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Ա 

  

  

ԱԲԵՂԱՅ  - Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք` եւ ի 

քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ  բաներն. եւ ի 

հիմայ ի կուսան եւ  ի միաբանութիւն վանից աբեղայք /ծն. ցաբեղայքն ընկաւ/: - 20. 

Վասն վանական աբեղայից - 36. Բայց վայ` որ զայն լուծել են վասն նախանձու 

չարութեան, եւ ի մեծատելութիւն  մտել առ իրար աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին – 

36. եւ ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ,  եւ կուսան աբեղայի 

մեղաց պատճառ լինի  եւ իր անթողնելի մեղք շահի: - 51. Վասն աբեղայից 

չուննալոյ ծուխ – 55. Եւ աբեղայի չկա հրաման, որ բնաւ ծուխ ուննայ – 55. կուսան 

ԱԲԵՂԱՅ - չիշխէ միս ուտել: - 55. Վասն որ ԱԲԵՂԱՅ գաղտաբար միս ուտէ - 60. Եւ 

թե ոք ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ 

պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել- 60. 

ԱԳԱՀՈՒԹԻՒՆ  - Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ 

եւ որ այլ ավելի է` նա պեղծ է եւ ագահութիւն եւ պատճառն ամէն չարեաց  - 142. 

ԱԳԱՐԱԿ – քահանայքն ի քաղաքն կենան, եւ իրիցունքն ի գեղ եւ յագարակ – 66. 

ԱԳԻ – նոյնպէս եւ թէ զագին կտրէ` նոյնն է: - 169. 

ԱԶԱՏ1– ինչոր /ծն.ինչուր/ապաշխարութեամբ ելանէ ի մեղանացն ազատ: - 35. 

Վասն թագաւորաց, իշխանաց եւ ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչին 

դատաստանաց – 81. Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն 

քան զեւթն տարին, թէ` առ քեզ կին` նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. Ապա թէ լինի 

անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ կամ պիսակութիւն` թէ 

այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ տարոյն ազատ են: - 86. Ապա անմեղ 

արձակածն կարէ` ամուսնանալ, զի ազատ է: - 88. Եւ այսոր բանիւ է սահմանած, 

որ երկուքն սպաննելն իրավունք է` ազատ ի դարպսէ: - 94. ես կու ապահարզեմ ի 

յայս անուն կնկնէս, ու ազատ է յիմմէ, կարէ ամուսնանալ ում կամի - 98. ոչ կարէ … 

այլ կին առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ … և 

ազատ է: - 101. ապա այնոք որ յառջեւ լինին ծնած` ազատ են – 115. եւ յորժ 

կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել զպարտն` նա ազատ է /գրքում` ազատէ/ - 

133. 

ԱԶԱՏ2-  նոյնպէս եւ զազատքն` որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն` նա 

իրենցովն զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն – 82. Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ 

գիրն դատեն` յիրենց դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի. եւ 

զայլ ցած հեծելվորքն` այլ վերցածքն որ ազատ կոչին – 82. Եւ թէ յիւրոցն սպաննէ` 

ազատ կամ ծառայ` նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ 
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եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 136. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ մարդկային ազգս 

շատ ազգեր են, եւ են, որ ազատք են ու հեծելվորք – 148. 

ԱԶԱՏԵԼ -  Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն Տրդատ զիրիցնին ազատել են  յամենայն 

ազգ ծառութենէ իրենց որդովքն: - 49. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան 

կամ վասն ազատելոյ/գրքում` զատելոյ, ծն. ազատելոյ/ քրիստոնէ լինի` նա 

պատեհ է,  որ ընդունի զինք եկեղեցին – 75. Ու թէ ատէ զնոյն կինն` նա չկարէ 

ուննալ զինք զէտ ծառայ ապա ազատէ /ծն. ազատ է/ զինք – 107. նա երբ հանչաք մի 

ծառայէ զինք որ զիր գինն արժենայ, նա իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. 

նա երբ հանչաք մի ծառայէ` որ զիր գինն հանէ, նա ազատի: - 133. Եւ թէ ոք   

քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ` կամ զակռայն ձգէ` նա ազատէ զծառայն 

- 134. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի` նա մի մատներ զինք. քանց հանգոյ /ծն. 

հագո/ եւ կերցոյ, որ ազատի ի ծառայութենէն: - 134. Բայց թէ իսկի ներողութիւն 

լինի` որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել` գողնալով կամ գնելով, ինքն 

ինչվի մահ ապաշխարէ ի զընդանն – 138. 

Տե՛ս նաև ԱԶՏԵԼ  գլխաբառը: 

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ – Վասն քահանայից ազատութեան –49. Ապա եկեղեցովն կարէ 

կեցցնել` որ այր չէ, եւ առնէ ազատութեան թուղթ, եւ այնով ամուսնանալ կարէ: - 

101. 

ԱԶԳ -  Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն` նա կէսն այսոր է գին որ ի դարպասն 

տան. եւ դարպասն կիսէ ընդ սպանած թուրքին ազգն/ ծն. թուրքազգն/ - 11. Եւ թէ 

յոչ կամայ լինայ` հնար չկա. զկէս գնոցն տայ ազգին եւ տուգանք: - 11. Ոչ է 

իրավունք որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել որք ազգաւ թագաւորութեան 

ընքնակալ լինին: -11. Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք. բայց զդարբինն եւ 

զհիւյսն ու զքարագործն աւելի: - 14. Քան զայլ ազգ մարդիկքն վարդապետքն 

հարկեւորած պիտին -14. նա ի յիր ազգէն տեղոյն տէր կենայ – 17. նա կարէ 

վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին. զի թէ վկայութեամբ չայնէ` նա հետ իր 

մահուն տուժեն զազգն եւ առնուն: - 20. Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ 

ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան մերձենայ - 24. ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս 

յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրւթիւն այնել – 27. 

եւ գան ազգն նորա եւ ասեն` թէ կամաւ  սպաններ: - 33. Եւ այս ի վերայ ամենայն 

ազգ եկեղեցականի յիշվի` ի մեծ եւ ի փոքր: - 38. Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան 

որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ 

հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութեան – 38. որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ 

ծուլութեան յամեցնեն նա` զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա 

խնդրեցից` ասէ տէր – 39. եւ կու ասեն` թէ այլ եւ այլ են ազգաց եւ քրիստոնէից 

եկեղեցիքն: - 40.  Եւ դեռ այն մէն չէ. քան զՀայոցս այլ կու բաժնեն զվանաց 

եկեղեցիքն ի քաղաքականացն  եւ յայլ ազգ աշխարհականացն – 40. Պարտ է գիտել, 

որ ժողովարան թարգմանի` որ հաւնիկ լինի ամենայն ազգաց հաւատացելոց 
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միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ ի մաւր մեր հանգչիլ ի գիրկ – 41. ամէն ազգ եւ 

երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 42. նա չլինի բնաւ 

բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն – 42. քաւել թէ բաժանած լինին ազգն եւ 

որոշած ի ճշմարտութենէն – 42. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան 

զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն` որ կու ասեն`թէ այլ է վանացն եւ այլ է 

քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. որ յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր 

հայրապետք ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին – 43. Եւ 

պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ` ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ 

մի եղի … իր եկեղեցոյն տայ - 45. Եւ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ 

անորդի մեռնի`կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր հետմնաց անուանէ եւ դնէ, ապա 

իր ընչիցն մէն – 49. Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն` ճանաչած ի 

քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի, զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ 

որ բիճն երէց լինի, այլ` որպէս վերոյ գրեցաք` երբ ի յաղէկ ազգէ ինի, նա կարէ 

իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն – 49. Սուրբն Գրիգոր եւ 

թագաւորն Տրդատ զիրիցնին ազատել են յամենայն ազգ ծառութենէ իրենց 

որդովքն: - 49. Կու հրամայէ աւրէքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ 

հարկտուքն յիրիցնին, ոչ խնամութեամբ եւ ոչ ինչ ազգ իւաւք /ճիշտը` իրաւք/, 

վասն պարոնութեանն հարկուն – 49. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք … նա կարէ 

իր ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52. Եւ 

փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են` մէկն ձեռնադրված` ու մէկայլն ոչ – 56. Բայց ոչ է 

ամէն կարգերն մէկ ազգ - 72. ապա թէ ի նոյն եղբայրութեանն ազգ ուննայ կամ 

ընկերակից, նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ 

այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ 

աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան կան այլ ազգ գլխաւոր 

եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք 

չուզենան – 73. նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. յառաջ պատեհ է որ 

կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն – 92. Ապա թէ ազգ մի լինի` որ փաւշմանի, նա 

պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն – 93. եւ տայ կնկան ազգին հարիւր 

դրամ տուգանք – 7. եւ զաղջկինն իր ազգ /ծն. ազգն/ թող գիտենան: - 98. եւ զայն 

ազգն այնեն զինչ ուզեն: - 98. նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք 

դրացենացն եւ ազգին – 98.Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն վասն այնոր 

է սահնանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճատանաց դատաստան կարէ ոք 

տանել կնկանն` ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. Քահանայ` որ 

զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ ակամայ` առանց յիրար 

հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ ազգացն` պսակէ` նա զկարգն կորսնէ: -105. 

կինն … գնաց առ իր ազգ - 106. Կու հրամայէ աւրէնքս … որ զայնոց` որ ի հաւրէ 

յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ` կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա 

զայնպիսեացն խափնեսցեն զխնամութիւնն – 107. ու  չպիտի զառողջ սերմն … ի 
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յախտաժէտն խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս :  - 108. եւ այլ ի յետ ի յիր 

յազգն երթայ -111. Բայց զազգն /ծն.զազքն/ եւ պահաւղքն դատեն եւ քաւել տան – 

115.  Ու թէ տանն ծախաւղն մեռել լինայ ու կամ գնողն` նա որդիքն կամ ազգն 

կարեն դարձնել հետ տարոյն: - 120. Վասն որ կարաս ծախէ կամ այլ ազգ անաւթ – 

124. Եւ այսով երթայ իրաւունքն ի յամէն ազգ աման` զինչ ու լինի: - 124. Վասն 

այգեաց եւ այլ ազգ ծառոց վաճառի – 124. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու 

լինի, որ թէ ոք ծախէ կամգնէ` նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի նա վասն 

այնոր չունի պացխուն ծախողն – 124. նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ 

իրար: - 129. եւ յորժամ կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել զպարտն` նա ազատ 

է: - 133. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել` նա կարող է, եւ թէ իր որդոյ 

կամ ազգի կամ ճորտոյ տալ` նա պատեհ է - 133. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն 

ցեղն երկու ազգ պիտի դատել – 141. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ 

կողոպտեն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գա վասն 

այն մեռելին` նա չմեռանի – 144. ապա զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն 

տուգանք, եւ զդեղգինն ու զբժշկերոյն կամ ի յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. Վասն 

շատ ազգ մարդկանց եւ հեծելւորաց – 148. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ մարդկային 

ազգս շատ ազգեր են, եւ են, որ ազատք են ու հեծելվորք,  եւ են որ չեն` եւ յայլ ազգ 

գործերն որ գործ այնեն: - 148.եւ այսպիսի պատճառնիս շատ են, որ շատ ազգ 

ցաւեր խառնեն – 153. եւ այլ ազգ սպաննումն` որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր 

հետ եղբաւր դանակ կամ թուր քաշէ եւ ի հետամտէ, նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ 

եւ զնա սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս – 155. որ թէ 

այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց ուրախնայ ընդ 

սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու լինի` նա կամաւոր սպաննութիւն է 

համարած –156. եւ թէ ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ` նա պատեհ է զինք այն հրովն 

տուժել, ու յիր ընչիցն զայրեցման վզենն տուպլ վճարուիլ զինչ ազգ ու լինայ վզենն:  

- 159. Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու լինի` ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի 

կամ կոտրի կամ գողնվի կամ ծեծեն ու տանին` նա զայն երդումն ըղորդ երդնու` 

որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել ... նա չտայ վճար: - 160.  Վասն որ 

զձին ի բան տայ եւ կամ այլ ազգ գրաստ – 164.  և նա այլ ազգ այնէ - 165. Եթէ 

անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու 

լինի` նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք, եւ զամէն ազգ գրաստ 

– 167. 

ԱԶԳԱԿԱՆ– նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն` 

պառկելիքն եւ հալաւն, սաւլերն եւ գաւտին` եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց 

վանքն երթայ – 44. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել ազգականքն` դարձցնել   

եւ կամ վճարել -123. 

ԱԶԳԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ - Եւ թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ` լաւկ որդեգիր, նա 

զիր ժամուն եւ զգնայուն իրք` զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. 
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ԱԶԳԻ ԱԶԳԻ  -  Երբ սուտ երէց կամ զիտառ լինի ոք` ազգի ազգի` որ կու լինին 

շատք, ու խաբեն զԱստուած եւ զմարդիկք … նա երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա 

զինչ ուննան առնուլ պիտի  - 78.  Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք`  որ դոքա 

շատ ազգի ազգի կերպով   կու շրջին – 79.  Վասն ազգի ազգի սպաննութեան – 155. 

Եւ այս ազգի ազգի սպանմունքս շատ են – 155. 

ԱԶՏԵԼ  -  Ու երբ յայնոր ազտին ու ի յիրենց տունն գան ի հանգչիլ`նա իր կինն 

զինք ի յիր անհոգութիւնն սպաննէ: - 95 Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու տայ յիր տէրն` 

նա պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք. եւ թէ չառնու ու 

ազտէ /ծն.ազատէ/` նա երբ հանչանք մի ծառայէ զինք որ զիր գինն արժենայ, նա 

իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. Բայց թէ յերմկէն ելաւ ի դուրս` նա զգեղն 

վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: 160. 

ԱԹՈՌ - նոմոսով է` զանդրանիկն կացուցանել յաթոռ ինքնակալութեանն  - 7.  նա 

զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 7. Բայց թէ անճարկութենէ 

լինի` որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին` այլ դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք ի 

պոման` որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն. 

քան /ծն. ապա/ զեղբաւր որդիսն դնեն երկրին հաւատարիմքն յիրենց պարոնին 

աթոռն – 8. եւ որ հաճին յայնոց` նա հետ թագաւորին մահուն զայն դնեն յաթոռն 

հայրապետով: - 8. նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն – 20. Նա ի հիմայ կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն 

իրացն բնաւ` ապա ի միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին /ծն. աթոռոյն/: - 20. Եւ եթէ 

իրք կենայ` որ ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ 

վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին – 20. Եւ թէ ոք յանդգնի` նա ձգվի յաթոռոյն 

եւ տուժի ի դարպասն: - 24. Եւ այս չորս աթոռոց /ծն. աթոռոյս/ մեծութիւնն եւ 

հարկիքն ըստ աւետարանչացն են սահմանած չորս: - 57. Եւ յայլ իշխանութիւներ, 

թէ լինի առաքելական աթոռ և թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք 

լինիլ: - 57.  Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ 

ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ – 57. Զի զեպիսկոպոսն պատեհ 

է. որ երկրին եւ գաւառին ու իր կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն 

տեսով եւ ընտրաւղութեամբ նստուցանեն յաթոռ: - 58. Յուստիանոս կայսրն 

կամեցաւ ի յիր աւուրքն զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան 

աթոռն ի յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել … եւ զՄաթէոս աւետարանչին 

աթոռն յԵրուսաղէմ - 65. 

ԱԺԵԼ – պիտի հայել ու տնտղել … թէ ունի հանչաք մի ստացուածք, որ աժէ 

զպատուիրանազանց լինելն – 89. 

ԱԺԵՆԱԼ - Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կան քըշտէ, նա 

եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ 

ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. Ապա թէ կինն լինի խաբել զցուլն` 

նա խրատն ու մեծ տուգանք ի կնկանն դեհն է. ու այրկանն կամաւք խրատվի կինն` 
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քանի նորա ձետն աժենայ, եւ այս քիթն լինի: - 96.  եւ թէ կուրցնէ` նա զինչ աժենայ 

անասունն` նա ի չորս բաժնէն մէկն է տուգանքն – 169. 

ԱԻՊ – Բայց թէ իսկի կեցցնւի` որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով /ծն. յայպով/ 

հաւնել ու առել` նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն: - 85. 

ԱԼԱՆԻ  - Գող եւ ծեծվոր չէ պարտ յղարկել թագվորին, ապա ալանի ծեծէ - 12.  Եւ 

թէ ուտէ, նա ալանի թող ուտէ: - 60. 

ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ - Մեծն ի հայրապետսն` Ալեքսանդրուն էր յԵգիպտոսին– 56. 

ԱԼԻՒՐ  - եւ թէ խոշոր այնէ կամ մանդր զալիւրն / զալոյր/` նա ինքն զաւիրածն 

առնու եւ զտէրն յաղէկ ալիւրէ /ծն,այոյրէ/ վճարէ: - 171. 

ԱԽՏԱԺԷՏ  - ու չպիտի զառողջ սերմն` որ ի հաւրէ լինի մնացել` ի յախտաժէտն 

խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս:  - 108. 

ԱԽՓՐԹՈՒԹԻՒՆ - բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն ու 

ընդ այլ դեհ գնացածն քան որ պարոնն հրամէ` նա ի լման վճար պիտի այնէ:  - 165. 

ԱԾԵԼ  - Եւ թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա երեք հետ պատեհ է որ ձենել 

տայ` թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. Վասն որ ոք զիր հորն բանայ եւ մարդ ածէ ի 

ներք` նա նիգն սպաննէ  -18. Եթէ ոք զիր հորն բանայ` եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, 

ու մարդն ի նգէն խեղդվի, նա արեան տէր է ածաւղն: - 18. Եւ եպիսկոպոս որ զայլ 

եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ կարգաւորել եւ ի կարք ածել` նա 

զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 22. Չի տալ հրաման աւրէնքս` որ ծառայ 

ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն, եւ ոչ ի կարգ եկեղեցւոյ – 25. նա չէ բնաւ արժան 

զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն – 27. մարդ կացին ածէ ու ճուղ կտրէ - 33 եւ այսով   

մեծ հերձուած եւ կռիւ ածին ի միութիւնն –  40. բայց ի քահանայութիւն ածել զինքն 

բնավ չկայ ճարակ:  -  61.  Եւ եղբայր, որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն` որ ի 

միաբանութիւնն էածէ դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 72. ու բերէ յիր տունն ածէ -  

94. Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ` կամ ի 

բան ածէ  /ծն. անէ/, որ մեռանի` նա մահապարտ է - 156. 

ԱԾՈՒ – Եւ ածուք ու այսպիսիք ի տասնէն զմէկն տանն: - 13. եւ թէ փայտ կամ քար 

գլէ, նա գայ դիպի ու սպաննէ, կամ յայգոց կամ յածոց /ծն. յածվոց/ պահել քարէ եւ 

սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. Վասն որ 

անսուն մտէ յայգի կամ յածուք – 167. Եթէ անասունք մտեն  ի յայգի կամ յածուք 

կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի` նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի 

որ արգիլէ զիրենք – 167. 

ԱԿԱՄԱՅ – Եւ զկամաւ սպաննութիւններն` աշխարհական պարոնեայք գիտնան` 

եւ զակամայն եկեղեցին:- 33. Բայց դատաւորին պարտ է փնտռել ըղորդութեամբ և 

ընտրել  զակամայ  սպաննութիւն: - 3.  Քահանայ` որ զայս այնէ որ անհասակաց 

պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ ակամայ` առանց յիրար հաճելոյ հավնել են 

բռնադատութեամբ ազգացն` պսակէ` նա զկարգն կորսնէ: - 105. Բայց ակամայ 

պատահելոյն ապաշխարութիւն է` զինչ եպիսկոպոսն եւ վարդապետն դնէ նոցա: - 
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143.  Վասն կամայ եւ ակամայ մարդասպանութեան – 154.  Եւ այսոնք են 

կամաւորք եւ ակամայք /ծն. ակամայքն/, եւ որ յերկուքին մէջ սպաննութեներն: - 

155. 

ԱԿՆ – Եւ թէ ոք քրիատոնէ ծառայի զակն/ծն. զաչքն/ հանէ կամ խոռէ` կամ 

զակռայն ձգէ` նա ազատէ զծառայն, զի զիր գինն էառ: 134. Վասն, որ մարդ զմարդ 

ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս,  որ ակն ընդ ական լինի, եւ ատամն 

ընդ ատաման, եւ ձեռք ընդ ձեռաց, եւ վէր ընդ վիրի – 144. 

ԱԿՆ ԸՆԴ ԱԿԱՆ - Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի, եւ ատամն ընդ ատաման, եւ ձեռք ընդ ձեռաց, եւ 

վէր ընդ վիրի – 144. 

ԱԿՌԱՅ – Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ` կամ զակռայն/ծն 

ատամն/ ձգէ` նա ազատէ զծառայն, զի զիր գինն էառ: - 134. Բայց թէ ի գին հանեն 

դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն` նա թէ կոտրած զաւդված կենա, զինչ 

ու լինի, կամ զակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն` յիստակ ոսկի: - 145. 

ԱՀ – զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացեալ էին առաջինքն, նա չէին այրել վասն 

այս ահիս քան մէկ անուն: - 42.  նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն` թէ ինչ մարդ է եւ 

կամ յինչ հասակի, խեւ թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն պղծութեան. թէ 

չգիտէր, թէ յահուէ,թէ զինչ ցեղ էր: - 74. նոյնպէս եւ թէ վասն ահու, նա դեղդրեն զնա 

գիտնական վարդապետք: -  75. Վասն որ  ահով քրիստոնէ լինի – 75. Եւ զայնոք որ 

վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի` նա պատեհ է, որ 

ընդունի զինք եկեղեցին – 75. շատք մեռնին ի կաննոյ ձեռաց, ու առաւել 

հեծելվորքն` որ ուննան զգրողին ահն ու զչարկմուն – 95.  նա ընդ իր ահն ի ներք 

դառնայ եւ զնա սպաննէ - 155. արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ 

զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն մոռնայ – 162. 

ԱՀԱՅ – Եւ ահայ մեղք ու վնաս – 94. 

ԱՀԱՒԱՍԻԿ - ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ` զոր ետ ինձ Աստուած: 39. 

ԱՀԵԼ – նա պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել /ծն.անել/ - 169. 

ԱՀԵՂ – ասեն հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի – 39. 

ԱՀՈՒՏ -բայց ուր ծուխ չլինի` նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ. քաւել թէ ահուտ 

ճանպահ լինի, որ վասն պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն ի վաճըռկներոյն ի 

ճանպահն- 127. 

ԱՀՌԵՑՆԵԼ – զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն տան` որ այնէ. բայց հայնց` որ ընդ 

պոման եւ ընդ զմարթեցնելոյ չաւիրէ զամէնն, ապա լոկ ահռեցնել զնա: - 73. 

ԱՂ  - Եւ ի բերդն երկու ճանպահ հաց տանեն եւ երկու աղ: - 13. Նոյնպէս եւ աղն եւ 

բորակն` նաւթն եւ կուպրն … դեղնախունկն եւ այլ այսպիսի իրք որ քաղելով լինի` 

գղթոր եւայլն` նա իշխանացն է - 16. 
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ԱՂԱՉԵԼ – Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ 

մեղաց թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ - 4. Զորս աղաչեմ անմեղադիր լինել իմոյ 

նուաստութեանս – 4. 

ԱՂԱՒԹԵԼ – Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ` նա կանոնքս կու հրամէ` որ Ե 

տարի եկեղեցի չմտնէ, ապա ի դուրս աղաւթէ - 163. 

ԱՂԱՒԹՔ – Եւ զհինկ պահուն աղաւթքն եւ զսաղմոսերգութիւնսն կատարեն 

անուշահոտ խնկաւք: - 37.  նոքայ ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն յայլ 

հալծնաց գործերն հանեն – 43. հաճեցնէ իր սրտին ջերմութեամբն եւ աղաւթիւքն 

զտեսուղսն – 61. Եւ չկարէ այլ երէց զյետի արձակման աղաւթքն ասել – 63. 

ԱՂԲԱՅՐ – Վասն ժառանգութեան աղբարց եւ քոյրվտոց – 108. ու հաշվէ, թէ մայր 

մի կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու քոյր մի` նա դու զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն 

տուր – 111. Եւ երբ կարգած քուրվտի կենան` դու զերկուքն մէկ աղբայր հաշվէ, եւ 

երկու դանդ ու կէսն աղբաւրն է - 111-112. 

ԱՂԷԿ - բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է` որ աղէկ տեսնու հայրն` 

իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբք եկեղեցովն – 7. սուրբ 

եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի` նա ընդունվի: - 24. Եւ պատեհ է որ ոք յիր 

ամէն ազգ մտերոյն` ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ մի եղի, եւ յայլոցն 

նոյնպես … իր եկեղեցոյն տայ, զաղէկն եւ ոչ վատն – 45. Բայց ու եպիսկոպոսն 

պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի` որ վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ 

– 47. Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի 

բանադրելն – 47. Ապա յայդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ փնտռէ, որ 

յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48. Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն` 

ճանաչած ի քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի, զի ամենեւին 

աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն երէց լինի, այլ` որպէս վերոյ գրեցաք` երբ ի յաղէկ ազգէ 

լինի, նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն – 49.  Թող աղէկ 

գիտենան, որ կու համբերին – 53. զի ի յոր շատն ի յաղէկ դեհն հաճին, նա զինչ որ 

այլք հակառակ վկայեն` նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57.  նա պատեհ է որ 

ծառութրարն աղէկ ծառայէ - 79.  ի յայնոց ընտրեն զաղէկն եւ դնեն թագաւոր – 81. 

Եւ թէ դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ` նա պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ 

ստուգեն, որ սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85.  Ապա թէ այլ   իրաւք աղէկ 

ուննայ զկինն, նա վասն բոզրածութեան  չկարէ թողուլ կինն զայրն – 88. նա զիրն 

աղէկ ունէր – 93. նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն – 106.  

նա կու հրամայէ թէ` աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել – 115. Ապա աղէկ 

պիտի իմանալ` որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն – 124. մարդ որ զիր 

ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ` նա անիծած է - 126.  հիւանդն 

աղէկ ուննայ զիր խելքն – 130. Բայց դատաւորք պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն 

զպոմըննին եւ զերկրին տիպաւննին – 132. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա 

պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար – 135. ժողվին զայլ շինութեանն 
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աղէկ մարդիկն – 139. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի /գրքում` պետի/  զպատճառն – 

152. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ 

գալ առ հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ - 153. նա պատեհ է 

որ աղէկ իմանան զպատճառն – 165.  նա պատեհ է աղէկ ստուգել - 165. Բայց աղէկ 

պիտի տեսնուլ ու փնտռել վկայաւք – 169.  նա ինքն զաւիրածն առնու եւ զտէրն 

յաղէկ ալիւրէ վճարէ: 171. վկայք աղէկ վկայեն  - 173.  Եւ իրաւունք է, որ զդրած 

պոմանն եւ զվարձն անպակաս տան իրենց, ու իրենք պարտին, որ զիրենց պահքն 

անսխալ ու աղէկ պահեն:  - 173. 

ԱՂՈՒՆ – Զջրաղացպններն կու հրամայէ աւրէնքս` որ հատուկ եւ հաւատարիմք  

պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն/ծն.զաղաւնն/ - 171. 

Բայց աղունին/ծն. զաղաւնին/  վատութեան պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն 

գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ զոր լինի ի հացն: - 171. 

ԱՂՉԱՆՔ – Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի … եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ` 

նա չէ իրաւունք որ տան. քաւէլ թէ աղչանք գրեն ի կապաւղն որ արձակէ: - 59. Եթէ 

ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ անկերպարանք լինի եւ 

խլինք` նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն, որչափ որ դնէ նորա զգինքն հայրն` եւ զինչ 

այլ աղչնաւք միջնորդեն: - 103. 

ԱՂՉԻԿ,ԱՂՋԻԿ – Եթէ կենայ թագաւորին  կտրճեր եւ աղչկներ, նա իրաւունք է որ 

կտրճերն հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ 

ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ նա թէ խնամէխաւսւած լինի` նա դատաստանն 

զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. Բայց պարտ է գիտել` որ երկրին բնակիչք ի 

պարոնին պահն են, եւ այն որ տառպել աղչիկ /ծն.աղջիկն/ մի գտնու ու իր ուժ 

այնէ` նա պարոնին է ուժն: - 97. եւ ի յայտ տեղդ մեծ փնդռաւղութիւն պիտի, եւ 

հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի յաղչկնին – 97. Ապա թէ իրաւ լինի այրիկն` նա աւրէնքն 

զմահ կու հրամայէ աղջկանն:- 98. եւ զաղջկինն իր ազգ թող գիտենան: - 98. Եթէ ոք 

իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան. եւ առնու հանէ յանձնէ` նա` իրք 

որ կամաւք է լել` նա տուգանք չպարտի - 102. Ապա թէ ընդ այլոք լինայ 

խնամէխաւսած աղչիկն /ծն.աղճիկնն/` նա ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն տան, եւ 

լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102. եւ մնայ աղչկինն ի ծնաւղացն եւ յեղբարցն ի 

հրամանքն: - 103. Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն` 

համարձակ ձեռնտալով` նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ 

իր այլք շատ իրք տանին` նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. զի երկու աղջիկն 

/ծն.աղջկինն/ մէկ կտրիճ է համարած – 108. նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն 

/ծն.յաղջկնէն/ կենայ թոռ` եւ մայրն չկենայ` նա թոռունքն ժառանգեն – 110. բայց 

զաղջկներոյն /ծն. աղջիկներոյն/ պատեհ է հաշվիլ ի յիւրեանց. /հավանաբար 

միջակետն ավելորդ է/  բաժինն – 112. 

ԱՂՋԱՂՋ – Եւ եկեղեցականք չխնայեն զդեկանն ու զեկեղեցիս Աստուծոյ աղջաղջ 

պահեմ – 37. 
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ԱՂՋԻԿ   Տե՛ս   ԱՂՉԻԿ 

ԱՂՓՐԹՈՒԹԻՒՆ  - ապա թէ յաղփրթութենէ լինի` նա այն ի դատաւորին խեղճն է - 

165. 

ԱՂՔԱՏ - Եւ թագվորն պարտի որ պահէ զաղքատն /ծն. զաղքատսն/ - 13. եւ ի յայն 

աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք 

չիշխեն այլ ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: - 43. Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ 

մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի 

գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է 

եպիսկոպոսին եւ պարոնացն, որ ի յայն ընծայիցն չմտէ ի յիրենց տունն, բայց 

աղքատաց` աւելին – 80. Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ` նա թող չորս կրկին 

վճարէ, եւ ապա քաւի. եւ թէ ոչ` նա թող յաղքատս / ծն. յաղքատք/ տայ, եւ 

ընդունած է: - 150. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ` նա չորստակ վճարէ 

զտէրն իրացն. եւ թէ ոչ նա թող յաղքատս /ծն. յաղքատ/  տայ, եւ ապա քաւէ: - 150. 

Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ` նա կանոնքս կու հրամէ` որ Ե տարի եկեղեցի 

չմտնէ, ապա ի դուրս աղաւթէ, եւ ողորմութիւն տայ աղքատաց, եւ ապա կարէ 

հաղորդիլ – 163. եւ դուպլ տայ վճարել զաղքատաց, եւ ապա կարէ հաղորդիլ – 163. 

եւ դուպլ տայ վճարել  զաղքատաց /ծն. զաղքատացն/ վնասն -171. 

ԱՂՔԱՏԱՆԱԼ – Եւ թէ բերէ ժամանակն, որ աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան 

պատճառանաց կամ յեպիսկոպոսէ կամ յայլ եկեղեցականաց նա զէդ մարդասպան 

ձգեն զինք – 21. 

