ ի նոյն տեղւոջն սկսաւ մի մի ունել 

զնոսա և զթլփատսն կտրել: - 266. Իսկ անաւրինացն հասեալ ի տեղի, 

գտին ԲԺան ծեր ի կրաւնաւորացն և սպանին զնոսա – 273.  և 

կրաւնաւորքն ի նոյն տեղւոջ / ծն. տեղին, տեղոջն, տեղւոջն / աղաւթէին – 

273. Իբրև եհաս իշխանն փախստական ի տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, 

մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և ոչ կարաց խաւսել կամ կռուել: - 275. Դրամն 

քեզ, զխաչն առնում և գամ յերկիրն քո, և ընտրեմ ամուր տեղի – 280. Եւ 

նորա յանձին կալեալ իջոյց ի պահարանէն և գնացեալ զհետ նորա յերկիր 

իշխանին՝ ընտրեաց տեղի և շինեաց եկեղեցի: - 280. Եւ  յանձն կալեալ 

իշխանին՝ գնաց ի տուն իւր: - 280. Եւ խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն տաւն 

ցնծութեամբ կատարեցին. և յարուցեալ գնացին ի տեղին – 281. 

Ժամանակագրութիւնս այս սկսեալ առ սրբոյն Գրիգորով Զենոբայ 

Ասորւոյ` վասն որ ինչ յիւրեան տեղիսն գործեցաւ, թողեալ գրով ի նոյն 

եկեղեցին: - 287. 

ՏԵՂԻ ՏԱԼ - Ողբացե՛ք զիս ամենայն կանայք, տեղի տուք արտասուաց 

իմոց ամենայն ձայնարկուք: - 150. և տեղի տայր սաղաւարտն մրճին 

Սմբատայ, որ և հազիւ կարաց հանել: - 224. 

ՏԵՂԻՔ  ԻՆՆԱԿՆԵԱՆ - Եւ իբրև եկաք ի տեղիսն Իննակնեան հանդերձ 

թագաւորաւն, խնդիր արարաք սրբոյն Անտոնի և Կրաւնիդեայ: - 119. 

Զորս իբրև կացին աւուրս երիս ի տեղիսն Իննակնեան, ապա միաբան 

գնացին, խաղացին ի գաւառն Ապահունեաց  - 142. 

ՏԵՍ - Եւ խմբեցաւ պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել 

զմիմեանս, բայց միայն ի ձայն փողոցն և ի տեսս դրաւշիցն: - 222.   

ՏԵՍԱՆԵԼ - Այլ ի դէպ եկեալ նոցա մարգարէին բանն, թե ժողովուրդք, 

որք նստէիք ի խաւարի, տեսէք / ծն. ետես, տեսին / զլոյս մեծ 

աստուածգիտութեանն: - 40. և կացուսցես զդոսա ըստ աւրինակի այսր 

կրաւնաւորացս, զոր տեսեր ի մերում վիճակիս: - 41. զոր և տեսանէք 

տեղի վայելուչ, այն ձեզ, յորմէ ոչինչ պակաս գտանէք ի մէնջ քան 

զասացեալդ: - 50. Իսկ Բեկտոր և Անաստաս և Գայիոս Եգիպտոսի 

եպիսկոպոսունքն,  իբրև տեսին զթուղթսն, յոյժ ուրախ եղեն և խնդացին – 

51. Եւ առաքեաց զիշխանս Մամիկոնէից տանն, տեսանել տեղի վայելուչ  

և լեռնաբնակ – 53. Սիւնեաց իշխան, յառաջ մատի՛ր  և  տես, գուցէ 

զաւրքդ հիւսիւսոյ իշխանին են: - 82. փութացո յամուրն Ողկան մինչև 

տեսցուք՝ եթէ զի՞նչ լինիցի – 82. զոր տեսեալ սրբոյն Գրիգորի, թէ մեծ 
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վտանգ է ի տեղւոջն, իջուցեալ զնշխարսն մերձ առ աղբիւր մի… դնէր և 

նշանագրէր: - 83. Եւ  ծածկեաց տէր զտեղին և ոչ ոք կարաց տեսանել 

մինչև  սուրբն Գրիգորիոս դարձաւ ի տեղին: - 83. Իսկ իշխանքն իբրև ելին  

ի վերայ բլերն և  տեսին զԱրձանն … վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ 

քաջ իշխանացն՝ ի փախուստ դարձուցին զզաւրսն – 84.  լաւ է մեռանել ի 

վերայ մեծի աստուածոց մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ 

տեսանեմք /ծն. տեսանիցեմք, տեսնել/: - 86 Իսկ Դեմետր իբրև ետես, եթէ 

իշխանն Անկեղ տանն ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա 

արարեալ, նոյնպէս և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 

88.  Զոր տեսեալ իշխանքն Հայոց լքեալ կործանեցան – 90. Տեսցեն զքեզ 

անգեղք և գիտասցեն, թէ արծուոյ հարեալ է զնապաստակդ – 92. զոր 

տեսեալ իշխանին Արծրունեաց՝ որպէս ընդ չտեսիլս արար – 92. Իբրև 

տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, աղաչեցին զիշխանս իւրեանց ի 

խաղաղութիւն – 94. Եւ իբրև եկաք ի տեղին և տեսաք զտեղի կռոցն 

քանդեալ և զկուռսն, որ հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: - 

97. զոր տեսեալ պաշտաւնէիցն` բազում ողբովք ի վերայ յարձակեալ 

ասէին – 98. Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և Մեղտես և 

Հոռեան, ելեալ ի  լեառն  Քարքէ,  որ և տեսեալ զայն տեղի …  շինեցին  

զնա դաստակերտս – 109.  զի և զայն տեսեալ՝ յիշեսցեն զառաջին գործ 

պղծութեան իւրեանց – 110. Այս ամ մի է, զի ոչ եմք տեսեալ զնոսա: - 119. 

Եւ տրտմեցաւ թագաւորն յոյժ, զի ի վաղնջուց ցանկայր տեսանել զնոսա: 

- 119.  և   դու անդ կաց զգուշութեամբ, զի մի' զձեզ տեսեալ փախիցեն – 

120. զոր տեսեալ թագաւորն ուրախ եղև յոյժ – 124. և զձիոցն վրնջիւնս էր 

տեսանել: - 127. բայց տեսէք՝ մի՛ իմասցին զձեզ և դարձեալ նենգութեամբ 

փախիցեն և ի մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 128.  Զոր տեսեալ սրբոյն 

Գրիգորի, յարտասուս եղեալ ասէ – 130. Մկրտիչ Հովհաննէս Կարապետ 

Քրիստոսի, չտեսանե՞ս զինչ գործեն: - 130. զոր տեսեալ ԴՌ արանցն, որ ի 

վերայ գեղջն էին, յարուցեալ փախստական արարին զզաւրսն ի ներքոյ 

գեղջն – 131. Զոր իբրև տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ ածեալ 

զահեակ թևն և ձայն տուեալ ասէր. – 136. Իբրև ետես իշխանն Անգեղ 

տանն  զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ 

բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. և իբրև ետես / ծն. տեսին / զի 

խոցեալ էին չարաչար ընդ յերանաւք նորա, առեալ տարան ի բանակն և 

անդէն մեռաւ: - 140. Տե՛ս, տէր, զբեկեալ սիրտ իմ, և ողորմութիւն արա 

ինձ վիրաւորեցելոյս – 153. և մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ 

զառիվայրն …. ետես ի հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն զարմանալի – 
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154. Տեսանեմ այր մի գիսաւոր ընդ ամպս որոտացեալ և ելեալ յեկեղեցոյն 

գայ առ իս – 154. տեսանեմ առ նա զէն սրեալ և թագուցեալ և յարեան 

ներկեալ: - 155. Զոր տեսեալ ծառայիցն՝ ընթացեալ ազդ առնէին 

սպասաւորաց եկեղեցոյն: - 155. և իբրև  տեսին  զՊաւղիկարպոս, հատին 

զպարանոց նորա  և  ընկեցին առաջի խաչին: - 174. և տեսին 

զկրաւնաւորսն յարտասուս  և  ի  պաղատանս առ աստուած: - 174. Եւ 

յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն Թոդիկ, և տեսեալ 

զնոսա, զի վաղճանեալ էին և յարտասուս եղեալ տրտմեցան յոյժ: - 176. 

իբրև տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ 

պատմեցին իշխանին Մուշեղայ: - 176. Եւ իբրև տեսին պարսիկք, զի 

դիմեցին ի քաղաքն միաբան, խնդացին յոյժ: - 183. Իսկ տեսեալ 

Միհրանայ՝ զարհուրեցաւ  և ասէ – 190.  և ետ գրել ի նա ողջոյն և բանից 

նիշ՝ յետ Բ-ուց աւուրց ել ի բլուրդ որ ի վերայ Կոթ ձորի, Ռ արամբ միայն, 

զի տեսցուք զմիմեանս: - 192. Նաև զհանդերձս իշխանացն տեսեալ` 

կարծէին եթէ Միհրանեանքն են: - 196. Իբրև ետես զնա Վահան, ասէ – 

197. Իբրև ետես Վահան, եթէ յայտնեցաւ ինքն, ազդարարեալ այնոցիկ, որ 

ի դարանսն էին -199. Իսկ զաւրքն Պարսից տեսեալ զիրսն, տեսին տեղի  

մի ընդարձակ  և  վայելուչ – 206. յերկրէս ել, արի և գնա խաղաղութեամբ, 

ապա թէ ոչ զմահն, որ ընդ քեզ անցուցանելոց եմ, զայն ամենայն երկիր 

տեսանէ: - 209. Իբրև ետես Վահան, եթէ գնան ամբողջ, նախանձեալ 

զնախանձն աստուծոյ, յարձակեալ ի վերայ նոցա և սկսան կոտորել: - 

213. Իսկ Ասուրայ տեսեալ, թէ պատանի է, քամահեաց զնա  և  ասէ – 215. 

Զոր տեսեալ քաջին Սմբատայ ասէր – 219. Իբրև վճարեցին ի կոտորելոյ 

զայնչափ բազմութիւնն, երկու հարիւր այր թողեալ զրոյցատարս այլոցն, 

վասն առն, որ տեսին ի գիշերին, զի և թշնամիքն ևս տեսին: - 220. Արդ՝ 

փութով զոր ասացիդ յուղարկե՛ա. ապա թէ ոչ՝ տե՛ս եթէ զինչ անցք 

անցուցանեմ ընդ քեզ: - 228. իբրև տեսին զզաւրսն Պարսից, զի յանհոգս 

էին, ի վերայ  յարձակեալ, ոչ ետուն ումեք յերիվար ելանել – 228. զորս 

իբրև տեսին զաւրքն Պարսից, դռոհ ետուն զհետ  և  մի  մի  հասանէին: - 

238. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ սուրն և կոտորեալ, 

և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց ասեն – 240. Իբրև 

հեծաւ, ետես զի վեց հազար այր պատեցին զնոսա – 243. Իսկ ըստ 

տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս Սմբատ – 244. Զոր տեսեալ 

Վարազայ իշխանին ասէ – 244. Իսկ նա յուղարկեաց զՎահան զորդի իւր 

տեսանել - 250.  տե՛ս, տէր,  և  մի՛ լռեր,  մի՛  դադարեր, զի կարի 

խրոխտացաւ թշնամին   ի  վերայ մեր: - 252. Կաց տեսանեմ, թէ վասն քո 
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զի՞նչ պարգևս գայցէ ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի: - 254.  Իսկ նորա տեսեալ 

զսուսերն մերկ  ի  ձեռինն, ո՛չ իշխեաց ումեք ձայն տալ- 255. Ապա զհետ 

փախստէիցն մտեալ, խնդրեցին, և հայեցեալ տեսին զնոսա գահավիժեալ: 

- 259. Արդ իբրև տեսին զաւրքն Տարաւնոյ, լքեալ յերկիր  կործանեցան – 

263. Զոր տեսեալ Վահանայ և գիտացեալ թէ Կարապետն է, խնդացեալ 

յարձակեցաւ ի վերայ նոցա – 264. զոր տեսեալ թշնամիքն զարմացան: - 

271. Եւ Վարդուհրի ոչ եմուտ ի պատերազմ, այլ տեսից, ասէ, թէ նոքա 

զի՞նչ գործեն: - 271. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի գունդս կրաւնաւորացն, 

ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին տեսլեամբ – 272. և այլ 

երկուս երիտասարդական հասակաւ տեսանէր, որ առաջի կային 

թևաւորք – 272. զոր և թշնամեաց տեսեալ յիմարեցան – 272. Պաղակ 

իշխան տեսանեմ  և  չկարեմ գնալ: - 275. Եւ յայտնեալ նմա մինչդեռ ննջէր  

ի  դուռն եկեղեցւոյն, յաւուր ուրբաթու, ետես ինքն իշխանն Վահան – 280. 

Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է, եդ զայս բանս 

առաջի զաւրացն իւրոց ութ հազարաց - 285. 

ՏԵՍԻԼ - Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի դուրս 

ընթացեալ արք և կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն: – 96. Եւ մարդկաւրէն 

տեսլեամբ որպէս թևաւորք երևեալ գնացին յԱշտիշատի կուռսն: - 98.  Այլ 

և յոյժ  իսկ զարմանալի էր տեսիլ նոցա – 107. Եւ հայեցեալ Վահանայ ի 

գունդս կրաւնաւորացն, ետես յաջ թևս նոցա երիտասարդ մի ահագին 

տեսլեամբ – 272. 

ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ - զոր թագաւորն յանձին կալեալ  գնալ ի տեսութիւն 

տեղեացն, զոր հիմնարկեաց – 118. Իսկ կին նորա զի յոյժ փափագեալ էր 

տեսութեան սրբոցն   …  գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն 

Կարապետին – 149. Եւ իբրև  յուղարկեցին զկինն և ինքեանք դարձան, և 

մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և 

հայի ի փոքր ամրոցն, ետես ի հիւսիւսական կողմանէ տեսութիւն 

զարմանալի – 154. Եւ ընդ այն ժամանակս Ներսես Հայոց կաթողիկոս, որ 

ի Տայոց էր ծննդեամբ, այն, որ զՎաղաշկերտոյ սուրբ Աստուածածինն 

շինեաց, եկն վասն սուրբ խաչին տեսութեան: - 280. 

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ - որ ըստ աստուծոյ տեսչութեանն /ծն. տեսութեան, 

տեսութեանն, գրքում՝ տեսչությանն/ զԳայիոս Երուսաղէմի հայրապետ 

ձեռնադրեցին փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. Մինչ ել նա ի 

Պատմոս կղզոյ և եկն յԵփեսոս, և անտի  երթեալ յԵրուսաղէմ՝ գտեալ 

զգերեզման նորա ըստ հրամանի տեսչութեանն աստուծոյ – 75. Իսկ ըստ 

տեսչութեանն աստուծոյ տեսին զմիւս Սմբատ – 244. 
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ՏԷԳ - և աճապարեաց Արձանն և եհար տիգաւ ի վերայ բարձից նորա և 

մերձ տարաւ ընկենուլ զնա: - 86. Եւ նորա բարկացեալ առ զտէգն  որ  ի  

ձեռն ծառային  և կամէր հարկանել զՎահան: - 190. Իսկ նա զտէգն ձգեալ 

եհար զկուրծս  նորա – 223. Եւ բախեալ տիգաւ ի թիկունս նորա և անց 

ընդ զրահսն ի ներքս, և եհան ընդ սիրտ նորա – 223. և անդէն ի թիկունս  

հասեալ՝ աւգնականութեամբն աստուծոյ, և բախեալ զտէգն ի վերայ 

պարսկին թիկանն, և անդէն եհան ընդ յողն յերիվարին – 241. Եւ 

Վարազայ զհետ մտեալ եհար զտէգն ի թիկունս նորա և անցոյց ընդ յողն 

երիվարին և ասէ - 276. 

ՏԷՐ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ փառաւորեալ 

երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ  հայրապետիդ 

Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ քահայանապետ, առ 

ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին 

թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և ապա 

բոլոր տիեզերաց: - 34. Բայց զքեզ աղաչեմ, զի հանցես մշակս ի հունձս 

տեառն: - 38. Ուստի  և  յարաժամ ճգնութեամբ բազմաց աւրինակ գոլով  և  

դաստիարակելով շնորհիւն տեառն – 39.  ողջ լինիք վասն բազմաց 

աւգնականութեան ի տէր և մերոյ բարեխաւսութեանս. ամէն: - 39. 

Երջանիկ և աստուածարեալ տեառն եղբաւրդ եհաս առ մեզ գիր 

ուրախարար – 39.  զի և չիք ինչ պատճառս, զի ետ զդոսա տէր ի շինել և ոչ 

ի քակել – 41. Եւ զմեր պակասութիւնս տացէ տէր աստուած ձեզ –  45.  

Ողջ լերուք ի տէր Յիսուս: - 46.  Տեառն և սիրելի եղբարց և հալածական 

մշակացդ վասն բանին կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատաւ և  

ամենայն իշխանաւքս: - 47. Ողջ լերուք ի տէր: – 50. Տէր աստուած 

բազմագութ և ողորմած, որ քննես զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, 

որ յիշեցեր զազգս մարդկան զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ 

բարկացար իսպառ և ոչ անտես արարեր յաւիտեան – 54. Դու, տէր 

զաւրութեանց, հայեաց յերկնից ի պատրաստ բնակութենէդ քումմէ – 56. 

Եւ իբրև կատարեաց զաղաւթսն յայտնեցաւ առ նմա հրեշտակ տեառն և 

ասէ – 57. Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ 

տեղի, ուր հաճեցաւ տէր բնակել սրբոցդ: - 57. և  գնաց  ի  նոյն տեղի, ուր 

եցոյց նմա հրեշտակն տեառն: - 57. Սրբազան և աստուածարեալ և  

փառաւորեալ հայրապետիդ Հայոց մեծաց, ողջոյն  ի  տէր  - 59. Ողջ 

լերուք ի տէր: – 62. Տեառն և սիրելի երջանիկ եպիսկոպոսացդ, ի  Զենոբայ 

անարժան ծառայէս առ ձեր սրբութիւնդ և ի Հայաստանեայցս յոյժ սիրով 

ողջոյն ի տէր – 64. Իսկ հրեշտակ տեառն հաւանեցոյց զնոսա զինքն լինել 
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նոցա հովիվ: - 74. որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ Գրիգոր 

զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև հրաման ի 

տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և տալ ցնա: - 77. 

Եւ ծածկեաց տէր զտեղին և ոչ ոք կարաց տեսանել մինչև  սուրբն 

Գրիգորիոս դարձաւ  ի  տեղին: - 83. եղիցի աչք տեառն ի վերայ երկրիս 

այսորիկ պահել ի թշնամեաց -  96. և թէ վասն մեղաց իւրեանց տանջեցին 

ի տեառնէ – 96. բայց չէառ հրաման ի տեառնէ – 100. Աստուած 

աստուածոց և տէր տէրանց, որ կատարես զկամս երկիւղածաց  քոց  և ոչ 

անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն ի քէն: - 103. Դու, տէ՛ր, 

որ պահեցեր զսա և ածեր մինչև ի տեղիս յայս, ձգեա զաջ քո ի վերայ 

տապանաց սոցա – 103. և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 

107. Ապա հրեշտակ տեառն արգել զսուրբն Գրիգորիոս ասելով – 114. 

Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս  114.  Եւ ոմն ի ծառայից 

Սիւնեանց իշխանին մղեաց զոմն ընկէց յերիվարէ իւրմէ,  և մատուցեալ 

զերիվարն ասէ. Հեծիր  տէր: - 138. Այլ աղաւթիւք ձերովք պահեսցէ տէր 

զհաւատս մեր և զձերդ ի խաղաղութիւն շնորհիւն տեառն . ողջ լերուք ի 

տէր: Ամէն: – 144. և առաջի սրբոյ սեղանոյն  երկրպագեցուցին տեառն և 

բերին ետուն զնա: - 150. ո՞չ և տէրն ի կնոջէ ծնաւ – 152. Արդ՝  ես մտանեմ, 

ով տէր,  և  զքո մայրդ ինձ բարեխաւս ունիմ – 152. Տե՛ս, տէր, զբեկեալ 

սիրտ իմ, և ողորմութիւն արա ինձ վիրաւորեցելոյս–153. ,,Ո՛վ սրբասէրք և 

փոյթք յաստուածային պատուիրանս,  ուրախ լերուք  ընդ  իս  այսաւր  ի  

տէր  – 153. Ո՜վ տէր, դու ներե՞ս կնոջն, որ զայն գործեաց և այլ կանանց 

համարձակեաց մուտ: - 154. և ետ տէր ի ձեռս նոցա զթշնամիսն: - 159. Տէր 

աստուած զաւրութեանց  և  արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր զմարդն  ի  

պատկեր քոյոյ բարերարութեանդ – 166. Այլ դու, տէր, գթացար ի 

ստեղծուածս ձեռաց քոց, առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի փրկութիւն 

աշխարհի – 166. Յիշեա՛, տէր, զգութ մարդասիրութեան քո և մի՛ տար 

զժառանգութիւնս քո ի ձեռս անհաւատից – 167. Արդ յիշեա՛, տէր, զգինս 

արեան քո և փրկեա ի ձեռաց նեղչաց զհաւատացեալս անուան քո: - 168.  

Ամրացո, տէր, զժողովուրդս քո, հովուեա և բարձրացո մինչև յաւիտեան: -

168. Պարսպեա՛, տէր, խնամատար աջովդ  քո, զոր  փրկեցեր  խաչիւ քո՝ 

տալով աւգնականութիւն ի նեղութեան ի դէպ ժամանակի: - 167. Ձգեա՛, 

տէր, զամրածածուկ աջ քո ի վերայ բանաւոր փարախիս այսորիկ – 168. 

Տու՛ր, տէր, անձանց մերոց մասն ժառանգութեան ի վերինդ քո 

Երուսաղէմ – 169. Եւ եղիցի փառք քո, տէր, ի տաճարի աստ – 170. դու, 

տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով և ողորմեալ 
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զերծուսցես զնոսա – 171. Յիշեա, տէր, զոր արեամբ քո գնեցեր և  

մարդասիրութեամբ որդեգիրս արարեր: - 171. Ընկալ, տէր, զաղաչանս 

մեր և տուր շնորհս բնակչաց սորա – 172. Մնասցէ, տէր, փառք և 

զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս այսորիկ – 173. բայց զդուռն 

եկեղեցոյն ոչ կարացին գտանել, զի ծածկեաց տէր ի նոցանէ: - 175. Ասէ 

Վահան, ոչ այդպէս, տէր, այլ տուր ի ձեռս իմ չորս հազար այր, որ գնամք 

ի վերայ ամուր բերդիցն – 180. Եւ հայրն զաւրացուցեալ և յառաջ կացեալ 

մատնեաց տէր  ի ձեռս նոցա զզաւրսն Պարսից – 217. զի տէր 

պատերազմէր ընդ նոսա: - 219. Ա՜յ տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ քո 

ընդէ՞ր ոչ ետուր փոխանակ տեառն քո: - 225. Կա՞յ այն տառապեալ հայրն 

իմ ծերունի, եթէ փոխեցաւ առ տէր ի հանգիստ: - 244. ո՛ղջ լեր տէրամբ: - 

252. Զարթիր տէր և զարթո զզաւրութիւնս քո  – 252. տե՛ս, տէր,  և  մի՛ 

լռեր,  մի՛  դադարեր, զի կարի խրոխտացաւ թշնամին   ի  վերայ մեր: - 

252. Այլ արդ կամք տեառն լինիցին: - 252. Այո, տէր, նեղեցաք, 

ձանձրացաք ի կոտորելոյ զանկազմն պարսիկս - 252. իւրաքանչիւր ոք 

վա՜յ կանչէին և ոչ գիտէին զհետս անձանց, զի տէր պատերազմէր ընդ 

նոսա: - 258. Գիտեմ, ո՛վ տէր, զմարդասիրութիւն  քո, որ առ  մեզ ի 

վաղուց հետէ: - 263. Բայց զաւրութիւն տեառն զգետնէր զնոսա և ոչ 

կարացին անցանել ընդ ձորն – 265. Որդե՛ակ, զնոյն  և դու արասցես, և 

տէր զաւրացուսցէ զքեզ: - 270. Ո՛վ տէր զաւրութեանց, զաւրացո զմեր 

պատերազմողսն և արա յամաւթ զթշնամիսն: - 271. Ահա տէրն 

արարածոց Քրիստոս երևի ի մէջ ծառայից իւրոց – 272. Ի ժամանակս 

թագաւորութեանն Հերակղի, և ի մահուն Խոսրովու, հրամանաւ տեառն 

Ներսիսի Հայոց կաթողիկոսի ... թողի անմոռաց յիշատակ ինձ և իմոցն – 

288. Դարձեալ ես, տէր Յոհաննէս Մամիկոնեան եպիսկոպոս, աղաչեմ 

զմանկունս եկեղեցեաց աստուծոյ – 289. 

ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾ - Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես 

զիրաւունս և պարգևես զողորմութիւն, որ յիշեցեր զազգս մարդկան 

զմոռացեալսն ի գթութեանց քոց և ոչ բարկացար իսպառ և ոչ անտես 

արարեր յաւիտեան – 54. և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 

107. Տէր աստուած զաւրութեանց  և  արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր 

զմարդն  ի  պատկեր քոյոյ բարերարութեանդ – 166. դու, տէր աստուած 

մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով և ողորմեալ զերծուսցես 

զնոսա – 171. 
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ՏԷՐ ՅԱՀԱՆՆԷՍ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ - Դարձեալ ես, տէր Յոհաննէս /ծն. 

Յովհաննէս, Յովաննէս/ Մամիկոնեան եպիսկոպոս, աղաչեմ զմանկունս 

եկեղեցեաց աստուծոյ – 289. 

ՏԷՐՈՒԹԻՒՆ - և յայտնեա տեղի բնակութեան նշխարաց սրբոց 

առաքելոց քոց  յերկրիս յայսմիկ ի գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի 

պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ այժմ և միշտ և յաւիտեանս 

յաւիտենից: - 57. Այլ և զմեր մահս ընկալ ի հաճոյս քո տէրութեանդ,  զի 

դու կարող ես յամենայնի, և քեզ փառք յաւիտեանս: - 173. 

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ - Ապա ձեռն ի գործ արկեալ ուսուցանէր նոցա շինել 

տունս տէրունականս – 74. Եւ առեալ ածէր զնոսա ի տէրունական 

տաճարին տեղիսն: - 106. և կանգնեաց զնշան տէրունական խաչին ի 

տեղի կռոցն Գիսիանէ - 111.  Արդ, առեալ սրբոյն Գրիգորի զդասս 

պաշտաւնէից և զնշան տէրունական /ծն. տէրունեան/ խաչին հանդերձ 

քահանայիւք և անուշահոտ խնկաւք - 122. Կանգնեցին զնշան 

տէրունական /ծն. տէրունեան/ խաչին մեծանդամ քարակոփ ի տեղի 

տաճարին – 124. Եւ հրամայեաց սպասաւորացն տէրունական մարմնոյն 

պատրաստել զանձինս: - 165. Եւ ինքեանք ելեալ  ի  տէրունական տունն, 

բազում ընծայս մատուցանէին աստուծոյ ի սուրբ Կարապետն – 248. Եւ 

անդ եդին զտէրունական սուրբ նշանն,  և անուանեաց զաւանն Ծիծառն: - 

280. 

ՏԷՐՈՒՆԵԱՆ - Եւ դրոշմեսջիր արձան յաւիտենից …շինելով 

իւրաքանչիւր ումեք զտէրունեան / ծն. զտէրունական / տաճարն,  և  

առանձինն բնակել: - 43. 

ՏԷՐ ՏԷՐԱՆՑ - Աստուած աստուածոց  և տէր տէրանց, որ կատարես 

զկամս երկիւղածաց  քոց  և ոչ անտես առնես զաղաչանս այնոցիկ, որք 

խնդրեն  ի քէն: - 103. 

ՏԻԳԱՒՈՐ - Իսկ Բրեխ ունի ծուխս ԳՌ և ԲՃ և հեծեալս ԲՌ և Խ …  և 

տիգաւորս Ռ և Զ– 112. 

ՏԻԳՐԱՆ - Վասն գալստեանն Տիգրանայ և  կոտորածին  որ ի  Հոնընկեցն 

– 250. Դարձեալ  այլ զաւր առաքեաց Խոսրով ի վերայ Սմբատայ  տանն 

Մամիկոնէից՝ զՏիգրան զաւրապետն մեծ Ի հազարաւ – 250. Իսկ 

Տիգրանայ երթեալ ի վերայ Հոնընկեցին իջանէր: - 253. Իսկ Սմբատայ 

ելեալ ի վերայ լերինն, զոր Սերեմավայրք կոչեն, բանակեցաւ հանդէպ 

Տիգրանայ: - 254. Իբրև  երեկոյ եղև, Վահան Կամսարական, որդին 

Սմբատայ, յարուցեալ կտրեաց զգլուխ որդոյն Տիգրանայ և զերից 

իշխանացն – 255. Եւ դարձեալ եկն  ի  տեղին և  երթեալ գաղտ եմուտ  ի  
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խորանն  առ  Տիգրան: - 256. զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ 

ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 256 Արդ իբրև առաւաւտ եղև, սկսան խնդիր 

առնել Տիգրանայ  և որդոյ նորա,  և  ոչ գտին: - 259.    

ՏԻԵԶԵՐՔ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ  

հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. Բարի եկիր, 

արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս լուսաւորես, մշակ առանց 

ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն քան զերկինս: - 123. 

ՏԻԿԻՆ - բայց զմանուկն առեալ  ի գրկաց տիկնոջն, տարան յեկեղեցին – 

150.  որք եկին ի սեղան տիկնոջն - 153. Եւ յորժամ ճաշեցին, ասէ տիկինն 

– 153. 

ՏԻՄՈԹԷՈՍ - մանաւանդ և զՏիմոթէոս Ագդէնացւոց եպիսկոպոս 

յղեսցես -38. Այլ վասն Տիմոթէի և Եղիազարու եպիսկոպոսացն, զոր ի 

յինէն աղաչանաւք խնդրեալ, նոքա յայնժամ գնացին, մինչ դու զբագինսն 

կործանեցեր  և մեզ հարցման պատասխանի էիք արձակեալ: – 44. Իսկ 

զՏիմոթէոս / ծն. զՏիմոթեոսէ/ լուայ թէ գնաց  ի կողմանս Երուսաղէմի 

վասն աւետարանին թարքմանելոյ ի  հելենացի գիրս: - 44. Եւ գրեաց ինքն 

թագաւորն և գահերէց իշխանքն չորեսին յԵղիազար Նիւստրացւոց 

եպիսկոպոս և Տիմոթէոս Ակդէնացւոց եպիսկոպոս աւրինակ զայս: - 47. 

Եւ փութացեալ գրեցին զնոյն բանսն յայլ նամակի և յուղարկեցին առ 

Տիմոթէոս ի Կորնթոս – 51. Որպեսզի երթալն մեր առ Տիմոթէոս 

եպիսկոպոսն մարթասցուք տեղեկացուցանել զնոսա գրովդ: - 62. 

ՏԻՄՈԹԷՈՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ - Որպեսզի երթալն մեր առ Տիմոթէոս 

եպիսկոպոսն մարթասցուք տեղեկացուցանել զնոսա գրովդ: - 62. 

ՏԻՐԱԿԱՏԱՐ - Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և այլք 

ոմանք ի Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել քրմանց: -89. 

ՏԻՐԱՆ - Իսկ յորժամ մեռաւ մայր նորա, և զթագաւորութիւնն  բարձին ի 

հաւրէ նորա Տիրանայ – 71. Ի  սոյն  աւուրս կնքեցաւ Տիրան որդին 

Վահանայ  ի   վանս Գլակայ: - 267. Իսկ Վահան կոչեաց զորդին իւր 

զՏիրան և ասէ – 268. Իսկ Վահանայ ձայն  տուեալ յորդին Տիրան և յայլ 

զաւրսն՝ ասէ – 272. Եւ եկեալ միմեանց Վարդուհրի և Տիրան որդի 

Վահանայ, ասէ Վարդուհրի – 274. Ասէ Տիրան – 275. Վասն մահուանն 

Տիրանայ, որդոյ Վահանայ և պատերազմին, որ յեզերս Աղի ծովուն եղև - 
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283. Բայց որդի նորա Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և 

հաւր իւրոյ Վահանայ գնաց  ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն 

Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. Զայսոսիկ լուեալ Վաշդեան Վրաց իշխան, 

առաքէ առ Խասրով, թէ՝ նենգեաց քեզ Տիրան և եղև ընդ յոյնսն – 283. Եւ 

ինքն առաքեաց զաւր առ Վաշդեան հինգ հազար: Իսկ Վաշդեան գրեալ 

թուղթ առ Տիրան – 284. Եւ յիշեաց զերդումնն, զոր ընդ Տիրան և ընդ ինքն, 

և կացուցեալ մարզպան ամենայն Հայոց, և ինքն գնաց ի 

Կոստանդինուպաւլիս: - 285. Իսկ Տիրան արձակեաց ժողով լինել 

համաւրեն զաւրու ի պատերազմ: - 285. Զայս տեսեալ Տիրանայ, թէ 

ամենայն ինչ ի վերջ հասեալ է, եդ զայս բանս առաջի զաւրացն իւրոց ութ 

հազարաց - 285. Իսկ Տիրան պատառեալ զերկու ռազմն՝ պատահեաց 

Սահուռայ և  ասէ – 286. 

ՏԻՐԱՆՏԵԱՑ - Ա՜յ տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ  քո ընդէ՞ր ոչ ետուր 

փոխանակ տեառն քո: - 225.  Արդ՝ որովհետև այդպէս տիրատեացք էք, ես 

բառնամ զգլուխ քո ի քէն: - 225. 

ՏԻՐԵԼ - որոց տիրեաց մահ մեղաց  և  կորուստ ապականութեան – 55. 

ՏԻՒ  - Որ թէպէտ և վաղ իսկ ծագեաց արեգակն արդարութեան ընդ 

արարածս, սակայն ազգդ քո ի տուընջեան իբրև ի գիշերի զորմս 

խարխաբեալք: - 40. 