ԱՂՔԱՏՈՒԹԻՒՆ – յաղքատութենէ լինի պատճառն – 120. վասն աղքատութեան 

մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ պոմնով – 129. Վասն որ զիր դուստրն ծախէ վասն 

աղքատութեան – 133. Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ 

քրիստոնէի` նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք – 133. 

ԱՄ1 – Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ 

հետեւողացն, թէ՞ ընդ եկեղեցւոյն քարն կամ ընդ փայտն: - 40. Ամ  զայս տեսէք – 40. 

Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած լինի երկու դեհն – 50.  ամ թող տւաւղն եւ 

առնաւղն ընտրեն: - 76. Ամ մի այնէր -  144. Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն 

պատեհն մեռանի` նա անպարտ են տէրքն – 148. Ամ թէ ի կանոնք ընկնի եւ 

յեկեղեցւոյ խոստովանութիւն նա սպաննաւղացն կարգ եւ ապաշխարանք ճանչած 

են առ վարդապետերն: - 155. Ամ թէ զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն` նա 

տան անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն:- 162. 

ԱՄ2 – Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ եւ 

յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս, ի թըւականութեանս 

Հայոց ՉԺԴ ամին– 4. 

ԱՄԱ - Ամա ով ուզէ որ ուսնի` նա թող անտի ուսնի – 36. 

ԱՄԱՅԻ – չտան թոյլ որ ոք յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել կամ 

նեղցնել ամայիէցն /ծն,.ամայիցն/ - 170. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն 
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գեղերոյն, որ ի  յամայիցն լինի շինած` որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ 

գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն` նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. 

ԱՄԱՆ – Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ … որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր 

գինին ամբողջ պահէ` նա լեալ է բարի: - 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ` որ 

դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո կամ ի յայլ իրաց. թէ ոչ 

զամանն մէն վճարէ, նա հերիք է: - 124. Եւ այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ 

աման` զինչ ու լինի: 124. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով` նա 

զվարձն տայ ու զամանն – 159. Ապա թէ չարկամ յիշաւ այնէ, ու տանի զամըննին եւ 

առնաւղին այլ ի հետ` նա չպարտի վճար – 159. չտան թոյլ որ ոք յիւրաքանչիւն 

ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել կամ նեղցնել ի վերայ ամայիէցն - - 170. 

ԱՄԱՉԵԼ–Յայնժամ ես ոչ ամաչէի ի զգուշանալ ինձ ի պատուիրանս քո:3 

ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ – Ապա թէ այլ  ցեղ լինի` նա ամբարտաւանութիւն է եւ 

տգիտութիւն ու իր սազայ տան այլ վարդապետին: - 26. Վասն հպարտութեան ու 

ամբարտաւանութեան քահանայից – 33. 

ԱՄԲՈԽ – Կու հրամայէ աւրէնքս` որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի 

քաղաքին, ու չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. 

ԱՄԲՈՂՋ –  ու թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր գինինն ամբողջ պահէ` նա լեալ է 

բարի: - 124. 

ԱՄԵՆ, ԱՄԷՆ  - իրաւունք է` որ աղէկ տեսնու հայրն` իր ամէն գաւառաւքն եւ 

գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ եկեղեցովն – 7. նա զամէնն հնազանդութեամբ 

բերէ - 9. Ոչ է իրաւումք որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել – 11. Բայց զգողն 

արժան է` որ ամէն երկրկալ խրատել կարէ - 11. ըղորդն այն է` որ զամէնն յիրուր 

քշտեն – 11. Մարդ որ մարդ պրկէ` ամէնն զինչ կենա` պրկաւղին է   - 12.  զի յամէն 

տաւներտն որ են ի տարին` ԺԲ տարպայ` գան ծառայեն  պարոնին: - 13. ամէն 

մէկն զիւր շինածն եւ  զկորթբացած հայրենիքն ուննայ – 14. Ի քաղաքի եւ ի բերդի 

շենք` պատեհ է որ ամէն  երկիրն աւգնեն ամէն իրաւք, զի ամէնին է, եւ տեղոյն 

բնակիչքն ավելի: - 14. Բայց պարտ է ամենայն դատաւորաց գիտենալ, որ երազի 

նման է աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. Զամէն ազգ արուեստավոր 

պատուեցէք – 14. Զամէնն /ծն. զամենայն/ զինչ որ աստէն գործէք` դուք անդէն  

գտանելոց էք` թէ չար եւ թէ բարի: - 15. քանց կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ 

ամէն մարդոյ գետններ` ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր պիտենայ – 16. Բայց տեսնուլ 

պիտի եւ փնտռել եւ իմանալ զմտնելոյն, որպէսն ի վարձն ու ի ամէն կերպ: - 18. 

վասն զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի սուրբ 

եկեղեցոյն ծառութենէն` զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. զամէն 

եկեղեցւոյն եւ զեկեղեցականացն դատըստներոյն բաներն ուղղէ ի ճշմարիտն – 24. 

նա ամէն հին եւ նոր կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի եւ հայնց գիտունն, որ 

ամէնն պատեհ տեսնուն` որ իր գաւազան տան - 26.  այլ կու բանի ըռըշֆաթն եւ 

ամէն սղալանքն ի յայնոր կու գայ զինչ է - 27.  արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն 
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զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն` եւ 

փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն -  29. որ զայն ժողվէ զամէնն – 29. նա տեսնուն որ ոխ 

չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33. Բայց նորերն զհինքն պատեհ է, որ զամէն 

հարկեւորեն - 34.  նա պատեհ է, որ զամէնն հարկեւորէ - 34. այլ զամէնն մէկ 

Աստուծոյ սասավոր համարին եւ զիրենց ըղորդ  իրաւունքն զամէն իրք ի յիր ժամն 

տան: - 34. եւ գլխաւոր քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս, եւ քահանայիցն 

ամէն մէկի երկու մասն – 34. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն` զէդ 

եկեղեցապան` չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ` քանց զամէն 

զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն, հայնց որ ամէն ժամ ու ժամ յիր տեղն լինի: - 35. 

յամեն տարի   հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն – 36. Եւ 

եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն եւ ի թէմն 

փնտռեն եւ ըղորդեն. եւ փիրիսկոպոսներն յամէն ժամ ամէն մէկ զիր վիճակն: - 37. 

Եւ կենան  երկեղած յԱստուծոյ, եւ զամէնն ի բարին յորդորեն եւ զչարն լռեցնեն: - 

37. առնու ամէն մէկ զիր բաժինն սալար: - 37.  Եւ զայս ամեն եպիսկոպոսն պարտի 

ի կարգ պահել – 38. ի վանք եւ ի դուրք զամէն մեկ ի յիր սահմանն պահէ: - 38. Եւ 

հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ 

եպիսկոպոսացն է դրել, որ` թէ իսկի պակսէ` նա զամէնին վճարէ Աստուած 

յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն` թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ:-38. Նոյնպէս եւ 

զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ անուշացնէ անուշ 

պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիրենց հոգւոյն փրկութիւն: - 38. եւ ի տաւներն 

երկար եւ պինդ քարոզութեամբ` գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ` 

կշտացնէ զիրենք, նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամենն ի շուրջ գալով եւ զբանն 

Աստուծոյ  ուսուցանելով – 39. Բայց ամէն բարոյ եւ առաքինութեան կատարումն 

սէրն է` ըստ առաքելոյն, որ ասէ`  լրումն աւրինաց սէր է: - 39. նա եւս թէ զայն 

զամէնն գրել էի` նա կարի շատ էր լել: - 41. ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ 

ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 41. ամէն քակտելոյս պատճառն ի յառաջնորդացն 

եկեղեցոյն է լել եւ ի թագավորացն – 42. եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի 

պէտքն եւ ի կարիքն դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք չիշխեն այլ ուննալ, քան զիրենց 

քթեթն մէն: - 43. զայս անուանեալ տաւներս գան մէնն ի վանքն այնեն - 43. ամէն 

պէտքն յայնկից ուննային – 43. նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ 

ազգականացն` պառկելիքն եւ հալաւն սաւլերն եւ գաւտին` եւ այլ այսպիսի ըռահ 

ի կանանց վանքն երթայ. եւ յերիցուն  մատղէն ամէն մորթին եւ յետի կիցքն 

դմակովն,  ու խասապն եւ ճրագուն ի վանքն – 44. Եւ պատեհ է որ յիր ամէն 

/ծն.ամեն պրոպուշչենոյ/ ազգ մտերոյ` ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ 

մի եղի, եւ յայլոցն նոյնպես, ի կալէ եւ ի մըզտուրէ, է ըստ քչուցն փոքր ի շատէ` իր 

եկեղեցոյն տայ – 45. Եւ զինչ բարիկինդնացն շաբթուն  գայ, նա երիցուն է ամենն 

/ծն.ամէնին/ գառնենի մորթին: - 45. Զայս սահմանս գրեաց սուրբն Սահակ. եւ 

հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն առնու ուրախութեամբ եւ սիրով – 45. նա 
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ամենին տեսովն ու պատեհովն զիր մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 

47. նա եպիսկոկոսն զհալաւն զամէն եւ զանկողինն առնու – 52. նա ամէնն 

եպիսկոպոսին է: - 52. յուղարկեն երեք եպիսկոպոսունք որ … յերկրին պարոնէն եւ 

յամենեն հաճութեան գիր առնուն – 58. նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. Եւ 

քահանայ որ դեկան տայ վաշխով` վարվի յամէն եկեղեցոյն անսղալ: 62.  

Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն արի կենաց եւ փնտռէ ի վերայ 

քահանայիցն եւ սարկաւագացն վասն բոզութեան եւ զոր գտնուի յայն գործս` նա 

այն ի յիր սրտին խեղճն է մնացել: - 62. Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար, որ 

ի մեծ  ժողովն զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր նստուցին` վասն 

հարկիցն Քրիստոսի: - 65. Ու կարեն ձեռնադրել զամէն վիճակաւորսն – 66. Բայց ոչ 

է ամէն կարգերն մէկ ազգ - 72. եւ կարեն ամէնն ելնել ի վանացն, ինչուր 

դատաստանն ուղղի` ու իրենց հայր գայ` որ ամէն հաճին – 73. զնորա գործն ի յայն 

տրտնջաւղն տան` որ այնէ. բայց հայնց` որ ընդ պոման եւ ընդ զմարթեցնելոյ 

չաւիրէ զամէնն – 73. Բայց թէ կենայ ճարակ`նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն 

զամէնն  եկեղեցոյն շէնքն տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ 

գերէտրոջ: - 78. եւ զամէնն այդ ձեւովդ յիմացիք: - 79. եւ առնուլ զինչ ուննան 

զամէնն ի դարպասն – 80. նա այլվայ իրենք  եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին 

կարեն աքսորել: - 81. Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն – 82. Եւ այլ ցած 

շինականք` հեծելվորք ամէն մէկ զիրն կարեն դատել – 83. նոյնպէս եւ զամէն 

դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել – 84. եւ տայ զիրեն 

ամէն ինչքն – 85. ու այն կինն առնու յայրկէն զիր ամէն պռոյքն ու  զմահրն – 87. եւ 

ուննայ զիքրն զամէն – 88. հաշիվ այնեն ընդ իրար` որ դնէ զինք ի տուն ու տայ զիր 

ամէն պէտքն ու  ինք առնու այլ կին – 89. Եւ ի վերայ ամէնին դնէ զդեղն 

եպիսկոպոսն – 89. եւ զիր պռոյգն եւ զինչ բերել լինայ զամէնն ի յինք դարձնէ: - 89. 

Եւ ինքն, որ ծուռն է եւ պեղծ, նա զամէնն  կորսնէ եւ զմէկայլն առնու: - 92. ամէն 

ազգ պատճառանաց դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն – 99. նա կու հրամայէ 

աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս 

մնան - 100. եւ իրաւունք է որ տան իրեն զիր ամէն ընչիցն կէսն – 102. Զամէն իրքն 

բովանդակ մթխալ մի հաշվէ - 111. Այս ամէնս /ծն. ամեն/ անճարկութեան ճարակ է 

գրած – 112. զի թէ դիաթիկ այնէ` նա ամէնն ջրեցաւ – 112. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր 

բաժինն`  նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն – 113. ապա 

դատաստանս հրաման տայ` որ զամէն մարդ իր գլխովն սպաննեն: - 115. Եւ այլ 

իրվիտ ի քո հրամանքդ է ամէնն – 116. ապա ու  յիմեցնելոյն զխաստն վճարէ, 

զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ – 117. որ վճարէ զխաստն զամէն աւուր – 117. 

կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր … առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. 

ամէն այրի ի դարպսուն պահն է: - 119. եւ դեռ իրաւունք է, որ գողունին ամէն /ծն. 

ամենն/  դառնայ – 121. Եւ եզին որ լինի վաճառ պատեհ է … որ տանի փորձէ ի 

լուծ` ի արաւր` ի սայլ, եւ ի բեռն եւ յամէն իրք, որ չլինի արատաւոր – 121. Եւ այսով 
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երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ աման` զինչ ու լինի: - 124. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ 

այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով նա այլ չկարէ փաւշմանիլ`  

ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն, քանց ամէն կազմութեամբն`  գնաւղինէ թէ շահի եւ թէ 

վզենկի. թէ կոտրի թէ այրի – 125. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի նզովիցն 

Աստուծոյ վախէ ու  զիր իրացն նա է զարատն – 126. պատեհ է, որ թագաւորն 

ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն աշուն – 127. վասն զի 

նեհն է, որ կու կեցցնէ զամէնն – 128. եւ Աստուած յիրենցմէ խնդրէ զամէնն – 128. 

Եթէ այրն ու  կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամէն ստացուածքն անբաժին 

ընդ իրար` նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի, խառն միջեւնէն  զիր հոգին հոգալ: -

130. Եւս առաւել թէ  քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ  չկենայ` նա 

ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: 131. նա այրկանն է ամէն իրքն – 

131. նա պեղծ է եւ ագահութիւն եւ պատճառն ամէն չարեաց – 142. Ամ այն 

մարդն,որ յիր գործոյն պատեհն մեռանի` նա անպարտ են տէրքն` բահրակ, այն 

տէրն որ զամէնն պնդել լինայ եւ արիացուցել զիր գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 

148. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ` նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով բաժնել, ինչուր 

գայ ամեն մարդ ու լցվի, ու նեղցնեն ի վերայ – 151. Բայց ամէն բանի լինելն   որ 

երթայ` ի կամայն է եւ ի յոչ կամայն: - 153. եւ այսպիսիքս ամէնն կամաւոր 

սպաննումն է համարած ի յիրաւունքս: - 153. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի 

եւ ճշմարտել, որ թէ կամաւք լինի սղալն եւ կամ վասն պզման` նա զէդ 

մահապարտ զինք սպաննեն:  - 154. եւ յամէնն /ծն. զամէն/ զինքն վճարէ: - -158. նա 

յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի ծառին տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր 

չաքն բեր տայ: - 161. նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական լինի ստոյգ` նա կանոնացն 

է գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 166. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ 

յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու  լինի` նա պախրէի ու  գեհին պատ պիտի որ 

արգիլէ զիրենք, եւ զամէն ազգ գրաստ – 167.  ամէն աշխարհս անասնով մէն 

չկարեն ապրիլ – 169. ու թէ այլ աւել առնու` նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ առնուն – 

172. ապա իրաւնաւք ամէն մէկ զիր բաժինն ուննայ սիրով եւ ի հանգիստ: - 172. 

ԱՄԵՆԱՅՆ  - եւ զամենայն զրկելոցն եւ զգանկտվորացն  դարպաս բռնէ եւ 

իրաւունք այնէ: - 9. Բայց պարտ է ամենայն /ծն ամեն/ դատաւորաց գիտենալ, որ 

երազի նման է աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. եւ ամենայն ծուռ 

դատաստանաց համարս տալոց են առաջի ուղիղ  դատաւորին` Քրիստոսի: - 14. 

Ամենայն որ զմկրտածն մկրտէ` նա կորսնէ զկարգն, եւ որ զձեռնադրածն 

ձեռնադրէ` նայ նոյնն է - 22. ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան 

ժառանգ դնել` քանց այն որ ընտրութեամբ Աստուծոյ եւ հայրապետին եւ ամենայն 

ժողովրդեանն արժանի այնեն: 24. եւ զամենայն աշխարհիկ բաներ թողուն – 37. Եւ 

այս ի վերայ ամենայն ազգ եկեղեցականի յիշվի` ի մեծ եւ ի փոքր: - 38. Պարտ է 

գիտել, որ ժողովարան թարգմանի` որ հաւնիկ լինի ամենայն ազգաց 

հաւատացելոց – 41. բայց ի վերայ ամենայնի իրաւունք է, որ առաջի պսակն 
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ընդունած առնուի: - 48. Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն Տրդատ զիրիցնին ազատել 

են յամենայն ազգ ծառութենէ իրենց որդովքն: - 49. Վասն որոյ պարտական են 

ամենայն կերպով Քրիստոսի նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ 

արդարութեամբ - 68. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր այր 

ուզէ, հետ այնոր երթայ – 91. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու 

հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան`  բոզութիւն կամ 

կախարդութիւն եւ որ նման են սոցա - 100. Վասն գրաստնոյ եւ ամենայն 

չորքոտանեաց գնելոյ – 121. պատեհ է, որ թագաւորն ժողովէ զիր զամէն 

գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն /ծն.յամեն/ աշուն – 127. Եւ ի վերայ այսր 

ամենայնի կու հրամայէ ուրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան 

վնասէ. նա վճարէ` յիր քսակէն: - 148. Բայց ի վերայ ամենայնի դատաւորաց 

ստուգելոյն է դատաստանն` պնդելն եւ թողուլն: -166. Բայց ի վերայ ամենայնի` 

խոզի իսկի պատ չկենայ, որ կարէ զինք արգելել - 169. Եւ այս ի վերայ մեծ 

անասնոցն ու երմկի եւ խաշանց եւ ամենայն չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

ԱՄԵՆԵՒԻՆ – Չէ ամենեւին սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոկոսի  հայրենտրութիւն 

գրած – 24. Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ 

ոչ ի բան մերձենայ – 24.  նախնի հարքն հայնց են սահմանել, որ ամենևին չիշխէ 

եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել – 24. Չկայ ամենեւին հրաման, որ  եպիսկոպոս յայլոց թէմ 

հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ բնաւ – 28.  Եւ ոչ ամենեւին ի 

սահմանադրութեանց եկեղեցւոյ` եւ ոչ ի սահմանաց թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել 

բնաւ առանց կաթողիկոսի` որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: - 30.  Հրամայած  է 

յաւրինացն` որ ամենեւին չիշխէ քահանայ ոչ մարդ սպաննել եւ ոչ անասուն բնաւ: 

- 31. Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր վանքն 

կապած լինի … ոչ իշխէ ի կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել 

կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44.  Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ 

հարուստ եւ թէ աղքատ, նա ամենեւին /ծն.ամենին/ պառկելիքն ու հալաւն ինչուի 

գաւտի ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44.  ամենեւին  աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն 

երէց լինի – 49. Հիւանդանոց ուր կենայ` նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ 

առնուլ – 51. Չկայ ամենեւին  հրամանք յաւրինացն` բնաւ հողադրամ առնուլ  ի 

մեռելոց թաղումն: - 52.  Թող աղէկ գիտենան, որ կու համբերին` զի չկայ ամենեւին 

հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու ծխին մասն երթայ – 53. չկայ ամենեւին հրաման 

յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն – 82. ամենեւին 

լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել – 116. 

ԱՄԵՆԵՔԻՆ -Առ որս աղաչեմ զամենեսին/ծն. զամենեսեան/ վասն սիրոյն 

Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ մեղաց թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ - 4. 

ԱՄԷՆ    Տե՛ս    ԱՄԵՆ 
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ԱՄԷՆԷՔԵԱՆ – Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան  որ յորդորէ զամէմէսեան /ծն. 

զամեն/ զիրենք եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամէն ազգ հնարօք յիւրենց  

հոգւոյն փրկութիւն – 38. 

ԱՄԷՄ ՄԷԿ   Տե՛ս   ԱՄԷՆ 

ԱՄ ԹԷ    Տե՛ս   ԱՄ 

ԱՄՈՒԼ  Վասն ամուլ կնոջ – 88. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ  չբերէ` նա պատեհ է 

բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ` թէ ի յոր դեհաց է, ի յայրկնէն` թէ կնկնէն: - 88. 

Նոյնպէս եւ կովն.  թէ քշտան լինի, կամ ամուլ` նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն 

եւ ի պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. 

ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼ – Չէ իրաւունք որ թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ. զի Աստուծոյ 

եւ հայրապետին աւրինադրակից է. թող աւրինաւոր ամուսնանայ: - 9. Եւ երբ Է 

տարին լմննայ, նա կարեն այլոց ամուսնանալ անահ: - 48. Զի զայս ի Նիկիայի 

սահմանն ամրացուցել են եւ կապել. փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ 

յերեւան է, որ ամուսնանայ, աւելի քան զմէկն, եւ որ շնայ` նա ելած է ի 

քահանայագործութենէ բնաւիմբ - 61. այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող 

եւ ոչ այն որ թողվաւ – 63. Բայց չկարէ այն, որ պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ 

– 88. Ապա անմեղ արձակածն կարէ ամուսնանալ – 88. եւ նա կարէ ամուսնանալ 

այլ այրկան: 92. կարէ ամուսնանալ ում կամի – 98. եւ առնու ազատութեան թուղթ, 

եւ այնով ամուսնանալ կարէ: - 101. նա օրէնքս դժար կու լինի որ այր չկարէ  

ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի. և Գ տարի ապաշխարէ փոշիմանեն և որ չէ 

փոշիմնացած, նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 102. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ` 

թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի. զի` թէ մտեն ու յետոյ 

փաւշամնին նա այլ չկարեն ամուսնանալ – 104. եւ այրն որ չէ փաւշամնած` նա 

կարէ ամուսնանալ անահ: - 104. 

ԱՄՈՒՍՆԱՑՆԵԼ – Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է պարտ ամուսնացնել /ծն. 

ամուսնացուցանել/ բնաւ – 108. 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ - զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք հանարած քահանայից 

եւ իրենց  հետեւողացն ի յայն գործն: - 61. Վասն այրուկնաց ամուսնութեան – 84. 

Վասն ամուսնութեան կնոջ, որոյ այրիկն հեռանայ յերկրէն – 90. Վասն աւագ 

սարկաւագի ամուսնութեան – 104. 

ԱՄՐԱՑՈՒՑԵԼ-  Զի զայս ի Նիկիայի սահմանն  ամրացուցել են եւ կապել – 61. 

ԱՄՐՈՑ - Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր  երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց 

/ծն. ամրոցք/ շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն 

մնացական մնայ – 14. 

ԱՄՐՑՆԵԼ - Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց` քաղքներոյ եւ բերդերոյ` եւ զգեղերոյ  

/գրքում` զգերոյ/  դնել պիտի նշանով եւ գրով  ամրցնել – 170. 

ԱՅԳԵԳՈՐԾ – Վասն այգեաց եւ այգեգործաց -172. 
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ԱՅԳԷՊԱՆ - Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն … 

ոչ միապէս տան զվարձերն: - 173. 

ԱՅԳԻ - Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք` յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ, 

նա թէ հին դաղ կենայ ի վերայ` որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա այլ վայ 

թագվորին լինի – 17. Վասն այգեաց  եւ այլ ազգ ծառոց վաճառի – 124. Վասն այգեց 

եւ այլ ազգ ծառոց  զինչ ու լինի, որ թէ ծախէ կամ գնէ` նա թէ գնէ, եւ այն տարին 

զբերն սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախողն, զի ի գնաւղին ուսն է: -  124. 

Եթէ ոք զիր անսունքն թողու որ  երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի` նա  չափին 

չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան: - 135. եւ թէ փայտ կամ քար գլէ, 

նա գայ դիպի ու սպաննէ, եւ կամ յայգոց /ծն.յայգոյ/  կամ յածոց պահել  քարէ եւ 

սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ յոչ  կամայն ի խառն է բանս: - 154. Վասն որ յայգին 

մտնէ - 164. Եթէ յայգի մտնես` որ քո չէ` նա դու փորովդ կեր, քեզ հալալ է: - 164. 

Վասն որ անսուն մտէ յայգի կամ յածուք – 167.  Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ 

յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի` նա պախրէի ու գեհին 

պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք, եւ զամէն ազգ գրաստ – 167. Զսինաւռ լերանց եւ 

դաշտաց … դնել պիտի նշանով … եւ յայն  պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու 

զվատ ուժն  յիրն` ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ պատեր – 171. եւ 

այնով արձկնայ շէնն, ու արգիլել բնավ չէ պարտ, կամ տեղ որ այգի չէ` նա  խնայել 

դնաւղացն – 171. Վասն  այգեաց եւ այգեգործաց – 172. 

ԱՅԴ, ԱՅՏ  - զի այդ իշխանացն եւ սինաւռապհերաց է հասոյթք: - 12. եւ ի վերայ 

այդր վիմի  շինեցից զեկեղեցի իմ: - 40. Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի 

մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ  հետեւողացն – 40. Ու բանադրաւղն պատեհ 

է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի բանադրելն – 47. Ապա յայդ տեղդ 

պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի 

– 48. Եւ չէ դեռ այտ /ծն.այս/ մէն, ապա զհաղորդն  եւ զպատարագն այլ կու  ծախեն: 

- 53. եւ այդ /ծն. այր/ նոր դիր է նոր սահման – 53. Եթէ ոք զԱստուած հայհոյէ կամ 

անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է հրամել ընդ Մովսէս – 74. եւ 

զամէնն այդ ձեւովդ յիմացիք: - 79. Եւ կու կապէ աւրէնքս,  որ ի կապալ չհանէ կամ 

ի յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն – 80. նա այտոր դատաստանն եւ 

քաւութիւնն  այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 94.  Եւ յայտ տեղդ հասնի, որ  եկեղեցին 

միապէս խնամաւք դատէ - 95.  բայց թագաւորաց եւ աշխարհաւոր արինաւորաց չէ  

պատեհ զայտ այտցեղ թուլցնել – 95. վասն զի թէ զայտ  թուլութիւնդ ուննան 

կաննին` նա շատք մեռնին ի կաննոյ ձեռաց – 95. եւ ի յայտ տեղդ մեծ 

փնդռաւղութիւն պիտի – 97.  Զի այդ բոզութեան պատճառ է - 105. ապա թէ իրն մէն 

լինի  տարածն` նա այդ ի կասկած է, նա համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ- 136. 

այդ /ծն. այտ/ ի դատաւորին կամքն է - 138.  եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ զայդ 

/ծն.զայտ/ այնէ - 142. Ապա թէ վասն  չարութեան լինի` նա պեղծ է, որ ի յայտ 

իշխեց, եւ թէ ոք  բռնվի ի յայտ մեղանքդ`  նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել – 
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159. Ապա թէ ծախես, ու այդ  լինի ցաւն առ այն գնաւղն` նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, 

ու զիր գինն առնու – 167.  ու այդ /ծն.այտ/ իրքդ է, որ  ապականէ զերկիր – 169. 

ԱՅԺԵՆԱԼ – Ու  թէ չայժենայ ինչ դեղն` նա հային յայրն ու կինն – 89. 

ԱՅԺԵՔ – նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն /ծն.արժիցն/ առնու – 162. 

ԱՅԺՄ - Բայց այժմ զվաներոյ  սահնանն համառաւտեցաք եւ գրեցաք զուժերն ի 

սրբոյն Սահակայ: - 39. Այժմ ի տիաթկի բանն սկիզբն  առնեմք: - 129. 

ԱՅԼ/շ./ - Բայց թէ անճարկութենէ լինի` որ  բնաւ որդի չկենայ թագաւորին` այլ 

/ծն.քան/ դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման` որ հետ իր մահուն չլինի 

ժառանգ աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8.  մի՛ լիցի թագաւորին յայն 

ձեռնարկել, այլ  իշխանքն զիրենցն ուննան մնացական եւ թագաւորին ուժ տան: - 

14. Այլ /ծն.ապա/ թէ յայլ սինաւռկցաց քաղեն նա  զտասնակն տան տեղոյն տիրոջն 

– 16. չի լինի ընտրաւղութիւն առաջնորդացն որպէս սահմանած է, այլ կու բաժնի 

ըռըշֆաթն եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր կու գայ զինչ է - 27. նա զատկին եւ ծննդին 

եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ  այլ եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար տալ, այլ գան  

յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն առնուն իրենց քահանայից գիտելութեամբ: - 30. Եւ 

ժողովուրդն չէ իրավումք որ ընտրեն` թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ … այլ 

/ծն.քանզի/ զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասավոր համարին եւ զիրենց ըղորդ 

իրաւունքն զամէն իրք ի յիր ժամն տան: - 34. ոչ թէ եկեղեցին տաւնիցն է, այլ 

տաւնքն եկեղեցւոյն – 42.  նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած – 48. 

ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն երէց լինի, այլ` որպէս վերոյ գրեցաք` երբ ի 

յաղէկ ազգէ լինի,նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն – 49. 

Եւ տֆնդէ  սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն տարին մարդն չէ լցել` 

նա երէց չայնեն, ինչուր այլ աւագ լինայ ու զիր անձն փորձեն, ու ապա այնեն: - 63. 

Բայց ոչ է ամէն կարգերն մէկ ազգ. այլ թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց տուն 

են հաստատել եւ հայր եւ գլուխք դրել այլ եղբարցն: - 72. Մենք հարքս կամեցաք, 

այլ ոչ  սուրբն Բարսեղ: - 73. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ  առանց այլ թագաւորի եւ 

հայրապետի չկարեն այնել – 81.  Այլ եւ թէ կինն ծառայ  երթայ – 86. Եթէ ոք վասն 

բոզութեան զիր կնիկն սպաննէ` նա  սպաննելն չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. Եւ 

ոչ /գրքում` ոք/  զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի յետ` յիրեանց 

սահմանած բնակութեանն: - 108. զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ` այն կնկանն է, այլ 

դարպսուն է - 119. Եւ թէ ոչ վասն տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել 

վաճառն` նա մէկ  տարին է պոմանն: - 123. նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն 

է - 131. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն` եւ  գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր 

վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային` զէդ գրեցաւ: - 140.  նա 

չէ արեան պարտական, այլ գովելոյ եւ աւժիթք տալոյ է արժան: - 142.  զի յիրմէ չէր 

այլ ի չարէն – 166. 

ԱՅԼ/մ./ - Եւ այլ շատ  ի վերայ իրաւանցս կու պնդէ Մարգարէն: - 4.  նա չէ պատեհ 

այլ մարդ սպաննել – 9. Եւ ի շաբաթն աւր  մի պարոնին բանի. եւ այլ աւելի ոչ բնաւ: 
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- 13. Յայտնի է, որ յառաջն  եպիսկոպոսունքն կինն ուննային եւ որդիք` եւ ի 

քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն – 20. որ 

երբ զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին` այլ չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն 

յիր/գրքում` յին/ ապրանաց մազ մի առանց իրաւանց: - 21. նա չկարէ այլ մկրտել – 

22. նա նոյնպէս որ ձեռնադրած է` այլ չկարէ ձեռնադրիլ: - 22. ապա թէ քրիստոնէ 

այլ լինի սպանածն, նա բնաւ չկարէ այլ պատարագ այնել: - 31. Եւ թէ քահանայ ի 

վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար դնէ` եւ ընկնի ու մարդ սպաննէ, նա այլ 

պատարագ չկարէ այնել: - 32. ապա այլ տուժանք չկարէ ի դարպսէն այն որ ի 

յուսցնելն  սպաննէ, ապա  զքահանայութեան գործն այլ չայնէ: - 32. Եւ դեռ այն մէն 

չէ. քան զՀայոցս այլ կու բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի քաղաքականացն եւ յայլ 

ազգ  աշխարհականացն – 40.  ոչ իշխէ ի կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի 

դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել:-44. ու թէ երէցկինն այլ մեռնի, նա 

ամէնն եպիսկոպոսին է: - 52. Եւ չէ դեռ այտ մէն, ապա զհաղորդն եւ  զպատարագն 

այլ կու ծախեն: - 53. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցւոյ առաջնորդն եւ  զաշխարհի 

դատաւորն, որ ուր երէց գտնուն` որ առնու, նա զկարգն առնուն – 54. Ու թէ այլ 

յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ` եւ զէդ պեղծ եւ անզգամ 

մարդ վստահի ձգվի -   58-59. երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե –

59. եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: -  61. Եւ այս հանչաք էր գրած ի 

կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած – 62. եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ – 63. եւ թէ 

հայրապետն հրամանք տայ, նա ու մեռոն այլ կարեն աւրհնել – 67. Եւ ոնոփորոն 

նոյնն է, բայց հոլանի անգաւտի այլ հագնի: - 67. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի տվել` 

նա այն այլ չէ պատեհ որ դառնայ: -72. բայց մեք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն 

չաք մի այլ յաւելցուցաք հարկաւորապէս: - 72. Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս 

առնու` նա հերիք այնէ. ու այլ մարմնաւոր գործ չայնէ եւ այլ չգիտենայ յաշխահի 

բանէն – 76. չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել` նա աւագ հինգշաբթի 

աւուրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. եւ այլ չթողուն 

մաւտ – 80.  ու վասն արծելոյ կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց` վարց կամ այլ 

աւելի պակաս չկայ: - 84. Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն 

քան զեւթն տարին, թէ`  առ քեզ կին` նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. եւ ապա հետ 

այնոր` թէ այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ` նա թէ յայրկանէն լինի պատճառն, նա 

երբ բաժնեն` նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քան կենդանի կենայ այն որ 

թողվաւ – 87. Բայց չկարէ այն, որ պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ – 88. Եւ թէ 

կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ` նա ի յոր տեղ ուր կենայ կինն` նա պարտի 

այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի 

– 89.  Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ 

քրիստոնէութեանն ուրանայ, կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք 

ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. 

այտոր դատաստանն եւ քաւութիւնն այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 94. ապա այն որ զիր 
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այրն սպաննէ` այլ զինչ կրէ քան զչարաչար մահն արդար իրաւամբք: - 96. ու երբ 

այլ չկարէ` նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, ու գրէ ի վերայ – 98. բայց եւ զտղան 

այլ պիտի մկրտել, երբ ծնանի – 100. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ` թող առջեւ 

հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի. զի` թէ մտեն ու յետոյ փաւշամնին 

նա այլ չկարեն ամուսնանալ – 104. ապա հրամայած է աւրէնքս, որ ծախել այլ կարէ 

զինք այրիկն: - 105. ու երեշխաւոր տայ որ այլ չայնէ – 106. Եւ այլ հրամայէ աւրէնքս, 

որ այս հայենէտրութիւնս  ի հաւրն դեհաց ինչվի չորս երեսքն յիշվէ -  110. եւ այլ ի 

յետ ի յիր յազգն երթայ – 111. նա այլ՜ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: 

- 113. Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ` նա մի մտեր ի յիր տունն` որ ընդ ներքս ուր 

էր գրաւկանն գրաւկնել. զի աւրէնքն զայնպիսի այնելիքն հաւնավորումն է 

համարել. քաւել թէ  դարպսուն հրամանաւք եւ թէ դեռ ու մարդ այլ ուզես ի հետդ` 

նա պատեհ է: - 116. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք 

գրաւկնել վասն պարտուց – 119. Ու  այն որ  ի քաղաքի ներքսեւ է` կարէ համբերել 

տարի մի ու այլ աւելի: - 120. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք 

վկայաւք եւ հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ 

ծախաւղն – 125. երբ զգինն վճարէ`  նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ բնաւ: - 125. Զի 

այսով հաշտի Աստուած ընդ աշխարհս եւ այլ շատ տայ զբարին: - 128. նա այլ 

չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է - 131. նա այլ տուգանք չտայ – 134. ապա թէ  այլ 

չլինայ քշտել` նա զանասունն մէն քարկոծեն: - 136.  Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն` 

որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է` նա զկէս վճարէ թէ մահ գործէ, եւ թէ խոց` նա 

զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ: - 138. նոյնպէս եւ այլ ի վայր լինի տուգանքն: - 139. 

Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ 

խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ, եւ որ այլ աւելի է`  նա 

պեղծ է եւ  ագահութիւն եւ պատճառն ամէն չարեաց – 142. Եթէ ոք զտղայ որ վասն 

բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպաննէ` կու հրամայէ 

աւրէնքս որ զէթ այլ  կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ քաւել ապա ինքն 

յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Ու դնեն ի յինք նշան, որ` թէ  այլ 

այնէ` նա մեռնի – 144. ինք խրատվի, որ այլ չայնէ խումրութիւն: - 145. նա թէ այլ 

յետեւ մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն – 145. Եւ այլ կու հրամայէ 

աւրէնքս որ թէ մարդ ուժ այնէ տառպել մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն 

չվճարէ … նա դարպասն վճարել տայ – 145. Եւ այլ կու հրամայէ`  որ զայնպիսին 

լաւ է որսալ ու վերցնել քան խաչ եւ աւետարան շալկել – 149. Այլ կու հրամայէ 

Մովսէս` թէ` մի խլեր զհնոց սահմանած սինաւռն քո սինաւռկցերոյն – 149. Եւ է այլ 

որ մահդեղով սպաննեն – 155. եւ այսոք այլ ընդ մահապարտ են հանարած – 155. 

Ապա թէ տղայ լինի` նա ի հասակն հայել պարտ է,  եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ  

այլ ենք գրել ի  ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ - 157. եւ ի յայն այլ երեւնայ որ հետ մահուն լայ 

եւ տրտմի – 157. եւ առնու դարպասն հանչաք մի այլ ի քեզնէ: - 158. Ապա թէ 

չարկամ յիշաւ այնէ, ու տանի զամըննին եւ առնաւղին այլ ի հետ` նա չպարտի 
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վճար: - 159. Ապա թէ վարձ է տվել պահելոյ` նա այլ վստահի իրաւնաւք պարտի 

զվճարն – 160.  Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն`նա իրաւնաւք ի 

տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու, թէ յիմնայ որ առ քեզ այլ լինայ լել: 167. Եւ այլ ի տես 

եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն` որ անհնար արծաւղ դնվի 

վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն:- 168. Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու 

փնտռել վկայաւք` որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ  եւ ի դարպաս այլ 

գնացել ու ասցել – 169. ու թէ այլ աւել առնու` նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ 

առնուն, եւ ի զնդանն այլ դնեն եւ տան ապաշխարել: - 172. 

ԱՅԼ /դ./  - որ չկարէ իր որդի եւ ոչ այլ մարդ դիմադարձ կանգնել: - 8. Եւ որ 

յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ` նա զերկու աչսն հանէ եւ զկինն ու զորդիսն 

առնուն եւ այլ զինչ ուննայ` առնուն – 10. եւ ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին 

ԳՃ դեկան պերպեռատ է` եւ այլ ինչ որ մարդն լինի: - 10. Եւ ինչ շահ կենայ` 

ըղորդն այն է` որ զամէնն յիրուր քշտեն, ու կէսն թագվորին է` եւ կէսն այլ 

իշխանացն – 11. եւ զայլն ի յայլ դատաւորքն թողու` որ նոքա  հոգան: -11. Եւ ընդ 

այս ըղորդ  անցնել` այլ չէքուչէք չէ պատեհ առնուլ ավելի ի հարկատվացն: - 13.  

Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին. եւ այլ խոտչէք չտայ: - 13. բերդ կամ ամրոց շինէ 

կամ այլ ինչ - 14. Քան զայլ ազգ մարդիկքն  վարդապետքն հարկեւորած պիտին, զի 

հոգւոց բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ հաստատութիւն: - 14. Եւ թէ վասն 

անհաւատութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց բարկութեան 

կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. Վասն իշխանաց 

եւ այլոց, որք ի թագաւորի ի հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն լինին – 15. Թէ իշխան 

կամ այլ ոք` որ  ի թագաւորի ծառայութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի, եւ իրք 

պատճառ այնէ թագաւորին, հայնց որ մեռնի իրաւնաւք, նա եղբարքն եւ որդիքն` 

որ յառաջագույն լեալ լինին` նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն 

ի ժառանգութենէ:- 15. Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն` նաւթն եւ կուպրն` ձութն եւ 

ապակին … եւ այլ այսպիսի իրք որ քաղելով լինի` գղթոր եւ մահլապ եւ այլն` նա 

իշխանացն է - 16. Եւ եթէ ոք յայլոց երկիր երթայ` որս այնէ, նա ի տասնէն մեկ  

տեղոյն տիրոջն տայ – 16. Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ եւ  լինի` որ ի 

հողէ ելնէ` տեղոյն իշխանին է: - 16. Այլ թէ յայլ սինաւռկցաց քաղեն նա տասնեակն 

տան  տեղոյն տիրոջն – 16. եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ` թէ այլ մարդ լինայ գտել ի 

յիր հողն` նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 17. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն 

լինայ տեղին` որ իրքն գտվի, նա  ի յիր ազգէն տեղոյն տէր կենայ  ,, նա գտնաւղն ի 

հնկէն զմէկն տայ նմա, եւ թագվորին տասնակ, ու այլն գտնաւղին է. ապա թէ մշակ 

կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր…նա չտան իր` քանց իրք մի բաժին 

մասնաւորեն: -17. Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն 

յԱստուծոյ տեղն խնամք տանի ժողովրդեանն եւ զայնչաք սահմանած հարկն 

առնու ի սուրբ եկեղեցոյն եւ ի յայլ եկեղեցականացն ի պէտքն - 21. Եւ թէ բերէ 

ժամանակն, որ աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց կամ  
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յեպիսկոպոսէ կամ յայլ եկեղեցականաց, եւ այլքն որ ուննան եւ հարուստ լինին` 

նա զիրենց իրքն խնայեն ի յայն  կարիքն, նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ 

դատեն – 21. Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ 

կարգաւորել եւ ի կարգ ածել`  նա եպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 22.  եւ 

այն որ կրկին կարգ էառ` նա զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ կորսնէ - 22. Եթե ոք ի 

յեկեղեցւոյ  ձիթէ … կամ յայլ իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ - 23.  Ապա թէ այլ 

ցեղ լինի` նա ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն ու իր սազայ տան այլ 

վարդապետին: - 26. Եւ զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել  այլ վարդապետ – 

26. ապա կարեն հարցնել եւ քննել այլ վարդապետք  զբանադրելոյ պատճառն եւ 

հրաման տան: - 26. չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն գտայ – 27. ամենևին 

չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել` ոչ կարգ տալ եւ ոչ կարգ առնուլ բնաւ – 27. Չկայ ամենեւին 

հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ - 28.  Ապա 

կարէ եպիսկոպոսն զայլ եպիսկոպոս հարկեւորել – 28. Եւ տեսէք` թէ քանի՞ 

պնդանք կայ հայրապետացն և այլ դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն կաշառոյ 

չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 29.  եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն 

խուխայ այնեն եւ իր այլ հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր – 29.  

Կու հրամայէ աւրէնքս` որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ 

չխլան այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. նա զատկին եւ ծննդին եւ այլ 

մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար տալ – 30. Վասն որ չկարէ 

եպիսկոպոս յայլ թէմէ իրք առնուլ – 31. Չկարէ եպիսկոպոս ` քանի որ մեծ լինի` 

յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել – 31. Ապա թէ 

ուրդի որ ի ճանպահ հարանիք ի վերայն ընկնին` ու կամ ի յայլ տեղ – 31. ապա այլ 

տուժանք չկրէ ի դարպսէն – 32. գլխաւոր քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս, եւ 

այլ քահանայիցն ամէն մէկի երկու մասն – 34. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ 

ընտրեն` թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ կամ այլն անուշաձայն – 34. եւ այլքն զէդ 

աւագ ընկերոջն հնազանդին իր աննախանձ – 34. Եւ զայլ քահանայիցն եւ 

զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ ի կարգի պահէ եւ սահմանէ - 35. մենք 

յայս կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: - 36.  եւ զեկեղեցին եւ զուսումն սիրեն, 

որ իրենք աւգտին եւ այլոց քարոզեն: - 37. Ու զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն 

բաժինքն սիրով եւ անխալապայ` որպէս գրել ենք`  առնու ամէն մէկ զիր բաժինն 

սալար: - 37.  կու բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի քաղաքականացն եւ յայլ ազգ 

աշխարհականացն – 40. Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն 

հրամայեաց եւ ընդ այլ հետեւողացն, թէ՞ ընդ եկեղեցւոյն քարն կամ ընդ փայտն: - 

40.  կու ասեն` թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. սուրբն 

Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ 

հանգչելոյ տեղիք շինեցին – 43. նոքա ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն յայլ 

հալծնաց գործերն հանեն – 43. եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի 
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կարիքն դնեն զամէնն. հայնց որ իրենք չիշխեն այլ ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: 

- 43. Եւ զինչ այլ  յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, նա  մեծ վարձք է - 43. նոյնպէս եւ 

աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն` պառկելիքն եւ հալաւն 

սաւլերն եւ գաւտին` եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ – 44. եւ զայլ 

մնացորդն եփեն ու նստին եւ ուտեն համընտութեամբ - 44. Եւ պատեհ է որ ոք յիր 

ամէն ազգ մտերոյ` ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ մի եղի, եւ յայլոցն 

նոյնպես … իր եկեղեցոյն տայ – 45. Եւ ապա թէ այլ իրք յաւելնայ, նա տայ ում 

կամի: - 46. Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն, որ վասն մէկի մի սղալանաց զայլսն /ծն. 

զայլն/  զրկէ: - 47. Բայց աւտար երէց յայլ թեմէ` կարէ հաղորդել եւ թաղել 

զբանադրածն – 47. Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ տեղդ  աղէկ առնու զիր 

թպտիրն ի բանադրելն, զի եւ իր այլ կայ կապաւղ եւ արձակաւղ: - 47. նա կարէ 

այլոց /ծն.այլոցն/ տեսով բանադրել: - 47. Բայց թէ ոք առանց հրամանաց` 

հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի  շինէ ի թէմն,  առանց հրամանաց, նա զայն այլ 

եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. Եւ երբ Է տարին լմննայ, նա 

կարեն այլոց ամուսնանալ անահ: - 48. նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ 

զկէս հայրենացն, եւ կէս. այլն մնայ յեկեղեցոյն հրամանաւքն: - 49. ու  այլ ինչքն 

զինչ որ լինի  … նա ամէնն եպիսկոպոսին է: - 52.  Բայց թէ  եպիսկոպոսն միաբան 

կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է - 52. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն` 

քան զիր հալաւն ու զպառկելիքն – 53. չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի յայլ 

երիցու ծխին մասն երթայ – 53. ու զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն – 

54.  որ այլ ոք չիշխէ զայն գործ այնել: - 54. Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն 

ու այլ երէցով մատաղ այնէ գաղտուկ, նա թէ երէցն դատըստնի`  նա իրաւունքն 

հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն – 55.  Մեծն ի հայրապետսն`  Ալէքսանդրուն 

էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին սահմանն – 56. եւ սոցա տեսով պահվէին 

այլ դատաւորք եկեղեցոյն: - 57.  նա զինչ որ այլք հակառակ վկայեն` նա աղէկին 

հաւնի որ լինի: - 57. Եւ յայլ իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական աթոռ եւ թէ 

չլինի, նա կայ հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. Վասն որ ի կարգէն 

ձգեն եւ երթայ այլ տեղ կարգ առնու – 59.  Եւ թէ ոք ի կարգէն ձգած լինի` զինչ ու 

լինի  կարգն, եւ նա ջանայ  այլ ուրեք երթալ առնուլ` նա  չէ իրաւունք որ տան – 59. 

ապաշխարէ երկու տարի …  յեկեցեցոյն դուռն եւ ի ներք չմտնէ ու ելնէ հետ այլ  

ապաշխարաւղացն – 61. Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ կին առնու, նա Ե տարի ի 

դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62. Եւ չկարէ այլ երէց զյետի արձակման 

աղաւթքն ասել, զի այն եպիսկոպոսին է աստիճան: - 63.  սարկաւագն … այլ կին 

չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է - 63.  ապա ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ  

ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ – 65. Ու կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, 

աւրհնել մեռոն, բայց որ յայլ մեծերոյն մեռոնէն մասն ուննան, որ խառնեն ի ներք 

զէդ զխմոր իրք - 65. ապա այլ հագուստ հագնին:- 68. նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ 

տայ յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ ոչ` յայլ շէն եկեղեցի տան տուրք – 71. Եւ չկարէ ոք յայլոց 
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հող հակառակութեամբ եկեղեցի շինել – 71. նա զայլն  դուք գիտացէք – 71. 

թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց  տուն են  հաստատել եւ  հայր եւ գլուխք դրել 

այլ եղբարցն: - 72.  Եւ եղբայր, որ մեռնի, նա չկարէ  յայն իրացն` որ ի 

միաբանութիւնն էած է դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 72. Ընդդէմ Աստուծոյ 

իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ 

գլխաւոր եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր 

իրենք չուզենան – 73. եւ եկեղեցոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ  սահմանէ եւ ուղղէ 

զիրենց կարգն, եւ ոչ այլ ոք` որ է յաշխարհականաց: - 73. Վասն որ քահանայի 

տուն այլ ոք չգնէ - 75.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զքահանայի տուն եւ զապրանք 

չգնէ այլ ոք` ու ի ներս կենայ, քան թէ  պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75. վարդապետ 

վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ ուսմանց – 76. 

Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու` նա  հերիք այնէ. ու այլ մարմնաւոր գործ 

չայնէ  - 76. եւ այլ պէտքն ի վաներոյն լինի: - 77. Բայց զայլ ինքնակալք, որ ինքեանք 

չլինին իշխան դրել, նա չկարէ առանց այլ իշխանաց` որ իր ընկերք լինին` ոչ զնա 

աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ թագաւորի եւ 

հայրապետի չկարեն այնել, քաւել թէ այլ թագաւոր ու հայրապետ կենայ  ու երկիրն 

առ հասարակ հաւնին: - 82. Եւ այլք /ծն. այլքն/ հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն` 

յիրենց դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւն կերպի. եւ զայլ ցած 

հեձելվորքն` այլ  վերցածքն  որ ազատ կոչին – 82. զի չկայ ամենեւին հրաման 

յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն`  քաւել թագաւորն 

եւ իշխանաց իշխանն – 82.  Եւ այլ /ծն.զայլ/ ցած շինականք` հեծելվորք ամէն մէկ 

զիրն կարեն դատել, նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել` որպէս գրել ենք – 83. Վասն 

այլ եկեղեցականաց կարգաց եւ պարտուց – 83. Սարկաւագուհիք ի սարկաւագաց, 

եւ  մոնոզոնք եւ այլ  այսպիսիք երիցանց ձեռնադրածք` սոքա երիցանցէ դատին եւ 

աքսորին: - 83.  կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ. եւ 

տայ էրիկն զինչ հետ իր առել լինի ի յինք, որ երթայ էրիկ մի այլ առնու: - 84. 

Հրամայէ աստուածային աւրէնքս` որ այրն գլուխ է կնոջն, եւ պատեհ է, որ կինն 

հայնց կենայ ի յայրկան հրամանքն` զէտ ոտքն ու այլ զաւդուածքն գլխոյն: - 84.  

տեսան որ այլ մեծ վզէն կայր ի ծայրն` նա զայս թուլցուցին: - 84. ու վասն  արծելոյ 

կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց` վարց կամ այլ աւելի պակաս չկայ: - 84.  եւ 

առնու իր այլ կին: -85. եւ առնու իր այլ կին – 85. եւ առնու իր այլ կին – 87. ու  այն 

կինն չկարէ առնուլ իր այլ այրիկ քանի այն  այրիկն կենդանի կենայ: - 87.  այրիկն 

չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ այն որ թողվաւ – 87. հայրն այլ կին 

չկարէ առնուլ առանց կնկան հրամանացն – 87. եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն` նա 

հայրն ուննայ զտղայքն, եւ առնու այլ կին, եւ  ուննայ զիքրն զամէն. էն /գրքում` են/ 

կինն այլ  այրիկ չիշխէ առնուլ – 88. Ապա թէ այլ  իրաւք աղէկ ուննայ զկինն, նա 

վասն բոզրածութեան չկարէ  թողուլ կինն զայրն – 88. ու ինք առնու այլ կին – 89. զի 

այլ ոք չունի հրաման: - 89. Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ 



29 
 

հետ այլ ումեք … նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. զայս երբ ստուգեն, ու այլ ճար 

չկենայ` նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. ու գնացել լինայ կինն` առել այլ այրիկ – 90.  ու 

գտնու այլ այր կնկանն պսակով – 91. եւ առնու իր այլ կնիկ – 91. Եւ թէ չըղորդի, նա 

բաժնեն իրաւնաւք, որ ի յայլ /գրքում`յայր/ պեղծն չերթայ – 92. եւ նա կարէ 

անուսնանալ այլ այրկան:- 92. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք 

եւ զհաւատ քրիստոնեութեանն  ուրանայ, կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ 

իրք ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 

93.  ու կու բոզնայր եւ զիր տունն ու զհալաւն այլոց կու  վատնէր - 94. վասն զի թէ 

մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան սպաննէ` նա զինք նորա փոխան 

չարամահ կու այնեն` Մովսէսի եւ այլ նախնի դատաւորացն աւրինաւք – 95. Եւ թէ 

ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն` նա յայս տեղս աւրենքս դժար 

սաստ է հրամայէլ – 96. ապա ինքն այլ կին չկարէ առնուլ, քանի այն կինն ապրի: - 

98. Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել` նա իր կամ է. եւ թէ ոչ`  թողու, 

եւ իր այլ կին առնու -  98.  Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր առնու, ու  մեռնի այն 

այրն` նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն` նա չկարէ - 98. առանց 

բոզութեան եւ կամ այլ  իրաւնաւք պատճառանաց կոխեն զեկեղեցոյն պսակն եւ 

թողուն զիրեանց կաննին – 100. նա բնաւ ոչ կարէ …այլ կին առնուլ ինչվի ութ 

տարի հայնց ապաշխարէ - 101. կարէ աւրինաւք այլ այրկան լինիլ: - 101.  երթայ իր 

այլ այրիկ առնու: - 102. և ինքն առնու իւր այլ կին – 102. Ապա թէ ընդ այլոք լինայ 

խնամէխաւսած աղչիկն` նա ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն տան – 102. Եթէ ոք 

զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ անկերպարանք լինի եւ 

խլինք` նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն, որչաք որ դնէ նորա զգինքն հայրն` եւ զինչ 

այլ աղչնաւք միջնորդեն: - 103. Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի` նա  կինն 

չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ պսակով – 104. Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի 

այրկան ընդ աղչիկն` համարձակ ձեռնտալով` նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր 

թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք /ծն,այլ/ շատ իրք տանին` նա կարէ փոխել 

զձեռնտվածն – 104.  եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ – 106. Կին` որ վասն 

նեղաց ի ծառութեան տարվի կամ  ի յայլ ինչ որ նմանէ սորա .. երբ գայ` նա  զիր 

կինն անսղալ առնու – 106.  զի երբ կնքած պսակուեցաւ` նա զէտ քրիստոնէի  մի 

այլ է պսակուն հաշիւն: - 107. նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: 

- 109. Եւ թէ կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ տուն` նա այնոք երկու քոյրն մէկ 

քուրոջ բաժին առնուն իրենց: - 109. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն,  կամ զինչ ու 

լինին` փեսայ կամ այլ ոք,  որք` ի դուրս են ի հաւրն սերմէն` նա այնոնք ժառանգ 

ոչ լինին – 109.  Եւ այն որդին որ … առանց աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն 

առ այլք երթայ` նա այլ  խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. Զի 

թէպէտ և Քրիստոս հրամայեաց թէ` որ ոք եթող զհայր կամ զմայր, եւ զայլն որ ի 

կարգի` բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ 

եւ արար յերկրի` նոյնպէս  եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ` հաւրն կամաւք այնէ - 
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114.  Բայց զազգն եւ պահաւղքն դատեն եւ քաւել տան, եւ այլ  ի վերայ այսոր ըստ 

մահուանն լինի  ու իրաւունք: -115.  Եւ այլ իրվիտ ի քո հրամանքդ է ամէնն – 116. 

Այսցեղ լինի եւ թէ կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի  հանդերձից կամ այլ իրք զինչ 

ու լինի` նա պակասն ի յայնոր քսակն է - 117. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն 

կամ ինչ այլ իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու 

կորուսել է նա իրաւունք է,  որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117. Վասն որ կարաս 

ծախէ կամ այլ ազգ անաւթ – 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ` որ դըրուստ ի վատ 

թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո  կամ ի յայլ իրաց – 124. Վասն այգեց եւ այլ 

ազգ ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ` նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն 

սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն, զի ի գնաւղին ուսն է: - 124. 

Վասն այգեաց եւ այլ ազգ ծառոց վաճառի – 124.   Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ 

իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ – 125. 

Պարտ է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս` 

պարոնութիւնն սահման է  զիրաւունքին` զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս 

– 126. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին վճարեն, 

եւ խրատեն զիրենք ի դռան, որ այլքն վախեն: - 127. Եւ զհացի ու զգինոյ եւ զայլ 

հնդերաց նեհն` պատեհ է, որ թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ 

իշխանք ի յամենայն աշուն … որ քննեն եւ տնտղումն այնեն … եւ նեհ դնեն ծախուն 

զպատեհվորն – 127.  Եւ գիտել պարտ է որ այլ հալալ կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք` 

քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128. եւ այս է ըզղորդն 

/ճիշտը` զըղորդն/  եւ ի հին աւրինացն հաստատուն, թէ առջին այրուկին է` եւ թէ 

այլ հետինու ի հետ: - 131. Վասն որ թողու զիր անասունք, որ  զայլոց արտ ուտեն – 

135.  Եթէ ոք զիր անասունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի` նա 

չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան – 135. եւ ժողվին զայլ 

շինութեան աղէկ մարդիկն – 139.  Եւ թէ տէրն  չյայտնի սպանծին` նա չկայ այլ 

տուգանք – 139.  եւ այլք /ծն.այլոք/ կենան ու պահեն զճանապարհն – 142.  Եթէ ոք 

զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ` 

կու  հրամայէ աւրէնքս որ … ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Եւ 

թէ քահանայ լինի հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք առջընդրեց ու 

եսպան զայն` որ զինք կամէր սպանանել ու  զայլքն սպանէլ էր` նա չկորսնէ 

զերիցութիւնն – 143. Եւ այլ մանտր մանտր ծեծերն` որ լինեն կապոյտ  կամ 

անարգանք կամ  քաշել ուժով նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք 

եւ բրով լինի – 145. նա դարպասն վճարել տայ, եւ հանչաք մի այլ տուգանք ի 

դարպասն տայ: - 146. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ /ծն.յայլ/  կերչաց կերած լինայ ի պահ 

տվածն` վասն յիմելոյ` նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ մարդկային ազգս շատ ազգեր են, եւ են, որ  ազատք են ու 

հեձելվորք, եւ են, որ չեն` եւ յայլ ազգ գործերն որ գործ այնեն: - 148. Բայց թէ  

աւերակք լինի ու շինվի` նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր դնեն` 
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հայնց, որ այլք չզրկվին, ինչվի լցվի – 151. եւ տան առջեւ զեկեղեցւոյ բաժինն, եւ 

ապա զայնոց, որ  գլուխք լինան այն տեղոյն շինութեան, եւ ապա  այլոցն ըղորդ: - 

151. նա չէ պատեհ … զհողերն … յայլոց առնուլ ու այլոց տալ կամ բաժնել: - 

151.Վասն որ առուով ջուր տանէ եւ վնաս այնէ այլոց – 152.  որ այլոց վնաս այնէ - 

152. Եւ որ ի հիւընդին դեհն լինին պատճառք` նա այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին 

յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ կամ յայլ այսպիսեացս – 153. նա  

տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն, որ եւ այլքն խրատվին ի  

զգաստութիւն: - 154. եւ այլ ազգ սպաննումն` որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր 

հետ եղբաւր դանակ կամ թուր քաշէ եւ ի հետամտէ, նա  ընդ իր ահն ի ներք 

դառնայ եւ զնա սպաննէ …  նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: -155.  

Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենայ ոք` թէ  զչարկամն կու սպաննէ ու 

զընկերն քշտէ եւ սպաննէ:- 155. բայց  յայս չքուցս կարէ ոք զայլն իմանալ: - 155. 

Եթէ ուրդի, որ  մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ`  նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց 

կամ ի խումրութենէ է լել` կամ հարբած լինայ` նա այն այլ ցեղ է, ու զայն զնտանոք 

եւ ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. եւ ապա յանկից ծնանի այլ մեծ 

չար, տուրտվութիւնք եւ  սուտ երդմունք եւ այլ  բազում չարիք: - 162.  Վասն որ 

զձին ի բան տայ եւ կամ այլ ազգ գրաստ – 164. Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան 

եւ կամ զայլազգ գրաստ եւ կամ այլ  անսուն, եւ յղրկէ ուրեք ի բան, եւ նա տանի ի 

ջուր, կամ ի կապ կամ ի փոս, կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի` 

նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն –165. բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ 

ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ այլ դեհ գնացածն քան ընդ որ պարոնն հրամէ` 

նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 165. եւ նա այլ ազգ այնէ - 165. Եթէ անասունք մտեն 

ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի` նա պախրէի 

ու գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. Եւ զայլ անսնոցն վնասն տեսնուլ 

պիտի – 167.  Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ էութեամբ կու 

ապրին – 169.  վասն զի ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ ինչ չկարեն գոյանալ բնաւ – 170. Եւ 

զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն գեղերոյն, որ ի  յամայիցն լինի շինած` որ 

զարտերն կամ զայլ իրք, որ  երմակն եւ գոմշնին կամ խաշինքըն ուտեն` նա բնաւ 

չկա վճար  յիրաւանցս: - 170. նոյնպէս եւ զտան որմունք չէ պարտ եւ զայլ 

այսպիսիք: - 171. Բայց աղունին վատութեան պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն 

գիճութեան ցորենոյն  եւ այլ իրվոյ զոր լինի ի հացն: - 171. Եւ զայս դեռ կու ներենք, 

որ  կրկին մէն լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. թէ ոչ` նա 

այլոցն, որ այլազգ գողութիւն եւ ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի` 

նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 172. Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք 

եւ այլ այսպիսիքն` որ ի վերայ այլ եւ այլ գաւառաց եւ երկրի այլ եւ այլ 

սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան զվարձերն: - 173. 

ԱՅԼԱԶԳ - Եւ այսոր անհնազանդ լինի ու այլազգ այնէ, նա երեք հետ իր խրատն 

տան – 46.  այտոր դատաստանն եւ քաւութիւնն այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 94. թէ ոք 
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տայ զիր ձի մարդոյ ի բան եւ կամ զայլազգ գրաստ եւ կամ այլ անսուն  եւ յղրկէ 

ուրեք ի բան … որ վնասի կամ մեռնի` նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն 

– 164. Եւ զայս  դեռ կու ներենք, որ կրկրն մէն լինի տուգանքն, վասն  այնոր, որ յիր 

հալածն է մեղանքն. թէ ոչ` նա այլոցն, որ այլազգ գողութիւն եւ ուժ,  որ ի 

վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի` նա այնոր վճարն չորս տակ է:  - 172. 