ՏՂԱՅ - Եւ այնչափ ծագեաց, մինչև ամենայն բնակիչք գեղջն ի դուրս 

ընթացեալ արք և կանայք, ծերք և տղայք ի տեսիլն – 96. 

ՏՂԱՅՈՒԹԻՒՆ - Սա ստացաւ  ի  տղայութենէ զառաքինութիւն – 147. 

ՏՆԿԵԼ - շինել սկսաւ քաղաք և տնկել այգիս և բուրաստանս – 207. 

ՏՈՄԱՐ - զի նա էր տեղեակ տոմարի / ծն. տումարի / ամենայն ազգաց: - 

147. 

ՏՈՐՈՍ – տե՛ս   ՏԱՒՐՈՍ գլխաբառի տակ 

ՏՈՒՄԲ - և եթող ի տեղւոջն արս կրաւնաւորս ԽԳ և ԲԺ-ան 

դաստակերտս ետ, զի տեղեացն ծառայեսցեն, յորոց մինն Կուառս և 

Մեղտի և Բրեխ և Տումբ և Խորնի, Կեղք և Բազու – 111. Եւ Մեղտի ունի 

ծուխս ԲՌ … Եւ Տումբ ծուխս Ջ և հեծեալս Ն: - 112. 

ՏՈՒՆ -  զոր ընդ իս ածեալ ձեռնադրեցի եպիսկոպոս Մամիկոնէից տանն 

– 38. Եւ առաքեաց զիշխանս Մամիկոնէից տանն, տեսանել տեղի 

վայելուչ և լեռնաբնակ – 53. մանաւանդ  զի պատշաճ համարեցաւ  

զԱրշակունի  և  զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց և ձեզ 

պատճէն պատասխանոյ գրել – 66. Ապա ձեռն ի գործ արկեալ 

ուսուցանէր նոցա շինել տունս տէրունականս – 74 Մինչ զի խորհուրդ 
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առեալ իշխանին Անկիւղ տանն ի գիշերին հարկանել զքաղաքն, զոր 

իմացեալ հայրապետին համոզեաց զնոսա ի խաղաղութիւն:  – 77.  

գիշերագնաց եղեալ ի տեղի կռոցն և լցին զգանձս ի տունս գետնափորս – 

79. որ ի Կուառաց տանէն էին իբրև արս չորս հարիւր - 80. Իսկ սրբոյն 

Գրիգորի առեալ զիշխանն Արծրունեաց և զիշխանն Անձևացեաց և 

զիշխանն Անկեղ տանն  …և գային յանհոգս և բնաւ չունէին կասկած: - 81. 

Իսկ իշխանն Անկեղ տանն ձայն տուեալ ասէր – 81. Իսկ իշխանն Անկեղ 

տանն տայ զսուրբն Գրիգոր ի ձեռն իշխանին Մոկաց  և ասէ – 82. Իսկ մեր 

ի վարանս մտեալ՝ յղեցաք գիշերագնաց զոմն առ իշխանին Անկեղ տանն 

և թղթով ծանուցաք զիրսն: - 84. զի այս իշխանն է Անկեղ տանն և 

Սիւնեաց տանն – 85. զի այս տուն թագաւորին Հայոց է – 85. Յայնժամ ի 

մէջ անցեալ Արձանն և իշխանն Անկեղ տան և սկսան անցանել 

զմիմեամբք – 86. Իսկ իշխանն Անկեղ տան հերձեալ զքրմացն կողմն և 

անցանէր յետուստ կողմանէ, ուշ  բլերն առնէր – 88. Իսկ Դեմետր իբրև 

ետես, եթէ իշխանն Անկեղ տան ի բլուրն ել, թողեալ զայլ զաւրսն, ուշ նմա 

արարեալ, նոյնպէս և այլ զաւրքն սկսան ձիախաղաց անդր հասանել: - 

88. Եւ իբրև դարձաւ անտի, եկն հանդիպեցաւ, զի Դեմետր և Անկեղ տան 

իշխանն մարտնչէին ընդ միմենաս – 93. և միանգամայն եղիցի տունս այս 

շինուած յաւիտենական յազգաց յազգս: - 97. Եւ լուեալ զայս իշխանն 

Անկեղ տան, ետ հրաման գերծել զգեսս նոցա և խաղացուցանել զնոսա ի 

Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին արս ՆԼԸ: - 107. զի մինչ Տրդատ 

զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն Անգեղ տանն զՀոռենիցն 

կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն կանգնեաց – 127. Իսկ զաջ զաւրուն 

թևն տայր ի ձեռս իշխանին Սիւնեաց և զահեակն ի ձեռն իշխանին Անգեղ 

տանն: - 134. Զոր իբրև տեսեալ իշխանին Անգեղ տանն ի վերայ ածեալ 

զահեակ թևն և ձայն տուեալ ասէր – 136.  Իբրև ետես իշխանն Անգեղ 

տանն / ծն . Անկեղ / զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ եղէն, ապա ձեռն ի 

գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 138. Արդ՝  ի  

ժամանակս իշխանութեանն Մուշեղայ Մամիկոնէից տանն, և ի  

հայրապետութեանն Թոդկայ հրաշալիս իմն գործեցաւ ի վանս Գլակայ, ի 

դուռն Կարապետին: - 148. և առեալ զզաւրս իւր, որ ի Մամիկոնեաց 

տանէն, եկն ի գաւառն իւր: - 162. Եւ  որք  ընդ դուռն  անցանէին,  զայն  ի 

տունս առեալ ի զգեստիցն կողոպտէին – 181. և տունդ այդ գերեզման ձեզ 

եղիցի, շնորհելով պարսից արքայի: - 195. Յետ վաղճանելոյն Մուշեղայ` 

նստաւ Վահան իշխան Մամիկոնէից տանն – 203. Եւ մտեալ զաւրաց  ի  

տունս՝  զորս պարսիկ լեզուաւ գտանէին, սատակէին: -227. Եւ ինքեանք 
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ելեալ ի  տէրունական տունն, բազում ընձայս մատուցանէին աստուծոյ ի 

սուրբ  Կարապետն – 248. և ցնծութեամբ դարձան ի տունս իւրեանց: - 248. 

Դարձեալ  այլ զաւր առաքեաց Խոսրով ի վերայ Սմբատայ  տանն 

Մամիկոնէից / ծն. Մամիկոնենից / զՏիգրան զաւրապետն մեծ Ի 

հազարաւ –250. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով իշխանութեամբ էին, զարս 

և զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի Քրիստոս, իբրև զեղբարս և 

զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով, որպէս և հարքն իմ: – 270. Եւ 

յանձն կալեալ իշխանին՝ գնաց ի տուն իւր: - 280. Հաճոյ է թուեալ և այլոց 

յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն որ ինչ իշխան տանս այս առնէր 

քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. 

ամենեքեան ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է 

վարեալ – 287. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև ի Խոսրով արքայ պարսից 

լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. Արդ, որ զկնի դոցա այլ 

նստին վանականք, զոր ինչ գործի յաւուրսն նոցա ի տանս յայսմիկ, դիցէ 

ի նոյն մատենիս – 288. 

ՏՈՒՆ ՀԱՅՈՑ - մանաւանդ  զի պատշաճ համարեցաւ  զԱրշակունի  և  

զքաջ թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց  և  ձեզ պատճէն 

պատասխանոյ գրել – 66. 

ՏՈՒՆ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ - Դարձեալ  այլ զաւր առաքեաց Խոսրով ի վերայ 

Սմբատայ  տանն Մամիկոնէից /ծն. Մամիկոնենից/՝ զՏիգրան 

զաւրապետն մեծ Ի հազարաւ – 250. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ մինչև ի 

Խոսրով արքայ պարսից լեալ է ի տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի գրով: - 287. 

ՏՈՒՐՔ - Իշխան հզաւր աշխարհիս Հայոց, տուր զայս կին և զորդի 

Պարսից արքայի տուրս: - 230. Բայց  թէ լսէք մեզ, առէք ի մէնջ  ՃՌ 

դահեկան, և ԲՌ ուղտ,  և հինգ հազար պարսիկ ձի, և մեզ տուրս տուք 

զայս կինս և զորդիս: - 231. Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր ութսուն 

հազար դահեկանի լուր փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232.   

ՏՐԴԱՏ - Տեառն և սիրելի եղբարց և հալածական մշակացդ վասն բանին 

կենաց ի տէր ողջոյն ասեմ, հանդերձ Տրդատաւ և ամենայն իշխանաւքս: - 

47. Իսկ Եղիազար եկեալ ի ճանապարհին հանդիպի սրբոյն Գրիգորի և 

Տրդատայ – 52. Եւ Տրդատ անցեալ գնաց յաշխարհ իւր յԱրարատեան 

գաւառ ի Վաղարշապատ քաղաք: - 53. նոյնպէս և զերկրորդ 

պատերազմն, որ եղև ընդ Տրդատ /ծն. Տրդատայ/ և ընդ իշխանն հիւսիւսոյ 

- 59. զոր և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն Տրդատայ: - 59. զոր 

յետոյ Տրդատ ըմբռնեաց, մինչ առ արքայն յունաց էր:-71. Եւ հայրն 

անցեալ գնաց առ Տրդատ՝ զհաւրն պարտսն հատուցանել – 72. Արդ 
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մինչդեռ Տրդատ և սուրբն Գրիգոր կամէին գնալ անցանել առ 

Կոստանդիանոս թագաւորն, եկին հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի 

քաղաքագեղն Մանծկերտ: - 117. Արդ իբրև եհաս պատգամաւորն վրաց 

իշխանին առ թագաւորն Տրդատ  և  զաւր խնդրել իւր յաւգնականութիւն: - 

118. Այլ և աւետիք ձեզ, զի սուրբն Գրիգոր և Տրդատ / ծն. Տրդատիոս / ի 

բնակութիւնս ձեր եկեալ են և յոյժ խնդրեն զձեզ: - 121. Բայց առ 

թագաւորն Տրդատ ԼՌ  միայն մնացեալ էին զաւրք - 126. զի մինչ Տրդատ 

զԻննակնեան խաչն կանգնեաց, իշխանն Անգեղ տանն զՀոռենիցն 

կանգնեաց և Սիւնեացն զԿուառացն  կանգնեաց – 126. Եւ առժամայն ոյժ 

տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար ձայն տուեալ՝ յաւգնականութիւն 

կարդալով զսուրբ Կարապետն, և կտրեալ զռազմ առաջապահիցն, անց ի 

գլուխ բլերն: – 131. Եւ առաքեաց թուղթ առ Տրդատ – 133. Զի արքայն 

հիւսիսոյ զաւրաւոր էր իբրև զՏրդատ և ահաւոր: - 135. և այնչափ 

փութանակի դարձաւ և կրթեալ զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել 

զձեռս իւր Տրդատ: - 135. Իսկ ընդդէմ դարձեալ զաւրապետն Գեդռեհոնի 

թագաւորին  Տրդատայ, և նորա բարկացեալ յարձակեցաւ ի վերայ նորա և 

ընդ յերկուս ճեղքեաց: - 140. Զի թէ սուրբն Գրիգոր և Տրդատ ոչ իշխեցին 

գալ անտի երիվարաւ, ապա ո՞վ այլ ոք: - 234. Բայց զոր ինչ ի Տրդատայ 

մինչև ի Խոսրով արքայ պարսից լեալ է  ի  տանս Մամիկոնէից, ո՛չ գտի 

գրով: - 287. 

ՏՐՏՄԵԼ - զոր ընթերցեալ յոյժ տրտմեցան հանդերձ թագաւորաւն – 46. Եւ 

տրտմեցաւ թագաւորն յոյժ, զի ի վաղնջուց ցանկայր տեսանել զնոսա: - 

119. Եւ իբրև  ել  արտաքս, խստացան, ոխացան, տրտմեցան ընդ  յիրսն 

սպասաւորք եկեղեցոյն,  և  ոչ պատրաստեցին կնոջն կերակուր: - 153. 

Իսկ հայր եկեալ յոյժ բարկացեալ եկեղեցպանին   և տրտմեալ,  և  բազում 

ժամս արտասուեաց – 155. Իսկ զաւրքն Յունաց տրտմեցան սաստիկ 

ամաւթով: - 160. Եւ յետ երից աւուրց եկն սպասաւորն եկեղեցոյն հայրն 

Թոդիկ, և տեսեալ զնոսա, զի վաղճանեալ էին  և յարտասուս եղեալ 

տրտմեցան յոյժ: - 176. Ո՜վ ճշմարիտ շառաւեղ երանելի յուսոյն, երջանիկ 

սպարապե՛տ, մի՛ տրտմիր վասն նոցա – 177. Թէպէտ ընդ մահ 

եղբաւրորդոյն իմոյ տրտմեցաք, սակայն ընդ քո իմաստութեանդ 

զարմացաք: - 208. Եւ տրտմեցաւ Սուրէն և ոչ կարաց խաւսել: - 233. Եւ  

ասէ իշխանն. մի՛  տրտմիր, ընդ  քո  կամացդ  առնեմ  զամենայն – 233. 

ՏՐՏՄՈՒԹԻՒՆ - Որ թէպէտ վասն յամելոյ տրտմութեանս  ի վշտի էի, 

սակայն շարժեաց զմեր դանդաղութիւնս ձեր գոհութեան նամակդ – 39. 

ՏՐՏՈՒՆՋ - որպեսզի որք գայցեն ի բժշկութիւն, մի՛ լիցի տրտունջ – 43. 
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Ց - և ետ զնա ցկինն իւր Սոփի: - 70. և առեալ ի գիշերի զսուրբ մարմին 

Կարապետին Յովաննու  և  ետ ցՊաւղիկարպոս եպիսկոպոս, որ էր 

աշակերտ իւր – 75. և եկաց ի նոյն տեղւոջ մինչև ցթագաւորութիւնն 

Դիոկղիտիանոսի: - 76. որ թէպէտ և բազում անգամ խնդրեաց սուրբ 

Գրիգոր զնշխարս սուրբ Կարապետին, ոչ էառ յանձն տալ  մինչև 

հրաման ի տեառնէ հասանէր ի գիշերին վերջնումն՝ բաժանել զկէսն և 

տալ ցնա: - 77. Եւ անտի ելեալ անցաք մինչև ցԹորդան – 78. Եւ ի նոյն 

վայրի իջեալ բանակեցան մինչև  ցառաւաւտն: - 89. և    նոյն ժամայն 

բարձեալ զնշխարսն ի մէջ գեղջն և պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ 

մինչև ցառաւաւտն: - 96. Եւ այս էին, զոր եդաք. թեկն մինչև ցարմունկն – 

101. Իսկ զԱթանագինէին զգլուխն և զաջ ձեռն մինչև ցգաւտին հատեալ 

եդաք -102. Իսկ նոքա ոչ առնուին յանձն, այլ ասեն ցիշխանսն – 107. Իսկ 

զայլն ի Կեսարիա առին իւրեանց մասն՝ զերկու ոտսն և զահեակ բոյթն և 

զաջ ձեռն մինչև ցարմունկն: - 115. Եւ աղաւթեալ անդ, ասէ Անտոն 

ցԱղբիանոս – 121. Այս գիշէր է և մեք ոչ գիտեմք զչափ թշնամեացն, այլ թէ 

իմաստութեամբ կամիք առնել, ելէք ԶՌ ընդ մէջ այգեստանեացդ և ի 

գլուխ Արձանին թաքիք մինչև ցառաւաւտն – 128. Եւ ցմանուկն ասէր – 

151. Բայց որդին, թէպէտ  և  դարձոյց զաւանսն, նոքա ոչ առին մինչև ցայս 

իշխան: - 157. Եւ ինքեանք  մնացին ի տեղին մինչև ցառաւաւտն  - 175.  Եւ 

ասէ ցնա – 178. Եւ ասէ ցնոսա – 186. և միւս ընկերն առեալ տայր աւազ 

ցմիւսն – 188. Ապա կալեալ զորդի նորա զՎահ ետուն ցՎահան: - 212. Եւ 

նորա լուռ եղեալ մինչև ցմիւս ամն: - 217. Իսկ Սուրեան բերեալ ետ ՃՌ 

դահեկան, և զուղտսն, և զձիսն ետ ցիշխանն: - 232. և  զի մնացին 

երիվարք նոցա, երթեալ մտին ի ձոր մի և թաքեան. ննջեցին խոյս տուեալ 

մինչև ցմիւս աւրն աւրհասարակ – 246. և եդից պսակ ի գլուխ քո և 

արարից զքեզ մարզպան Հայոց, միայն լոկ զոսկերսն Մուշեղայ և 

զՎահանայ տուր ցիս: – 254. և արարեալ այնպէս՝ և ձգեցին  զգլուխս նոցա 

մինչև ցվեց ժամ աւուրն: - 254. Եւ իբրև անդ եկին, ասէ Վարազ 

ցպարսիկսն – 266. Եւ կտրեալ զգլուխ նորա, ետ ցծառայ մի  և  ասէ – 274. 
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զի այր ոմն լուսաւոր ընդ սեամս եկեղեցւոյն յայս կոյս ելեալ՝ ասէր ցնա – 

280. և  կալեալ զկրաւնաւորն, որ զխաչն գողացաւ, ետ ցկաթողիկոսն – 

281.  