ԱՅԼԱԶԳԻ -  Եւ ի կռիվ ուր  թագաւորն ուրդի` նա երբ սուրն վերնա` նա չէ պատեհ 

այլ մարդ սպաննել. քաւէլ թէ հայնց մարդիք լինին յայլազգեացն /ծն.յայլազգեցն/, 

որ այն շմորոյն պատճառք լինին լել: - 9. Եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ` մեռնի 

– 10. Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորած եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ 

կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել – 30.  եւ տես 

զայլազգիսն/ծն.զայլազգիքն/ որ չեն ուտել: - 60. որ թէ այլազգի քրիստոնէ 

զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի … սպաննութեան իրաւունքն այս է, որ եւ ինք 

սպանվի: - 156. 

ԱՅԼԱԿԵՐՊԵԼ- վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի նորոյս - 

4 

ԱՅԼԱՅԼԵԼ - զայս միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն – 40. ի յայս տեղս մենք 

այլայլել բնաւ չիշխենք – 72. 

ԱՅԼ ԵՒ  - Այլ եւ թէ կինն ծառայ երթայ – 86. 

ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼ – կու ասեն` թէ այլ եւ այլ են ազգաց եւ քրիստոնէից եկեղեցիքն: - 40. 

Ու  ի յայն կու հային` թէ զեկեղեցեաց անուանքն այլ եւ այլ են այրել, նա կու 

կարծեն թէ այլ եւ այլ է - 42. սովորութիւնք իւրաքանչիւր երկրի այլ եւ այլ են – 172. 

Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ  այսպիսիքն` որ ի վերայ այլ 

եւ այլ գաւառաց եւ երկրի այլ եւ այլ սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան 

զվարձերն: - 173. 

ԱՅԼ ԻՆՉ  - Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց 

շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր  յետմնացածն մնացական 

մնայ–14. մենք յայս կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: - 36. Կին` որ վասն 

մեղաց  ի ծառութեան տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է սորա … բայց զինչ ցեղ ու է, 

երբ գայ` նա զիր կինն անսղալ առնու – 106. վասն զի ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ ինչ 

չկարեն գոյանալ բնաւ – 170. 

ԱՅԼ ՈՒՐԵՔ - Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի` զինչ ու լինի կարգն, եւ նա ջանայ այլ 

ուրեք երթալ առնուլ` նա չէ իրաւունք որ  տան – 59. 

ԱՅԼՈՒԻ - եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն 

գան` ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ մէկ հաւատ ի Քրիստոս – 42. Եւ իրք որ 

եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ  բանհոգերն ծախել 

լինի` կամ այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն` նա կարէ այլուի 

զամէնն առնուլ – 60. 
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ԱՅԼ ՈՔ – թէ իշխան կամ այլ ոք`  որ ի թագաւորի ծառայութիւն եւ ի  

հնազանդութիւն լինի, եւ իրք պատճառ այնէ թագաւորին, հայց որ մեռնի 

իրաւնաւք,  նա եղբարքն եւ որդիքն` որ յառաջագոյն լեալ լինին` նա վասն հաւրն 

մեղացն  չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի  ժառանգութենէ: - 15. նա առնու այլվայ զիր 

ինչքն եւ տայ  յայլ ոք – 71. Եւ եղբայր, որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն … այլ ումեք 

իրք տալ -72. եւ եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ  սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց 

կարգն, եւ ոչ այլ ոք` որ է յաշխարհականաց: - 73. Կու հրամայէ աւրէնքն, ու 

զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ  այլ ոք` ու ներս կենա, քան թէ պաշտաւնեալ 

եկեղեցոյ – 75.  Վասն որ զքահանայի տուն այլ ոք չգնէ - 75. զի չկայ ամենեւին 

հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն` քաւել 

թագաւորն եւ իշխանաց իշխանն – 82. զի այլոք չունի հրաման: - 89. Եւ թէ ծուռ բան 

այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք …զայս երբ ստուգեն … նա 

բաժնվի իրաւնաւք – 90. Ապա թէ ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն` նա 

ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն տան – 102. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ 

ու լինին` փեսայ կամ այլ ոք, որք` ի դուրս են ի հաւրն սերմէն`  նա այնոնք 

ժառանգ ոչ լինին – 109. նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: 109. 

ԱՅԼՎԱՅ - Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ 

արծաթ, նա թէ հին դաղ կենայ ի վերայ` որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա 

այլվայ /ծն. այլ վայրի/ թագվորին լինի – 17. նա առնու այլվայ զիր ինչքն ու տայ յայլ 

ոք որ շինէ - 71. Եւ թէ ոք գայ եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա կարէ այլվայ /ծն. 

այլվա/  առնուլ զիր իրքն ու ելնել  - 72. նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ 

հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի միաբանութեան  տեղն կենայ: - 72. 

նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն աքսորել: - 81. եւ 

յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն – 90.  եւ այլվայ զկնիկն առնու: - 97. Եւ թէ այն 

թողած կինն այլ այր առնու, ու մեռնի այն այրն` նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ 

/ծն.այլվոյ/  առնու զինքն` նա չկարէ - 98.  Կանանց ժառանգութիւն` նա այս է 

հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլսն, զոր այրկանն գրեցաք: - 110. Այլվայ կու կրկնաբանէ 

աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ այն հայրն` որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն 

ուրանայ … նա դատի յԱստուծոյ:  - 113.  Եւ թէ ոք չարկամ հիշվէ  ումեք իրք տանի, 

եւ հանդիպի երթալ այլվայ /ծն.յայլ վայր/  շահել կամ դարձնել զիրքն, նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր … առնու  անյապաղ զիր իրքն -  118. նա 

կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն – 120. նա ի վճարն կարէ առնուլ 

զիր հողն այլվայ – 122. Եւ թէ փաշմանի` ու այլվայ դառնայ ծառայն առ իր տէրն ու 

ասէ թէ` տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն` նա  եկեղեցւոյ վկայութեամբ կարէ զինք 

ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր  ինչվի մահն: - 132. նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ յոչ 

կամաց  լինի` նա այլվայ կէսն է տուժանացն: - 156. նա կու հրամայէ իրաւունքս` 

որ այլվայ իր տան տնկել – 161. 
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ԱՅԼՑԵՂ – Վասն գրաւերոյ եւ այլցեղ ստացուածոց իրաւանց – 116.  նա այնոց 

վնասն այլցեղ է - 169. 

ԱՅՃ -ապա անսուն զինչ ու լինի` գլուխն դառնայ, եւ այճն ի կէս լինի – 84. 

ԱՅՆ - իրաւունք է որ կտրճերն  հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն, վասն 

այնոր` զի չէ պատեհ որ յորդոց թագաւորի ի ցածութիւն ընկնին: - 7. նա զայն  

կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 7. եւ յոր հաճին յայնոց` նա հետ 

թագաւորին մահուն զայն դնեն յաթոռն հայրապետովն – 8.  Բայց թէ 

անճարկութենէ լինի` որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին` այլ դուստր, նա կարէ 

հայրն թագել զինք ի պոման` որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն 

թագած դստերն որդիքն – 8.  այն շմորոյն պատճառք լինին լել: - 9. եւ զայնոք որ ի 

մեղայն գան եւ մեղացուք լինին, նա  աւերէ զիրենց զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 10. 

զայս այն տաճկին տան գին – 10. Եւ որ գաղտուկ մեղանք լինի յերկիրն`  զայն 

խոստովանհայրքն ուղղեն: - 11. Եւ ինչ շահ կենայ` ըղորդն այն է` որ զամէնն 

յիրուր քշտեն – 11. եւ երկաթն ու պղինձն ու կլայեկն` յորում երկիր գտվի` այնոր է: 

- 13. եւ չիշխէ ոք`  յայն որ առանց թագվորին  դիր յաւելցնէ: - 13. նա վասն այնոր 

կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն  մնացական մնայ – 14.  մի՛ լիցի թագաւորին յայն 

ձեռնարկել – 14. եւ չէ այն ջուրն` քանց այնոր որ տարաւ զայն ` հայրենիք իւր 

սեփական: - 16. նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 17. Եթէ երկու մարդ յիրար 

անցնին ի ծեծ եւ կամաթք  մարդիկք լինին` նա տուժանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. 

Ապա թէ աւագ եւ կրտսերք լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու 

լրբեցաւ` նա զնորա մազն տալ փետել` ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. ու ի 

յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 19.  Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին 

ուննային եւ որդիք` եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային 

զայրուկնոջ բաներն – 20.  նա զիրենց իրքն խնայեն ի յայն կարիքն – 21.  եւ թէ ի 

կարծիք լինի` նա տուժանքն այնոր ապաշխարութեամբ լինայ` զինչ ու 

եպիսկոպոսն դնէ: - 22. եւ այն որ կրկին կարգ էառ` նա զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ 

կորսնէ` եւ տուժվի ի դարպասէն իրաւամբք: - 22.  Եթէ եպիսկոպոս մռտէ ի  

հայրապետէն` եւ յետոյ զղջանայ ու գայ յուղղութիւն` նա չկորսնէ վասն այնոր 

/ծն.այնր/ իրք: - 23. եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն եւ 

զպատճառն` եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք  տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն: - 23. եւ 

ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել` քանց զայն որ 

ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ հայրապետին եւ  ամենայն ժողովրդեանն արժանի 

այնեն: - 24. Եւ թէ քամահրանք  այնէ իր վարդապետին` նա զայն վարդապետն 

ողջացնէ  թէ զղջայ: - 26. Եւ զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ 

վարդապետ, քաւէլ  մեռած լինայ այն, որ  կապեց – 26. եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր 

կու  գայ զինչ է - 27.  նա չէ բնաւ արժան զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն – 27.  եւ այն 

չէ արժանի գործոյն: - 27. Բայց այնչաք զհնազանդութիւն գրեցաք, որ այնէ 

արհիեպիսկոկոսին, այն որ չլինի արհիեպիսկոպոս:-27. նա զայնոր վրէժն 
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կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն: - 28. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն` նա չէ այն 

քահանայութիւնն ընդունած – 28. նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, 

որ ասցած լինի – 29. որ զայն ժողվէ զամէնն – 29. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ վասն 

այնոր գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն 

զմեծին հարկիքն – 30. նա վասն այնոր որ սպաննէ զթշնամին անձին իրոյ, նա 

երթայ առ եպիսկոպոսն – 31. ապա այլ տուժանք չկրէ ի դարպսէն այն որ ի 

յուսցնելն սպաննէ - 32. եւ ի յայնոր վերայ այնեն զքաւութիւնն եւ զտուժանքն: - 33. 

զի այն /ծն.զայն/ որ մեծ է քան զմէկայլն` նա Աստուծոյ շնորհքն ընտրեաց ու մեծ 

արար զնա յեկեղեցին – 33. եւ այնոց սահմանովն զաւտարքն հիւրընկալեն եւ 

մեծարեն որ յեկեղեցի գան: - 34. Բայց վայ` որ զայն լուծել են վասն նախանձու 

չարութեան … եւ վասն այնոր շլացուցանել զդատաստանս – 36.  Եւ 

եպիսկոպոսունքն հետ  այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն եւ ի թէմն 

փնտռեն եւ  ըղորդեն – 37. եւ այս այնով լինի` որ ինք չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով 

– 38. Եւ դէռ այն մէն չէ - 40. նա այն բաժնաւղքն զմեզ հայնց կու այնեն: - 41. Ապա 

տեսէք` թէ  այնոց պատիժն ի՞նչ է - 41. զայն զամէնն գրել էի – 41. Պարտ է … այնով 

միանալ ի մէկ – 41. Ու ի յայն կու հային` թէ եկեղեցեաց անուանքն այլ եւ այլ են 

այրել, նա կու կարծեն թէ այլ եւ այլ է - 42. Վանքն իջուանք  ասի. եւ իջուանքն յայն 

դիպի, որ յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց 

երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին – 42. եւ ի յայն աղքատացն եւ  

յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն դնեն զամէնն – 43. եւ զայլ մնացորդն եփեն ու 

նստին եւ ուտեն համընտութեամբ`տառապեալ եւ հարուստ` զէդ մէկ եղբարք: Եւ 

շողհացն ու հատիկն` այն եկեղեցոյն, յոր տան: -  44. զի այն պարտք է, ու յառաջ 

զայն պիտի վճարել – 46.  նա զայն եպիսկոպոսի հրամանաւ կարէ խափնեցնել: 47.  

Ու թէ հետ այնոր ուրդի,որ գայ մէկայլն ի ծառայութենէ, նա իրաւունք է` որ թէ 

ուզենայ եկածն` նա  խափանեն զյետի պսակն եւ  առջի պսակն է ընդունած: - 48.  

զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. Եւ այս է ըղորդն` այն պարոնն, որ 

յիրիցվէ` որ պատարագաւղ լինի` հարկ առնու, նա անէծք է գրած այնոր -  50. Ամ 

թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած լինի երկու դեհն. եւ թէ ոչ, նա  յիրիցնոյն վասն 

այնոր հարկ կու առնուն – 50. այն որ ի պռուգացն` երէցկնկանն լինի – 52.   նա զայն 

եպիոկոպոսն գիտենայ` թէ ծուխ տայ եւ թէ ոչ – 52. Եւ գիտացիք` որ յանհաւատ 

իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն,  հայնց որ ի կապալ հանելն` 

եպիսկոպոսաց թուլութեամբ` որ չեն  այնոնք /ծն. զայնոք/  զէդ  սատանայապաշտք 

ի յայրել: - 53.  ու զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն, որ այլ ոք չիշխէ 

զայն գործ այնել: - 54. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն մեռելոց` կամ  

մատաղ այնեն – 55.  բայց կապածն` այն կապած կենայ ինչուր իր տան արձակել: - 

56. բայց երբ կենայ ու լինի եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն` նա վասն այնոր թե 

բաժին մի հակառակին` նա կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57.  նա կու հրամայէ 

աւրէնքս` որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Եւ թէ դիմադարձել է այն յորոյ 
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կապած է, նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ` նա ծռութեան եւ յանդգնութեան 

կարգ քաշէ` ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 59. Եւ թէ` ո՞վ գիտէ` ընդ  

չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն` թե հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն` 

թէ ոչ. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ - 61. նա ընդ այն է 

համարած, որ երկու կին լինի առել – 61. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք 

համարած քահանայից եւ իրենց հետեւողացն ի յայն  գործ: - 61. նա այն ի յիր 

սրտին խեղճն է մնացել: - 62. նա կարէ երէց լինել, թէ  այլ կին չառնու եւ  ոչ զայն  

ուննայ,որ բոզցել է - 63.  եւ այլ բնաւ չկարէ  ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ  ոչ այն 

որ թողվաւ – 63.  Եւ չկարէ այլ երէց զյետի արձակման աղաւթքն ասել, զի այն 

եպիսկոպոսին է աստիճան: - 63. եւ ապա  զայն /ծն.զայլն/  երէցն բաժնէ 

ժողովրդեանն: - 63. Ապա զայս խրատ կու տա`  որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան  զինք 

ի վեր լինան ու նախանձով չարի – 65. զի կամեցաւ զայնոք փառաւորել: - 65. եւ 

կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր – 66.  Բայց  այս այն է, զոր գրել է 

առաքեալն – 67. դասք եպիսկոպոսացն են այնոքիկ, որ կաթուղիկոսք են` ըստ 

սերովբէից նմանութեանն: - 67. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի տվել` նա այն այլ չէ 

պատեհ որ դառնայ: - 72.  նա չկարէ յայն իրացն` որ ի միաբանութիւնն էած է 

դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 72.  եւ թէ վասն այնր որ տրտնջայ եղբայրն, նա կու 

հրամայէ աւրէնքս` որ զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն տան` որ այնէ - 73.  եւ 

այնոք որ լսեցին`  զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն քարկոծեն զինք – 74. Եւ 

զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի` նա 

պատեհ է, որ  ընդունի զինք եկեղեցին – 75. Եւ տայ եպիսկոպոսն ու կարաւղ 

վաներոյն հայրապետերն այնոնց /ծն. այնոց/  կերակուր եւ հանդերձ – 77.  նա այն 

հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. նա վասն 

այնոր կու անհանգստեն զիրենք վարդապետներն – 77. նա զինչ ուննան առնուլ 

պիտի, ու  յայն  սուրբ տեղն  յուղարկել` ում անուն  զխաբէութեամբն ժողովք կու 

այնէր եւ կամ ի յայն սուրբն տալ` յոր տեղ որ սուտ եղաւ ինքն: - 78.  Բայց զայս 

հայնց վասն այնոր գրեցաք` որ դոքա շատ ազգի ազգի կերպով կու շրջին – 79.  Ու 

թող ի ձեր քսակդ չմտէ ի յայն հարամ իրացն: - 79.  եւ թէ երկուքն են վատ` նա նորն 

դնէ, որ  հանգչի այն ուխտն եւ չլինի փոխանակ ուխտի անհանգստութեան տեղի: - 

79. զի որ խալապայի առաջք լինի`  նա հրամայէ աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն 

եւ այնոր /ծն. այլոց/ տայ` որ ըղորդն է - 79. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է 

եպիսկոպոսին եւ  պարոնացն, որ ի յայն ընծայիցն չմտէ ի յիրենց տունն – 80.  Եւ 

զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ առնուլ զինչ ուննան 

զամէնն ի դարպասն, եւ այլ չթողուն մաւտ`  ի յուխտ որ այնոց որ ի  բարիքն գան 

գայթագղութեան պատճառ չլինի ի պիղծն: - 80. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ այն որ ի 

Նիկիայ  հաստատեցաւ սահմանն, որ  չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի  հասել` 

նա  աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել 

– 80.  Ապա զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա` հայց պիղծ լինին, որ չկարէ հանդուրժել 
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աշխարհն, նա  այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն 

աքսորել: - 81. Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն թագաւորութիւնն լինին 

ծնածք` նա այնոք չեն մեղկան – 81. ի յայնոց ընտրեն զաղէկն եւ դնեն  թագաւոր – 

81.  եւ այն որ իշխանաց իշխան լինի` նա դատեն զինք իշխանաց իշխանաւքն: - 82. 

սոքա երիցանցէ դատին եւ աքսորին: Եպիսկոպոսք ի  կաթուղիկոսաց, եւ 

կաթուղիկոսք ի պապէ եւ  պատրիարքաց եւ յայն եպիսկոպոսացն, որ զինք 

կաթուղիկոս լինին ձեռնադրել: - 83.  ու այն այն ընդունելի է: - 86.  ու այն կինն 

չկարէ առնուլ իր այլ այրիկ` քանի այն այրիկն կենդանի  կենայ:  - 87.  եւ ապա հետ 

այնոր` թէ այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ` նա թէ  յայրկանէն լինի պատճառն, նա 

երբ բաժնեն` նա  այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ այն ու 

թողվաւ – 87.  ու այն կինն  առնու յայրկէն զիր ամէն  պռոյքն ու զմահրն, եւ  երթայ 

առնու իր այրիկ: - 87.  հայնց որ  այնոր բանիւ չէ ի կարել ի հուն ելնել որ  դառնայ ի 

տուն եւ բանի – 88. Բայց չկարէ այն`  որ պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ – 88.  

ու ինք առնու այլ կին` այն կնկանն  հրամանաւք – 89.  որ զիր ապրանքն տայ  զայն 

կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ  քանի ապրի – 89.  եւ զկէս պռուգացն առնու այն 

որ բաժնվի: - 90. եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ  այրիկն – 90.  Յետ  այնոր որ ստուգէ 

կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա յետ Է  տարոյն կարէ առնուլ այրիկ: - 91. Եւ ի վերայ այսր 

ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ – 91. նա պատեհ 

է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91. նա յառաջ պատեհ է որ 

կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն – 92. եւ վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան զինքն – 

94.  ու երբ յայնոր ազտին  ու ի յիրենց  տունն գան ի հանգչիլ` նա իր կինն զինք ի 

յիր  անհոգութիւնն սպաննէ: - 95.  ապա այն որ զիր այրն սպաննէ` այլ զի՞նչ կրէ 

քան զչարաչար մահն արդար իրաւամբք: - 96. Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ 

խոստացել լինայ թէ`  պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով  լինայ խաբել զկինն` նա ճարն է 

որ պսակվի – 96.  եւ այն որ տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ`  նա պարոնին 

է ուժն: - 97.  եւ զայն ազգն այնեն զինչ ուզեն: - 98. ապա ինքն այլ կին չկարէ առնուլ, 

քանի այն կինն ապրի: - 98. Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր առնու, ու մեռնի այն 

այրն`  նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն` նա չկարէ քաւել  թէ 

եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 98.  այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն  վասն 

այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց դատաստան 

կարէ  ոք տանել կնկանն – 99. զի այն ում ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ` նա ի յայն 

կնկնէն ելաւ ուժն ու ծեծելն – 99. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն 

կնկանն – 99.  աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս 

պատճռնիս ուննան` բոզութիւն կամ կախարդութիւին եւ որ նման են սոցա - 100. 

երբ այնով կեցցնէ այրն` նա թողուլ տան: - 100. Այնոնք /ծն.այնոք/ որ 

աներկեղութեամբ զիրենց պսակով կինն թողուն …  նա կու հրամայէ աւրէնքս որ 

եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100. Եւ 

թէ յայն միջոցն այն թողած կինն մեռնի`նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել – 101. եւ 
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առնու ազատութեան թուղթ, եւ այնով ամուսնանալ կարէ: - 101.  նա չկայ հրաման, 

որ վասն այնոր թէ  յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին` նա  կարէ փոխել 

զձեռնտվածն – 104. Կու հրամայէ աւրէնքս` պսակ որ տղայի լինի, որ քան 

զտասնուհինգ տարին պակաս լինի` նա չէ ընդունած այն պսակն – 105.  

Քահանայ` որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ ակամայ` 

առանց յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ ազգացն` պսակէ`  նա 

զկարգն կորսնէ: -  105.  Կու հրամայէ աւրէնքս … որ զայնոց` որ ի հաւրէ յորդիք 

կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ` կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա 

զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ պարտ է 

թողուլ բնաւ, այլ ի յետ`  յիւրեանց սահմանած բնակութեանն: - 108.  ապա թէ 

դիաթէկ այնէ` նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն` նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ 

պակսեցնել: - 109. Եւ թէ կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ տուն` նա այնոք 

երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն իրենց: - 109. նա այնոնք /ծն.այնոք/ ժառանգ 

ոչ լինին – 109. զի այն ի յաւտար սերմէ է - 109.  նա ելնէ առնու իր այրիկն եւ զինչ 

կամի` զայն այնէ: - 110. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ` 

նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն, թէ կալել լինի զայն 

զկնիկն եւ ի յանձնէ հանել – 111.  եւ մնայ դանկ մի` զայն մաւրն տուր: - 111. զի թէ 

դիաթիկ այնէ` նա ամէնն ջրեցաւ, եւ այն է  զոր հայրն տայ: - 112.  այն հայրն` որ 

շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցնէ ու ի չափ հասակի բերէ 

… նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ 

հայր ուրանայ, եւ  թողու զինք, ու առանց աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն 

առ այլք երթայ` նա  այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. Վասն 

այնոց որ անընգմահ լինին – 114. զի անընկմահն ի բազումս բաժնին. են, որ ի խելք 

են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին` եւ զայնոք  բնաւ ոչ թաղման արժանի այնէլ եւ ոչ 

պատարագի – 115.  նա զայնոց կարգն պատեհ է կատարել: - 115. Եթէ որդի` որ  

աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի` նա  հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի, եւ 

ոչ եղբայր  վասն եղբաւր – 115. Բայց որդիքն ի հաւր մահապարտութիւնն բռնվին` 

այնոք, որ յետ  անհաւատութեանն են ծնած,  նոյնպէս եւ կինն. ապա  այնոք որ 

յառջեւ լինին ծնած` ազատ են, մահ չպարտին – 115.  զայն մէն  կորսնէ զոր կորոյս 

– 117. նա պակասն ի յայնոր քսակն է - 117.  նա պատեհ է, որ զայն գտնաւղն զէդ 

զգող դատեն որ սուտ ուրացաւ – 118. նա  վճարէ այն որ արարն: -  119.  նա որչափ 

եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել, մանաւանդ այն, որ  

պարոնին այնէ զպակասութիւնն, որ զիր  ապրանքն կենա ու ուտէ: - 119. զի չէ թէ 

ուժն զոր կու այնէ`  այն կնկանն է, այլ դարպսուն է, վասն այնոր  որ ամէն այրի ի 

դարպսուն պահն է: - 119. Բայց դատաւորքն պատեհ է, ու հային ի յայն գնաւղն, թէ  

յաղքատութենէ լինի պատճառն` նա  ներելով այնեն դէպի ի հարուստն: - 120. 

Ապա տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա այնոր հաշիւն զէդ  արտի կամ 

գետնի մի է համարած, ու այնոր ծախելոյ վճարն մենակ լինի, որ ի յայն պոմանն 
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վճարեն յոր դնեն: - 120. Ու այն որ ի քաղաքի ներքսեւ է` կարէ համբերել տարի մի 

ու այլ աւելի: - 120. զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ  ինչվի տարի մի ի յայն 

պատճռնին գտվի` նա դառնայ ի տէրն, եւ  առնու զիր դրամն: - 122.  զի վաճառին 

վճարն է հանած մանավանդ այնոց, որ վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն 

– 123. թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա  վասն այնոր չունի պացխուն 

ծախաւղն – 124-125.  Բայց այրեցմանն վզենն ու սուգանքն այնոր է` որ պատճառ 

լինի այրեցման: - 125. Եւ զայնոք, որ դրամ քշտեն կամ դրամ հարթեն` անխեղճ առ 

պարոնութիւնն` զձեռն կտրեն ի պակասն: - 127. Բայց կու հրամայէ աւրէնքս` որ 

այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու  իր սուղ իրք ծախէ, նա զինք զէդ գող ու 

անհաւատ դատեն –127. եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի 

քշտանացն` նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն – 127. Բայց այնոց որ զկշիռն 

կամ զչափն աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին վճարեն – 127.  Եւ գիտել պարտ է, որ 

այլ հալալ կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք` քան զայն, որ  մարդ իր թրովն շահի 

յանաւրինաց ծեծ – 128.  Բայց խիստ հաստատուն  այն է, որ  դատաւորին ձեռնգրով 

լինի: - 129.  նա ի յայն  սահմանեալ ժամն կամ ի յոր ժամ ուզէ` որ դառնայ ի յինք իր 

պոմնովն եւ վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129. Եւ 

թէ ողջնայ հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն – 130. Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն իրք 

որ ի միջոցն` մաշի ի յերկու դեհացն` նա չկայ վճար: - 131. Բայց դատաւորք 

պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոնըննին եւ զերկրին տիպաւննին, եւ  ի վերայ 

այնոր այնեն – 132.  եւ այս եւ այն մէկ է - 132. Եւ թէ կարգել լինայ զինք գնաւղն … 

նա այն գնաւղին է: - 132. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ`  պառիկոս փախչի յիր 

պարոնէն` նա քանի այն պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ զինք պարոնն – 134. 

Եթէ ոք  զիր անսունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի` նա չափին 

չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան. եւ թէ չուննայ` նա զայն վզենն 

դեկան վճարէ: - 135. Եւ յայսոր վերայ`  զինչ որ տեսնուն  զբանն որ լել լինայ, նա 

այնոր /ծն,յայնոր/ վերայ այնեն զիրաւունքն: - 135. նա զայն կոտրած անսունն 

առնու հորոյն  տէրն – 137. նա զայն անսունն ի սպանծին տէրն տան – 137. ի յայն 

տեղոյն` յոր ի մաւտ լինի`գնեն պատանք եւ մոմեղէն – 139. նա զարիան գինն այն 

շէնն վճարէ` որ ի մաւտ լինի: - 139. Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ … զդեղգինն յայնոր 

վերայ դնեն: - 140.  Եւ թէ ի զգայութեան  հասակ լինան` նա կէս տուժանացն եւ 

կամ տուգանացն լինի այնոր` որ տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր. նա որ յորդորէ 

զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն 

տէր է - 141. զայն ցեղն  երկու ազգ պիտի դատել – 141. հանչաք խմեց` որ 

խումրեցաւ տայ ու զայն վնասն արար – 141. թէ հայնց որ յայնոր է պատճառն` որ 

սպանվաւ` նա  զարեան գինքն տան – 141. զայն /ծն.զայնոր/  խափանն, զոր յիր  

բանէն կեցաւ` վճարել տան – 141. զայնոր ձեռն կտրեն, որ քաւէ զսպաննութիւնն – 

141. ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր /ծն. այնոց/, որ մարմին լըցվի ու 

կշտանայ – 142. թէ .. այն  հալալ գնացաւղն յաջող լինայ ու զնոքա սպաննէ`  նա չէ 
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արեան պարտական – 142.  ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Եւ 

թէ քահանայ լինի  հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք առջընդրեց ու 

եսպան զայն` որ զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր` նա չկորսնէ  

զերիցութիւնն – 143. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն` կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն մեռելին` 

նա չմեռնի. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն – 144.  եւ 

հետ  այնոր  տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ – 145. նա կու  

հրամայէ աւրէնքս որ այնոր  վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145.  նա վասն այնոր 

թէ մեռավ  չէ պատեհ թողուլ զինք – 146.  բայց թէ զայնոր մէն  լինան առել ու  

զպահաւղին թողել` նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն 

իմանայ – 147.  Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ` վարձ առնու եւ բանի` 

նա չտայ վճար ունէ  տէրն: - 148.  Ամ այն  մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն 

մեռանի`նա անպարտ են տէրքն` բահրակ, այն տէրն որ զամէնն պնդել լինայ եւ 

արիացուցել զիր գործաւորքն եւ  զհնազանդքն: - 148. Ապա թէ տէրն յայն բանն 

յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի` նա այն  

պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ 

խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ .. նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք – 

150. եւ տան առջեւ զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ  գլուխք լինան այն 

տեղոյն շինութեան – 151. Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն բանին` 

նա չկա մեղ – 152. եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ` թէ`  զիտայ պատրաստ արայ, ու 

նա  չայնէ, ու վասն այնոր վնասի` նա անպարտ է: - 152. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի 

զպատճառն … եւ ի վերայ այնոր  այնել զվճարն – 152.  եւ է որ  չգիտէ եւ չճանաչէ 

զցաւն ու այնով սպաննէ, կամ որ ընդ ընկերն մախայ եւ այնով, կամ որ  զաշկերտն  

խակ բաժնեն ու  հրամանք տան – 153. Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք 

խոստովանի` նա այն ապաշխարութիւն քաշէ: -  154. Եւ կամաւորն այն է, որ տայ 

բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու սպաննէ, կամ քարով քշտէ, նա այն հայնց է զէդ երբ 

թրով եզարկ ու եսպան: - 155.  բայց թէ  յիրաւունք  ընկնի` նա  այն է  զինչ որ 

դարպասն այնէ զիրաւունքն: - 157. եւ ի յայն այլ երեւնայ որ հետ մահուն լայ եւ 

տրտմի  - 157. Մի՛ ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձ` կամ  զկարաւտելոց 

իրաւունքն, կամ զայնոց որ ի քաղաքաց ի քո բան բերես. զի Աստուածոյ արեգակն 

հայնց կու  ցայթէ ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու այն է իր յոյսն ու ապրանքն: - 158.  զոր 

այն ենք գրել: - 159.  նա այն այլ ցեղ է, ու  զայն զնտանոք եւ ծեծաւք ու խրատնաւք 

պարտ է ըղորդել: - 159.  նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել – 159.  նա զայն 

/ծն.զայս/ երդումն ըղորդ երդնու – 160. զի զվարձն վասն  այնոր է տվել, որ պահէր 

եւ ոչ կորսնէր – 160. նա ի այնոր /ծն.յայնոր/ վերայ երթայ դատաստանն: - 160. եւ 

յիմանան թէ  այն ծառն քանի  արժենայ – 161.  նա յամէն տարի զայն խաստն վճարէ 

ի ծառին տէրն – 161. Ապա թէ ոչ`  որ ի դատաստան ընկնի` նա տայ իրաւունքն 

դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք  ընկերին խմցոյց. հայնց ցասմամբ, 
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զինչ այն ուժն արժենայ, զոր արել լինայ` նա իրաւունքն այն չափով տայ իր: - 162.  