ՑԱՄԱՔ - և որք ի ցամաքն էին` զքիթսն կտրեցին և պահէին – 188. 

ՑԱՅՍԱՒՐ - զոր մինչև ցայսաւր Արծուիք կոչեն տեղեացն: - 92. Եւ 

կոչեցաւ անուն տեղոյն Առաղս մինչև ցայսաւր - 188. 

ՑԱՆԳ - Նոյնպէս և զաւրն Կուառաց սկսան դարան գործել ի ցանգ  / ծն. 

ցանկս / այգեացն – 80. 

ՑԱՆԵԼ - զոր եկեալ զաւրացն Հայոց զարթուցին զնոսա և ջուր ցանեցին և  

տարան  ի  Մեղտի – 246.   

ՑԱՆԿԱԼ - Եւ տրտմեցաւ թագաւորն յոյժ, զի ի վաղնջուց ցանկայր / ծն. 

ցանկար/ տեսանել զնոսա: - 119.   

ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ - Եւ որք հաւատով յիշեն զանուն սուրբ եկեղեցոյս ի 

նեղութիւնս իւրեանց, կամ ի վիշտս, կամ ի ցանկութիւն չարեաց – 171. 

ՑԱՍՈՒՄ/ Ն /  -  մի՛  առներ  յիս  զցասումն / ծն. և ցասումն / 

բարկութեան քո, և մի՛ եղէց նշաւակ աշխարհիս – 152. Իսկ Վաղթանկայ ի 

ցասումն բարկութեան դարձեալ  վասն Վահանայ, առաքեաց դարձեալ 

զԱսուր ութ հազարաւ ի վերայ նորա – 213. 

ՑԱՒ - ուստի հալածական լինէին ցաւք և հեծութիւնք: - 40. Եւ ես իսկ ի 

ցաւս մահու հասեալ կամ – 44. բայց եթէ կամք իցին ոք թողուլ զոմանս ի 

ցաւս իւրեանց, զի տանջեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի 

հանդերձեալսն: - 104. բայց եթէ կամք իցեն թողուլ զնոսա ի ցաւս, զի 

աշխատեալք մարմնով ապրեսցին հոգով ի հանդերձեալ աւրն: - 170. և ի 

հարուածէ ցաւոցն ետ բանից նշան առ զաւրապետն և իշխանս գալ ի  

տեղին փութով: - 197.   

ՑԵՂ - զի ցեղով ի Հնդկաց էին: - 107. Դեմետր  և  Գիսիանէ իշխանք  էին 

Հնդկաց  և եղբարք ցեղով – 108. և  իշխանութեանն Վահանայ 

Մամիկոնենից՝ երեսուն և երկու իշխան նստեալ ի Մուշեղայ 

Մամիկոնենի ցեղէ / ծն. Մամիկոնեան ցեղին/ - 282.  ամենեքեան ասորիք 

էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է վարեալ, մինչև Թոդիկ 

փոխեաց զամենայն կարգս և զասորոց ցեղսն բնաւ հալածական արար ի 

վանացն: - 287. 

ՑԻՑ - Եւ հարեալ զդանակն  ի  փողսն՝  ետ թողուլ  ի  ցից: - 191. 

ՑՆԴԵԼ - Եւ ի վեր ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ գագաթանն և 

ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթն իջանէր: - 159. 

ՑՆԾԱԼ -  որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբն – 35. 
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ՑՆԾՈՒԹԻՒՆ - և  նոյն ժամայն բարձեալ զնշխարսն  ի  մէջ գեղջն  և  

պաշտաւն ցնծութեան կատարեալ մինչև ցառաւաւտն:-96. և տաւն 

ցնծութեամբ բազմամբոխ ժողովրդոցն կատարեալ – 124. և եկն ի վանս 

Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում 

քահանայիւք և եպիսկոպոսաւք – 204. և  ցնծութեամբ դարձան ի  տունս 

իւրեամց: - 248. Եւ խնդացեալ յոյժ` ի վաղիւն տաւն ցնծութեամբ 

կատարեցին – 281. 

ՑՈՒՑԱՆԵԼ - Դարձեալ ցուցէք զնշխարացն վայրս ծածուկ գրով – 45. 

Յարուցեալ երթիցես ի ստորոտ լերինն Տաւրոսի և ցուցից քեզ տեղի, ուր 

եցոյց նմա հրեշտակն տեառն: - 37. ես ցուցանեմ զզաւրութիւնս իմ ի քեզ – 

91. Հաճեցավ տէր սրբոցդ բնակիլ ի տեղւոջս յայս, և վասն ցուցանելոյ ի 

հեռագոյն տեղոյ անտի զզաւրութիւն աստուծոյ սքանչելեացն: - 114. Արդ՝ 

հրամայեալ է ձեզ զամենեսեան մերկացուցանել, մինչև ցուցանէք: - 194. և 

կախեալ ընդ յերդն, և  ցուցանէր նոցա  և  ասէ – 194.  Եւ նոքա ցուցին նմա 

զբերդն, թէ անդ է: - 229. 

ՑՐՈՒԵԼ - Իսկ զաւրքն մեր ցրուեալ զնոսա ընդ յայգէմէջսն՝ սակաւք  

պրծան, և անկան ի տեղւոջն Ռ և Զ այր: - 132. Եւ մտեալ յռազմ` ցրուեաց 

զժողովեալսն  ի  վերայ հաւր իւրոյ: - 261. Եւ պատեցին ի մէջ զզաւրսն 

Պարսից, և սկսան ցրուել զնոսա ի միմեանց – 275. 

ՑՐՏԱՆԱԼ - ես  աշխատել եմ և շինել, և դուք մերկ էք և ցրտացած / ծն. 

ցրտացեալք /  – 195. 

ՑՑԵԼ - Իսկ նա զտէգն ձգեալ եհար զկուրծս  նորա.  և  ցցեալ ի ներքս, ոչ 

կարաց անցուցանել: -223.   

 

 

 

                                                    Փ 

 

 

 

ՓԱԽՈՒՍՏ -  այլ յարուցեալ առնու զեղբայր իւր և զկին և զորդիս, և սիրոյ 

պատճառաւ փախստեան / ծն. փախստեայ, փախստական / աղագաւ գայ 

առ Խոսրով: - 67. վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ քաջ իշխանացն՝ ի 

փախուստ դարձուցին զզաւրսն – 84.  Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ 

յանտառն՝ կտրաւն փայտի էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. 

Իբրև ետես իշխանն Անգեղ տանն  զիրսն և զզաւրսն, զի ի փախուստ 
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եղէն, ապա ձեռն ի գործ արկեալ բախեցին զպատերազմ ընդ իրեարս – 

138. Եւ կտրեալ զգլուխն՝ եդ ի մաղախ իւր.  և յորդորեալ զզաւրսն ի 

պատերազմ. և զաւրացեալ առաջի եդ զնոսա ի  փախուստ – 160. զի 

աճապարեալ կտրեաց զգլուխն Ըռահանայ, և զզաւրսն ի  փախուստ  

դարձուցեալ – 212.  և զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան, զի յիմարեցոյց 

զնոսա աստուած, ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն 

առնէին – 258. 

ՓԱԽՈՒՑԱՆԵԼ - Իսկ զմիւս եղբայր նորա, որ կոչէր անուն նորա 

Սուրեան, մանկաբարձքն փախուցին ի դուռն Պարսից  - 70.  փախո 

զԳրիգորդ յանհոգս ուրեք հանդերձ ընկերաւք իւրովք – 82. Իսկ իշխանն 

Արջոց փախուցեալ  ի  նոյն վայրս թագեաւ–92. Իսկ ԻԲՌ դեռ յԱրձան 

անդր կային՝ դիտելով զփախուցեալսն: - 165. Իբրև գիտացին արքն եաւթ, 

որ խոտաճարակքն էին ի վանսն, և զամենեսեան փախուցին 

զկրաւնաւորսն:  - 165. Եւ փախուցեալքն ընդ յերեսս դաշտին թաքստեայք 

լինէին, որ և կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ: - 277. 

ՓԱԽՉԵԼ - և փախուցեալ ի թագաւորէն հնդկաց, հալածեցան և եկին 

մինչև յաշխարհս յայս: - 97. և դու անդ կաց զգուշութեամբ, զի մի' զձեզ 

տեսեալ փախիցեն – 120. բայց տեսէք՝ մի՛ իմասցին զձեզ և դարձեալ 

նենգութեամբ փախիցեն և ի մէջ առեալ վտանգեսջիք: - 128.  Զոր ոմանք 

փախեան և ոմանք մնացին – 165. Եւ սկսան մրճաւք հարկանել. և 

զարհուրեալ ի դիւաց, փախեան ի տեղոջէն: - 175. Եւ նշխարք սրբոցն 

անկեալ կային անթաղ զաւուրս երիս, զի ամենեքեան փախեան: - 176. և 

մի ոմն ի դին թաքուցեալ՝ հեծեալ յերիվարն փախեաւ ի Մուշ – 187. Եւ 

որք փախեանն՝ միթէ սակաւ ինչ քան զհինգ հարիւրն: - 213. Իսկ  մի  ոմն  

ի  ծառայիցն էառ զգլուխն  և փախեաւ: - 224. Եւ միւս այլ ծառայ առեալ 

զգլուխն փախեաւ: - 224. պարսիկք, մի՛անմտանայք, զի մինչ յայս անկաւ, 

որ սրտացաւ ծառայքդ էք, զգլուխդ առեալ փախչիք – 225. զի՞ 

սպառեցայք, փախիք որ մեք կոտորեմք: - 266. Իբրև խմբեցան ընդ 

յիրեարս և  կամէին փախչել /ծն. փախչեալ, փախչիլ/ Վահանեանքն – 271. 

Իսկ նա փախեաւ: - 276. երեք հազար ի մին գիշեր սատակեցան, և այլքն 

փախեան, և քաղաքն աւեր մնաց: - 285. 

ՓԱԽՉԻԼ - Իբրև գնաց յԵրեզնաւան, կտրեաց սպասաւորն մեծ մասն մի ի  

գիշերին,  և կամէր փախչիլ: - 279. 

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ - Քանզի Եղիազար գնաց ի  քաղաքէն իւրմէ 

փախստական – 44. Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական 

հաւատով լցեալ և զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի 



752 
 

տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական: - 48. մեք հեծեալ 

յիւրաքանչիւր երիվարս փախստական գնացաք յամուրն Ողկան – 83.  և 

փախստական արարեալ զնոսա իջուցին ընդ զառիվայր լերինն ընդ 

գեղջն կողմանէ: - 88. և կտրեաց զնա ի զաւրացն և փախստական արար ի  

վերայ  լերինն ընդ  յերևելս կոյս – 91.  և տարաւ փախստական մինչև ի 

գլուխ անտառին ընդ դիտանոց վայրուցն: – 92.  Իսկ մեք ելեալք 

յամրոցէն՝ եկաք ընդ նոյն ճանապարհ, որ փախստական գնացաք: - 95. և 

զնա փախստական արարին, բերին մինչև ի  Կարնոյ քաղաք – 117. Եւ որք 

ի գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և 

կոտորեալ  փախստական արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն 

– 131.  զոր տեսեալ ԴՌ արանցն, որ ի վերայ գեղջն էին, յարուցեալ 

փախստական արարին զզաւրսն ի ներքոյ գեղջն – 131-132. Եւ  ինքն 

առաջի եդեալ փախստական արար զնոսա մինչև  ի  կողմանս Հարքայ: - 

140-141.  Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և իշխանն Հարքայ 

անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ այր: - 142.  Ընդ նոյն 

ժամանակս սպանին զՈրմիզդ Պարսից արքայ  և Ջամբ Խոսրով որդի 

նորա եկն փախստական ի Հռոմս առ Մուրիկ: - 158. ես փախստական 

եկի առ քեզ ի քո զաւրացն  - 185. և ես փախստական ահաւասիկ գամ: - 

185. յարուցեալ նոցա յետուստ կողմանէ, փախստական արարին ի  բերդս 

կոյս Կոթ ձորոյ: - 199.  և փախստական  եղեն արք հարիւր յԱպահունիս – 

199. Եւ դարանակալք դիմեցին  ի  վերայ  նոցա, և կտրեցին զերիվարսն ի 

զաւրացն  և  փախստական արարին - 200. և զայլն փախստական արար ի 

հաւրէն իբրև զքաջ արծիւ: - 216. և փախստական արարին մինչև ի մուտս 

արևուն – 217. և այլք փախստական գնացեալ եկին ժողովեցան ի մի այր, 

և իջեալ ճաշէին: - 237. Եւ մնաց ի Պարսից ԳՃ այր, որք ընդ միջոցս ելեալ 

փախստական եղէն – 246. Եւ դարձան  ի  վերայ  և  փախստական 

արարին զնոսա մինչ ի դարանսն: - 261. և զաւրքն պարսից փախստական 

եղէն ի Հաշտենս ԸՌ այր: - 262. Իբրև եհաս իշխանն փախստական  ի  

տեղի մի դաշտաձև, պակեաւ, մինչդեռ զաւրքն հեռի էին և  ոչ կարաց 

խաւսել կամ կռուել: - 276. և դիմեցին առ նոսա գունդ մի պարսիկ 

փախստական, և աղաչէին զկրաւնաւորսն ապրիլ: - 277. Եւ 

զփախստականսն դարձուցին ի Մեղտի – 278. 

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ԱՌՆԵԼ - և փախստական արարեալ զնոսա իջուցին ընդ 

զառիվայր լերինն ընդ գեղջն կողմանէ: - 88. և  կտրեաց զնա  ի  զաւրացն  

և փախստական արար ի վերայ լերինն ընդ յերևելս կոյս –91. և զնա 

փախստական արարին, բերին մինչև ի Կարնոյ քաղաք – 117. Եւ որք ի 
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գիշերին թաքուցեալ էին, յարուցեալ ի մէջ առին զայն զաւրքն, և 

կոտորեալ փախստական արարին և իջուցին ի հարաւակողմն անտառն 

– 131.  զոր տեսեալ ԴՌ արանցն, որ ի վերայ գեղջն էին, յարուցեալ 

փախստական արարին զզաւրսն ի ներքոյ գեղջն – 131-132. Եւ  ինքն 

առաջի եդեալ փախստական արար զնոսա մինչև  ի  կողմանս Հարքայ: - 

140-141. յարուցեալ նոցա յետուստ կողմանէ, փախստական արարին ի  

բերդս կոյս Կոթ ձորոյ: - 199.  Եւ դարանակալք դիմեցին  ի  վերայ  նոցա, 

և կտրեցին զերիվարսն ի զաւրացն և փախստական արարին - 200. և 

զայլն փախստական արար ի հաւրէն իբրև զքաջ արծիւ:-216. և 

փախստական արարին  մինչև  ի  մուտս արևուն – 217. Եւ դարձան ի 

վերայ և փախստական արարին  զնոսա մինչ  ի  դարանսն: - 261.   

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ԳԱԼ - ես փախստական եկի առ քեզ ի քո զաւրացն - 185. և 

ես փախստական ահաւասիկ գամ: - 185. 

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ԳՆԱԼ - մեք հեծեալ յիւրաքանչիւր երիվարս 

փախստական գնացաք յամուրն Ողկան – 83. Իսկ մեք ելեալք յամրոցէն՝ 

եկաք ընդ նոյն ճանապարհ, որ փախստական գնացաք: - 95. և այլք 

փախստական գնացեալ եկին ժողովեցան ի մի այր, և իջեալ ճաշէին: - 

237. 

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼ - Եւ նոցա փախստական եղեալ մինչև ի Հարք և 

իշխանն Հարքայ անկեալ ի վերայ և ի վեց տեղիս կոտորեաց ԸՌ և ԾԶ 

այր: - 142. և փախստական  եղեն արք հարիւր յԱպահունիս – 199. Եւ 

մնաց ի Պարսից ԳՃ այր, որք ընդ միջոցս ելեալ փախստական եղէն – 245. 

Եւ ժամանեաց նոցա երեկոյ և  և զաւրքն պարսից փախստական եղէն ի 

Հաշտենս ԸՌ այր: - 262.  

ՓԱԽՍՏԵԱՅ - Ապա զհետ փախստէիցն մտեալ, խնդրեցին, և հայեցեալ 

տեսին զնոսա գահավիժեալ: - 259. Եւ որք փախստեայ երթային, կացին 

երիվարք նոցա: - 266. և  ինքն գնաց զհետ փախստէիցն և հասեալ միւս 

իշխանին, ասէ – 275. Իսկ իբրև եկին այլ գունդք իշխանին Հաշտենից, որք 

գային զհետ փախստէիցն, և ոչ ետուն կրաւնաւորքն զպարսիկսն ի ձեռս 

նոցա: - 277. Դեռևս փախստեայ էին արարեալ զՏաճկաստանսն – 286. 

Իսկ ոմանք փախստեայք / ծն. փախստեայ / լեալ անցանէին հանդէպ 

մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 286. 

ՓԱԽՍՏԵԱՅ ԱՌՆԵԼ - Դեռևս փախստեայ էին արարեալ 

զՏաճկաստանսն – 286. 

ՓԱԽՍՏԵԱՅ ԵՐԹԱԼ-Եւ որք փախստեայ երթային, կացին երիվարք 

նոցա: - 266. 
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ՓԱԽՍՏԵԱՅ ԼԻՆԵԼ - Իսկ ոմանք փախստեայք /ծն. փախստեայ/ լեալ 

անցանէին հանդէպ մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 286. 

ՓԱԿԵԼ - Եւ փակեալ զդրունս տաճարացն, ետ բերել զգլուխն Միհրանայ 

– 194. 

ՓԱՅԼԱՏԱԿԵԼ - և ի հերաց նորա լոյս փայլատակէր:  - 219. Եւ երևեցաւ 

նոցա ի պատերազմին այր մի ահեղ և լուսաւոր, և հեր նորա լոյս 

փայլատակէր: - 264. 

ՓԱՅԼԵԼ - և ի հանդերձից նորա՝ իբրև զհուր փայլէր – 272. 

ՓԱՅՏ - Իսկ նա ի փախուստ դարձեալ ընդ յանտառն՝ կտրաւն փայտի 

էանց ընդ սիրտ նորա, և անդէն մեռաւ: - 93. զի ընդյարձակութիւն  էր  

որսոյ  և  հովուաբեր էր, և խոտի և փայտի առատաձեռն, շինեցին զնա 

դաստակերտս – 109. Բայց թէ կամի աստուած և սուրբ Կարապետն, ես 

զայս փայտս, որ յապաշաւել եմ, սակայն ընդ ձեզ և ընդ ձեր թագաւորին 

կառափն հանեմ – 195. Կամ տուք ինձ հինգ տարոյ հարկ, որ քո զաւրքդ 

զիմ երկրիս զխոտն և զհացն կերան. և զփայտին /ծն. զփայտս, զփայտսն/ 

զոր այրեցին – 227. Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր ութսուն հազար 

դահեկանի լուր փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232.  Եւ պատեցին զնա 

յանխնայ. իբրև զչոր փայտ, որ ի ճեղքելն ճարճատէ, այնպէս ճարճատէին 

ի վերայ գլխոյ նորա զէնք նոցա: - 240. 

ՓԱՅՏԱԿԱՐԱՆ - ետ հրաման գերծել զգեսս նոցա և խաղացուցանել 

զնոսա ի Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին արս ՆԼԸ: - 107. 

ՓԱՅՏԱԿԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔ - ետ հրաման գերծել զգեսս նոցա և 

խաղացուցանել զնոսա ի Փայտակարան քաղաք ի տուն բանտին արս 

ՆԼԸ: - 107. 

ՓԱՆԱՔԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի 

մարդկանէ փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ 

սրբոյ  հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս /ծն. իմաստութենէս/ առաջին թուղթ ողջոյնիւ և 

սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: 

- 34. 

ՓԱՆԴԻԿ - Գալն Վարդուրհեր, և մեռանել ի Փանդիկ /ծն. Փանդիկաւ/ 

յիսուն հազար արամբ – 268. Եւ փախուցեալքն ընդ յերեսս դաշտին 

թաքստեայք լինէին, որ և կոչեցաւ անուն տեղոյն Փանդիկ / ծն. Փոյադիկ, 

Փոադիկ /: - 277. 

ՓԱՌԱՒՈՐ - զի հայր էր փառաւոր և սուրբ վարիւք – 204. 
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ՓԱՌԱՒՈՐԵԼ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ / ծն. գովեալ / երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ 

սրբոյ  հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34. Սրբազան և 

աստուածարեալ և փառաւորեալ հայրապետիդ Հայոց մեծաց, ողջոյն ի 

տէր  - 59. որ և մեք այսաւր մտանեմք զանձինս մեր պատարագ վասն 

փառաւորեալ անուանդ քո: - 167. Բայց սակայն աղաչեմք յիշել զջան մեր, 

որ ի վերայ քո վասն ուխտի սրբութեան մերոյ, զի փառաւորեսցի անուն 

քո յաւիտեան: - 252. 

ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Զառ ի յաստուածուստ պատուեալ և ի մարդկանէ 

փառաւորեալերիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ 

հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ 

քահայանապետ, առ ի ձեր սրբոյ ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ, և ապա բոլոր տիեզերաց: - 34.  

ՓԱՌՔ - Եւ դարձեալ նստելոց է ընդ աջմէ միածնիդ քո ի փառս 

անճառելիս: - 56.  զի դու կարող ես յամենայնի և քեզ փառք յաւիտեան: - 

104. և անտի գնացեալ ի Մանեայ այրն և կացեալ անդ ամս Է՝ վախճանի ի 

կենացս ի փառս Աստուծոյ: - 145. և ետուր նմա զփառս և զպատիւ 

յաւիտենական և անմահ: - 166. Եւ եղիցի փառք քո, տէր, ի տաճարի 

աստ–170. և կացցէ, մնասցէ փառք սուրբ երրորդութեանդ ի տեղոջ աստ: - 

170. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն աջոյ քո ի վերայ վիմիս այսորիկ – 

173. և  են փառք աստուածութեանդ շուրջ զնովաւ – 173. Այլ և զմեր մահս 

ընկալ ի հաճոյս քո տէրութեանդ, զի դու կարող ես յամենայնի, և քեզ 

փառք յաւիտեանս: - 173. Փառք քեզ Քրիստոս, փառք քեզ սուրբ 

Կարապետ, որ յաղթեցեր հակառակորդիս: - 215. Եւ  Քրիստոսի 

աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեան: - 278. Սա եկաց իշխան ի Տարաւն ամս 

Լ և մարզպան՝ ամս Ժ.  ի փառս  Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, որում փառք 

յաւիտեանս, ամէն: - 282. Եւ մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն 

կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ քաղաքի, ի փառս 

Քրիստոսի աստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս, ամէն: - 287. 

ՓԱՐԱԽ - զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր 

փարախն վերին Սիովնի փոխարկեալ – 45. Ձգեա՛, տէր, զամրածածուկ 

աջ քո ի վերայ բանաւոր փարախիս այսորիկ – 168. 
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ՓԱՐԱՒՈՆ - Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել ի 

ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. 

ՓԱՐՄԵՂՈՍ - Եւ ապա ի ժամանակս նորա նստի յԵփեսոս աշակերտն 

Ակդինոսի Փարմեղոս / ծն. Փերմեղէոս / – 76. 

ՓԱՓԱԳԱՒՂ - Եւ զայս ասացեալ խաղաղեցաւ տեղին ի մէնջ և անյայտնի 

եղև նշանաւք բևեռացն և փափագաւղացն /ծն. փափակողաց, 

փափաքողացն, փափագողացն / : - 116.  

ՓԱՓԱԳԵԼ - Իսկ կին նորա զի յոյժ փափագեալ էր տեսութեան սրբոցն   

…  գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 149.    

ՓԱՓԱԳՈՒՄՆ - ,, Ո՛վ սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, 

ուրախ լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր, զի ներեաց ինձ և կատարեաց 

զփափագումն / ծն. զփափագանս, զփափաքումն / սրտի իմոյ:  – 153. 

ՓԱՓԿՈՒԹԻՒՆ - Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո 

ժամանակս այսքան աշտիճան հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ 

անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի դրախտն փափկութեան, և մեզ 

բարեխաւսք: -  177. 

ՓԼԱՆԵԼ - Ի սոյն ամի Կարապետն, որ յԻննակնեանն էր, փլաւ, զի շարժ 

խիստ եղև: - 202. 

ՓՈԽԱՆԱԿ 1 - զի թագաւորին փոխանակ էին զնա կարգեալ – 160. զի 

փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ իւրով ԸՌ այր – 256. 

ՓՈԽԱՆԱԿ2 -որ ըստ աստուծոյ տեսչութեանն զԳայիոս Երուսաղէմի 

հայրապետ ձեռնադրեցին փոխանակ նորա, որ վախճանեցաւն: - 60. Եւ 

փոխանակ ԲՌ դահեկանին ետ նոցա զնշխարս Աթանագինէի վկայի – 77. 

զանձինս մեր փոխանակ անչափ մարդասիրութեան քո ի տանջանս 

մատնեմք: - 169. այս  ՃԻ ամ  է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով 

եմ սրբեալ զարիւնն  ի ճակատէս փոխանակ քրտան: -178. Ա՜յ 

տիրատեաց պարսիկ, զգլուխ քո ընդէ՞ր ոչ ետուր փոխանակ տեառն քո: - 

225. ի  քո կուռսդ շուն խառնեմ, որ փոխանակ դոցա հաջեն  ի  ձեզ: - 228.   

ՓՈԽԱՐԷՆ - զայս  ի միտ առէք, որ  թէ ապրիմք՝ փոխարէն  

հատուցանեմք ձեզ – 107. 

ՓՈԽԱՐԿԵԼ - զի զանձամբ առեալ հաւտդ կատարեսցես ի բանաւոր 

փարախն վերին Սիովնի փոխարկեալ – 46. 

ՓՈԽԵԼ - անդ և զքո եղբայրն իսկ իմ ձեռնադրեալ եպիսկոպոս և ըստ 

կարի աղաչանաց զանուն տեղոյն փոխեցաք յիւր աւելի անունն Գլակայ 

վանս եդաք: - 49. Բայց դու առաւել գոհութիւն մատո աստուծոյ, որ ի քո 

ժամանակս այսքան աշտիճան հանգստեան փոխեաց յաշխատութենէ 
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անտի, ի խոտաբուտ կենացն ի դրախտն փափկութեան, և մեզ 

բարեխաւսք: -  177. Իբրև տեսին պարսիկքն զի մածեալ էր ձեռն ընդ 

սուրն և կոտորեալ, և չկարաց փոխել այլ սուր, ձայն տուեալ միմեանց 

ասեն – 240. Եւ նորա փոխեալ այլ սուր և հեծեալ յայլ երիվար: - 242. և 

այնպէս արարեալ ի մէնջ ահաւոր պատերազմին՝ փոխէին / ծն. 

փոխեցին, փոփոխէին / զերիվարս իւրեանց – 243.  Կա՞յ այն տառապեալ 

հայրն իմ ծերունի, եթէ փոխեցաւ առ տէր ի հանգիստ: -244. Յայնմ ամի 

փոխի և հայրն Եպիփան առ աստուած՝ յետ Ի ամի – 267. ամենեքեան 

ասորիք էին և տունն այն ասորի գրով և պաշտամամբ է վարեալ, մինչև 

Թոդիկ փոխեաց զամենայն կարգս և զասորոց ցեղսն բնաւ հալածական 

արար ի վանացն: - 287. 

ՓՈԽՈՒՄՆ - Եւ յետ փոխման աւետարանչին, մնաց յԵփեսոս սուրբ 

նշխարք Կարապետին, մինչև ի  ժամանակս Դեկոսի թագաւորի: - 76. 

ՓՈՂ 1 - հնչեցուցին զփողսն պատերազմացն և յանդգնաբար 

յարձակեցան ի  վերայ: - 81. ապա հնչեցուցին զփողս պատերազմացն – 

90. Արդ իբրև մեռաւ Դեմետր  ի  նոյն պատերազմի, հնչեցոյց իշխանն 

Սիւնեաց զփող պատերազմին  ի խաղաղութիւն – 94. Եւ սկսան 

հնչեցուցանել զփողս պատերազմաց – 127. և հարեալ զազդարար փողսն՝ 

մնաց մինչև ամենայն զաւրքն ժողովեցան ի մի վայր: -133. և ի ներքս 

մտեալ զյաղթութեան փողսն հնչեցուցանելով, և զդուռն ի բաց թողէք, զի 

նոքա կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: – 183. և զնոսա յանհոգս արարեալ՝ 

յանկարծակի հնչեցուցին զփողսն յետոյ և առաջոյ: - 187. Եւ խմբեցաւ 

պատերազմ այնչափ, մինչ ոչ գոյր հնար ճանաչել զմիմեանս, բայց միայն 

ի ձայն փողոցն և ի տեսս դրաւշիցն: - 222. Որ իբրև արկին ի բանակն, և 

ինքեանք զհետ մտեալ սկսան կոտորել, և հնչեցուցանէին զփողսն 

սաստիկ շուրջանակի – 257. զարհուրեցան, ժպրհեցան, աղմկեցան յոյժ, 

զի ջորիքն ընդ ձայնս ասպարացն, և ի զաւրացն յաղմկելն, և ընդ ձայնս 

սաստիկ փողոցն խրտուցեալ լոկ յամենայն կողմանց արշաւէին – 257. և 

հնարս իմացեալ ընդ Մարտուց փող ի վայր գնացեալ և անդ բանակեցան: 

- 263. 

ՓՈՂ 2 - Եւ հարեալ զդանակն ի փողսն՝  ետ թողուլ ի ցից: - 191. և մինչդեռ 

մտանել կամէր ի սենեկն, աճապարեալ ունէին զփողիցն – 193. 

ՓՈՂՈՑ - Եւ իբրև առաւաւտ եղև, զաւրքն սկսան կազմել փողոց 

թագաւորին, զի  յԱրձանն ելցէ: - 130. Եւ ի վաղիւն սկսան ռազմ կազմել և 

փողոցս պատերազմին թողել Բ դրունս – 134. Եւ  իբրև  գայր  իշխանն 

մտանէր ընդ փողոցն խաւարչտին – 192. Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն 
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Սմբատ յաջ թևն և Վարազ յահեակ, և սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք 

և երիվարք իւրեանց: - 239. Իսկ նորա գոհացեալ յաստուծոյ, և դիմի 

հարեալ և կտրեալ փողոց, անց ի ներքս – 245.   

ՓՈՂՈՑ ՏԱԼ - Եւ փողոց տուեալ ի վերայ բլերն Սմբատ յաջ թևն և Վարազ 

յահեակ, և սկսան արեամբ թաւթաւել ինքեանք և երիվարք իւրեանց: - 

239. 

ՓՈՂՓՈՂԵԼ - զի ըռազմ է բազում զաւրաց և բազում դրաւշք երևին 

փողփողեալք: - 82. 

ՓՈՅԹ - ,, Ո՛վ սրբասէրք և փոյթք յաստուածային պատուիրանս, ուրախ 

լերուք ընդ իս այսաւր ի տէր – 153. 

ՓՈՎԿԱՍ - Եւ յետ սակաւ աւուր եսպան Փովկաս / ծն. Փոկաս  / զՄուրիկ 

և ինքն նստաւ յաթոռ նորա: - 162. Յառաջին ամի թագաւորութեանն 

Փովկասու մեռաւ Մուրիկ դաւով ի ծառայէ իւրմէ, որ և նստաւ յաթոռ 

նորա – 164. 

ՓՈՐ - Եւ պատառեալ զփորն, և ետ ծառային հանել զլերդն և դնել ի 

բերան: - 190. 

ՓՈՒԹԱԼ - այլ ամենայն վստահութեամբ փութացարուք / ծն. 

փութասցուք / գալ զկնի արանցդ, զոր յղեցաք առ ձեզ: - 49. Եւ փութացեալ 

գրեցին զնոյն բանսն յայլ նամակի և յուղարկեցին առ Տիմոթէոս ի 

Կորնթոս – 51. Իսկ Բուրտար իբրև լուաւ զայս հրաման ի թագաւորէն, 

փութացեալ եմուտ առ Ուգուհի կին Անակայ, և առ զԳրիգոր ի գրկաց 

նորա – 70. և առաքեցին զոմն  ի  Մեղտի, թէ փութացէք գալ  ի վերայ 

դոցա: - 239. Փութասջիք, զի մածաւ /ճիշտը`մածեաւ/ սուր քաջին, և 

սուրն, որ ի ձեռին նորա, կոտորեցաւ: - 240. 

ՓՈՒԹԱՆԱԿԻ - Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, փութանակի եկին հասին 

զաւրք քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ – 87. և այնչափ փութանակի դարձաւ և 

կրթեալ զճոպանն, մինչ զի բնաւ չկարաց շարժել զձեռս իւր Տրդատ: - 135. 

իբրև տեսին զնոսա կոտորեալս, հիացան և փութանակի երթեալ 

պատմեցին իշխանին Մուշեղայ: - 176. 

ՓՈՒԹԱՊԷՍ - ժողովեցէք զամենայն արս պատերազմողս և փութապէս 

առ վաղիւն հասիք առ մեզ - 80. Եւ փութապէս կոչնականս արձակեցին 

սրբոյն Գրիգորի – 95. Եւ մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի 

այնչափ փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 136. Իսկ 

նա վտանգեալ փութապէս էած զսուրն և կտրեաց զոտն երիվարին 

իշխանին հիւսիսոյ – 137. Եւ ինքեանք փութապէս եկին ի դուռն 
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եկեղեցոյն  և  տեսին զկրաւնաւորս յարտասուս  և  ի  պաղատանս առ 

աստուած: - 174. փութապէս ի դիմի հարեալ շարժեաց ի վերայ իւր: - 221.   

ՓՈՒԹԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - փութացո յամուրն Ողկան մինչև տեսցուք՝ եթէ 

զի՞նչ լինիցի – 82. 

ՓՈՒԹՈՎ - Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն  աւետիս տայր – 

183. և ի հարուածէ ցաւոցն ետ բանից նշան առ զաւրապետն և իշխանս 

գալ ի տեղին փութով: - 197.  զի  զհետևակս  քաղաքին  հեծեալս  արասցէ 

փութով: - 220. Արդ՝ փութով զոր ասացիդ յուղարկե՛ա – 228. 