նա զայն զարկն իր քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162.  եւ այնով ստէ 

իր ընկերոջն ու խլէ եւ յափշտակէ ու վնասէ - 162. կու  հրամայէ աւրէնքս, որ` զինչ 

այն սուտ  վկայութեամբն  անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք տանջեն – 163. նա 

այնոր վստահ վճար պիտի – 165.  ապա թէ յաղփրթութենէ լինի` նա այն ի 

դատաւորին  խեղճն է`  որ ըստ մեղանացն չաքուցն տուգնէ զմեղկանն – 165.  Եւ 

այն` որ  գրաստն վնասի` նա զէդ որ գրեցաք: - 165. նա այն կանոնացն է հասել, եւ 

ոչ դատաստանի – 166.  եւ Աստուած այն անասնով կու յանդիմանէ զտէրն – 166. որ 

յինք կամ յիր մարդիքն գայ այն ցաւն – 167. ու զայն անասունն զենէ - 167. Ապա թէ  

ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն` նա  իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր  գինն 

առնու – 167.  եւ զվճար վնասուն ի վերայ այնոր այնեն, որ  արծաւղն վճարէ: - 168. 

Ապա թէ վասն ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա արտի պատ  չկարէ լինալ, ու երեք 

հետ սէր այնէ  անսնոյն տիրոջն, եւ հետ այնոր դարպսուն – 168. նա այնոց վնասն 

այլցեղ է - 169.  զի շէնն այնոց անշինութեամբ պահվի – 170. թէ զայն  գեղերոյն, որ ի 

յամայիցն  լինի շինած` որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ գոմըշնին կամ  

խաշինքըն ուտեն` նա  բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. պիտի … յայն պահել 

զուժով գեղերն ի յիր չաքն եւ զվատ ուժն յիրն – 170. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ 

երկուք ի մէջ`նա  երկուքին լինի.  եւ այնով արձկնայ շէնն – 171.  Եւ զայս դեռ կու 

ներենք, որ կրկին մէն լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է  մեղանքն – 

172.  նա այնոր  վճարն չորս տակ է: - 172. եւ կէս այն է, որ միջակ լինի  փոյթն եւ 

յանփոյթն: 173. 

ԱՅՆԵԼ  -  եւ զամենայն զրկելոցն եւ զգանկտվորացն  դարպաս բռնէ եւ իրաւունք 

այնէ: - 9. եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ` որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ - 10. Ոչ է 

իրաւունք որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել – 11. եւ իրք պատճառ այնէ 

թագաւորին – 15. Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ` որս այնէ, նա ի տասնէն մեկ 

տեղոյն տիրոջն տայ – 16.  ու  ի յայնոր վերայ  այնէ զիրաւունքն – 19. Եթէ ոք` որ … 

առաջնորդ այնէ ինք  զինք  եկեղեցական բաներոյ զինչ ու լինի` ծռութեամբ  եւ 

լքաւով, նա  թէ քահանայ չէ աւրհնած` նա զէդ աշխարհական դատեն զինք`  երբ ու 

գտնուն որ զքահանայական գործ կենայ ու այնէ: - 19. զի թէ վկայութեամբ չայնէ` 

նա հետ իր մահուն տուժեն զազգն եւ առնուն: - 20.  թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. 

Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ ընդ 

աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ` հայնց որ մէնակ մեռնի, նա առնուն 

զկարգն եւ ի  դարպասն տան զինք – 21. Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի` նա  զկարգն 

առնուն ու  դարպսուն նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն` զէդ գողոյ ու 

անհաւատի: - 23. Զնոյնն այնէ եւ եպիսկոպոսն եկեղեցականի, որ ապստամբէ 

յիրմէ: - 23. որ ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ հայրապետին եւ ամենայն 

ժողովրդեանն արժանի այնեն:- 24. Եւ թէ  քամահրանք այնէ իր վարդապետին` նա 

զայն վարդապետն ողջացնէ թէ զղջայ: - 26.  պատեհ է, որ եպիսկոպոսունն իրաց 
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հնազանդութիւն այնեն – 26. զիր  աշխարհավարութիւնն նոցա թըտպրով այնեն – 

27.  պատեհ է, որ հնազանդութիւն այնէ եպիսկոպոսն  արհիեպիսկոպոսին – 27.  զի 

նախնի հարքն հայնց են սահմանել, որ  ամենեւին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ 

եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. 

Բայց այնչաք զհնազանդութիւն գրեցաք, որ այնէ արհիեպիսկոպոսին, այն, որ չլինի 

արհիեպիսկոպոս: - 27. Չկայ ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ 

հանդէս կամ ձեռնադրութիւն  այնէ բնաւ. արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ 

մէն,  որպէս գրեցաք. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն` նա չէ այն  քահանայութիւնն 

ընդունած, եւ ոչ եկեղեցեաց աւրհնէքն`  եւ ոչ ինչ  իրք զինչ  տեղոյն եպիսկոպոսին 

հակառակութեամբ եւ յոր  կամայ այնէ:-  28. Վասն որ ժողովուրդն խուխայ այնեն ի 

վերայ եպիսկոպոսին – 29.  եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն – 

29. Եւ ոչ ամենեւին ի  սահմանադրութեանց եկեղեցոյ` եւ ոչ ի սահմանաց թեմերոց 

իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի` որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: - 30. 

Վասն որ թէ ոք ընդ թերահաւատ խնամութիւն այնէ - 30.  Չկայ հրաման յաւրինաց, 

որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ 

խնամութիւն այնել` ոչ ուննալ հարս եւ ոչ տալ` եւ թէ այնէ` չլինի ընդունած,  եւ ոչ 

թողու  եպիսկոպոսն, որ լինի` եւ տուգնվին մեծ տուգանաւք իրաւնաւք, թէ այնէ: - 

30. նա զինչ կամենայ կարէ այնել – 31. ապա թէ քրիստոնէ այլ լինի սպանածն, նա 

բնաւ չկարէ այլ պատարագ այնել: - 31. նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. ապա 

զքահանայութեան գործն այլ չայնէ: - 32. Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին շատ 

փնտռումն  պատեհ է, որ այնեն` ու հային ի սպաննաւղին հասակն եւ ի խելքն եւ ի 

բանն ու ի ժամն, եւ ի յայնոր վերայ այնեն զքաւութիւնն եւ զտուժանքն:- 33. Եւ արդ, 

այս է սահման կարգած քահանայիցն, եւ որ  այնէ` նա  սուրբ եւ արժանաւոր է 

քահանայութեան. ապա որ չայնէ` նա զվրէժ դատաստանիս թող խմէ ըստ  

աւրինացս – 36. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակ, որ յամեն տարի 

հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն – 36. Եւ զայս գլխաւորք եկեղեցւոյն ի 

կահրա տան այնել – 37. Եւ զսուրբ պատարագն սիրով առանց նախանձու  այնեն 

/ծն.անեն/  - 37. նա այն բաժնաւղքն զմեզ հայնց կու այնեն: - 41. Ապա տեսէք` թէ  

այնոց պատիժն  ի՞նչ է, կամ թէ երբ համբերեն  իրենց  կարաւղքն` ինչ մեղք այնեն 

/ծն. անեն/: - 41.  ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց  տաւն կու 

այնեն /ծն. անեն,առնեն/ - 42. Զոր թէ հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ  առողջացնէր  

եւ հանէր զդեւն, նա մեծ վարձք այնէր /ծն. աներ/ - 42. եւ զայս անուանեալ տաւներս 

գան ամէնն ի վանքն այնեն /ծն.անեն/ - 43.  զայսու ընծայաւք եւ մատղնով 

հրամայած է, որ ի վաներն երթան այնեն: - 43. ոչ իշխէ ի կանոնական հրամանացս 

ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել /ծն. անել/ - 44. 

Նոյնպես եւ զվարդավառն կարեն այնել – 45. Եւ որ այսոր անհնազանդ լինի ու  

այլազգ այնէ, նա երեք հետ իր խրատն տան – 46.  Վասն որ մարդ կենայ  եւ մեռնի 

եւ իր  սահման այնէ - 46.  Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն,  որ վասն մէկի մի 
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սղալանաց զայլսն չզրկէ: - 47.  Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն կու 

այնէ` նա պատեհ է, որ  բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: 

- 54. որ այլ ոք չիշխէ զայս գործ այնել: - 54. Եւ աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ ծուխ 

ուննայ. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն մեռելոց` կամ մատաղ այնեն 

/ծն.անեն/. նա կուսան  ԱԲԵՂԱՅ չիշխէ միս ուտել: - 55.  Եւ մարդ թէ կենայ, որ  

չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով  մատաղ այնէ գաղտուկ, նա թէ երէցն  

դատըստնի`  նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն: - 55. 

երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնէ - 59.  եւ ի յայնոր վերայ այնէ, 

զինչ Աստուած իր ցուցնէ - 61.  Եւ տըֆնդէ  սուրբ  ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ 

ոչ զեռսուն  տարին մարդն չէ լցել` նա երէց չայնեն /ծն.չանեն/,  ինչուր այլ աւագ 

լինայ ու զիր անձն փորձեն,ու ապա այնեն: - 63. Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս 

կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի երէցն  առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ 

այնէ - 63. Բայց ու տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ  անպատեհութիւն այնեն` նա 

ընդ կաթողիկոսն եւ ընդ պատրիարքն ասեն: - 64.  ապա ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ 

ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր  մեծին 

հնազանդի: - 65. Ու  իշխեն պատարագ այնել եւ մկրտել եւ տալ  խաղաղութիւն – 

66.  եւ կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ զերկու աստիճան եւ 

ապաշխարաւղք եւ կրաւնաւորք: - 66. որ խալապայ այնէ հայրն – 72. նա կու 

հրամայէ աւրէնքս` որ զնորա գործն ի յայն  տրտնջաւղն  տան` որ այնէ - 73. Ապա 

երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու` նա  հերիք այնէ. ու այլ մարմնաւոր գործ չայնէ 

եւ այլ չգիտենայ յաշխարհի բանէն – 76. Ու թէ չայնեն զայս աշակերտքն, նա վասն 

այնոր կու անհանգստեն զիրենք վարդապետներն – 77. նայ երբ  գտնվի սուտն ի 

վերայն, նա  զինչ ուննան առնուլ պիտի, ու յայն սուրբ տեղն յուղարկել` ում անուն 

զխաբէութեամբն ժողովք կու այնէր եւ կամ ի յայն  սուրբն տալ` յոր տեղ  որ սուտ 

եղաւ ինքն: - 78.  որ զայս այնեն,  նա նզովք առնուն յԱստուծոց`  ով որ այնէ - 80.  

կարէ … այնել զինչ իր պիտի: -  81.  որ առանց այլ  թագաւորի եւ հայրապետի  

չկարեն այնել – 82. նա իրենք կարեն …  այնել զինչ կամին – 82. բայց զխրատելոյն 

կամ զմեռցնելոյն`  առանց թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել – 82.  ապա 

զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ հանել վարել յիրենց տեղոյ ի բաց` կարեն  այնել: - 

83. նայնպէս եւ զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց 

տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ կտրել, եւ ի ժամ այնել: - 84. Ապա թէ երկուքն 

իրար հալալ այնեն, նա  եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնեն իրենց կարգ եւ 

տուգանք – 87.  ու հաշիւ այնեն ընդ իրար – 89. Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն 

պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք … նա բաժնվի իրաւնաւք – 90.  կարէ ոք ատել 

զմարդ, եւ բարուրք այնէլ /ծն.անել/ որ  խաբէ զինք իր կինն` ու  բերէ յիր  տունն 

ածէ, եւ  սպաննէ զինք – 94.  նա զինք նորա  փոխան չարամահ կու այնեն /ծն.անեն/ 

- 95.  Եթէ ոք կոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ /ծն.անէ/, եւ զինք ի յանձնէ հանէ` նա թէ 

խնամէխաւսւած լինի`  նա դատաստանն զէդ  կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. 
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Բայց պարտ է գիտել` որ երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են, եւ այն որ տառպել 

աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ` նա  պարոնին է ուժն: - 97. պիտի … հայիլ ի 

կտրճին ուժն ու ի յաղչկնին, եւ յոչ կամայն խրատումն այնել և  կամաւքն` ներումն: 

- 97. եւ զայն  ազգն  այնեն զինչ ուզեն:- 98. որ մէկին աւգնէ ու  խալապալայ այնէ - 

99. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել` նա չէ պատեհ որ կինն 

զինք ի փրթման թողու – 101.  Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ /ծն.անէ/ ընդ ծնաւղք 

կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձնէ` նա` իրք որ կամաւք է լել`  նա տուգանք 

չպարտի – 102.  Եթէ ոք  առուգնայք այնէ`  անպսակ` նա որդիքն բճեր լինին: - 103. 

չկայ հրաման, որ … նա կարէ  փոխել զձեռնտվածն.  քաւէլ թէ  բոզութիւն այնէ 

/ծն.անէ/ - 104. Քահանայ` որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ /ծն.անէ/ … 

նա  զկարգն կորսնէ: - 105.  որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք ու այնէ /ծն.անէ/ զինչ 

իր պիտի – 105.  ու երեշխաւոր տայ որ այլ չայնէ - 106. Բայց երբ որդի չկենայ` նա 

անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ ժառանգեն, երբ հայրն չայնէ 

դիաթէկ/ծն.տիաթիւ/. ապա թէ  դիաթէկ այնէ /ծն.անէ/` նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն` 

նա յայնոր  այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109. նա ելնէ առնու իր 

այրիկն եւ զինչ կամի` զայն այնէ: - 110. Այս ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած, 

որ թէ  դիաթիկ չայնէ /ծն.տիաթիկ չանէ/ հայրն. զի  թէ  դիաթիկ այնէ` նա ամէնն 

ջրեցաւ, եւ այն է զոր հայրն տայ: - 112.  նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ 

/ծն.անէ/` հաւրն կամաւք այնէ /ծն.անէ/ - 114. եւ զայնոք բնաւ ոչ թաղման արժանի 

այնէլ եւ ոչ պատարագի – 115.  Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն 

ասէ ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն` զինչ ու լինի, եւ 

ճորտն այնէ /ծն.անէ/` նա չպարտի ճորտն իրք,  պարոնին է մեղանքն` որ զվզենն 

վճարէ: -118. Ապա թէ  առանց հրամանաց այնէ /ծն.անէ/` նա վճարէ այն որ 

արարն: -119. որ պարոնին այնէ զպակասութիւնն – 119. զի չէ թէ  ուժն զոր կու այնէ 

/ծն.անէ/ ` այն կնկանն է, այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն այրի ի դարպսուն 

պահն է: - 119. Բայց դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն, թէ  

յաղքատութենէ լինի պատճառն` նա  ներելով այնեն դէպի ի հարուստն: - 120. 

Ապա թէ հարուստ է ու զատական` նա մենակ պարտի այնել զվճարն ի ժամ – 122. 

պատեհ է … որ քննեն եւ  տնտղումն այնեն /ծն.անեն/ ի մուտն եւ ի տարին եւ ի 

կանուխն եւ յանագան – 127. վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ 

/ծն.անէ/ պոմնով – 129.  Ապա երբ այրիկն լինի որ մեռնի` նա զիր հոգւոյն բաժինն 

ի յիր ընչիցն այնել /ծն.անել/ ըղորդ է - 131. Բայց դատաւորք պատեհ է, որ աղէկ 

տեսնուն զպոմըննին եւ զերկրին տիպաւննին, եւ ի վերայ այնոր այնեն, եւ զթերին 

լնուն: 132. չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել … եւ ոչ երէց այնել /ծն.անել/ չէ պատեհ: 

- 132. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել /ծն.անել/` նա կարաւղ է - 133. 

Եւ յայսոր վերայ` զինչ որ տեսնուն զբանն որ լել լինայ, նա այնոր վերայ այնեն 

զիրաւունքն: - 135. եւ ըղորդ զիրաւունք անաչառ այնէ /ծն. անէ/: 136.  ու թէ չլինի 

տեսած` նա  ծախեն զքշտանն, եւ  ի կէս այնեն /ծն,անեն/ ընդ երկուքն: - 137. ու 
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տան թաղում այնել/ծն.անել/, թէ  քրիստոնէ լինի: - 139. Եւ թէ գրաւով ծանդր իրք 

վերցնեն` կամ ուժփորձուկ այնեն /ծն.անեն/ զէդ աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, 

որ այնեն /ծն. անեն/ ի խաղն` նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու  վնասել տայ 

զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է - 140. Յաղագս որ հարբենան եւ 

խալաբայ ու վնաս այնեն – 141. եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ զայդ  այնէ … եւ որ 

այնէ /ծն.անէ/ նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ - 142.  

եւ այլք կենան ու պահեն զճանապարհն որ սպաննութիւն այնեն /ծն. անեն/ կամ 

գողութիւն – 142.  եւ զիւր քահանայութիւն այնէ /ծն.անէ/ - 143. Ամ մի՛ այնէր 

/ծն.աներ/ ու թէ այնէ /ծն.անի/, ոք զայս` նա  դատաւորք աւրինաւք զնոյն պարտին 

արբուցանել անաւղացն: - 144. Ու դնեն ի յինք նշան, որ` թէ այլ այնէ` նա մեռնի – 

144.  խրատվի, որ այլ չայնէ խումրութիւն: - 145. Վասն որ տառպել մարդոյ ուժ այնէ 

- 145.  Արուեստաւոր, որ զումեք վարձ առնու, որ իր իրք  շինէ կամ կապլով բան 

այնէ /ծն.անէ/, ու չայնէ /ծն.զանէ/ … նա զիր  վարձն ըստ արժանոյն  դատաւորին 

տեսովն առնու: - 146. թէ հալալ մարդ է պահաւղն, նա  կիսավճար այնէ /ծն.անէ/ - 

147. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ մարդկային ազգս շատ ազգեր են , եւ են, որ  ազատք 

են  ու հեծելվորք, եւ են որ չեն` եւ յայլ ազգ  գործերն որ գործ այնեն /ծն.անեն/: - 148. 

Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ 

այնէ /ծն.անէ/, նա մահու կորուստ բերէ - 149.  եւ այնէ /ծն.անէ/  իրք մի 

ողորմութիւն – 150.  Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ  

զգուշացնէ պարոնն ու ասէ` թէ` զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ /ծն.զանէ/, 

ու վասն այնոր վնասի` նա անպարտ է: - 152. Վասն որ առուով ջուր տանէ եւ վնաս 

այնէ այլոց – 152. որ այլոց վնաս այնէ /ծն,անէ/ - 152. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի 

զպատճառն … եւ ի վերայ այնոր այնել /ծն.անել/ զվճարն – 152. եւ երբ խիստ 

ողորմութիւն այնեն /ծն.անեն/ իր` նա զկէսն տուժի – 156. բայց թէ  յիրաւունք 

ընկնի` նա այն է զինչ որ դարպասն այնէ /ծն.անէ/  զիրաւունքն: - 157. Ապա թէ 

տղայ լինի` նա  ի հասակն հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք  

գրել ի ԺԲ տարին – 157. Ապա թէ չարկամ  յիշաւ այնէ /ծն.անէ/, ու տանի զամըննին 

եւ առնաւղին այլ ի հետ` նա չպարտի վճար – 159.  զի թէ այսաւր դու քո ընկերին 

այնես /ծն.անես/ նա յեգուց քո ընկերն քեզ այնէ /ծն.անէ/ - 163. Ապա թէ չայնես 

/ծն.չունես/ զպէտ ու մեռնի` նա որ տեսաւ ու չարար պէտն նա վճարէ: - 163. և նա 

այլ ազգ այնէ /ծն,անէ/ - 165. նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 165. եւ զվճար վնասուն 

ի վերայ այնոր այնեն /ծն.անեն/ - 167. Բայց թէ արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ 

փրթուցած լինայ ու այնէ վնաս` նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն 

հնկակն: - 167. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել/ծն.անել/` նա 

հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի – 168. ու երեք հետ սէր այնէ /ծն.անէ/ 

անսնոյն տիրոջն – 168. Ապա թէ առանց այսոր այնէ /ծն.անէ/  սպաննութիւն` նա 

վճարէ անասնոյն տէրն զվնասն – 168.  ու թէ զարկ այնէ /ծն.անէ/ կամ խոց` որ 

ողջնալ կարէ`  նա զոր խափան կենայ  անասնոյն նա ինք վճարէ - 168. նա պիտի 
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զհայնցեղն ծեծնաւք ու  տուգնաւք ահել, որ զանասունքն հայնց պահեն` որ վնաս 

չայնեն /ծն.չանեն/ - 169.  եւ թէ խոշոր այնէ/ծն.անէ/ կամ մանդր զալիւրն` նա ինքն  

զաւիրածն առնու եւ զտէրն  յաղէկ ալիւրէ վճարէ: - 171.  Եւ զկապճկերն ըստ 

երկրին  սահմանին այնեն /ծն.անեն/, եւ ըստ ջաղցացն եւ ըստ ջրին ուժոյն – 172. 

Բայց ու զիրաւունքն պատեհ է ի վերայ տեղոյն արձակութեան եւ նեղութեան այնել: 

- 172. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն վարձերն`  ի վերայ տարոյն սղութեան ու  

լաւութեանն այնեն /ծն.անեն/ զնեհն – 173. զգողցածն ու զզարկածն եւ  զսպաննածն 

ու  զկոտրածն անսղալ վճարել պիտի: Նոնպես եւ զյղին  ձգեցվոր այնէլն /ծն.անելն/ 

կամաւոր պատճառանաւք: - 174. 

ԱՅՆԵԼ ԴԻԱԹԷԿ - Բայց երբ որդի չկենայ` նա անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ 

ժառանգեն, երբ հայրն չայնէ դիաթէկ/ծն.տիաթիվ/, ապա թէ դիաթէկայնէ` նա զինչ 

գրուաւ ի հաւրէն` նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109. 

ԱՅՆԵԼԻՔ - Ապա թէ դառնայ` նա իր այնելոցն /ծն.այնելեոցն/ կարգ դնեն որ 

ապաշխարէ - 100. զի աւրէնքն զայնպիսի  այնելիքն հաւնաւվորումն է համարել – 

116. 

ԱՅՆԵԼ ՊԷՏ   -  Տե՛ս    ԱՅՆԵԼ 

ԱՅՆԵԼ ՎՆԱՍ    -  Տե՛ս   ԱՅՆԵԼ 

ԱՅՆԿԻՑ  - Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա  տանէին զիրիցնին 

ի հեծել եւ այնկիցի վեր թուլացաւ – 50. Տե՛ս  նաև   ՅԱՅՆԿԻՑ 

ԱՅՆԿԻՑ Ի ՎԵՐ    Տե՛ս  ԱՅՆԿԻՑ կամ ՅԱՅՆԿԻՑ Ի ՎԵՐ 

ԱՅՆՉԱՔ -  Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ  եպիսկոպոսն յԱստուծոյ 

տեղն խնամք տանի ժողովրդեանն եւ զայնչաք /ծն.զայնչափ/ սահմանած հարկն 

առնու ի սուրբ եկեղեցոյն – 21. Բայց այնչաք /ծն.այնչափ/ զհնազանդութիւն 

գրեցաք, որ այնէ արհիեպիսկոպոսին, այն, որ չլինի արհիեպիսկոպոս: - 27. 

ԱՅՆՊԵՍ - եւ այնպես տուժէ զէդ աստուածանարգ: - 19. 

ԱՅՆՊԻՍԻ - Զբերդտուքն եւ  զայնպիսիքն  անհնար պիտի սպաննել – 10. Զոր կու 

հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով այրել եւ քարկոծել, զէդ անհաւատ – 53.  Եւ թէ 

ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ 

ծուռ մարդ պարտ է դատել – 60.  նա հրամայէ աւրէնքս, որ այնպիսիքն, որ 

յԱստուծոյ լինին` նա Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել – 81. նա զայնպիսեացն 

խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107.  զի աւրէնքն  զայնպիսի այնելիքն 

հաւնաւվորումն է համարել – 116. զի Մովսէս է ասցել թէ  երդվիր երդմամբ առ 

այնպիսին եւ կորոյ – 149. 

ԱՅՆՑԵՂ – Վասն ջաղցնոյ եւ այլ  այնցեղ /ծն.հայնցեզ/ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ 

հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն – 125.  

Տե՛ս  նաև ՅԱՅՆՑԵՂ 

ԱՅՊ - ապա թէ տեսնու, եւ այպովն գնէ` նա իր է անդարձ: - 126. 
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ԱՅՍ - Եւ թէ իշխան կամենայ յայսոց շինել, նա թագաւորին հրամանաւ շինէ: - 9.  

Եւ տաճկին գինն այսոր երեք բաժնէն մէկն է - 10. զայս այն տաճկին տան գին, որ ի 

թագաւորին երկրին կենայ: - 10. Եւ որ այսոր ուժ չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն 

զինքն ու զիր տունն ու զինչ ուննայ ու ի գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 

10.  Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպանութիւնն` նա կէսն այսոր է գին որ ի դարպասն տան 

– 11. զի այս թագւորին է` որ ինքն դատէ - 11. Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի 

չարկամու յերկիրն, նա ոսկի զինչ շահին` թագվորին է. եւ զայս մունետկին, ու թէ  

յերջեւ գտվի առ ոք` Է պատիկ տուգնվի: - 11. Եւ է ըղորդ հարկուն սահմանն այս, 

որ` զինչ Աստուած տայ հարկատուին, ի հնկէն մէկն է: - 13. Եւ ընդ այս ըղորդ 

անցնել` այլ չէքուչէք չէ պատեհ առնուլ ավելի ի հարկատվացն: - 13. Եւ այս է 

դատաստանն: - 17.  Նա ի հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր 

եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ` ապա ի միաբանութիւն 

մնայ իրքն աթոռին: - 20.  Եւ այս ի ֆռանկաց  եկեղեցականացն տես եւ, ուսիր – 21.  

Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ ընդ 

աշխարհական կռիւ այնէ ու  փայտով քշտէ … նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն 

տան զինք – 21. եւ այս յայնժամ լինի` որ կարծեաւք կեցցնվի ի վերայն: - 23.  

Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած – 26.  Եւ զայս /ծն.զայն/  հերիք այրէք 

զսակաւս ի լսել: - 27. Եւ արդ, այս է սահման կարգած քահանայիցն – 36. եւ զայս 

արժան է զյերկար սահմանն ի սրբոյն Սահակայ գրենացն ուսանել: - 36.  զի մենք 

յայս /ծն, ի յայս/ կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: - 36.  յոյժ  հարկ եղեւ յայս 

տեղիս գտնուլ զսրբոյն Սահակայ  նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36. Եւ զայս 

անտի գրեցաք համառաւտ: - 36. Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ զկաշառն 

բառնան – 37. Եւ զայս գլխաւորք եկեղեցւոյն ի կահրա տան այնել – 37. Եւ որ վասն 

իրիք երկրաւոր բանից յայսր /ծն.յայսօր/  իրք պակասեցնէ` նա սաստիկ 

պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի – 38. Եւ այս ի վերայ ամենայն ազգ 

եկեղեցականի յիշվի` ի մեծ եւ ի փոքր: - 38. Եւ այս ամէնս  եպիսկոպոսն պարտի  ի 

կարգ պահել եւ այս այնով լինի` որ ինք չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով – 38.  Եւ այս 

հանչաք կարճած է: - 39.  եւ այսով մեծ հերձուած եւ կռիւ ածին ի միութիւնն – 40. 

Ամ զայս տեսէք` թէ որ զայս միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն … նա ապա 

զմեզ քրիստոնէքս ի մեր հաւրէն եւ ի մաւրէն կու  քակտեն – 40. Եւ ի յայս տեղս 

չկարցի ես  գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր … ու պնդել եւ խրատել 

էր` նա եւս թէ զայն զամենն գրել էի`  նա կարի շատ էր լել: - 41. զորս թէ 

յառաջագոյն զայս գիտացել էին առաջինքն, նա  չէին այրել  վասն այս ահիս քան 

մէկ անուն: - 42. ամէն քակտելոյս պատճառն ի յառաջնորդացն  եկեղեցոյն է լել եւ ի 

թագավորացն` որ  թուլացուցել են եւ համբերել ծռաւղացն, հայնչանք որ այս ի յայս  

եղաւ – 42.  որ իրենք գիտեն զայս` ու տան պացխուն առաջի Քրիստոսի – 42. Վասն 

այսոր հրամայած է եւ սահմանած, որ տան զայս բաժին ողորմութիւն ի վաներս եւ 

զայս անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն – 43.  զայսու /ծն.զայսոք/  
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ընծայաւք եւ մատղնով հրամայած է, որ ի վաներն երթան այնեն: - 43. Եւ վասն 

այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ  թէ ոք  պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն 

պահէ, ինչվի լմննայ: 44. Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է. զատկին շաբաթ 

աւրն, եւ կիրակի աւրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին 

ննջմանն,  խաչին տաւնին, աւետեացն` այսոք աշխարհի երիցնոյն` եւ եկեղեցոյն: - 

45. Զայս սահման գրեաց սուրբն Սահակ – 45. Եւ որ այսոր անհնազանդ լինի ու 

այլազգ   այնէ, նա  երեք հետ իր խրատն տան – 46. ու թէ այսԷ տարոյս ընդ ներքս 

այրիկ առնու, նա չէ ընդունած – 48.  Եւ այս է ըղորդն`  այն պարոնն, որ յիրիցվէ` որ 

պատարագաւղ լինի` հարկ առնու, նա  անէծք է գրած այնոր – 50.  Ապա պատեհ 

տեսաք գրել` թէ  ուստի ընկաւ տիպաւնս այս: - 53. Եւ այս բանի մեղքն, ի 

յառաջնորդաց շլնիքն է: - 53.  Եւ կաթողիկոսութեանն աստիճանն այս է - 57. եւ այս 

չորս աթոռոց մեծութիւնն եւ հարկիքն ըստ աւետարանչացն են  սահմանած չորս: -

57. եւ այս բանիւս կաթողիկոսն եպիսկոպոսաց գլուխ ասի: - 58. Զի զայս ի Նիկիայի 

սահմանն ամրացուցել են եւ կապել – 61. Եւ զայս ի սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին 

սահմանն էլ գտնուս փակած  - 62.  որ գրել էր զայս – 62. զոր գտնուի  յայս գործս – 

62. Եւ այս հանչաք էր գրած ի կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած – 62. 

Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է - 64.  Ապա  զայս խրատ կու տայ – 65. Եւ 

հետ այսոց արհիեպիսկոպոսն են – 65. եւ յայսոց երբ Գ մետրապաւլիտք կենան, նա  

կարեն ձեռնադրել արքեպիսկոպոսք: - 66. եւ ի Հայոց կանանց վաղ է ջնջած այս 

կարգս: - 67. Բայց այս այն է, զոր գրել է առաքեալն – 67. Եւ կարեն այսոք, երբ 

եպիսկոպոսն հրամանք տայ,  աւրհնել եկեղեցի եւ երէց–67. ի յայս տեղս մենք 

այլայլել բնաւ չիշխենք–72. բայց մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաք մի 

այլ յաւելցուցաք հարկաւորապէս: - 72. կու հրամայէ աւրէնքս … լոկ ահռեցնել 

այսով զնա: - 73. Զայս ի կանոնքս  չաք մի գրեցաք – 73. եւ այս է դատաստանն 

նոցայ, թէ հարուստ լինայ եւ թէ  տառպեալ – 74.  նա զայս Աստուած է հրամայել 

ընդ Մովսէս – 76.  Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու`  նա հերիք այնէ - 76.  