ՓՈՔՐ - Իբրև հեռացաք  ի  գետոյն իբր ձիոյ արշաւանաւք  երկու  կամ 

երեք  և  մերձեցաք ի փոքր ձորակ մի – 113. Բայց թագաւորն և Գրիգորիոս 

մեւք հանդերձ ի փոքր ամրոց անդ մտեալ աղաւթէաք - 129. Եւ ապա 

դարձեալ թագաւորն ի փոքր կոտորածէն, ել ի գլուխ Արձանին – 132. և 

մերձեցաւ կինն ելանել ընդ սակաւ զառիվայրն, որ ի գլուխ Սադակայ է և 

հայի ի փոքր ամրոցն – 154. սա եկն ի դաշտն Տարաւնոյ առ այր մի, որոյ 

անուն էր Ծիծառնիկ, որ շինեաց փոքր աւան և եդ անուն նմա Ծիծառն: - 

280. 

ՓՈՔՐԻԿ - յաւուր միում առեալ փոքրիկ մանուկ մի ի ստեան, և  էր 

անդրանիկ, և գայր բազում յաւժարութեամբ ի դուռն Կարապետին – 150.  

ՓՐԿԵԼ - Ուստի և այժմ դեռ հայեցաւ ի դոսա աստուած և էջ փրկել ի 

ձեռաց անմարմին Փարաւոնի – 40. Արդ յիշեա՛, տէր, զգինս արեան քո և 

փրկեա ի ձեռաց նեղչաց զհաւատացեալս անուան քո: - 168. Պարսպեա, 

տէր, խնամատար աջովդ քո, զոր փրկեցեր խաչիւ քո՝  տալով 

աւգնականութիւն ի  նեղութեան  ի  դէպ ժամանակի: - 168. զի նա է 

թագաւորն նոցա և մեր հասարակաց, որ խոնարհեցաւ  ի  ձայն 

պաշտաւնէից  իւրոց և  էջ փրկել զնոսա և զմեզ – 273. 

ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ - ուստի փրկութեանն ճանապարհ բարձեալ էր և մահ 

թագաւորեալ: – 166. Այլ դու, տէր, գթացար ի ստեղծուածս ձեռաց քոց, 

առաքեցեր զմիածին որդիդ քո ի փրկութիւն աշխարհի – 166. 

 

 

 

 

 

                                                                  Ք 
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ՔԱԿԵԼ  -  զի  և  չիք ինչ պատճառ, զի ետ զդոսա տէր  ի  շինել և  ոչ  ի 

քակել – 41. Ի սոյն ամի քակի եկեղեցին, որ յԱշտից վանսն՝ հիմնարկեալ 

ի սրբոյն Գրիգորէ – 286. 

ՔԱՀԱՆԱՅ - Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես բնակութիւն 

կրաւնաւորաց, այլ կացուցանես ի նմա  քահանայս և քորեպիսկոպոսս – 

43. Մանաւանդ զի գիտէք, թէ ամենայն գաւառացս եպիսկոպոս պիտոյ է և 

քահանայս / ծն. քահանայք, քահանայքս / – 48. բայց զի՞նչ  են այսոքիկ  

առ վեց հարիւր  և  քսան գաւառ Հայոց, որ  և  գաւառին  մին  մի քահանայ  

կամ երկու  լոկ թէ հանդիպին: - 48. Իսկ դուք այդչափ բազում քահանայք 

/ծն. քահանայս/  առեալ տարադէմ և հեռի ուղեգնացութեան ետոյք ձեզ: - 

49. և ասէ՝ պարտ է քահանայս ածել, որ հովուեն զձեզ – 74. Եւ տուեալ 

զնոսա  ի  ձեռս քահանայից,  ետ տանել զնոսա ի գեւղն - 106. և 

հրամայեաց քահանայից խաչ կանգնել ի տեղւոջն, ուր զնշխարսն եդին – 

106. Արդ, առեալ սրբոյն Գրիգորի զդասս պաշտաւնէից և զնշան 

տէրունական խաչին հանդերձ քահանայիւք /ծն. քահանայօք/ և 

անուշահոտ խնկաւք - 122. և եկն ի վանս Գլակայ և տաւն ցնծութեամբ 

կատարէին ի սուրբ Կարապետին բազում քահանայիւք և 

եպիսկոպոսաւք – 203. բայց արգելին զնա քահանայք դրան իւրոյ: - 218. և 

նա իսկ կացոյց եւթն քահանայ ի վերայ եկեղեցոյն - 281. Եւ նորա 

հրաման տուեալ պարսկացն՝ կոտորել զքահանայսն յեկեղեցին, որ կոչի 

սուրբ Սիովն: – 284. 

ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏ - Զառ ի յաստուածուստ պատուել և ի մարդկանէ 

փառաւորեալ երիցս երանեալ տեառն և աստուածարեալ սրբոյ 

հայրապետիդ Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ  քաղաքիդ  

քահանայապետ,  առ  ի ձեր սրբոյ  ձեռնադրութենէդ և ի մեր 

փանաքիմացութենէս առաջին թուղթ ողջոյնիւ և  սրբութեամբ հասցէ 

ձերում փառաւորութեանդ,  և  ապա բոլոր  տիեզերաց: - 34. 

ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹԻՒՆ - Զի  դեռ մանկունք երկրիս ի դպրոցի են և ոչ ոք ի 

նոցանէ բովանդակ է քահանայութեան: - 48. այլ կարգեցեր զիս ի 

պաշտաման քահանայութեանս այսմիկ – 54. 

ՔԱՂԱՔ - Զառ  ի յաստուածուստ պատուել և ի մարդկանէ փառաւորեալ 

երիցս երանեալ տեառն  և  աստուածարեալ սրբոյ հայրապետիդ 

Ղևոնդեայ Մեգաղու Կեսարեան հոյակապ քաղաքիդ քահանայապետ, առ 

ի ձեր սրբոյ  ձեռնադրութենէդ և ի մեր փանաքիմացութենէս առաջին 
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թուղթ ողջոյնիւ  և  սրբութեամբ հասցէ ձերում փառաւորութեանդ,  և  

ապա բոլոր  տիեզերաց: - 34. որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային 

քաղաքն ի ձեռն առաքելական քարոզութեան – 34. Քանզի Եղիազար 

գնաց ի քաղաքէն իւրմէ փախստական – 44.  Եւ իբրև դարձան 

պատգամաւորքն առ սուրբն Գրիգորիոս, ոչ գտին զնոսա ի Տարաւն, այլ 

անցեալ գնացին ընդ կողմանս Հաշտենից, յԱյրարատեան գաւառ  ի  

Վաղարշապատ քաղաք: - 46. և խնդացեալ յոյժ, դարձաւ զկնի նոցա մինչև 

ի  Հռոմ քաղաք: - 53. Եւ Տրդատ անցեալ գնաց յաշխարհ իւր 

յԱրարատեան գաւառ ի Վաղարշապատ քաղաք: - 53. Զառ ի սրբոյ 

հայրապետէդ անթերի սիրով հոգեխառն մտերմութեամբ զպատուական 

աջոյդ գիր ընթերցաք ի Հռոմ քաղաքի – 60. քանզի գրեալ է առ մեզ, եթէ 

զքաղաքս ետուն ակդենացիք  յիմ ձեռս - 60. արդ մնացէք դուք ի 

Բիւզանդիայ, մինչև ես յայլ քաղաքսն երթամ: - 60. և  դադարեալ ի 

Վաղարշապատ քաղաքի, մտանէր Սոփի ստնտու մանկանն Գրիգորի, 

իբրև զդայեակ համարձակ սնուցանէր զմեր Լուսաւորիչն: - 69. զոր 

գտանես յՈւռհայ քաղաքի  առ  Բարդա պատմագրի: - 71. և պահեաց 

ինքն և թագաւորն Կոստանդիանոս և ամենայն քաղաքն Եգիպտոսի, զոր 

և առաջաւորք կոչեմք: - 74. և առաքէ զնոսա յաշխարհն 

Կապպադոկացւոց ի քաղաքն Կեսարիայ – 75. Եւ այնպէս ելին ի 

քաղաքէն բռնութեամբ: -77. Մինչ զի խորհուրդ առեալ իշխանին Անկիւղ 

տանն ի գիշերին հարկանել զքաղաքն – 77. և  յետ երից աւուրց առին 

զքաղաքսն  և զշինուածսն կործանեցին: - 84. Եւ մինչ այս այսպէս 

գործեցաւ, փութանակի եկին հասին զաւրք քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ – 

87. Եւ իբրև առաւաւտ եղև, հասին զաւրքն Հայոց և այլք ոմանք ի 

Տիրակատարն քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել քրմանց: - 89. Բայց ոչ է 

հաւատալի, զոր աւրինակ ընդ դրունս քաղաքի բազում զաւրք մտանեն – 

99.  ետ հրաման գերծել զգէսս նոցա և խաղացուցանել զնոսա ի 

Փայտակարան քաղաք և կոչեցին զանուն նորա Վիշապ-108. Եւ իշխանքն 

երթեալ գնացին մինչև ի դուռն քաղաքին և  տեղեկացան, զի ոչինչ էր: - 

113. Եւ ինքեանք ոմանք յառաջ գնացեալ մտին ի քաղաքն – 113. և  զնա 

փախստական արարին, բերին մինչև ի  Կարնոյ քաղաք – 117. Եւ  

ինքեանք յառաջ ելեալ խաղային գնային զբազում աւուրս, մինչև երթեալ 

հասանէին ի Հռոմ քաղաք  – 125. Եւ այլք ոմանք հետամուտ եղեալ մինչև 

ի Կարնոյ քաղաք: - 141. և եկեալ անցանէր ընդ Կարնոյ քաղաք – 162. 

Բայց յորժամ եկն Խոսրով ի Կարնոյ քաղաք` զՄիհրան ի Տարաւն 

առաքեաց բազում զաւրաւք – 163. Պարսից պատմութիւն.  և  գալն 
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Միհրանայ  ի  Տարաւն երեսուն հազարով.  և  կոտորել  Գայլուն  

Վահանայ զնոսա յԱւձ քաղաքի: - 164. և բրեաց բազում աւանս  և  

քաղաքս,  և առեալ գնաց: - 164. այժմ երթիցուք նախ յԱւձ քաղաք՝ և ապա 

այլ ուրեք: - 180. Եւ  իբրև գնացին մինչև  ի  դուռն Աւձ քաղաքի,  ի  ներքս 

նենգութեամբ դարան մահու պատրաստեալ՝  ի  ձեռս գալ զաւրացն: - 

181. Եւ առ վաղիւն բանս առեալ քաղաքին ի ներքս առնուլ զզաւրսն 

Պարսից – 181. և զի նուրբ էր մուտ քաղաքին` ի ժամուն սակաւք 

մտանէին: - 181. Արդ՝ յորժամ մերձեցան ի դուռն քաղաքին, Վահան 

զպարսից զերիվարսն  և  զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝  ի  դուրս  

կոչել զնոսա: - 182. դուք միաբան ի քաղաքն դիմեցէք – 182. նոքա 

կարծեսցեն եթէ առին զքաղաքն: - 183. Եւ իբրև տեսին պարսիկք, զի 

դիմեցին ի քաղաքն միաբան, խնդացին յոյժ: - 183. Դիմեցին և նոքա ի 

քաղաքն և սկսան մտանել: - 183. Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ 

զաւրացն  աւետիս տայր և քսան ի պարսից զաւրացն աւետաւոր առաքէր 

առ Միհրան, եթէ զքաղաքն առաք – 183. Իբրև բազումք մտին ի քաղաքն և 

այլքն դեռ մտանէին, սկսան կասկած առնուլ զիրացն և կամէին յետս 

դառնալ: - 183. և զայլսն ի քաղաքն արգելեալ՝ կտրեալ տային, և զգլուխսն 

ի  պարիսպն հանել: - 184. զի ո՛չ ի քաղաքն թողին և ո՛չ աւարամասն 

ետուն մեզ. այլ և զիմ զաւրսն ի քաղաքն արգելեցին – 185. և զաւար 

քաղաքին և զկապուտ առեալ՝ կամին Յոյնս անցանել: - 185. Եւ բորբոքեալ 

բոցն ճարպովն, մինչ զի քաղաքն արբեալ եղէն  ի  հոտոյ ճենճերաց նոցա: 

- 195. Եւ զիշխանն Մուշեղ ետ ածել ի քաղաքն: - 195. Արդ, լուաք, եթէ ի 

Շահաստանէ եկեալ էք ի Բուստր  քաղաք /ծն. Բօստր, Բոստր/ յերկիր 

տափարակ և տաշտաձև - 201. Երկրորդ գալն Վաղթանկայ ի 

Տարաւն`երեսուն հազարով, որ և շինեաց զՊորպ քաղաք և զբերդն 

Գահար: - 205. շինել սկսաւ քաղաք և տնկել այգիս և բուրաստանս – 206. 

Ած և ի Պարսից զկին իւր զՊորպէս և եդ զանուն քաղաքին Պորպ, ըստ 

կնոջ անուանն: - 207. Կամ եթէ սիրոյ պատճառանաւք  եկիր, զիմ քաղաքդ 

ընդէ՞ր շինեցեր, կամ զբերդ: - 209. զի հետևակս քաղաքին հեծեալս 

արասցէ փութով: - 220. Իսկ Սմբատայ առեալ զզաւրն, գնայ ի վերայ 

քաղաքին Պորպայ՝ ի գիշերի: -  226. Եւ զվեց գաւառին հարկն, զոր առեալ 

են, և զքաղաքին մուտն, զոր կերեալ են՝ ԴՌ դահեկան զայն թող տան – 

233. և քաղաքն աւերեաց, և զկտակարանսն այրեաց, և զսուրբ խաչն 

գերեաց, և առեալ գնաց ի Պարսիկս – 279. և ինքն գնաց ի  

թագաւորաբնակ քաղաքն Կոստանդինուպաւլիս: - 279. բայց յղէ ի կայսր՝ 

թէ մի՛ ինչ երկնչիր յիմոյ գալոյս, այլ տուր ինձ քաղաք մի, զի ժողովեալ 
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զզաւրս Հայոց մնացից քեզ ի թիկունս: - 283. Եւ առեալ զպարսիկս, անց 

ընդ գետն Ճորոխ,  և  գնաց ի քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր, եհար 

սրով և հրով և գերեաց զքաղաքն: - 284. Իսկ սուրբ եպիսկոպոս քաղաքին 

Մանկնոս անիծեաց սաստիկ զիշխանն: - 284. Եւ ի վաղիւն միւսում 

ճայթեալ ամպոց երկնից՝ հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն 

քաղաքին Տամբուրայ: - 285.  երեք հազար ի մին գիշեր սատակեցան, և 

այլքն փախեան, և քաղաքն աւեր մնաց: - 285. Իսկ ոմանք փախստեայք 

լեալ անցանէին հանդէպ մաւրաթախ Աւձ քաղաքի: - 286. Եւ մարզպանն 

կայ թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի Պորպ 

քաղաքի – 287. 

ՔԱՂԱՔԱԳԵՂ, ՔԱՂԱՔԱԳԵՒՂ - Եւ եկեալ յերկիր Պալունեաց յաւանն 

Գիսիանէ, քաղաքագեւղն Կուառս: - 79. Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ 

իջանէաք ի քաղաքագեղն Մեղտի և անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. եկին 

հասին ի գաւառն Ապահունեաց ի քաղաքագեղն /ծն. քաղաքգեօղն, 

քաղաքագեւղն/ Մանծկերտ: - 117. 

ՔԱՂԱՔԱԳԵՂ ՄԱՆԾԿԵՐՏ – տե՛ս ՔԱՂԱՔԳԵՒՂ էջ 117. 

ՔԱՂԱՔԱԳԵՂ ՄԵՂՏԻ - Արդ յետ ԲԺ-ան աւուր երթեալ իջանէաք ի 

քաղաքագեղն Մեղտի և անդ երեկաւթս արարեալ: - 113. 

ՔԱՂԱՔԱԳԵՒՂ – տե՛ս ՔԱՂԱՔԱԳԵՂ գլխաբառի տակ: 

ՔԱՂԱՔԱԳԵՒՂ ԿՈՒԱՌ - Եւ եկեալ  յերկիր Պալունեաց  յաւանն 

Գիսիանէ, քաղաքագեւղն Կուառս: - 79.   

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ - նախարարքն կշռեցին քաղաքապետին ԲԺ-ան հազար 

դահեկան: - 77. 

ՔԱՂԱՔԱՎԱՐԵԼ - և որ ոք վասն անուան իմոյ և Կարապետիս 

պանդխտութեամբ քաղաքավարեսցի /ծն. քաղաքավարիցի /, հատուցից 

նոցա զհատուցումն բարի յաւուրն այցելութեան, և զմեղս նոցա թողից – 

173. 

ՔԱՂԱՔԱՑԻ - Արդ՝   յորժամ մերձեցան  ի  դուռն քաղաքին, Վահան 

զպարսից զերիվարսն և զհանդերձսն տուեալ քաղաքացեացն՝ ի դուրս  

կոչել զնոսա: - 182. և ինքն աստի և քաղաքացիքն անտի՝ Խ այր 

մաւրահեղձ արարին – 184. 