Ու թէ չայնեն զայս աշակերտքն, նա  վասն այնոր կու անհանգստեն զիրենք 

վարդապետներն – 77.  եւ այս բաւական է լսաւղաց: - 77.  Բայց զայս հայնց վասն 

այնոր գրեցաք` որ դոքա շատ ազգի ազգի կերպով կու շրջին – 79.  որ զայս այնեն, 

նա նզովք առնուն յԱստուծոյ` ով որ այնէ - 80. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է 

եպիսկոպոսին եւ պարոնացն – 80. եւ թէ յանդգնի  յայս եպիսկոպոսն` նա ձգվի ի 

կարգէն: - 80. Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն  չկայր այս որ կարէ վասն 

անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ  տեսան որ այլ 

մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84. Այս է զոր  գրեցաւ: - 84. Եւ այս 

իրաւունք ի  երկու դեհն մէկ է` ի յայրկանն եւ ի կնկանն: -86. զայս երբ ստուգեն, ու 

այլ ճար չկենայ` նա բաժանվի իրաւնաւք – 90. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի 

հարցնեն ընդ կնիկն – 91.  Բայց ի մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք  զկինն եւ զցուլն ի 

յիր տուն խէչ իրար  գտնու, ու սպաննէ` նա անդատապարտ է ի դարպսէ - 94. Եւ 
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այս հոգեւոր դատաստան է: - 94. Եւ այսոր բանիւ է սահմանած, որ երկուքն 

սպաննելն իրաւունք է`  ազատ ի դարպսէ - 94. Եւ այս է դատաւորաց սահմանն – 

95. Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ` թէ` մենք եկեղեցականքս հոգոյ 

դատաստան եւ խնամք եմք դրել աստ – 95.  Եւ թէ  ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել 

ի յայլոց տուն` նա  յայս տեղս աւրենքս  դժար սաստ է հրամայէլ – 96.  Ապա թէ 

կինն լինի խաբել զցուլն` նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է. ու  

այրկանն կամաւք խրատվի կինն` քանի նորա ձետն աժենայ, եւ այս քիթն լինի: - 

96. ես կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս 

արձագելն վասն այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց 

դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն` ապա  այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: 

- 99. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որ  

զայս պատճառնիս ուննան`  բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ նման են սոցա - 

100.  Զայս Մովսէս հրամայեաց Աստուծոյ բերանով: - 103.  Եւ եպիսկոպոս որ 

հրաման տայ կամ թուլացնէ զայս` նա ձգվի ի կարգէն: - 104.  Քահանայ` որ զայս 

այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ … նա զկարգն կորսնէ:-105. Զայս այսպէս 

սահման հրամայեաց աստուածային աւրէնքս: - 108. Բայց սուրբ թագաւորքն, որ 

զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին, նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ 

զպարոնն,  գրեցին, որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109. Եւ այլ հրամայէ 

աւրէնքս, որ այս հայրենէտրութիւնս ի հաւր դեհաց ինչվի չորս երեսքն յիշվէ - 110. 

եւ թէ այսոք չկենան` նա ի հաւրեղբայրն եւ ի հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս երեսքն 

յիշվէ հայրենէտրութիւնս: - 110.  Կանանց ժառանգութիւն` նա այս է հանցեղ 

այլվայ զէդ մեկայլս, զոր այրկանն գրեցաք: - 110. եւ թէ այսոք չկենան` զոր գրեցաք: 

- 111.  Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն` ի շատն եւ ի  քիչն`  յերկու քոյրն եւ 

եղբայրն եւ ի մայրն: - 112.  Այս ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած – 112. եւ այս 

է իրաւունքն: - 112. Բայց զազգն եւ պահաւղքն դատեն եւ քաւել տան եւ այլ ի վերայ 

այսոր ըստ մահուանն լինի ու  իրաւունք: -  115. Բայց ըղորդ գրաստնոյ  վաճառն 

այս է,  որ եաւթն աւր  փորձէ, թէ հաճի`  նա իր է անդարձ, եւ թէ ոչ` նա ի յետ  տայ: 

- 121.  Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա  նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է 

որ լինի – 121. Եւ այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ աման` զինչ ու լինի: - 124. 

Եւ յայսոր վերայ երթայ այսպիսեացն իրաւներն: - 126. Եւ արատն այսոքիկ են` որ 

քըշտան լինի, կամ հարուն, կամ աւեր ծածկած ի մարմինն – 126. եւ դուքերն եւ 

մուխթասպնին ի վերայ այսոր սաստելով ըղորդ պահեն – 127. Բայց այնոց որ  

զկշիռն  կամ զչափն աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին վճարեն, եւ խրատեն զիրենք ի 

դռան, որ այլքն վախեն: - 127.  եւ այս ի թագաւորացն է  շալակ, եւ  Աստուած 

յիրենցմէ խնդրէ զամէնն.  զայս Մովսէս կու հրամայէ: - 128. Բայց մեծ իշխանք եւ 

փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն 

եւ իրենք զիրար` ի յայս ուղիղ սահմանիս պահելն: - 128.  Զի այսով հաշտի 

Աստուած ընդ աշխարհս եւ այլ  շատ տայ զբարին: - 128. Եւ վաճռնոյն սահմանն 
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այս է` որ երկուքին կամաւք լինի եւ վկայաւք: - 128.  Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ 

զհաստատուն կտակն` նա  այս է, որ մինչդեռ հիւանդն աղէկ ուննայ զիր խելքն`  

նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն – 130. եւ այս է ըզղորդն /ճիշտը` զըղորդն/ 

եւ ի հին աւրինացն հաստատուն – 131.  Յաղագս ծառայից` ի թագաւորաց  

նաւմաւսն գրել ենք ի յառաջ - եւ այս եւ այն մէկ է -  որ չկարէ ոք ծառայն 

ժառանգեցնել, քաւէլ թէ պարոնին եւ եկեղեցոյն կամաւք – 132. Եւ յայսոր վերայ`  

զինչ որ տեսնուն զբանն որ լել լինայ, նա  այնոր վերայ այնեն զիրաւունքն: - 135. 

վասն զի  հնոյն հրամայածն այս է` թէ  զինչ քեզ պեղծ է, դու քո ընկերին մի՛  առներ 

– 144. Ամ մի այնէր. ու թէ այնէ, ոք զայս` նա դատաւորք աւրինաւք զնոյն պարտին 

արբուցանել անաւղացն: - 144. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան վնասէ, նա վճարէ` յիր քսակէն: - 148.  

եւ զայս Մովսէս Աստուծոյ  բերանովն է գրէլ: - 149.  Յայս պիտի հայիլ 

դատաւորացն, եւ  պատրաստ կենալ յանմեղ արենէ: - 150.  նա ուժն այս է 

իրավանցս: - 152. Եւ որ ի հիւընդին դեհն լինին պատճառք`  նա այս են, որ կամ 

լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ  յուտելոյ, կամ բացուելոյ – 153. Եւ յայս 

ամէնիս վերայ փնդռել  պիտի եւ ճշմարտել – 154. նա դառնայ եւ ինք իր 

աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ`  նա այս ի կամայն եւ յոչ  կամայն ի  խառն է 

բանս: - 155. Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենայ ոք` թէ  զչարկամն կու 

սպաննէ ու զընկերն քշտէ եւ սպաննէ:-155. Եւ այս ազգի ազգի սպանմունքս շատ 

են. բայց յայս չքուցս  կարէ ոք զայլն իմանալ: - 155.  եւ այսոք այլ ընդ մահապարտք  

են համարած` թէ այր լինի եւ թէ կին – 155. Եւ այսոնք /ծն.այսոք/ են  կամաւորք եւ 

ակամայք, եւ  յերկուքին մէջ սպաննութեներն: - 155. Եւ թէ դատաստան ընկնի`  նա 

զինչ թագաւորք են սահմանել` նա այս է, որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ 

զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի … նա կամաւոր սպաննութիւն է համարած, եւ 

սպաննութեան իրաւունքն այս է, որ եւ ինք սպանվի: - 156. Եւ այս բաւական է: - 

156. Եւ այս հայնցեղ, թէ զգողն չգտնուն: - 160. Կանոնք եւ դատարանք այսով 

բաժնին յիրացմէ - 161. Աստուած է հրամել զայս Մովսէսի:  - 163. զայս Աստուած է 

հրամէլ: - 164. Ապա թէ առանց այսոր այնէ սպաննութիւն` նա վճարէ անասնոյն 

տէրն զվնասն – 168. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի պարոնաց եւ 

թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն գեղերն. զի շէնն այնոց 

անշինութեամբ պահվի եւ գոյանայ  լիութեամբ  այս երկու իրաւքս – 170. Եւ զայս 

իրաւամբք գրեմք – 170. մեք զոր կարցաք ճշմարտել յաւրինացն` նա այս է. եւ թող 

այս հաստատուն մնայ – 172. Եւ զայս դեռ կու  ներենք – 172.  եւ ի լմանն այս է, որ  

սպրկիկ անփոյթ լինի այրել – 173.   Եւ այս ի վերայ մեծ անասնոցն ու երմկի եւ  

խաշանց եւ ամենայն չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

ԱՅՍԱՒՐ -  զի թէ այսաւր  դու  քո ընկերին այնես նա յեգուց քո ընկերն քեզ այնէ -  

163. 

ԱՅՍՉԱՔ -Բայց զայսչաքս/ծն. զայսչափս/պատեհ համարեցայ գրել – 41. 
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ԱՅՍՊԷՍ  - Զայս այսպէս սահման հրամայեաց աստուածային աւրէնքս – 108. 

Զբաժինքն այսպէս արա, որ ըղորդ լինի – 111. 

ԱՅՍՊԻՍԻ - Եւ զդստերսն իրաւունք է` որ ի նահապետութեան տուն կարգեն, որ է 

թագաւոր կամ բրինձ կամ մարգիզ կամ այսպիսիքն: -  8. Ջրաղացք եւ այսպիսի 

շինուացք ազատ է: - 13. Եւ ածուք ու այսպիսիք ի տասնէն զմէկն տանն: - 13. 

Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն` նաւթն եւ կուպրն` ձութն  եւ ապակին … եւ այլ 

այսպիսի իրք որ քաղելով լինի` գղթոր եւ մահլապ եւ այլն` նա իշխանացն է - 16. 

Եւ թէ  յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է. եւ թէ 

հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ  այսպիսիք – նա կարգ քաշէ - 32.  նոյնպէս 

եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն`  պառկելիքն եւ հալաւն 

սաւլերն եւ գաւտին` եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ – 44. 

Սարկաւագուհիք ի սարկաւագաց, եւ մոնոզոնք եւ այլ  այսպիսիք երիցանց 

ձեռնադրածք`  սոքա երիցանցէ դատին եւ աքսորին – 83. Եւ յայսոր վերայ երթայ 

այսպիսեացն /ծն.այսպիցեացս/ իրաւներն: - 126.  Պարտ է գիտենալ, որ 

զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս`  պարոնութիւնն 

սահման է զիրաւունքին` զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. եւ 

այսպիսի պատճառնիս շատ են, որ շատ ազգ ցաւեր խառնեն, եւ այսպիսիքս ամէնն 

կամաւոր սպանումն է համարած ի յիրաւունքս: - 153. Եւ որ ի հիւընդին դեհն լինին 

պատճառք` նա այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ կամ յուտելոյ, 

կամ բացուելոյ, եւ կամ յայլ  այսպիսեացս, եւ կամ ի ծառութրացն յանարիութենէ: - 

153.  նոյնպէս եւ զտան որմունք չէ պարտ եւ  զայլ այսպիսիք: - 171.  Նոյնպէս եւ 

հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն` որ ի վերայ այլ եւ այլ 

գաւառաց եւ երկրի այլ եւ այլ սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան 

զվարձերն: - 173. 

ԱՅՍՏԵՂ - Եւ պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս /ծն. յայտ տեղդ/ որ 

բարեգործութեան բանն ի չար չդառնայ – 25. 

ԱՅՍՑԵՂ - Բայց երբ որդի չկենայ` նա անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ 

/ծն.այսպես/ ժառանգեն, երբ հայրն չայնէ դիաթէկ – 109. Այսցեղ լինի եւ թէ 

կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի` նա  

պակասն ի յայնոր քսակն է - 117. 

ԱՅՏ  -  Տե՛ս  ԱՅԴ 

ԱՅՏՑԵՂ -  բայց թագաւորաց եւ աշխարհաւոր աւրինաւորաց չէ պատեհ զայս 

այտցեղ թուլցնել – 95. 

ԱՅՐ – Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ  իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր վանքն 

կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ - 44. Թէ այրն լինի ծառայ տարած, 

նա կինն Է տարի համբերէ - 48. Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ 

անորդի մեռնի` կամ  անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա  

կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն – 49. ուր եւ այր մարդ չմտնէ: - 67. Հրամայէ 
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աստուածային աւրէնքս` որ  այր գլուխ է կնոջն – 84. կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ, 

քաւէլ այրն տայ հրամանք կամ մահ գայ: - 88. վասն բոզրածութեան չկարէ թողուլ 

կինն զայրն. զի չէ հրամել Քրիստոս, որ կինն զայրն  կարէ արձակել: - 88.  Ապա ի 

վերայ բանի պոռնկութեանն  թողու  այր /ծն.այրն/ զկինն: - 88. Ու թէ չայժենայ ինչ 

դեղն` նա հային յայրն ու կինն – 89. Վասն բաժանելոյ զայր եւ զկինն – 90. ծուռ բան 

այնէ այրն ընդ կինն  պղծագործութեամբ  հետ այլ ումեք – 90. Եւ թէ յետ Է տարոյն 

գայ այրիկն. ու գտնու այլ այր կնկանն պսակով` նա թէ անպսակ է, նա առնու  

առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: -91. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, 

եւ զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ – 91. Եւ ո՞վ գիտէ` թէ փաւշամնի այրն ու գայ, 

նա թէ կամենա կինն, նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր  վերայ 

– 91. կամ թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ եւ վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան զինքն – 93. 

Կին որ զայրն դեղէ կամ ցլու սպանել տայ – 95. հայնց զէդ երբ կինն  զայրն սպաննէ 

ու զէդ երբ այրն զկինն: - 95. ապա այն որ զիր այրն սպաննէ` այլ զի՞նչ կրէ քան 

զչարաչար մահն արդար իրաւամբք: - 95. կին` որ զիր այրն` որ իր գլուխ է` ջանայ 

սպաննել վասն իր բոզութեանն` նա  պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել 

– 95.  Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ`  չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն` 

նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն – 97. Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր առնու, 

ու մեռնի այն այրն` նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն` նա չկարէ 

քաւել թէ եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 99.  երբ այնով կեցցնէ այրն` նա թողուլ 

տան: - 100. Ապա եկեղեցովն կարէ կեցցնել` որ այր /ծն.այրիկ/ չէ, եւ առնու 

ազատութեան թուղթ, եւ այնով  ամուսնանալ կարէ: - 101. որ  այր չկարէ 

ամուսնանալ – 102. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ`  թող առջեւ հոգան այրն ու կինն,  

առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի  - 104. եւ այրն որ չէ փաւշամնած` նա կարէ 

ամուսնանալ անահ: - 104.  Վասն  կնոջ որ  թողու զայրն ու փախչի – 105. Կին` որ 

առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց … թողու զայրն ու 

փախչի` նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105. զի արք կանայս 

առնին եւ կանայք յարանց /ծն,արանց/ եղեն- 106. Եթէ այր կնկան հանդերձ հագնի` 

նա նզոված է, եւ թէ կնիկ զայրկան` նոյնն է - 106. Եթէ այրն ու կինն ի մէկ լինի, եւ 

խառնած լինի իրենց ամէն ստածուածքն անբաժին ընդ իրար` նա կարէ այրն 

/ծն.այրիկն/ տիաթիկ անել եւ ի խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. ապա ինքն 

յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն, թէ այր եւ թէ կին`  եւ թէ երկուքն: - 143. եւ 

այսոք այլ ընդ մահապարտ են համարած` թէ այր լինի եւ թէ կին, եւ մահու վճար 

առնուն: - 155. 

ԱՅՐ ԱՌՆՈՒԼ  -  Տե՛ս  ԱՅՐ 

ԱՅՐԵԼ /անել/ -  եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ` որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ. 

բայց թէ զտուրտվելն կատարեալ լինի այրել, անհնար մեռնի: - 10. Եւ զայս հերիք 

այրէք զսակաւս ի լսել: - 27.  Ու ի յայն կու հային` թէ զեկեղեցեաց անուանքն այլ եւ 

այլ են այրել /ծն.արել/ - 42.  զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացեալ էին առաջինքն, 
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նա չէին այրել  վասն այս ահիս քան մէկ անուն: - 42. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ 

եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ  եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի` կամ այրել 

ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն` նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. 

Եւ թէ երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն որ շատ լինի  հալծել ի վանքն ու ծառութիւն 

այրել քան զմէկայլն, նա թէ աւելի բաժին ուզենայ` եւ չբռնէ զինք վճառած ի 

յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. նա յայս տեղս 

աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ, զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձետն 

կտրեն, առաւել թէ ի կահրայ բան լինի այրել:- 96. քաւել թէ պարոնութեան 

հրամանաւք  լինայ այրել զյիմեցնելն եւ  դարպսով: - 117. նա ի լման վճարէ. 

բահրակ թէ վասն չարութեան լինի այրել /ծն.արել/ - 152. եւ ի լմանն այս է, որ  

սպրկիկ  անփոյթ լինի այրել /ծն. արել/ - 173. 

ԱՅՐԵԼ /վառել/ - Եւ գիտացիք` որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող  գերեզմանին էլ կու 

ծախեն, հայց որ ի կապալ հանելն`  եպիսկոպոսաց թուլութեամբ`  որ չեն այնոնք 

զէդ սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն 

հրով այրել եւ քարկոծել – 53. եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ - 54. Վասն 

ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով` նա այլ 

չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն, քանց ամէն կազմութեամբն`  

գնաւղինէ թէ  շահի եւ թէ  վզենկի, թէ կոտրի թէ  այրի – 125. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու 

խանձ առնէ …և թէ կամաւք էր  ու վասն չարութեան` նա զվզենն վճարէ ու զինքն 

այրեն – 135. Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ  հասարակաց այրեցմանէ` ու 

այրէ /ծն. այրի/` նա  չտայ վճար – 147. 

ԱՅՐԵՑՈՒՄՆ -  այրեցմանն վզենն ու տուգանքն այնոր է` որ պատճառ լինի 

այրեցման/ծն.այրեցմանն/:-125. Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ հասարակաց 

այրեցմանէ` ու  այրէ` նա չտայ վճար – 147.  նա պատեհ է զինք այն հրով տուժել, ու 

յիր ընչիցն զայրեցման /ծն.զայրեցմանն/ վզենն տուպլ վճարուիլ զինչ ազգ ու լինայ 

վզենն: - 159. 

ԱՅՐԻ - եւ այրի իրիցկինն` որ իր էրիկն յեկեղեցոյ սպասաւորութիւնն լինի մեռեալ 

եւ ինք ի բոզութենէ սպրկիկ կենայ` նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորա 

տան առանց խալապայի – 34. Վասն որ զայրի կնիկ չէ պատեհ գրաւկնիլ առանց 

դարպսու – 119. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել 

վասն պարտուց, ապա  դարպսու տեսովն վճարվի զիր պարտքն. զի չէ թէ ուժն զոր 

կու այնէ`  այն կնկանն է, այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն այրի ի դարպսուն 

պահն է: - 119. 

ԱՅՐԻԿ – ու թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ 

բոզութիւն է համարած – 48.  Նոյնպես թէ զկնիկն տանին, նա այրիկն համբերէ-48. 

Հրամայէ աստուածային աւրէնքս` որ այր գլուխ է կնոջն, եւ պատեհ է, որ կինն 

հայնց կենայ ի յայրկան/ծն.յայրական/ հրամանքն`  զէդ ոտքն ու այլ զաւդուածքն 

գլխոյն: - 84. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն /ծն.էյրիկն/ չլինայ լսել` նա 
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ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող  ծախվորին, զի յիրենց տունն է լել 

առջեւ. թէ բժշկի` նա այրկանն է, եւ թէ ոչ`  նա համբերէ այրիկն քանի կարէ - 85. 

Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն` որ ի յայրկանն տունն լինի լել, նա  համբերէ  Է տարի – 

85. Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ  տայ հրամանք այրկանն /ծն.այրականն/ քան 

զեւթն տարին, թէ`  առ քեզ կին` նա ազատ է, կարէ առնուլ – 85. Նոյպէս է եւ թէ 

այրիկն դիւահըրէ: - 85. Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն 

հանդիպի եւ կամ  պիսակութիւն` թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ 

տարոյն ազատ են: - 86. Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն ի տանէն` նա զգինն  

այրիկն տայ – 86. Եթէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ` նա դառնայ պռոյքն, 

նոյպէս եւ տուայրն` թէ այրիկն լինի տուել - 86. Եւ այս իրաւունք ի երկու դեհն մէկ 

է`  ի յայրկանն եւ ի կնկանն: - 86.  եւ ապա հետ այնոր` թէ այլ իսկի,  բնաւ ճարակ 

չկենայ` նա թէ  յայրկանէն լինի պատճառն, նա երբ բաժնեն` նա այրիկն չկարէ 

առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ այն որ  թողվաւ. ու այն կինն առնու  յայրկէն 

զիր ամէն պռոյքն ու  զմահրն, եւ երթայ առնու իր այրիկ/ծն,էրիկ/: - 87. Ապա թէ ի 

կնկնէն լինի` նա չտայ այրիկն մազ մի` ոչ պռոյք եւ ոչ մահր. ու առնու իր այլ  կին. 

ու այն կինն չկարէ առնուլ իր այլ այրիկ` քանի այն այրիկն կենդանի կենայ: - 87. 

Ապա թէ յայրկնէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք 

տայ կնոջն իր անձինն գին - 87. կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ – 88. ու այրիկն լինայ 

բոզրած ու պեղծ – 88. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ` նա պատեհ է բժշկաւք 

տեսնուլ եւ իմանալ` թէ ի յոր դեհաց է, ի յայրկանէն /ծն.յայրկնէ/` թէ կնկնէն: - 89. 

Ապա յայրկանն  հայրենեստներոյն  վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ վասն ինչ  

իրաց կու ուզէ ժառանգ, կամ թէ ունի հանչաք մի ստացուածք, որ աժէ 

զպատուիրանազանց լինելն, նոյնպէս եւ զհասակն զայրկանն եւ զկնկանն: - 89.  Եւ 

թէ կինն այլ այրկան չկամենայ  լինալ` նա ի յոր  տեղ ուր կենայ կինն` նա պարտի 

այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի 

– 89. Եւ թէ ուրդի, որ  վասն ատելութեան լինի լել բաժնվել, որ այրիկն  լինայ թողել 

զկինն. ու գնացել լինայ կինն`  առել այլ այրիկ ու մեռել. եւ  յետ այնոր հաշտի 

այլվայ այրիկն, եւ ուզենայ այրիկն, որ առնու  զկինն` նա պատեհ է,  որ  տան 

ուրախութեամբ: - 90. Վասն ամուսնութեան կնոջ, որոյ այրիկն հեռանայ յերկրէն – 

90. Այրիկ մարդ  զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ վաճառ  երթայ կամ թէ  

ծառոյ ընկնի, ու համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: 

- 90. Եւ թէ յետ է տարոյն գայ այրիկն. ու գտնու այլ այր կնկանն պսակով` նա թէ 

անպսակ է, նա առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. Եւ թէ այրիկն երթայ 

յիրմէ, եւ առնու իր այլ կնիկ` նա թէ ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ  զայն Է տարի 

համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91. Յետ այնոր որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ 

ապա յետ Է տարոյն կարէ առնուլ այրիկ /ծն.այր/: - 91. Եւ թէ անհանգստութիւն 

լինի ի յայրուկնաց մէջ, եւ վասն խորթերոյ լինի  պատճառն` նա պատեհ է, որ թէ 

պոմնով չլինի շալկել այրիկն զխորթերն` ի մաւր առնուլն, նա տան զխորթերն ի 
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յազգն, որ հանգչին: - 91. Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուցն լինի, նա հայնց տուգնէն  

զայրիկն, թէ զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ` նա 

ծեծեն ու զնդանեն: - 92. Վասն խեվ ու պեղծ այրկան – 92.Եթէ այրիկն խեվ լինի ու 

պեղծ, եւ թողու զկնիկն, ու պէտ չլինայ արել իր բնաւ, ու կնիկն համբերէ  Է  տարի, 

նա յառաջ պատեհ է ու կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք` 

որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 92. եւ նա կարէ 

ամուսնանալ այլ այրկան: - 92. Ապա թէ կին զայրիկն /ծն.զէրիկն/ սպաննէ` 

մահադեղով կամ կախարդութեամբ կամ զինչ ցեղ ու լինի, եւ կամ թէ ցլու տայ 

սպաննել`  նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն է 

դրել`  հայնց զէդ երբ կինն զայրն սպաննէ ու  զէդ երբ այրն զկինն: - 95. ու այրկանն 

կամաւք խրատվի կինն – 96. Ապա թէ իրաւ լինի այրիկն` նա աւրէնքն զմահ կու 

հրամայէ աղջկանն: - 98. նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, ու գրէ ի վերայ – 98.  

երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ – 99. Եւ թէ կենայ կին` որ այրկանն քըշտէ` 

նա զձեռն կտրեն – 99.  Բայց տարի մի ապաշխարել  տան այրկանն /ծն.այրն/, եւ 

ապա հաղորդի եւ կին առնու: - 100. Եթէ ոք կին ուննայ, ու  չկարէ ի հետն 

այրկութիւն այնել` նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու. թէ չէ` կարէ 

աւրինաւք այլ այրկան լինիլ: -101. որ երթայ իր այլ այրիկ առնու: - 102. Եթէ աւագ 

սարկաւագի մահ հանդիպի`  նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ պսակով – 

104. Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն` համարձակ 

ձեռնտալով` նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ 

իրք տանին`  նա կարէ փոխել զձեռնտվածն: - 104.  նա իրաւունք է, ու բռնեն զինք 

եւ ի յիր այրիկն /ծն.էրիկն/ տան – 105. ապա հրամայած է յաւրէնքս, որ  ծախել այլ 

կարէ  զինք այրիկն /ծն.էրիկն/: - 105. Ապա թէ տեսնուն, որ վասն այրկանն 

պղծութեան լինի, եւ կինն, որ փախաւ` ի հարկից տեղ գնաց առ իր ազգ` նա  

զայրիկն աղէկ ըղորդեն  դարպսու սաստով եւ  եկեղեցոյն, ու  երեշխաւոր տայ որ 

այլ չայնէ, եւ ապա հաշտեցնեն զիրենք: -105-106. եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ 

պատճառ – 106. ապա թէ մէկայլ այրկէն /ծն.արկանէն/  տղայ կենայ`  նա ի հայրն 

տան–106. Վասն որ կին այրկան  հանդերձ հագնի–106. Եթէ այր կնկան հանդերձ 

հագնի` նզոված է, եւ թէ կնիկ զայրկան /ծն.զայրկանն/` նոյնն է - 106. եւ կինն կէս 

այրկան է համարած յաւրէնքս: -108. նա ելնէ առնու իր այրիկն /ծն.այրիկ/ եւ զինչ 

կամի` զայն այնէ: - 110. Կանանց ժառանգութիւն` նա այս է հանցեղ այլվայ զէդ 

մեկայլս, զոր այրկանն գրեցաք: 110. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ/ծն.իրիկ/ լինի 

առել,  եւ չկենայ տղայ` նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն  տան 

այրկանն – 111. Վասն որ այրկան ու կնկան իրքն անբաժինք լինին – 130. նա ոչ 

կինն իրքն այրկան /ծն.այրկանն/ է,  եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. նա այլ չդառնայ 

իրքն յետ, այլ այրկանն է - 131. եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131. նա այրկանն 

/ծն.իրկանն/ է ամէն իրքն ու այրիկն հոգայ զհոգին – 131.  Ապա երբ այրիկն լինի որ 

մեռնի` նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է - 131. 
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ԱՅՐԻԿ ԱՌՆՈՒԼ   -  Տե՛ս   ԱՅՐԻԿ 

ԱՅՐԻԿ ՄԱՐԴ      -   Տե՛ս  ԱՅՐԻԿ 

ԱՅՐԿՈՒԹԻՒՆ  -  Վասն որ կին առնու եւ չկարէ այրկութիւն անել – 101. Եթէ ոք 

կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել` նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի 

փրթման թողու – 101. 

ԱՅՐԿՈՒԹԻՒՆ ԱՅՆԵԼ  -    Տե՛ս   ԱՅՐԿՈՒԹԻՒՆ 

ԱՅՐԿՈՒԹԻՒՆ ԱՆԵԼ    -     Տե՛ս  ԱՅՐԿՈՒԹԻՒՆ 

ԱՅՐ ՄԱՐԴ  - ուր եւ այր մարդ չմտնէ - 67. 

ԱՅՐՈՒԿԻՆ  - Եւ զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք. եւ ապա 

զկարգաւորացն եւ զաշխարհականացն եւ զայրուկնոջն: - 5. Յայտնի է, որ յառաջն 

եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք` եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն այնոր 

այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն – 20. որ զէդ աշխարհական այրուկինք 

զիրենց ուխտին վառումն առ իրար անցնեն – 43. Վասն այրուկնաց, որ ծառայ 

ընկնին – 48. Վասն այրուկնաց ամուսնութեան – 84. Վասն  դիւահարութեան 

այրուկնաց – 85.  Եւ թէ դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ` նա պատեհ է, որ  

աղէկ քննեն ու ստուգեն, որ սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85.  Եւ թէ վասն 

բոզրածութեան լինի անհանգստութիւնն ի յայրուկնաց մէջն … նա կու հրամայէ 

աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ, եւ վասն 

խորթերոյ լինի պատճառն…նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. եւ առ 

իրար շատ լինին կեցել այրուկինք /ծն. այր եւ կին/ - 130.  Եւս առաւել թէ  քիչ լինին 

կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ`  նա ամէնն դառնայ, եւ  այրկանն  ի 

հաւն բաժին չկայ: - 131. եւ այս է ըզղորդն /ճիշտը` զըղորդն/ եւ ի հին աւրինացն 

հաստատուն, թէ առջին այրուկին /ծն.այրուկինք/ է` եւ թէ այլ հետինու ի հետ: - 

131. 

ԱՅՐԿՏԻ  -  հայնց որ  զիրենց ամէն պէտքն յայնկից ուննային`  այրկտին ի 

յայրկտոյ վանքն եւ կնին ի կանեց: - 43. 

ԱՆԱՀ - Նա կարեն այլոց ամուսնանալ անահ: - 48. նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 

102.  նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 104. 

ԱՆԱՅՐ - Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ խոստացել լինայ թէ`  պսակվիմ ընդ քեզ, 

ու այնով լինայ խաբել զկինն` նա ճարն է որ պսակվի – 96. 

ԱՆԱՉԱՌ -  արժանավոր է ու գիտուն`  հեզ եւ խոհեմ, ու անաչառ եւ  ճշմարիտ ու 

ճշմարտասէր, եւ  յանարժան գործոյ ի զատ: - 58.  եւ ըղորդ զիրաւունք անաչառ 

/ծն.անաչ/  այնէ /ծն.անէ/: - 136. 