ՔԱՂԱՔ ԿԵՍԱՐԻԱՅ - և առաքէ զնոսա յաշխարհն Կապպադոկացւոց ի 

քաղաքն Կեսարիայ – 75. 

ՔԱՂԱՔ ԿՈՍՏԱՆԴԻՆՈՒԱՊԱՒԼԻՍ - և ինքն գնաց ի թագաւորաբնակ 

քաղաքն Կոստանդինուապաւլիս: - 179. 



764 
 

ՔԱՂԱՔ ՀԱՄԱՄԱՅ - Եւ առեալ զպարսիկս, անց ընդ գետն Ճորոխ,  և  

գնաց  ի  քաղաքն Համամայ, որ կոչի Տամբուր - 284.  

ՔԱՂԱՔ ՄԱՆԿՆՈՍ - Իսկ սուրբ եպիսկոպոս քաղաքին Մանկնոս 

անիծեաց սաստիկ զիշխանն: - 284. 

ՔԱՂԱՔ ՊՈՐՊ - Իսկ Սմբատայ առեալ զզաւրն, գնայ ի վերայ քաղաքին 

Պորպայ՝  ի  գիշերի: -  226.   

ՔԱՂԱՔ ՏԱՄԲՈՒՐ - Եւ ի վաղիւն միւսում ճայթեալ ամպոց երկնից՝ 

հրայրեաց արարին զնա, մինչ նստէր առ դուռն քաղաքին Տամբուրայ: - 

285. 

ՔԱՂԿԵԴՈՆԱԿԱՆ - Եւ կնքեալ քաղկեդոնական / ծն. քաղդէական / 

հաւատովն  և  դարձաւ զաւրաւք  ի  Պարսից գործաւորսն - 158. 

ՔԱՂՈՑ - Սոքա եւթանեքեան կատարեցան ի զաւրացն Միհրանայ  

յամսեանն քաղոց, որ աւր Դ էր, ընդ երեկաւուրն – 175. 

ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ - զի գային յանտառէն յարևմտից կողմանէ ի քաղցրահամ 

յաղբիւրէն – 120. 

ՔԱՄԱՀԵԼ - Իսկ Ասուրայ տեսեալ, թէ պատանի է, քամահեաց զնա  և  

ասէ – 215. 

ՔԱՅԼ - Եւ մտրակեալ զերիվարն իւր զկնի Գեդռեհոնի այնչափ 

փութապէս, մինչ զի չետ քայլ և ոչ Ժ քայլ առաջի իւր: - 136. 

ՔԱՆ - զի վերագոյն գտար տանջանաւք քան զՄովսէս, ոչ խնայելով ի 

մարմինդ քո, մինչև ազատեալ հաներ յանապատն Սինեայ յանկոխն ի 

գազանաց - 40. զի ոչ իւիք պակաս է քան զառաջին Անտոնն: - 42. զոր և 

տեսանէք տեղի վայելուչ, այն ձեզ յորմէ ոչինչ պակաս գտանէք ի մէնջ 

քան զասացեալդ: - 50. զի ես յառաջագոյն գրեցի քան զնա: - 65. Եւ որ 

զթագաւորացն ժամանակսն չգրեցի, վասն զի սուրբն Գրիգորիոս ոչ 

հրամայեաց այլ ինչ աւելի գրել քան զհարցուածս ձեր – 65. և յառաջեալ 

քան զնոսա մտաք ի ներքս – 83. լաւ է մեռանել ի վերայ մեծի աստուածոց 

մերոց, քան զնոսա ի ձէնջ ապականեալ տեսանեմք: - 86. յանկարծակի 

ծագեաց լոյս սաստիկ առաւել քան զճառագայթս արեգական ի 

նշխարացն –96. Բարի եկիր, արուսեակ արդարութեան, որ զտիեզերս 

լուսաւորես, մշակ առանց ամաւթոյ և աշտարակ բարձրագոյն քան 

զերկինս: - 123. Եւ ապա առեալ ի վանս ուսոյց և հաստատեաց զնա հայր 

վանացն յառաջ քան զմահ իւր: - 156. Մնասցէ, տէր, փառք և զաւրութիւն 

աջոյ քո ի վերայ վիմիս այսորիկ, որպէս յառաջ հիմնարկեցաւ սա քան 

զամենայն եկեղեցիս … սոյնպէս մնասցէ ի սմա մինչև գայցես ի նորոգել 

զերկիր – 173. վերագոյն ընդունէին զնա, քան զեպիսկոպոսս – 204. Եւ որք 
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փախեանն՝ միթէ սակաւ ինչ քան զհինգ հարիւրն: - 213. Եւ զի զաւրքն 

Պալունեաց իշխանին թաքուցեալ  էին, յարուցեալ կտրեցին զերիվարսն 

Պարսից զաւրացն աւելի քան զԲՌ – 236.  Եւ աղուէս հպարտ եղև քան 

զառեւծ – 247. և ետ զաջ թևն Վարազայ իշխանին Պալունեաց, զի այնչափ 

էր հզաւր, որ մարդոյ  քան զմինն այլ ոչ կրկնէր: - 260. Բայց որդի նորա 

Տիրան հրամանաւ Վաշդենայ վրաց իշխանին և հաւր իւրոյ Վահանայ 

գնաց ի դուռն Խոսրովայ յառաջ քան զգալն Հերակղի ի Պարսիկս: - 283. 

Եւ արկեալ զինքն ի վերայ սեղանոյն զենին յաւուր Պենդեկոստէին, յառաջ 

քան զՔրիստոս պատարագեալն:-285. Ով Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ է 

ինձ մեռանել՝  քան զեկեղեցի աստուծոյ  հարկատու լինել Տաճկաց: - 285.   

ՔԱՆԴԵԼ -  Իսկ նորա դէմ եդեալ գայր, զի և զայն ևս քանդեսցէ: - 79. Եւ 

իբրև եկաք ի տեղին և տեսաք զտեղի կռոցն քանդեալ և զկուռսն, որ 

հնգետասան կանգուն էր, ընդ չորս բաժանեալ: - 97. Զի կամ տացես 

զիշխանսն իմ յիս և հարկս հնգետասան տարոյ, ապա թէ ոչ՝ քանդեալ 

զերկիրդ քո սրով և գերութեամբ, որպէսզի ծանիցես զդէմս խոզութեան քո 

– 133. 

ՔԱՆԶԻ - Եւ արդ քանզի քև ծագեաց ի դոսա արեգակն արդարութեան 

Քրիստոս, և դու ընտրեցար ի տեղի սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի և 

Թադէոսի, յիշեա՛ զնոցա նահատակութիւն  և  մի՛ երբէք վերջասցիս  ի  

շաւղաց նոցա – 41. քանզի և սկիզբն իսկ է մուտ Կարապետին յաշխարհդ 

Հայոց – 41. Քանզի Եղիազար գնաց ի  քաղաքէն իւրմէ փախստական – 44. 

քանզի և նոքա հալածական շրջէին զկնի Եղիազարու: - 51. քանզի գրեալ 

է առ մեզ, եթէ զքաղաքս ետուն ակդենացիք յիմ ձեռս - 60. քանզի չէր 

բլուրն հեռագոյն ի տեղոյն, այլ սակաւ մի ի  բացեայ ընդ հիւսիսոյ 

կողմանէ – 123. Եւ ոչ ժամանեցին ըմբռնել զերիվարսն, քանզի որդի նորա 

Սմբատ ի մէջ անցեալ կտրեաց չորս հազար երիվար - 210. Յիրաւի է այդ 

անուն իմ, քանզի գամ կոտորեմ, գնամ և այլ գամ – 214. Գայլ քանզի 

շատակեր էր՝ պայթեաց – 247. Արդ՝ քանզի յայլ զաւրքն անցանել ոչ 

կարացին, զի մթին գիշեր էր…ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի 

քարագլուխն առնէին – 258. 

ՔԱՋ - մանաւանդ  զի պատշաճ համարեցաւ  զԱրշակունի  և  զքաջ 

թագաւորաց զգիր թողուլ տանս Հայոց և ձեզ պատճէն պատասխանոյ 

գրել – 65.  վաղվաղակի յարձակեալ ի վերայ քաջ իշխանացն` ի 

փախուստ դարձուցին զզաւրսն: - 84. Քաջ և հզաւր  բազկի Վահանայ 

Սկայի, դիցն աւգնականութեամբ ողջո՛յն: - 207. Եւ  անդէն եհար զգլուխ 

որդոյն Ասուրայ և հանդերձ թիկամբն ի վայր ընկէց, և  զայլն 
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փախստական արար ի հաւրէն իբրև  զքաջ արծիւ: - 216. Եւ ի նոյն ամին 

վաղջանեցաւ քաջն Վահան, վրէժխնդիրն ի վերայ եկեղեցեաց: - 217. Զոր 

տեսեալ քաջին Սմբատայ ասէր – 219. Ու՞ր եք քաջք, յառաջ մատիք – 222. 

սակայն այսաւր չպրծանիս ի ձեռաց քաջ արանցս – 223. Փութասջիք, զի 

մածաւ/ճիշտը`մածեաւ/ սուր քաջին, և սուրն, ո'ր ի ձեռին նորա, 

կոտորեցաւ: - 240. Ու՞ր ես, բազուկ քաջ և հզաւր ընդդէմ թշնամեաց, 

գաւազան իմոյ ծերութեանս, իշխանդ Պալունեաց, յառաջ մատիր իբրև 

զքաջ արծիւ - 241. Քաջ որդի Վահան, ու՞ր էիր, որ այլ վաղ չեկիր յաւգն: - 

244. Կախարդասա՛րք,  և  դուք  ի կախարդի՞նս էք պանծացեալ և 

կախարդութեա՞մբ կամիք յաղթել Պարսից քաջաց: - 274. 

ՔԱՋԱԲԱՐ - Իսկ Ամբատայ քաջաբար  ի  վեր յարձակեալ ասէր – 216.   

ՔԱՋԱԼԵՐԵԼ - Եւ նորա քաջալերեալ զզաւրս Հայոց` հազիւ հաւանեցոյց 

մտանել ի պատերազմն: - 159. Քաջալերեցարու՛ք, և մի՛ երկնչիք, զի սուրբ 

Կարապետն մեզ ի թիկունս հասեալ կայ և ընդ մեր ինքն պատերազմի: - 

219. 

ՔԱՋԱԿՈՐՈՎ - զոր Քաջակորով կոչեն – 288. 

ՔԱՋԱՌՆԱԲԱՐ - Եւ առժամայն ոյժ տուեալ Տրդատայ, քաջառնաբար 

ձայն տուեալ՝ յաւգնականութիւն կարդալով զսուրբ Կարապետն … անց ի 

գլուխն բլերն – 131.   

ՔԱՋՈՒԹԻՒՆ - զոր և յոյնք լուեալ զարմացան ընդ քաջութիւնն / ծն. 

քաջութեան, քաջութեանն/ Տրդատայ: - 59. եթէ ի վերայ եկեղեցոյ 

աստուծոյ մեռանիս, մարտիրոս ես, իսկ եթէ ի վերայ մարմնաւոր ընչից 

իջանես ի մարտ և այն քաջութեան անուն, զի ես այլ ժառանգ ոչ ունիմ - 

178. Վա՜յ քաջութեանդ ձերոյ  և արութեանդ, զի ոչ կարացէք հերձուլ 

զգլուխ իմ: - 241. Հաճոյ է թուեալ և այլոց յետոյ զնոյն պահել զկարգ, միայն 

որ ինչ իշխան տանս այս առնէր քաջութիւն, իւրաքանչիւր հայր գրեալ 

զիւր ժամանակին թողոյր: - 287. 

ՔԱՌԱՍՈՒՆ -  զԵպիփան աշակերտ սրբոյն Անտոնի հաւանեցուցի գալ 

ի նոյն Իննակնեան տեղին, ունելով ընդ իւր արս քառասուն՝ ճգնաւորս և 

խարազնազգեստս, պարկեշտավարս և հրաժարեալս յաշխարհէ – 42. այս 

քառասուն ամ է, զի ծառայեմք մեծի աստուածոցն և գիտեմք զզաւրութիւն 

նոցա – 85. 

ՔԱՌԱՍՈՒՆ ԵՒ ՈՒԹ Ռ - և  զերկիրն գերի վարեալ տարան  ոգիս իբրև  

քառասուն  և  ութ Ռ: - 117. 

ՔԱՐ - Եւ այնչափ ջերմագոյն է ի սպասաւորութիւն սուրբ Կարապետին, 

մինչ զի զամենայն շինուածս վանացն քար և կիր եդեալ: - 50. առեալ 
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քարինս անկազմս և անտաշս, և գտեալ կիր ի բնակութիւն կռոցն, սկիզբն 

արար եկեղեցոյ – 100. առեալ բրիչ՝ ես և Աղբիանոս եպիսկոպոս բրեցաք 

Բ առնաչափոյ և արկեալ ի ներքս խիճս քարանց, և եդաք անդ զնշխարս 

Կարապետին: - 101. և արք բերդին ընդդէմ եկեալ քարամբք և գլովք 

յանխնայ կոտորեցին – 199. և ընկերք նորա քարիւ և նետիւ ընդդէմ 

գնացեալ զբազումս սպանին – 237. Եւ դարանակալացն յարուցեալ  ի  մէջ 

առին զնոսա՝ ԳՌ գլուխ համարով ընկեցին ընդ քարն, որ կոչեցաւ 

Հոնընկէց: - 262. 

ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ - զի փոխանակ էր նա Տիգրանայ և ունէր ընդ ձեռամբ 

իւրով ԸՌ այր, և բանակեալ մերձ ի քարագլուխ մի, որ հանդէպ հայի 

լերինն Տորոսի – 256. և քարագլուխն  բնաւ ոչ իմացան, զի յիմարեցոյց 

զնոսա աստուած,  ապա թողեալ զերիվարս դէմ փախստի ի քարագլուխն 

առնէին – 256. 

ՔԱՐԱԿՈՓ - Կանգնեցին զնշան տէրունական խաչին մեծանդամ 

քարակոփ ի տեղի տաճարին – 124. Զոր Մուշեղ Տարաւնոյ իշխանն 

տուեալ գանձս բազումս և հրամայեաց քարակոփս շինել – 202. 

ՔԱՐԱՀԱՏՔ - Եւ իբրև եկին իրերաց, սկսան իբրև զմրճաւորս 

քարահատաց  կամ  իբրև զուռնաւորս մինն առնոյր և միւսն իջուցանէր: - 

135. 

ՔԱՐԱՅՐ - Եկին և այլ Բ սուրբք և բնակեցան ոմանք յԻննակնեան վանս, 

իսկ այլք՝ ի քարայրն - 148.  

ՔԱՐԱՊԱՇՏ - Քարապաշտ հարճորդի, ի բաց կաց, զի ի պատերազմող 

արսն անցանեմ: - 215. 

ՔԱՐԵՂԷՆ - և նոյն աւրինակաւ կազմեցաք զտեղի նշխարացն և եդեալ  ի  

քարեղէն տապանի առնաչափ  և զերկու վկայիցն մերձ առ դուրսն 

յաջակողման եկեղեցոյն  – 115. 

ՔԱՐԷ - Եւ կանգնեալ խաչ քարէ /ծն. քարեայ/ և գրեցին ի նմա այսպես 

/ճիշտը`այսպէս/ – 155. Իբրև ընթերցան զգիր արձանին, խորտակեցին 

զարձանն քարէ / ծն. քարեայ /: - 164. 

ՔԱՐՈԶՈՒԹԻՒՆ - որ զամենայն ազինս հրաւիրեաց յերկնային քաղաքն 

ի ձեռն առաքելական քարոզութեան – 34. զի ոչ առ ամենեսեան 

ընդունելի է նորա քարոզութիւնն – 47. որք դիմադարձ գտան 

քարոզութեան սուրբ աւետարանին – 55. և արարեր խաղաղութիւն  առ 

հեռաւորս  և  մերձաւորս գալստեամբ միածնի  քո  և  քարոզութեամբ 

սուրբ առաքելոցն – 55. և զվեց աւր թողու զնոսա անսուաղ առաջի իւր 

կալով, լսելով զքարոզութիւն վարդապետութեան նորա: - 73. 
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հաստատուն կացցէ հիմն հաւատոյս մերոյ ի վերայ հիման առաքելական 

և մարգարէական քարոզութեան- 170. 

ՔԱՐՔԷ - Եւ յետ ժամանակաց խորհուրդ առեալ Կուառ և Մեղտես և 

Հոռեան, ելեալ ի լեառն  Քարքէ /ծն. Քարքեայ, Քարքա/ …շինեցին  զնա  

դաստակերտս – 109.  և փախստական արարին  ընդ յԱրածնի, և հանին ի 

Քարքէ /ծն. Քարքեայ/: - 200. Հաւանեալ եմ տրոցս, բայց հարիւր ութսուն 

հազար դահեկանի լուր փայտ են տարեալ ի Քարքէոյ – 232.   

ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ - Աղաչեմք, զի և մեղաւորաց ողորմութեամբ քով 

քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես – 173. 

ՔԵՌԻ - Իբրև տեղեկացաւ  ի  քեռոյ աներոյն Գրիգորի, եթէ դա  է  որդի 

Անակայ …  և  նորա արկեալ զնա ի Վիրապն  ներքին ամս հնգետասան: - 

73. 