ԱՆԱՉԱՌ ԱՅՆԵԼ   -  Տե՛ս   ԱՆԱՉԱՌ 

ԱՆԱՉԱՌՈՒԹԻՒՆ - Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի  թագաւորն 

զիր իրաւունքն տանել ըղորդ, անաչառութեամբ /ծն.անաչառ/ եւ առանց կաշառոյ 

եւ առանց ծուլութեան – 9. 
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ԱՆԱՊԱՏԱՒՈՐ - Վասն անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց – 72. Հարց 

անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց սահման, զոր եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ, ի յայս 

տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72 

ԱՆԱՍՈՒՆ, ԱՆՍՈՒՆ - Հրամայած է յաւրինացն` որ ամենեւին չիշխէ քահանայ ոչ 

մարդ սպաննել եւ ոչ անասուն բնաւ: - 31. Եւ թէ անսուն քշտէ եւ սպաննէ զմարդ` 

նա  զանասունն /ծն.զանսունն/ սպանեն եւ ձգեն, եւ չուտվի: - 78.  ապա անսուն 

զինչ որ լինի`  գլուխքն դառնայ, եւ այճն ի կէս լինի – 84. Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն 

ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք, որ ստուգվի եւ թէ  ընդ անասուն 

մեղանչէ … նա բաժնվի իրաւնաւք – 90.  Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն. կտրեն 

զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա յեկեղեցին տան որ քաւէ: - 96.  Վասն ոսկոյ, 

արծաթոյ կամ անասնոյ կորուսած կամ զինչ որ լինի – 117. Եթէ ոսկի  կամ արծաթ 

կամ անասուն  կամ  ինչ այլ իրք որ լինի կորուսած, ու  տէրն վկայ բերէ կամ երդնու 

որ իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117.  Նոյնպէս եւ 

թէ անսուն կոտրէ կամ կորսնէ կամ պակսեցնէ` նա վճարէ - 119. Եւ անասնոց 

չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ լինի հաստատած – 121. 

Վասն որ թողու զիր անասունք, որ զայլոց արտ ուտեն – 135.  Եթէ ոք զիր 

անասունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի` նա չափին չուանով 

զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան – 135. ապա թէ այլ չլինայ քշտել` նա 

զանասունն /ծն.զանսունն/ մէն քարկոծեն: - 136. Վասն որ զիր հորն բաց թողու եւ 

անսուն ի ներս ընգնի – 137. Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսունն /ծն.անասուն/ 

ընգնի ի ներս` նա զայն կոտրած անսունն  առնու հորոյն տէրն` եւ զէդ որ էր 

անարատ` վճարէ նորան թէ անսնով /ծն.անասնով/ եւ թէ  դրամով: - 137. Նոյպէս եւ 

թէ անսունքն /ծն.անասունքն/ զիրար սպաննեն, նա թէ  ասցած լինայ նորա` թէ 

բռնէ զքո անսունն` քշտան է, եւ նա չլինայ բռնել` նա զայն անսունն ի սպանծին  

տէրն տան եւ զէդ գինք անսնոյն /ծն.անասնոցն/ առնու – 137. Վասն որ  զիր 

անսունն ի յիր ընկեր ի պահ տայ – 160. Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու լինի` ի յիր 

ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ կոտրի … նա զայն երդումն ըղորդ երդնու` որ 

ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել … նա չտայ վճար: - 160. Եւ թէ 

գազանակեր լինի,նա թէ տան անսուն լինի ու տված լինի պոմնով որ ի տունն 

ուննայր, ու ի դուրս եթող` որ կերվաւ` նա վճարէ: - 160. Զի հայնց կու հրամայէ 

իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ անասնոյ /ծն.անսնոյ/ նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն 

պատճառն – 162. զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. Վասն որ անսուն 

փաթըթվի ընդ չվան – 163.  Եթէ ոք զմարդոյ անասուն /ծն.անսուն/  տեսնու ի չվան 

փաթըթած կամ ուրեք փակած կամ ընկած կամ կոտրած`  նա զէդ իր անձինն է 

պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163.  Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան եւ 

կամ զայլազգ գրաստ եւ կամ այլ անսուն /ծն.անասուն/, եւ յղրկէ ուրեք ի բան, եւ նա 

տանի ի ջուր, կամ ի կապ կամ ի փոս, կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ 

մեռնի` նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 164.  Վասն որ անսուն 
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դիւահարի – 166. Եթէ ումեք անսուն /ծն.անասուն/ դիւահրե  նա գիտել պարտ է որ 

ի յիրենց մեղացն է եւ ոչ յանասնոց /ծն.յանասնոցն/, եւ Աստուած այն անասնով 

/ծն.անասնովն/ կու հանդիմանէ զտէրն – 166. ու զայն անսունն զենէ, ու 

անաւրինաց ծախէ եւ կամ բաժնէ: - 167. Եւ զայլ անսնոցն վնասն տեսնուլ պիտի եւ 

զպահրանն, նոյնպէս եւ զարծաւղն եւ զսպաննելն եւ զգնելն անասնոց 

/ծն.անասնոցն/ - 167. Վասն որ անսուն մտէ յայգի կամ յածուք – 167. Եթէ անասունք 

մտեն ի յայգի  կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ  վնաս զինչ ու լինի` նա 

պախրէի ու  գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք, եւ  զամէն ազգ գրաստ – 167. նա 

անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ  զդարպսուն հնկակն: - 168.  մէկզմէկի ուտեն ու 

անսունքն գերնան – 168.  նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել` նա  

հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի – 168. ու երեք հետ սէր այնէ անսնոյն 

տիրոջն – 168. նա վճարէ անասնոյն /ծն.անսնոյն/ տէրն զվնասն, ու վնասուն տէրն 

զանասունն /ծն.զանսունն/ - 168.  նա զոր խափան կենայ անասնոյն /ծն.անսնոյն/  

նա ինք վճարէ - 168.  եւ թէ անբժշկելի լինի զարկքն, եւ ուտելոյ անասուն 

/ծն.անսուն/ լինայ` նա զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու–169. նա զինչ աժենայ 

անասունն` նա ի չորս բաժնէն մէկն է տուգանքն–169. զի ամէն աշխարհս 

անասնով/ծն,անսնով/ մէն չկարեն ապրիլ զէտ զթուրքմանն– 169. նա պիտի 

զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել, որ  զանասունքն հայնց պահեն` որ վնաս 

չայնեն – 169.  Եւ այս ի վերայ մեծ անասնոցն ու  երմկի եւ խաշանց եւ ամենայն 

չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

ԱՆԱՐԱՏ - եւ զէդ որ էր անարատ` վճարէ նորա թէ անսնով եւ թէ դրամով: - 137. 

ԱՆԱՐԳԱՆՔ -  Ապա թէ հուքրելով լինի վասն պղծութեան` դու արա նմա զէտ 

զանարգանացն /ծն. զանարգմանն/ որ գրեցաք – 75.  Եւ այլ մանտր մանտր ծեծերն`  

որ լինեն կապոյտ կամ անարգանք կամ քաշել ուժով նա կու հրամայէ աւրէնքս որ 

այնոր  վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145. 

ԱՆԱՐԳԵԼ  -  Վասն որ ոք զքահանայ ծեծէ եւ անարգէ - 19. Զքահանայ թէ ոք 

անարգէ կամ ծեծէ` նա զԱստուած կու անարգէ. զի Քրիստոս հրամայեց` թէ` որ 

զձեզ անարգէ` զիս անարգէ - 19. Վասն որ  զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ - 74. 

Եթէ ոք զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա  զայսոր դատաստանն ինք Աստուած 

է հրամել ընդ Մովսէս – 74. Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է` եւ զեկեղեցի եւ 

զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 74. քարկոծել պարտ է, զի անարգեաց: - 75. 

որ  անարգեց զպսակն եւ կոխեց: - 91. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով` 

թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն` նա մեռանի, կամ անարգէ կամ  բամբասէ`  մեռնի 

– 114. 

ԱՆԱՐԺԱՆ - Առ որս ես` Սմբատս անարժան/ծն.որեմ արժան/  եւ մեղաւոր ծառայս 

Աստուծոյ … բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս 

ծերացեալ մտաւք –4. Վասն որ մռտէ ի թագաւորէն եւ կամ յիշխանէ եւ անարժան 

իրք ասէ - 25. Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ`  եւ 
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կամ վասն իշխանի` կամ մռտէ, նա պատեհ է` յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. 

որ արժանաւոր է ու գիտուն` հեզ եւ խոհեմ, ու անաչառ եւ ճշմարիտ ու 

ճշմարտասէր, եւ յանարժան գործոյ ի զատ: - 58. Վասն որ յանգէտս անարժան 

հաղորդի – 74. 

ԱՆԱՐԻՈՒԹԻՒՆ – նա այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ 

յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ կամ յայլ այսպիսեացս, եւ կամ ի ծառութրացն 

յանարիութենէ: -  153. 

ԱՆԱՒԹ -  Եթէ ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ` կամ յանաւթից` կամ ի  զգեստուց`  կամ ի 

մոմեղինէ` կամ յայլ իրաց  գողանայ, նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ 

զիրքն – 23. Եւ զանաւթ /ծն.զանորք/ եւ  զսպասն եկեղեցոյ ինքըն պահէ: - 35.  Եւ թէ 

վնաս լինի ի յանաւթն, նա վճարէ: - 73. Վասն որ կարաս ծախէ կամ այլ ազգ անաւթ 

– 124. Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ … որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր 

գինին ամբողջ պահէ` նա լեալ է  բարի: - 124.  Վասն որ անաւթ  առնու վարձով – 

159. Եթէ ոք իրք անաւթ /ծն.անաւք/ առնու մարդոյ ի բան վարձով` նա զվարձն տայ 

ու զամանն – 159. 

ԱՆԱՒՐԷՆ - զի յանաւրինի սերմէ է եւ տեղի լինի նախատանաց եւ բամբասանաց 

առ մարդիկ: - 25. Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ` նա վասն մեծ 

ատելութեանն, որ կայ ի մէջն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն 

սպաննաւղն: - 33. եւ ոչ ասացին թէ  դիւաց եւ անաւրինաց կերակուր տուք 

զքրիստոնէք: - 41. Վասն  մեղաց Աստուած կու տայ զմեզ ի ձեռն անաւրինաց: - 48. 

Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է` եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ 

զմկրտութիւն, եւ թէ անաւրէն լինայ, նա  մեր է վրէժխնդրութեան – 74. Եւ գիտել 

պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք` քան զայն,  որ մարդ իր թրովն 

շահի յանաւրինաց ծեծ – 128. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայ գնէ յանաւրինաց` նա 

ծառայէ զգնաւղն Է տարի – 132. Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ 

քրիստոնէի` նա կարէ զէդ ծառայ մի  ուննալ  զինք. բայց չկարէ յանաւրէնքի 

/ծն.յանաւրէնք/ ծախել – 133.  Վասն որ քրիստոնէ  գողնայ ու տանի անաւրինաց 

ծախէ - 138.  Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի` անաւրինաց ծախէ` նա  

անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 138. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի 

քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ` 

բահրակ անաւրինաւք` նա նզոված է, ու ձգած է հայրենէտրութենէն – 149. նա 

զկէսն վճարէ անաւրէնն – 157. ու զայն անսունն զենէ, ու  անաւրինաց ծախէ եւ կամ 

բաժնէ: - 167. 

ԱՆԱՒՐԷՆՈՒԹԻՒՆ - Զի ոչ թէ որ գործեն զանաւրէնութիւն, ի ճանապարհս նորա 

գնասցեն: - 3. 

ԱՆԲԱԺԻՆ -  Վասն որ այրկան ու կնկան իրքն անբաժինք լինին – 130. Եթէ այրն ու 

կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամեն ստացուածքն անբաժին ընդ իրար` 

նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. 
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ԱՆԲԱԺՆԵԼԻ – նա տայ հաւրն յիսուն դրամ, ու պսակվի ընդ ինք անբաժնելի: - 97. 

ԱՆԲԱԽՏԵԼ - Եթէ  ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին առնու` որ  չկենայ 

ճար որ ի հուն ելնէ, կամ հայնց անգամ` որ չկարէ իր ոք տեվել` նա հայնց է 

հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. 

ԱՆԲԺՇԿԵԼԻ - Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի  

եւ կամ պիսակութիւն` թէ  այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ տարոյն ազատ 

են: - 86. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին առնու`  որ չկենայ ճար 

որ ի հուն ելնէ, կամ հայնց անգամ` որ չկարէ իր ոք տեվել` նա հայնց է հրամայած 

յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. եւ թէ անբժշկելի լինի 

զարկքն, եւ ուտելոյ անասուն լինայ` նա զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու – 

169. 

ԱՆԲԻԾ - Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յաւրէնս Տեառն: - 3 

ԱՆԳԱՄ – նոյնպէս եւ մահրն հետ կնկնան /ծն. կնկանն/ մահուն տղային է, որպես 

բազում անգամ գրեցաւ: - 86.  կամ հայնց անգամ` որ չկարէ իր ոք տեվել` նա հայնց 

է հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. 

ԱՆԳԱՒՏԻ - Եւ Զ դասք են սարկաւագունքն. եւ սքեմով նոյն են, բայց անգաւտի 

կանգնին` եւ ի ձախ թեւն ուրար: - 66. եւ սքեմ  զնոյն ունին,  բայց հոլանի հագնին 

անգաւտի, եւ ուրար ի յերկու ուսն: - 67.  Եւ սքեմ հագնին նոյնպէս հոլանի 

անգաւտի, եւ ոնոփորոն յերկու ուսն: - 67. Եւ ոնոփորոն նոյնն է, բայց եւ հոլանի 

անգաւտի այլ հագնի: - 67. 

ԱՆԳԷՏ - աշխարհականքն անգէտքն զբարին տեսնուն եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ 

զչարն, եւ առաւել առաջնորդքն: - 46. եւ այդ նոր դիր է նոր սահման` որ ոչ է 

յառաջնոցն, ու անգէտ ժողովուրդն հաւնել են տգիտութեան: - 53.  Վասն որ 

յանգէտս անարժան հաղորդի – 74. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա 

պատեհ է տեսնուլ զմարդն`  թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի – 74. Եւ թէ ընդ 

անգէտսն արար, նա հինգպատիկ կարգ քաշէ քան զարժանն: - 75. Բայց կու 

հրամայէ աւրէնքս` որ այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն /ծն.զանգէտսն/ ու իր սուղ 

իրք ծախէ,  նա զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 127.  բահրակ թէ  տղայ լինի ու 

անգէտ`  նա զբժշկաց վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի  որ տայ: - 165. 

ԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ խալապայն 

անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ կռուին ընդ իրար, նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

չունի մեղք – 150. 

ԱՆԴ - Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ…զմեծ պատրիարքութեան  աթոռն ի 

յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65. 

ԱՆԴԱՏԱՊԱՐՏ – նա անդատապարտ է ի դարպսէ - 94. 

ԱՆԴԱՐՁ - Բայց ըղորդ գրաստնոյ վաճառն այս է, որ  եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի` 

նա իր է անդարձ – 121.  ապա թէ տեսնու, եւ այպովն գնէ`  նա իր է անդարձ: - 126. 
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ապա որ կամաւք եւ աւտրէ ու ձեռնգրով   ծախէ,  նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 

129. 

ԱՆԴԷՆ - Զամէնն զինչ որ աստէն գործէք` դուք անդէն գտանելոց էք` թէ չար եւ թէ 

բարի: - 15. 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ – նոմոսով է` զանդրանիկն կացուցանել յաթոռ ինքնակալութեան –7. 

Բայց զանդրանիկն Աստուած է հարկեւորել – 113. 

ԱՆԴԻՄԱԴԱՐՁ - Ապա թէ թոռունք չկենան`  նա երբ հայրն կենայ` նա հայնց 

ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն` անդիմադարձ– 111. 

ԱՆԴՈՒՍՏՐ - Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի` կամ 

անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա  կարէ դնել, ապա իր 

ընչիցն մէն – 49. 

ԱՆԵԼ - եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ բան լինի արեալ /ծն.այրել/ վասն 

ատելութեան, նա  զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն: - 28. որ 

ընտրէր ու զվատն անէր: - 45. Եթէ ոք դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց կամ 

դարպսու, նաւմաւսով արած լինի ու կտրած` անհնազանդ լինի, նա զայս 

Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, որ մեռնի անսղալ: - 76. եւ թողու զկնիկն, ու 

պէտ չլինայ արել /ծն.այրել/ իր բնաւ – 92. Վասն որ կին  առնու եւ չկարէ 

այրկութիւն  անել – 101. Եւ անէ /ծն.այնէ/  զինչ հաշիւ լինի արած ու պոման ընդ 

իրար: - 102.  նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 

130. Վասն որ տղայութիւն անեն ու մահ լինի – 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն 

անեն` եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն 

ու ի չաքն հային` զէդ գրեցաւ: - 140. ու թէ այնէ, ոք զայս` նա դատաւորք աւրինաւք 

զնոյն պարտին արբուցանել անաւղացն /ծն.այնաւղացն/: - 144. Ապա թէ ոչ` որ ի 

դատաստան ընկնի` նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր 

ինք ընկերին խմցոյց. հայնց ցասմամբ, զինչ այն ուժն արժենայ, զոր  արել /ծն.այրել/ 

լինայ` նա իրաւունքն այն չափով տայ իր: - 162. նա պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու 

տուգնաւք անել/գրքում՝ ահել,ծն.անել/ - 169. 

ԱՆԵՐԿԵՂՈՒԹԻՒՆ -  Այնոնք որ աներկեղութեամբ զիրենց պսակով կինն թողուն 

… նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի 

պահէն ի դուրս մնան – 100. 

ԱՆԶԳԱՄ – Ու թէ այլ յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ` եւ 

զէդ պեղծ եւ անզգամ մարդ վստահի ձգվի: - 59. 

ԱՆԷԾՔ – նա անէծք է գրած այնոր – 50.  որ լնու զասացեալ զանէծսն -  146. նա ընդ 

անիծիւք է` որ նենգէ մաւրն: - 164. 

ԱՆԸՆԳՄԱՀ, ԱՆԸՆԿՄԱՀ – Վասն այնոց որ անընգմահ լինին – 114. Հարցանէն  

յաւրէնքս վասն  անընկմահու` /ծն.անընգմահու/  թէ լինի իրենց թաղումն կամ 

պատարագ.  նա կու հրամայէ թէ`  աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի  լինել, զի 

անընկմահն ի բազումս բաժնին – 115. 
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ԱՆԸՆԿՄԱՀ   - Տե՛ս  ԱՆԸՆԳՄԱՀ 

ԱՆԹՈՂՆԵԼԻ - եւ կուսան  աբեղայի մեղաց պատճառ լինի` եւ իր անթողնելի 

/ծն.անթողլի/ մեղք շահի – 51. 

ԱՆԻԾԵԼ – նա այլ խիստ  այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. Կու 

հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ`  մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ 

իրքն ընդ աղէկին ծախէ` նա  անիծած է - 126. 

ԱՆԻՐԱՒ -  Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով  այրել եւ քարկոծել, զէդ 

անհաւատ. զի ծուռ ու անիրաւ տիպօն դրին: - 53. 

ԱՆԼՍՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - Եւ որ ի հիւընդին դեհն լինին պատճառք` նա այս են, որ կամ 

լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ /ծն.յանլսըրդութենէ/ կամ յուտելոյ, կամ 

բացուելոյ, եւ կամ յայլ այսպիսեացս – 153. 

ԱՆԽԱԼԱՊԱՅ – Ու զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն բաժինքն սիրով եւ 

անխալապայ` որպէս գրել ենք` առնու ամէն մէկ զիր բաժինն սալար:- 37. 

ԱՆԽԵԼԵԼ – Վասն դիւահարի որ անխելի եւ մարդ սպաննէ - 166. Եթէ ոք ընդ 

դիւահարութիւն ի ներս անխել /ծն. անխելի/ եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ 

սպաննէ` նա պատեհ է աղէկ ստուգել – 166. 

ԱՆԽԵՂՃ - Եւ զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ դրամ հարթեն` անխեղճ առ 

պարոնութիւնն` զձեռք կտրեն ի պակասն: - 127. 

ԱՆԽՆԱՄ-Ապա թէ ոչ` որ անխնամ երետ որոգայթել` նա պարտական է:- 152. 

ԱՆԿԱՐԱՒՂ – սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց 

երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին` վտանգելոցն եւ անկարաւղացն`  

տառապելացն եւ ուսումնաւորացն – 43. 

ԱՆԿԱՐԻՔ -  նա զիրն աղէկ ունէր` ու անկարիք կայր – 93.                                         

ԱՆԿԵԱԼ – թէ սուտ ելնէ անկեալն /ծն.անգեալն/ ի կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ 

լինի,  նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ - 28. 

ԱՆԿԵՐՊԱՐԱՆՔ - Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ  դեռ 

անկերպարանք լինի եւ խլինք` նա կէս  տղայի վճարէ  ցհայրն – 103. 

ԱՆԿՈՂԻՆ - Եւ աշխարհի էրեց`  որ անորդի մեռնի, նա  եպիսկոպոսն զհալաւն 

զամէն եւ զանկողինն առնու – 52. 

ԱՆՀԱՂՈՐԴ - Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ կին առնու, նա Ե տարի ի դուրք 

կենայ ի եկեղեցոյն եւ ապաշխարէ, եւ երկուք ի ներքս անհաղորդ, եւ ապա լաւկ 

հաղորդի ի սուրբ խորհրդոյն: - 62. 

ԱՆՀԱՆԳՍՏԵԼ – նա վասն այնոր կու անհանգստեն զիրենք վարդապետներն – 77. 

ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹԻՒՆ -  Ապա  յայդ տեղդ պատեհ է, որ  եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ 

փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48.  եւ թէ երկուքն են վատ` նա նորն 

դնէ, որ հանգչի այն ուխտն եւ չլինի փոխանակ ուխտի անհանգստութեան տեղի: - 

79. Ապա թէ ուրդի` որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն անհանգստութիւն կենայ 

յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 
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84.  Եւ թէ վասն բոզրածութեան լինի անհանգստութիւնն ի յայրուկնաց մէջն … նա 

կու հրամայէ աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց 

մէջ, եւ վասն խորթերոյ լինի պատճառն … նա տան զխորթերն ի յազգն, որ 

հանգչին: - 91. 

ԱՆՀԱՍԱԿ – Քահանայ` որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ … նա զկարգն 

կորսնէ: - 105. 

ԱՆՀԱՍԿՆԱԼԻ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս – 4. 

ԱՆՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ -եւ թէ վասն անհաստատութեանն կամ տվայտութեան, կամ 

թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ եւ նա վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան զինքն` նա զէդ 

մեծ մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն ու վճարվի 

զարիւնն – 93. 

ԱՆՀԱՒԱՏ – քաւէլ թէ ճշմարտեն որ անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջին 

ձեռնադրաւղն`  եւ ապա ձեռնադրեն, նա  չկորսնէ զկարգն – 22.  եւ այն որ կրկին 

կարգ էառ`  նա զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ կորսնէ`  եւ տուժվի ի դարպասէն 

իրաւամբք: - 22.  Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի` նա զկարքն առնուն  ու դարպսուն 

նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն` զէդ գողոյ ու անհաւատի: - 23. նա զինչ 

կամենայ կարէ այնել` թէ տաճիկ սպաննէ  եւ թէ  անհաւատ  դէպ ի Քրիստոս – 31.  

Եւ գիտացիք որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ  

ի կապալ հանելն` եպիսկոպոսաց թուլութեամբ` որ չեն այնոնք զէդ  

սատանայապաշտք ի յայրելն: - 53. Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայսպիսիքն հրով 

այրել եւ քարկոծել, զէդ անհաւատ /ծն.զանհաւատ/ - 53. զի լաւ դարպսուն է քան 

անհաւտին որդւոցն: - 54. Ու թէ չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող 

ի պարոնութեան /գրքում` պարոնության/  դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ 

առնու զինչ ուննայ – 54. այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք ծախէ, 

նա զինք զէդ գող եւ անհաւատ դատեն – 127. Վասն որ անհաւատք զմեռելն 

կողոպտեն – 144. Վասն այն ազգ անհաւատաց /ծն.անհավատացն/, որ զմեռեալ 

կողոպտեն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ  գայ 

վասն այն մեռելին` նա  չմեռանի. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ 

թողութիւն – 144. 

ԱՆՀԱՒՏՈՒԹԻՒՆ - Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա  

լուկ վասն իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն 

չկորսնեն: - 15.  Բայց որդիքն  ի հաւր մահապարտութիւնն բռնվին` այնոնք, որ յետ 

անհաւտութեանն են ծնած, նոյնպէս եւ կինն – 115. 

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴ - Եւ որ այսոր անհնազանդ լինի ու այլազգ այնէ, նա երեք հետ իր 

խրատն տան – 46.  Եթէ ոք դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց եւ դարպսու, 

նաւմաւսով արած լինայ ու կտրած` նա անհնազանդ լինի,  նա զայս Աստուած է 

հրամայել ընդ Մովսէս, որ մեռնի անսղալ: - 76.  Ապա թէ ուրդի` որ վասն 
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անհնազանդ լինելոյ կնկանն անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու տայ 

հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84.  Եւ թէ գրէ կտակ, եւ 

զիր  ծառայն իւր ժառանգ դնէ` նա կարաւղ է հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ 

ծառայի տալ ըստ իր կամաց: - 109. 

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ - ապա պարտ է յառաջ իր ապաշխարութիւն տալ քաշել 

վասն անհնազանդութեանն. զպատեհն: - 54. յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ 

վասն անհնազանդութեան /ծն. անհանգստութեան/ թողուլ – 84. 

ԱՆՀՆԱՐ - Զբերդտուքն եւ զայնպիսիքն անհնար պիտի սպաննել եւ զկինն ու 

զորդիսն ծառայ տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. Բայց թէ զտուրտվելն 

կատարեալ լինի այրել, անհնար մեռնի: - 10. նա ոսկին թագվորին  է անհնար – 12. 

Ապա թէ  անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ`  նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի 

մէջն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. նա 

անհնար է իրաւնաւք մեռնի – 114. Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի` 

անաւրինաց ծախէ` նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 138. Եւ այլ ի տես եւ 

յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն` որ անհնար արծաւղ դնվի 

վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: - 168. 

ԱՆՀՈԳՈՒԹԻՒՆ – նա իր կինն զինք ի յիր անհոգութիւնն սպաննէ: - 95. 

ԱՆՀՈԳՑՆԵԼ - Եւ թէ ոք անհոգցնէ  զմուխատրայն` եւ  յուղարկէ զմարդ, ու մեռնի` 

նոյնպէս մահապարտ է: - 149. 

ԱՆՀՐԱՄԱՆ -  Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ` նա վճարէ. եւ թէ  հրամնաւք 

լինի հեծել` նա զինչ արժենայ միատակ վճարէ, եւ թէ անհրամանք 

/ծն.անհամանք/` նա կրկին: - 138. 

 ԱՆՁ    -   Տե՛ս   ԱՆՁՆ 

ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹԻՒՆ – Վասն անձեռնմխելիութեան իրքին եկեղեցւոյ – 60. 

ԱՆՁՆ -  որ սպաննէ զթշնամին անձին իւրոյ – 31. ու թէ չառնու յանձն,  նա զէդ 

հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն – 59. Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ 

դեռ ոչ զեռսուն տարին մարդն չէ լցել` նա երէց չայնեն, ինչուր այլ աւագ լինայ ու 

զիր անձն փորձեն, ու ապա այնեն: - 63. նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն 

տուգանք տայ կնոջն իր  անձինն գին – 87. Վասն որ զկոյս յանձնէ հանէ - 97. Եթէ ոք 

զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ`  նա թէ խնամէխաւսւած 

լինի`  նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ – 97. Վասն թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ 

հաւրն կամաւք – 102. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ 

առնու հանէ յանձէ /ծն.յանձնէ/` նա` իրք որ կամաւք է լել` նա  տուգանք չպարտի – 

102. Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն` նա անձն ընդ անձին տուժի – 103. Ապա 

թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ` նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք 

բաժնէն զմէկն տան այրկանն, թէ  կալել լինի զայն զկնիկն, եւ ի յանձնէ հանել – 111.  

նա զէդ իր անձինն է  պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163. 

ԱՆՁՆ ԸՆԴ ԱՆՁԻՆ    -    Տե՛ս   ԱՆՁՆ 
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ԱՆՃԱՐԱԿ -  Ապա  անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն – 16. 

ԱՆՃԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ, ԱՆՃԱՐԿՈՒԹԻՒՆ - Բայց թէ անճարկութենէ լինի` որ բնաւ 

որդի չկենայ թագաւորին` այլ դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման` որ 

հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8. Զի թէպէտ 

եւ յառաջի կանոնքն չկայր այս  որ կարէ վասն անհնազանդութեան թողուլ, բայց 

յետեւ վասն անճարակութեանն /ծն. անկարգութեան/, որ տեսան որ այլ մեծ վզէն 

կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84. Բայց երբ որդի չկենայ` նա 

անճարկութեամբ /ծն.անհարկութեամբ/ դստերքն այսցեղ ժառանգեն – 109.  Այս 

ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած – 112. 

ԱՆՃԱՐԿԵԼ - ես ֆըլանս … վասն իսայ  պատճառանացս անճարկեցայ – 98. 

ԱՆՃԱՐԿՈՒԹԻՒՆ –      Տե՛ս   ԱՆՃԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ 

ԱՆՄԵՂ - Ապա անմեղ արձակածն կարէ ամուսնանալ, զի ազատ է: - 88. ու զկինն 

սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան – 94. Յայս պիտի հայիք դատաւորացն, եւ պատրաստ 

կենալ յանմեղ արենէ:-150. նա զայն զարկն իր քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն 

եզարկ–162. նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ` զինչ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն 

պիտի որ տանջուէր, նա զինք տանջեն թէ մահու էր` թէ խրատելոյ եւ թէ տուգնելոյ: 

- 163. 

ԱՆՄԵՂԱԴԻՐ-Զորս աղաչեմ անմեղադիր լինել իմոյ նուաստութեանս– 4. 

ԱՆՄԵՂԱԴԻՐ ԼԻՆԵԼ  -  Տե՛ս   ԱՆՄԵՂԱԴԻՐ 

ԱՆՄԵՂԱՆՔ - Եւ թէ ատեցվոր լինին մէկնումէկն`  անմեղանք` առանց 

բոզութեան` նա պատեհ է  յերկար ժամանակ փնտռել – 87. 

ԱՆՄՈՒՂ – Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ  քար, եւ կամ յանմուղ 

գրաստ` ի  կահրայ, եւ մեռանի` նա  արեան տէր է - 152. 

ԱՆՅԱՊԱՂ – նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. եւ նա զիր դեկանն ի ծախաւղէն  

առնու անյապաղ – 121. 

ԱՆՆԱԽԱՆՁ - եւ այլքն զէդ աւագ ընկերոջն հնազանդին իր աննախանձ – 34. 

ԱՆՇԷՆ – կամ թող երթան յանշէնն /ծն.յանշենն/  որպէս սահմանած է իրենց: - 169. 

ԱՆՇԻՆՈՒԹԻՒՆ - զի շէնն այնոց անշինութեամբ /ծն.անշինութեամբն/ պահվի եւ 

գոյանայ լիութեամբ այս երկու իրաւքս – 170. 

ԱՆՈՐԴԻ - Եթէ այր եւ եթէ կին որ … անորդի մեռնի` կամ անդուստր, եւ յիր ազգէ 

իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել – 48. Վասն որ աշխարհի երէց անորդի 

մեռնի – 51. 

ԱՆՈՒԱՆԵԱԼ - եւ զայս անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն – 43. 