ՔԵՌՈՐԴԻ - և յետ ժամանակաց քեռորդի նորա գնաց յաշխարհն Գթաց և 

անդ թագաւորեաց – 71.  Իսկ  զՄիհրան, որ էր քեռորդի իւր, առաքեաց ի 

Տարաւն ԼՌ-ով - 164. և գիտեմք, որ գնդի խաղայք. առէք զգլուխ 

քեռորդոյդ / ծն. քեռորդւոյն / ձերոյ և եղիցի ձեզ գունդ ազգաց յազգս - 202. 

Իբրև խաղաց թագաւորն Պարսից ի վերայ Յունաց երկրորդ անգամ, ապա 

ի միտ արկեալ զմահն Միհրանայ քեռորդոյ իւրոյ և առաքեաց զՎաղթանկ 

նորին հաւրեղբայրն երեսուն հազարաւ ընտիր առն և ձիոյ: – 205. Իբրև 

առ զթուղթն և ընթերցաւ, ի նոյն աւուր եկն թուղթ մի ի Համամայ 

քեռորդոյն Վաշդենայ՝ ծանուցանել զնենգութիւնն, որ  ինչ առաջի կայր ի 

զաւրացն եկելոցն ի Պարսից: - 284. Եւ յետ Ը ամի եկն Աբդռահիմ, 

քեռորդին Մահմեդի, բազում աղխիւ - 285. 

ՔԻԹ - Եւ ի վեր ամբարձեալ զմուրճն՝ իջուցանէր ի վերայ գագաթանն և 

ուղեղն ցնդեալ ընդ քիթսն իջանէր: - 159. Եւ հրամայեաց զամենեցուն 

զքիթն կտրել: -  184. և որք ի ցամաքն էին` զքիթսն կտրեցին և պահէին – 

188. Եւ Վահանայ առեալ  զմախաղն, ուր քիթքն կային  և ետ բերել 

ծառայի  մի  առաջի իւր: - 189.  Եւ նորա ձգեալ զձեռն իւր  ի  սուրն, որ 

կայր առաջի  և  կտրեաց  նախ  զիւր քիթն  և եդ առաջի ասելով – 190. Եւ 

զքիթսն կտրեալ և ի շար արկեալ՝ բերին առ Սմբատ – 227.  և համարեալ 

զքիթսն, գտան սպանեալ պարսիկ ընդ այր, ընդ կին և ընդ մանկտի ԻԴՌ: 

- 227. 

ՔԻՐՏՆ - այս ՃԻ ամ է, զի ես ի պատերազմ եմ մղեալ և սլաքով եմ սրբեալ 

զարիւնն ի ճակատէս փոխանակ քրտան / ծն. քրտանցն, քրտանն /: - 178. 
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ՔՆՆԵԼ - Տէր աստուած բազմագութ և ողորմած, որ քննես զիրաւունս և 

պարգևես զողորմութիւն…ետուր մեզ ժամանակ հատուցանել 

զպարտականութիւն առաջին հարցն մերոց - 54. 

ՔՆՆՈՒԹԻՒՆ - Միւս պատճառ՝ վասն նորա և միւս՝ քննութեան 

աղանդոյն Մենանդրի, որ և յայնժամ բազումք դեռ ունէին զնորա 

պղծութիւնն: - 52. 

ՔՆՔՇԱՆՔ – Ընկա՛լ, տէր. զաղաչանս մեր և տու՛ր շնորհս բնակչաց 

սորա, որք պանդխտութեամբ կենաւք գնասցեն ի կեանս յայսոսիկ և ոչ 

ըստ մարմնոյ քնքշանաց: - 172. 

ՔՈ - որ և առաջին հիմնարկութիւն շնորհեցաւ ինձ յակնարկութենէդ 

քումմէ՝ առնել ի տեղւոջս յայսմիկ – 56. Դու, տէր զաւրութեանց, հայեաց 

յերկնից ի պատրաստ բնակութենէդ քումմէ և յայտնեա տեղի 

բնակութեան նշխարաց սրբոց առաքելոց քոց յերկրիս յայսմիկ ի 

գովութիւն մեծի տէրութեանդ ի պատիւ ամենասուրբ երրորդութեանդ 

այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից: - 56-57. Աստուած աստուածոց  և  

տէր տէրանց, որ կատարես զկամս երկիւղածաց  քոց  և ոչ անտես առնես 

զաղաչանս այնոցիկ, որք խնդրեն ի քէն: - 103. և կնքեա՛ անվթար 

զաւրութեամբ քով զոսկերս սոցա – 104. զոր  եղեր առաջի զաւրաց քոց: - 

133. որդեա՛կ, ընդ՞էր բաժանեցար ի գրկաց իմոց, զիա՞րդ ոչ ողորմեցար 

մաւր քում – 151. Արդ՝  ես մտանեմ, ով տէր,  և  զքո մայրդ ինձ բարեխաւս 

ունիմ – 152. Այլ դու, տէր, գթացար ի ստեղծուածս ձեռաց քոց – 166. Լո՛ւր 

ձայնի աղաւթից մերոց և խոնարհեցո զունկն քո ի մաղթանս ծառայից 

քոց: - 169. դու, տէր աստուած մեր, լուիցես նոցա մարդասիրութեամբ քով  

և ողորմեալ զերծուսցես զնոսա – 171. Մի՛ վասն մեղաց նոցա 

դատապարտեր զնոսա, այլ գթութեամբ քով խնամեա և 

մարդասիրութեամբ քով ողորմեա և  բժշկեա – 171. Աղաչե՛մք, զի և 

մեղաւորաց ողորմութեամբ քով քաւութիւն մեղաց շնորհեսցես – 173. Արդ 

դիր, որդեակ, զայս ի մտի քում, որ եթէ  ի վերայ եկեղեցոյ աստուծոյ 

մեռանիս, մարտիրոս ես – 178. և երկիրս քեզ եղիցի և զաւակի քում:-178. 

Ո՜վ բարեպաշտաւն իշխան, եթէ զշունս դարպասիդ արածել տայիր, դեռ 

պարծանս էր մեզ, որ ի դրան քում կայաք, թող թէ այծ արածել: - 231. Ո՛վ 

Կարապետ Քրիստոսի, զարթիր ի ձայն պաշտաւնէից քոց: - 271. 

ՔՈՅ - Տէր աստուած զաւրութեանց  և  արարիչ յաւիտենից, որ ստեղծեր 

զմարդն  ի  պատկեր քոյոյ բարերարութեանդ – 166. 

ՔՈՅՐ - Եւ եկեալ ի Կեսարիայ,  և առեալ իւր կին ի հաւատացելոց 

զմեծատան ուրումն քոյր Եւթաղէ և քեռն Սոփի – 69. Ապա Յակոբ քեռբն 
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/ծն. հանդերձ քեռբն/ իւրով Մակդենէիւ մնաց անդ – 71. և քոյրն Խոսրովու 

իմացեալ՝ ազդ առնէր նմա զնենգութիւն եղբաւրն: -161. 

ՔՈՐԵՊԻՍԿՈՊՈՍ - Իսկ զշինուածս մատրանն մի՛ շինեսցես 

բնակութիւն կրաւնաւորաց, այլ կացուցանես ի նմա  քահանայս և 

քորեպիսկոպոսս – 43.  

ՔՈՒՆ - արդ մի՛ զարթուցանէք դուք զառիւծ, որ ի քուն է – 162. Իսկ նորա 

որպես ի քնոյ զարթուցեալ՝ հրամայեաց կոչել առ ինքն զՎահան – 177. 

Իբրև գնացին յեզր գետոյն Մեղայ, յայս կոյս իջոյց զնոսա ի քուն առնել–

186. Եւ  կողմնեցուցեալ ի  մահիճսն` քնոյ պատճառանաւք ծածկեցին: - 

191. 

ՔՈՒՐՄ - Եւս առաւել ստուգիւ գրեսջիք՝ թէ զի՞նչ էր պատերազմ ձեր  և 

քրմացն, մինչ երթայիքն ի մէնջ: - 45. զիա՞րդ դարձան ընդդէմ նոցա 

քուրմքն, որ ի  տեղիսն  Գիսանէ : - 59. զի հրամայեսցես միում ի 

պաշտաւնէիցդ քոց՝ մեզ գրով առաքել զզրուցատրութիւն ձերում 

ճանապարհորդութեանն և զգալն յերկիրդ Հայոց և զառաջին պատերազմ, 

որ ի քրմաց անդի – 61. Եւ ոմանք ի քրմացն անդ հանդիպեցան և 

տեղեկացեալ յանմիտ արանց, թէ առ վաղիւն կործանելոց է զմեծ 

աստուածն Գիսիանէ և զԴեմետր – 79. և ինքեանք ազդ արարին 

յԱշտիշատ ի քումսն – 79. և որ գլխաւոր քուրմն էր, անուն Արձան, և որդի 

նորա Դեմետր, առեալ զզաւրն … մնացին մինչև այլ զաւրք ուստեք 

եկեսցեն նոցա յաւգնականութիւն: - 80.  Եւ մինչ այս այսպէս գործեցաւ, 

փութանակի եկին հասին զաւրք քրմացն ի Վիշապ քաղաքէ – 87. և  

միաւորեալք դասք քրմացն ընդ միմեանս՝ յարձակեցան  ի  վերայ 

զաւրացն Հայոց – 88.  Իսկ իշխանն  Անկեղ տանն  հերձեալ զքրմացն / ծն. 

քրմանց / կողմն և անցանէր յետուստ կողմանէ, ուշ բլերն առնէր – 88. Եւ 

իբրև առաւաւտ  եղև, հասին զաւրքն Հայոց  և  այլք ոմանք ի 

Տիրակատարն  քաղաքէ իբրև ԷՃ՝ յաւգնել քրմացն: - 89.  Արդ իբրև եկին 

հարստացան երկոքին կողմանքն, էին վեց հազար ԹՃ  ԽԶ քրմացն 

զաւրն, իսկ եւթն Ռ և ութսուն զաւրք իշխանացն Հայոց – 90. ապա 

հնչեցուցին զփողս պատերազմացն և դիմեցին առհասարակ ի վերայ 

միմեանց, զառաջինն  յաղթեցին զաւրքն Հայոց քրմացն: - 90. Իսկ իշխանն 

Հաշտենից, որ էր ընդ իշխանսն Հայոց, կտրեալ ԷՃ արամրք ի քրմացն / 

ծն. քրմանց / կողմ ելանէր – 90. Իբրև տեսին արք տեղոյն, որ քուրմքն էին, 

աղաչեցին զիշխանս իւրեանց ի խաղաղութիւն – 94. և զքուրմսն 

առհասարակ լլկեալ թողին իբրև զմեռեալս: - 98. Իբրև եղև այս ամենայն, 

ժողովել տայր սուրբն Գրիգոր զմանկունսն քրմացն / ծն. քրմանց / և  
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զպաշտաւնեայս կռոցն, և աղաչէր զնոսա դառնալ առ տէր աստուած: - 

107. 

ՔՍԱՆ - Իսկ Վահան փութով յառաջ եկեալ զաւրացն  աւետիս տայր և 

քսան ի պարսից զաւրացն աւետաւոր առաքէր առ Միհրան, եթէ 

զքաղաքն առաք – 183. 

ՔՍԱՆ ԵՒ ԻՆՆԵՐՈՐԴ – որ քսան և իններորդ էր ի սրբոյն Գրիգորէ – 282. 

ՔՍԱՆ ԵՒ ՀԻՆԳ - Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ  ի  Տարաւն 

ընդ իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարեալ աւուրս քսան  և  

հինգ  ի  վանս Գլակայ յԻննակնեան  տեղիսն Գիսանէ կռոցն – 53.   

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ - բայց եթէ դոքա քեզ պիտին՝  դու քրիստոնեայ լե՛ր և զիս 

ի  պարսիկս տար– 232. և դու քրիստոնեայ լեր, և զիս ի պարսիկս տար և 

իւրեանքդ քեզ: - 233. 

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ - Իսկ զաւրքն մատուցին թուղթ քրիստոնէական 

աւրինաւք  և  մխիթարութեամբ: - 177. 

ՔՐԻՍՏՈՍ - որով ցնծայ յոյժ երկիրս Հայոց սորա գալստեամբ, որպէս և 

անդ Քրիստոսի գալստեամբն ի Յորդանան: - 35. զի որպէս Քրիստոսի 

իջմամբն ի  ջուրն մահ կորեաւ, նոյնպես /ճիշտը`նոյնպէս/ և աստ ի  

սորա գալստեանս և դժոխոց դրունք խորտակեցան: - 35. Եւ ի նոյն 

տեղոջն թողի զերկոսին կենդանի վկայսն Քրիստոսի, զԱնտոն և 

զԿրովնիդէս – 37. Որոց և եդեալ իսկ կէտ զամենայն աւուրս խաչեալ ընդ 

Քրիստոսի և վասն այլոց աւգտի մնան ի մարմնի – 37. Զի հունձք բազում 

հասեալ են ի Քրիստոս – 37. Եւ արդ քանզի քև ծագեաց  ի դոսա արեգակն 

արդարութեան Քրիստոս ... յիշեա զնոցա նահատակութիւնն և մի երբէք 

վերջասցիս ի շաւղաց նոցա – 41.  որով և աղաւթիւք քո և ի մեր հաւտս 

խնայեսցէ Քրիստոս – 46. և զայս պատերազմ արարաք վասն Գիսիանէ 

կռոցն և վասն Քրիստոսի: - 95. Զի և ազգն այն, յորժամ ի Քրիստոս 

դարձան, չէին կատարեալ ի հաւատս և զհարցն աւրէնն չիշխէին յայտնի 

ունել -110. Մկրտիչ Հովհաննէս Կարապետ Քրիստոսի, չտեսանե՞ս զինչ 

գործեն: - 130. Փառք քեզ Քրիստոս, փառք քեզ սուրբ Կարապետ, որ 

յաղթեցեր հակառակորդիս: - 215. Կարապե՛տ, յայտնեա զքեզ և այսաւր 

ծառայից քոց, զի վասն քո մեռանիմք ի վերայ հաւատացելոց Քրիստոսի: - 

223. Ահա ժամ, ո՜վ Մկրտիչ Քրիստոսի Յովաննէս, ու՞ր են իմ սուրբ 

կրաւնաւորացն աղաւթքն: - 261. զի զամենեսեան, որ ընդ իմով 

իշխանութեամբ էին, զարս և զկանայս և զմանկտի, զհաւատացեալսն ի 

Քրիստոս, իբրև զեղբարս և զընտանիս տան իմոյ հոգայի խնամով – 269. 

Ո՛վ Կարապետ Քրիստոսի, զարթիր ի ձայն պաշտաւնէից քոց: - 271. Ահա 
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տէրն արարածոց Քրիստոս երևի ի մէջ ծառայից իւրոց – 272. Եւ  

Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ փառք յաւիտեան: - 278. Սա եկաց իշխան ի 

Տարաւն ամս Լ և մարզպան՝ ամս Ժ. Ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, 

որում փառք յաւիտեանս, ամէն: - 282. Եւ արկեալ զինքն ի վերայ 

սեղանոյն զենին յաւուր Պենդեկոստէին, յառաջ քան զՔրիստոս 

պատարագեալն: - 284. Ով Քրիստոսի ժողովուրդք, լաւ է ինձ մեռանել՝ 

քան զեկեղեցի աստուծոյ հարկատու լինել Տաճկաց: - 285. Կա՛ց 

ուրացեալ Սահուռ, ըմբռնեաց զքեզ Քրիստոս ի ձեռս իմ: - 286. Եւ 

մարզպանն կայ թաղեալ ի դուռն կաթողիկէին ի Ձիւնակերտ Տարաւնոյ ի 

Պորպ քաղաքի, ի փառս Քրիստոսի աստուծոյ, որում փառք յաւիտեանս, 

ամէն: - 287. զի աւրհնեալ լիջիք ի սրբոյ Կարապետէն, և ի մեր նուաստ 

հովուական աղաւթիցս, և բովանդակ իսկ ի Քրիստոսէ – 289. Իսկ եթէ ոք 

երկբայաբար և թերի մտաւք ընկալցի զշարադրեալքս, թերի ընկալցի և 

զվարձս ի Քրիստոսէ, որպէս զնախանձաւոր և զթաքուցանող և զզլացող 

շնորհացն Քրիստոսի. ամէն: - 289. Նմանապէս աւրհնեսցին  ի Քրիստոսէ 

կատարիչք  առաջնոցն  և  յետնոցս: - 289.  

ՔՐԻՍՏՈՍԱԿԱՆ - Զի մինչ գիտէիք զթագաւորս քրիստոսական 

հաւատով լցեալ և զաշխարհս յաստուածպաշտութեան, յաւտար և ի 

տարադէմ յերկիրդ ընդէ՞ր եղէք փախստական – 48. 

ՔՐՄԱՊԵՏ - Իսկ իշխանն Արծրունեաց ի մէջ անցեալ՝ կտրեաց 

զքրմապետն Աշտիշատու, որ կոչէր Մեստակէս – 92. Առաջին 

պատերազմ եղև, որ յոյժ պատերազմող Արձան քրմապետն, որ կայ այսր 

ի թաղման և ընդ նմա արս ՌԼԸ և զայս պատերազմ արարաք վասն 

Գիսիանէ կռոցն և վասն Քրիստոսի: - 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