ԱՆՈՒԱՆԵԼ – որ ջանուն անուանին – 21. Եթէ այր եւ եթէ կին որ …  անորդի 

մեռնի` կամ անդուստր, եւ ի  յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել 

– 49. Վասն որ ոք զինք սուտ քահանայ անուանէ - 54. 

ԱՆՈՒՆ -  Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ չկարէ կոչիլ վարդապետ 

անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց վկայութեան – 26.  Ու ի  
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յայն կու հային`  թէ զեկեղեցեաց անուանքն այլ եւ այլ են այրել – 42. զորս թէ 

յառաջագոյն զայս գիտացել էին առաջինքն, նա  չէին այրել վասն այս ահիս քան 

մէկ անուն: - 42. նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի, ու 

յայն սուրբ տեղն յուղարկել` ում անուն զխաբէութեամբն ժողովքն կու այնէր – 78. 

ես կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98. 

ԱՆՈՒՇ – Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ 

անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ  հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 

38. 

ԱՆՈՒՇԱՀՈՏ - Եւ զհինկ պահուն աղաւթքն եւ զսաղմոսերգութիւնսն կատարեն 

անուշահոտ խնկաւք: - 37. 

ԱՆՈՒՇԱՁԱՅՆ -  Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն` թէ  ինայ երէցն լաւ է 

քան զիսայ  կամ այլն անուշաձայն – 34. 

ԱՆՈՒՇԱՑՆԵԼ – Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան 

զիրենք եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն 

փրկութիւն – 38. Ապա կու հրամայե  օրենքս  զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ 

խնամել  եւ անուշացնել ի գործ, որ շատք դիմեն ու գան ի յուսումն: - 77. 

ԱՆՈՒՇՈՒԹԻՒՆ -  Ամ թէ զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն` նա տան 

անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն: - 162. 

ԱՆՊԱԿԱՍ - Եւ իրաւունք է, որ զդրած պոմանն եւ զվարձն անպակաս  տան իրենց 

– 173. 

ԱՆՊԱՏԵՀ - Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք  ասէ … նա 

պատեհ է` յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ բան 

լինի արեալ վասն ատելութեան, նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ 

յեպիսկոպոսէն: - 28.  Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա 

եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ 

ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: -55. Նոյնպես եւ թէ անպատեհ 

/ծն.անպատիժ/  բանդրէ, նա զինք բանադրեն`  որ ապաշխարէ - 56. Եւ թէ ոք … 

զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ տեղ մսխէ, նա նզոված է ի սուրբ 

հայրապետացն: - 64.  Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուցն լինի, նա հայնց տուգնէն 

զայրիկն, թէ  զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ - 92. 

ԱՆՊԱՏԵՀՈՒԹԻՒՆ - Բայց ու տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ անպատեհութիւն 

այնեն` նա ընդ կաթողիկոսն եւ ընդ  պատրիարքն ասեն:  - 64. 

ԱՆՊԱՏՃԱՌ - եւ ինք զիր կինն առնու անպատճառ – 106. 

ԱՆՊԱՐՏ - ապա որ չայնէ` նա զվրէժ դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս, եւ 

մեք անպարտ մնամք: - 36. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն էլ 

լինան գողցել` նա  անպարտ է` չվճարէ պահաւղն – 147. անպարտ են տէրքն – 148. 

Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ` 

թէ`  զիտայ պատրաստ արայ, ու նա  չայնէ, ու վասն այնոր վնասի` նա անպարտ է: 
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- 152. ապա թէ իր կամաւք լինի եղել ու վարձով` նա անպարտ է: -153. Ու թէ 

վարաւղն մեռնի ի վերայ պնդելոյն` նա գրաստուն տէրն անպարտ է: - 165. Թէ 

բանտվաւղէն լինի, ու ասէ թէ` գահէ կամ վարէ, եւ նա  զհրամանքն կատարէ ու 

մեռնի` նա անպարտ է - 165. 

ԱՆՊՍԱԿ – Չէ իրաւունք որ թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ – 9. Եւ  թէ յետ Է 

տարոյն գայ այրիկն. ու գտնու այլ այր կնկանն պսակով` նա թէ անպսակ է, նա 

առնու առաջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. Եթէ ոք առուգնայք այնէ` անպսակ`  

նա որդիքն բճեր լինին: - 103. 

ԱՆՍԳԱՄ – Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն վասն այնոր է սահմանած 

արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց  դատաստան կարէ ոք տանել 

կնկանն` ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ:- 99. 

ԱՆՍԽԱԼ, ԱՆՍՂԱԼ - Եւ զայլ քահանայիցն եւ զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն 

անսղալ ի կարգի պահէ եւ սահմանէ - 35. Եւ քահանայ որ դեկան տայ վաշխով` 

վարվի յամէն եկեղեցոյն անսղալ: - 62. նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, 

որ մեռնի անսղալ: - 76. նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ 

զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի – 89. նա առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 

91. նա զիր կինն անսղալ առնու – 106. նա ըղորդ ժառանգութիւնն չխանծրի եւ 

յորժամ գան ի դատաստան, նա առնու անսղալ: - 129. Եւ իրաւունք է, որ իրենք 

պարտին, որ զիրենց պահքն անսխալ ու աղէկ պահեն: - 173. զգողցածն ու 

զզարկածն եւ զսպաննածն ու զկոտրածն անսղալ վճարել պիտի: - 173. 

ԱՆՍՂԱԼ   -  Տե՛ս  ԱՆՍԽԱԼ 

ԱՆՍՈՒՆ   -  Տե՛ս  ԱՆԱՍՈՒՆ 

ԱՆՍՈՒՐԲ - որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ – 37. Եթէ ոք ընդ անգէտս 

հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն` թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ  

հասակի – 74. 

ԱՆՏԻ -  Ամա ով ուզէ որ ուսնի` նա  թող անտի ուսնի – 36. եւ անտի ճշմարտեցի 

զուղղութիւն սահմանիս – 36. զայս անտի գրեցաք համառաւտ: - 36. Հիւանդանոց 

ուր կենայ` նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ – 51.  Յոհաննէս 

աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի 

դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ – 57. 

ԱՆՏԻՈՔ - Մեծն ի հայրապետսն` Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր 

ի հին սահմանն, եւ ի հետ սորա` Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն/ծն.Անտիոքայն/ - 

57. 

ԱՆՑԱՒՈՐ - Բայց պարտ է ամենայն դատաւորած գիտենալ, որ երազի նման է 

աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. 

ԱՆՑՆԵԼ  - Եւ ընդ այս ըղորդ անցնել /ծն. ավելի առնուլ/` այլ չէքուչէք չէ պատեհ 

առնուլ ավելի ի հարկատվացն: - 13. Եթէ երկու մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ 

կամաթք մարդիկք լինին` նա տուգանքն  սակաւ լինի այնոր: - 18.  Զէդ երբ մարդ 
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կացին ածէ ու ճուղ կտրէ` նա անցնի կացինն եւ ընկերոջն դիպի ու սպաննէ - 33.  

Նոյնպէս եւ թէ ոք հետ իրաց նետ ձգէ` նա անցնի եւ մարդոյ դիպի ու մեռնի – 33. որ 

զէդ աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ  իրար անցնեն – 43.  

Եթէ երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել…նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99. Եւ անասնոց չորքոտանեաց 

վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ լինի հաստատած, որ չլինի գողունի` 

կամ ի հնոյ կաղ` կամ փըքոտ կամ որ ի գետ նստի եւ չանցնի ընդ կարմուջ` կամ 

հաւկուր` կամ քշտան` կամ հարուն: - 121. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ 

ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա անցած լինի – 123.  բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն 

է հասել.  թէ ի կերակրոյն կամ ի տարոյն պեղծութենէն  անցնի` նա գնաւղին է: - 

124. նա  անցնի ու դիպի եւ սպաննէ - 154. Ու թէ անցնելտայ ընդ քարն`  միատակ 

վճարէ տէրն ապա թէ  գողնա` չորս տակ – 171. 

ԱՆՓՈՅԹ – որ լաւկ լուծել լինայ եւ թողել անփոյթ` նա ի լման վճարէ - 152. եւ ի 

լմանն այս է, որ սպրկիկ անփոյթ լինի այրել, եւ կէս այն է, որ միջակ լինի փոյթն եւ 

յանփոյթն: - 173. 

ԱՇԱԿԵՐՏ, ԱՇԿԵՐՏ - Վասն վարդապետին որ զաշկերտն յուսցնելն քշտէ որ մեռնի 

– 32. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ /ծն,զաշակերտն/  քշտէ ու մեռնի, նա 

նոյնն սպաննաւղ է - 32.  Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ  

զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք` նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա 

եպիսկոպոսին են: - 64. Ու թէ չայնեն զայս աշակերտքն, նա վասն այնոր կու 

անհանգստեն զիրենք վարդապետներն – 77. զաշկերտն խակ բաժնեն ու հրամանք 

տան – 153.  եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի, կամ  

վարդապետ զաշակերտ  կամ մայր զդուստր … որ  մահ լինի զինչ  ցեղ ու է … նա 

այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս – 154. 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ - Առ որս ես` Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս  

Աստուծոյ…բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ 

մտաւք -4. 

ԱՇԽԱՏԵԼ - Առ որս ես` Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս  

Աստուծոյ…բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ 

մտաւք -4. եւ ձեռաւք իմովք աշխատեցայ եւ փոխեցի զսա ի չար եւ ի դառն 

ժամանակի: - 4. 

ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական  բառս-4. 

ԱՇԽԱՐՀ -  բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է` որ աղէկ տեսնու 

հայրն` իր ամէն գաւառաւքն եւ  գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ եկեղեցովն – 7. 

երազի նման է աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր–14. Բայց վայ` որ զայն 

լուծել են վասն նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ ատելութիւն մտել առ իրար 

աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին–36. նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ այլ  
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ազգականացն`  պառկելիքն եւ հալաւն  սաւլերն  եւ գաւտին` եւ այլ այսպիսի 

ըռահ ի կանանց  վանքն երթայ – 44.  Վասն աշխարհի իրիցնոյ  սահմանի – 45.  Եւ 

այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է, զատկին շաբաթ աւրն, եւ կիրակի աւրն, եւ 

կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան,  Աստուածածնին ննջմանն, խաչին տաւնին, 

աւետեացն` այսոք աշխարհի երիցնոյն` եւ եկեղեցոյն:-45. Վասն որ աշխարհի երէց 

անորդի մեռնի – 51. Եւ աշխարհի էրեց` որ անորդի մեռանի, նա եպիսկոպոսն 

զհալաւն զամէն եւ զանկողինն առնու – 51. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն 

եւ զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց գտնուն` որ առնու, նա զկարգն առնուն – 54. 

Եւ աշխարհի իրիցնին չէ պատեհ, որ մատղին`  որ ի վանքն երթայ` հակառակին: - 

55. եւ թէ աշխարհի երէց է, նա արժան է ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ 

մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի յարիլ ի բարին – 64. Ապա 

երէցն պարտ է որ այլ մարմնաւոր գործ չայնէ եւ այլ չգիտենայ յաշխարհի  բանէն – 

76. որ չկարէ հանդուրժել աշխարհն – 81. Եւ թէ վասն փրկութեան աշխարհի 

կամենան զթագաւորն խրատել կամ մեռցնել` նա չկարեն իշխանքն – 81. Կու 

հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց` որ  

ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ` կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան` 

նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն, որ ոչ առնուն եւ ոչ տան իրենց 

բնաւ կին – 107. որ ոչ ծախաւղքն զրկին եւ ոչ գնաւղքն, եւ հովվի աշխարհն – 128. 

Բայց մեծ իշխանք եւ փոքունքն բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ 

զթագաւորն  եւ իրենք զիրար` ի յայս ուղիղ սահմանիս պահելն: - 128. Զի այսով 

հաշտի Աստուած ընդ աշխարհս /ծն.ըստ աշխարհի/  եւ այլ  շատ տայ զբարին: - 

128.  զի ամէն աշխարհս անասնով մէն չկարեն ապրիլ զէտ զթուրքմանն – 169. զի 

առանց նեհի, որ պատեհվոր լինի,  աշխարհս երբ շինվի … - 173. 

ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ - Եւ արդ գրեցի զսա  վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ եւ 

գոյանալոյ երկրի. և ապա վասն աշխարհական դատաւորաց եւ թագաւորաց:-4. Եւ 

զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք. եւ ապա զկարգաւորացն եւ 

զաշխարհականացն եւ զայրուկնոջն: - 5. նա  թէ քահանայ չէ աւրհնած` նա զէդ 

աշխարհական դատեն զինք–19. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական 

իրաւունքս, որ թէ եկեղեցական դատաւոր եւ թէ աշխարհական լինի` ու  ճշմարտի 

ի վերայն որ թէ` զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա  ձգեն զինք ի 

դատաւորական աթոռոյն և զէդ աստուածածախ տուժեն – 20. Եւ թէ յայս 

ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ  ընդ աշխարհական կռիւ 

այնէ ու փայտով քշտէ`  հայնց որ մէնակ մեռնի, նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն 

տան զինք – 21.  Վասն եպիսկոպոսաց` որ չմերձենան յաշխարհական գործ – 24.  

Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ ազգ  գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան 

մերձենայ – 24. եւ թէ աշխարհական լինի` նա  հաւնովրեն  զինքն եւ բանադրած 

վարեն – 25. Եւ թէ աշխարհական լինի, նա զէդ սպաննաւղ ապաշխարութիւն քաշէ: 

- 32. Եւ զկամաւ սպանութիւններն`  աշխարհական պարոնայք գիտնան, եւ 
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զակամայն եկեղեցին: - 33. Եւ յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի բան 

մերձենալ, քաւէլ զիրենց որդիքն` որ յուսումն լինին: - 38.  Բայց եւ մեզ 

աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ 

– 39.  կու բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի քաղաքականացն եւ յայլ ազգ 

աշխարհականացն – 40. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյն 

եկեղեցիսն յաշխարհականացն` որ կու ասեն` թէ այլ է վանացն եւ այլ է 

քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. Եւ միաբանք տեղոյն պսակած լինին ընդ ուխտ 

տեղոյն սահմանեալ կարգովն հայնց,  որ զէդ աշխարհական  այրուկինք զիրենց 

ուխտին վառումն առ իրար անցնեն – 43. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն 

առնու ուրախութեամբ եւ սիրով, հայնց որ  աշխարհականքն անգէտքն զբարին 

տեսնուն եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն –46. եւ զվաներն աշխարհական 

պարոնայք հոգային – 50. Ապա զմիսն աշխարհականացն թողուն, եւ իրենք զիրենց 

կերակուրն զպատեհւորն ուտեն  առանց մսի: - 55.  Նոյնպես եւ թէ աշխարհական 

լինի բանադրած: - 59. Ապա աշխարհականքն կարեն զինչ ցեղ որ եկեղեցին 

սահմանէ: - 63.Եւ թէ ոք  վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական 

կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ  յայլ ոք որ շինէ - 

71. Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ աւրինաց եւ  ճշմարտութեան է, որ  թագաւոր 

կամ իշխան  կամ այլ ազգ գլխաւոր եկեղեցական  կամ աշխարհական, որ վասն 

կաշառոյ  սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. եւ եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն 

պատեհ է, որ  սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց կարգն, եւ ոչ այլ ոք` որ է  

յաշխարհականաց: - 73. 

ԱՇԽԱՐՀԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ -  որ զիր աշխարհավարութիւնն  նոցա թըտպրով այնեն 

– 27. 

ԱՇԽԱՐՀԱՒՈՐ - բայց թագաւորաց եւ աշխարհաւոր աւրինաւորաց չէ  պատեհ 

զայտ այտցեղ թուլցնել – 95. 

ԱՇԽԱՐՀԻԿ -  եւ զամենայն աշխարհիկ /ծն.աշխարհի/  բաներ թողուն. եւ 

զեկեղեցին եւ զուսումն սիրեն – 37. 

ԱՇԿԵՐՏ   -  Տե՛ս  ԱՇԱԿԵՐՏ 

ԱՇՈՒՆ - Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ  աշունն լինի` նա մեղրովն զէդ որ կայ 

ծախեն, կամ կըշռով դնեն պոման, կամ կոթրու: - 123. թագաւորն ժողովէ զիր 

զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն աշուն – 127. 

ԱՉԱՌԵԼ - եւ այս այնով լինի`  որ ինք չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով – 38. 

ԱՉՔ – նա զաչսն /ծն.զաչքն/ հանէ - 10. Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի 

թուրք` մեռնի. կամ խրատվի ի յաչսն /ծն. զաչքն/ կամ յերկու ձեռսն եւ ապաշխարէ: 

- 10. Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք գողնայ` նա զերկու աչսն /ծն.աչքն/ հանէ եւ զկինն 

ու զորդիսն առնուն եւ այլ  զինչ ուննայ` առնուն – 10.  Եւ ոչ է պատեհ` որ երկու 

կոյր զիրար  առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ կարէ զտղայն ի հուն հանել – 108. 

եւ կուրացնել յերկու աչաց /ծն.աչացն/ արժան է: - 138. 
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ԱՊԱ - Եւ արդ գրեցի զսա վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ եւ գոյանալոյ 

երկրի. և ապա վասն աշխարհական դատաւորաց եւ թագաւորաց: - 4. Եւ զնոցին 

դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք.  եւ ապա զկարգաւորացն եւ 

զաշխարհականացն եւ զայրուկնոջն: - 5.  Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ 

եղբաւր որդիք լինին, նա հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին 

տեսովն առնուն մէկ մի` յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. Ապա թէ 

թագվորն չլինի ի հետ` ու իշխան յիշվէ իր երկիրն դիպան, նա ոսկին թագվորին է 

անհնար, եւ շահուն տասնեակն մէն տան թագվորին, եւ եկեղեցւոյն  ի յիսնէն  մէկ 

մի`  աւրինաւք –12. Գող եւ ծեծվոր չէ պարտ յղարկել թագվորին, ապա ալանի ծեծէ. 

զի այդ իշխանացն եւ սինաւռապհերաց է հասոյթք: - 12. Եւ թէ վասն 

անհաւատութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա  լուկ վասն իրաց բարկութեան 

կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. Ապա անճարակ 

բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ ցեղ որ կարենան հաշտել` որ երկուքն լինին 

շահած: - 16. Ապա երկաթն  ու պղինծն ու այլ իրք զինչ եւ լինի`  որ ի հողէ ելնէ` 

տեղոյն իշխանին է: - 16.  Ապա վայրի պտուղքն ի ծառոցանցն երկրին`  

շինականացն է, որ քաղեն իրենց: - 16.  Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ  

տեղին` որ իրքն գտվի, նա ի յիր  ազգէն տեղոյն տէր կենայ – 17. ապա թէ մշակ 

կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, նա չտան իր` քանց իրք մի բաժին 

մասնաւորեն: - 17. Ապա թէ գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի`  նա տասնեն մէն 

տան – 17. Ապա թէ աւագ եւ կրտսեր լինին, նա վասն այնոր  որ իրապիսի մարդ չէր 

ու լրբեցաւ` նա զնորա մազն տալ փետել` ու  շատ առնուն զտուգանքն: - 18. ապա 

ի միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20.  քաւէլ թէ ճշմարտեն որ անհաւատ կամ 

հերետիկոս լինի առաջին ձեռնադրաւղն` եւ ապա  ձեռնադրեն – 22. Ապա թէ 

չմեռնի ի ժամն`  ու ի հետ աւրերոյ  մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ 

ի սպաննաւղէն լինա`  նա որպէս վերոյ գրեցաք` է տուժանքն – 22.  Ապա թէ ի 

գողութիւն բռնվի` նա զկարքն առնուն ու դարպսուն նաւմոսովն խրատ ու սազայ 

այնեն` զէդ գողոյ ու անհաւատի: - 23.  Ապա թէ ոչ` նա յղրկեն առ ինք երկու 

եպիսկոպոս` ու կոչեն զինք Բ ու Գ հետ – 23.  քաւէլ գայ տէրն` եւ թխտով որոշի ի 

ծառայէն` եւ ապա կարէ մտանել: - 25. Ապա թէ այլ ցեղ լինի`  նա 

ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն  ու իր սազայ  տան այլ վարդապետին: - 26. 

ապա կարեն հարցնել եւ քննել այլ վարդապետք զբանադրելոյ պատճառն եւ 

հրաման տան: - 26. Ապա կարէ եպիսկոպոսն զայլ եպիսկոպոս հարկեւորել – 28. 

ապա կու հրամայէ սուրբ ժողովն, որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա 

արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ 

զհարկեւոր տանուտէրքէն` եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. եւ ապա` թէ 

մեղկան լինի եպիսկոպոսն` նա  կաթողիկոսի գիտելութեամբն  ձգեն զինք կամ 

տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 29.  Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի 

խաւսքն` նա առանց կաթողիկոսի ոչ լինի – 29. եւ ապա թէ ի մեղանքն գտնվի 
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եպիսկոպոսն, նա տուժեն ըստ մեղանացն – 29. Ապա թէ ուրդի որ ի ճանպահ 

հարամիք ի վերայն ընկնին` ու կամ ի յայլ տեղ, որ  կամենան զինքն ու զիր 

ընկերքն սպաննել, նա վասն այնոր որ սպաննէ զթշնամին անձին իրոյ, նա  երթայ 

առ եպիսկոպոսն` եւ երբ յիմանայ եպիսկոպոսն`  նա զինչ կամենայ կարէ այնել – 

31. ապա թէ քրիստոնէ այլ լինի սպանածն, նա բնաւ չկարէ այլ պատարագ այնել: - 

31. ապա այլ տուժանք չկրէ ի դարպսէն այն որ ի յուսցնելն սպաննէ, ապա 

զքահանայութեան գործն այլ  չայնէ: - 32.Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ` 

նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի մէջն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար 

մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. Ապա թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ շարժէ` նա 

կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. ու թէ չլաւնայ` նա  

յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի չտան, ապա ի վերայ յարիականացն բաժնեն զիր 

բաժինն: - 35. ապա որ չայնէ` նա զվրէժ դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս, եւ  

մեք անպարտ մնամք: - 36. որ է մայր մեր սուրբ եկեղեցի` եւ հայր բանն Աստուծոյ 

Քրիստոս, նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր հաւրէն եւ ի մաւրէն կու քակտեն – 40. 

Ապա տեսէք`  թէ այնոց պատիժն ի՞նչ է, կամ թէ երբ  համբերեն իրենց կարաւղքն` 

ինչ մեղք այնեն: - 41. Ապա թէ վանաց գեղ լինի, նա ի յիր վանքն տայ – 44. Նոյնպես 

եւ զվարդավառն կարեն այնել, ապա  մատղենի մորթերն  վանացն է: - 45. Եւ ապա 

թէ  այլ իրք յաւելնայ, նա տայ ում կամի: - 46. նա ապա թող կնքեն ու թաղեն: - 47. 

ապա զքահանայ կամ զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ այլոց 

տեսով բանադրել: - 47.  Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ 

փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48.  Եթէ այր եւ եթէ կին որ 

եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի` կամ անդուստր, եւ ի յիր  ազգէ իր յետմնաց 

անուանէ ու դնէ, նա  կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն – 49. ապա տունն ու 

հայրենիստան եկեղեցոյն է: - 49. Ապա երբ  ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, 

նա  տանէին զիրիցնին ի հեծել եւ այնկից ի վեր  թուլցաւ – 50. Սահման էր` որ 

յառաջ չիշխէր եպիսկոպոսն վանացն. ապա թէմին մէն իշխէր, եւ զվաներն 

աշխարհական պարոնայք հոգային – 50.  Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն 

իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ` ի շուրջ գայ ի վանքն, ապա հարկաւք որ 

ծածուկ կենայ – 51.  Ապա զէդ ի վանք կենան ու հանգչին եւ ելնեն գնան: - 51. ապա 

եկեղեցոյն է ծուխն: - 52. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի վանքն, նա այլ 

իրքն վանացն է. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք` որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր 

ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ  նմա հակառակել: - 52. Ապա 

պատեհ տեսաք գրել` թէ ուստի ընկաւ տիպաւնս այս: - 53. Եւ չէ դեռ այտ մէն, 

ապա զհաղորդն եւ զպատարագն այլ կու ծախեն: - 53. Ու թէ լինի արժանի 

քահանայութեան, նա թող զինք ըղորդ քահանայացնէ. ապա պարտ է յառաջ իր 

ապաշխարութիւն տալ  քաշել վասն անհնազանդութեանն. զպատեհն: - 54. Ապա 

թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ 

խաւսել` թե փոքր է կամ նուազ կամ քիչ. ապա  զինչ զենել է` սալար զիր 
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իրաւունքն առնու` զերին ու զերբուծն ու զմորթին: - 55. ապա թէ զըղջայ ու մեղայ 

ասէ, նա եպիսկոպոսն կարգ դնէ որ քաշէ: - 55. Ապա զմիսն աշխարհականացն 

թողուն, եւ իրենք զիրենց կերակուրն զպատեհւորն ուտեն առանց մսի: - 55. Մեծն ի 

հայրապետսն` Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին սահմանն, եւ 

ի հետ սորա` Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն – 57. Եւ ապա տայ կաթողիկոսն 

զպատիւ եպիսկոպոսութեան – 58. Ապա թէ  ապաշխարէ երկու տարի մեծ 

հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի ներք չմտնէ ու ելնէ հետ այլ 

ապաշխարաւղացն…նա ապա  հաղորդութեան արժանի լինի – 61. նա ապա 

/ծն.թէ/  հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել, որ յեկեղեցի մտէ եւ հաղորդի: - 62. Եւ 

ապա լաւկ հաղորդի ի սուրբ խորհրդոյն: - 62. Ապա աշխարհականքն կարեն զինչ 

ցեղ որ եկեղեցին սահմանէ: - 63. նա երէց չայնեն, ինչուր այլ աւագ լինայ ու զիր 

անձն փորձեն, ու ապա այնեն: - 63. ապա երթայ ի յեպիսկոպոսէն հրամանք առնու 

եւ աւրհնութիւն եւ խաչ – 63. եւ ապա զայն երէցն բաժնէ ժողովրդեանն  - 63. Ապա 

թէ եկեղեցական լինի, նա  ընդ սուրբ եւ առաքինի կարգաւորացն դասն փարի – 64.  

Ապա զայս խրատ կու տայ` որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու 

նախանձով չարի, ապա ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն եւ փառք տայ 

Աստուծոյ ու զիրն – 65. ապա այլ հագուստ հագնին: - 68.  եւ ապա` թէ չլսէ` նա 

փոխեն: - 72. ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ ուննայ կամ ընկերակից, նա 

հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ  չաք մի իր, որ այլվայ ի 

միաբանութեան տեղն կենայ: -72. ապա լոկ ահռեցնել այսով զնա: - 73. ապա 

զմէկայլն ի  սահմանածն գտնոյք մի ըստ միոջէ: - 73. Ապա թէ հուքրելով լինի վասն 

պղծութեան` դու արա նմա զէտ զանարգանացն որ գրեցաք – 74. Ապա երէցն 

պարտ է որ  երբ զայս առնու` նա հերիք այնէ - 76. Ապա կու հրամայե օրենքս 

զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ խնամել եւ անուշացնել ի գործ, որ շատք դիմեն 

ու գան ի յուսումն: - 77. իսկի չէ պատեհ վարձ առնուլ եւ ապա ուսուցնել: - 77. 

Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի` նա զծառն 

կտրեն, եւ` երբ մուրզ հանէ` նա ապա  ուտվի պտուղն: - 78. Եւ թէ եկեղեցւոյ կամ ի 

տանէ քար ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա` թէ տուն լինի` քակեն զինք,  ապա թէ 

եկեղեցի` նա մայր է մեր եւ իր սուգն իր հերիք է. ապա պատեհ է որ ուխտիւք եւ 

պատարագաւք զինք զէդ  զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան: - 

78. Եւ թէ ի մաւտ` նա քահանայքն ծառայեն, ու զիր մուտքն ի յիր վերայ հանեն 

եպիսկոպոսին տեսովն, եւ  մնացելովքն իրենք ապրին, ապա  առանց խալապայի – 

79. Ապա երբ խիստ թոյլ տվի` նա չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր պէտքն: - 

80. Ապա զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա` թէ հայնց պիղծ լինին, որ չկարէ 

հանդուրժել աշխարհն, նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին 

կարեն աքսորել: - 81. Ապա թէ իշխանքն իրենց իշխան լինին շինել, նա իրենք 

կարեն զիրենց  դրած իշխանն ձգել ու խրատել եւ այնել զինչ կամին. ապա թէ  

թագաւորն լինա /դրել/, նա չկարեն ձգել, քաւէլ թէ թագաւորովն – 82.  ապա 
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զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ հանել վարել յիրենց տեղոյ ի բաց` կարեն այնել: - 

83. ապա հայրենէ փթել չկարեն առանց պարոնին: - 83. ապա ի վերայ սղալանաց 

կարէ զինք ի ժամէ արգելել –83. Ապա թէ ուրդի` որ վասն անհնազանդ լինելոյ 

կնկանն անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ 

բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84 .ապա անսուն զինչ որ լինի` գլուխքն դառնայ, 

եւ այճն ի կէս լինի – 84. Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն` որ ի յայրկանն տունն լինի լել, 

նա համբերէ Է տարի – 85.  Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ 

գոդութիւն հանդիպի եւ կամ  պիսակութիւն` թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ 

հետ տարոյն  ազատ են: - 86. ապա թէ տղայ կենայ` նա պռոյքն տղային է - 86. եւ 

ապա հետ այնոր` թէ այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ` նա թէ  յայրկանէն լինի 

պատճառն, նա երբ բաժնեն` նա  այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի 

կենայ այն որ թողվաւ – 87. Ապա թէ երկուքն իրար հալալ այնեն, նա եպիսկոպոսին 

բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ ու տուգանք – 87. Ապա թէ ի կնկնէն լինի` նա 

չտայ այրիկն մազ մի` ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. Ապա թէ յայրկնէն լինայ 

պատճառն, նա  զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն իր անձինն 

գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել. ապա թէ ոչ նա չտայ: - 87. Ապա թէ այլ իրաւք աղէկ 

ուննայ զկինն, նա վասն բոզրածութեան չկարէ թողուլ կինն զայրն – 88. Ապա ի 

վերայ  բանի պոռնկութեան թողու այր զկինն: - 88. Ապա  անմեղ արձակածն կարէ 

ամուսնանալ, զի ազատ է: - 88. քաւէլ թէ  կինն կամենայ, ու հաշիւ այնեն ընդ 

իրար`  որ դնէ զինք ի տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ կին` այն 

կնկանն հրամանաւք, ապա որ ի մէկ տուն չկենան, զի չէ հրամայել աւրէնքս: - 89. 

Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել – 89. Ապա Է 

տարի է պոմանն որ համբերէ, թէ  հարուստ լինի ու թէ տառապեալ: - 89. Ապա թէ 

ոչ, նա իր շնորհաւորէ: - 91. եւ ապա յետ Է տարոյն կարէ առնուլ այրիկ:  - 91.  Եւ թէ 

այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ կնիկ` նա թէ ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ 

զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա /ծն.ապայ/ առնու այրիկ: - 91. Ապա թէ ի յայրկանն 

գէշ բարուցն լինի, նա հայց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ 

քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ` նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. Ապա թէ  ազգ մի 

լինի` որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու 

կարէ յորդորէ զինք` որ դառնայ յըղորդն, որ շահի զինքն. նա մեծ վարձք ուննայ: - 

93.  նա զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն  ու 

վճարվի զարիւնն. ապա թէ ոչ, որ նա  զիրն աղէկ ունէր` ու  անկարիք կայր` եւ 

զինչ ունէր նա  յիր ձեռքն կայր – 93.  Ապա թէ զմէկն սպաննէ ու զմէկն թողու, նա 

զէդ մարդասպան դատեն զինքն – 94.  Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ` մահադեղով 

կամ կախարդութեամբ … նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է  գնացել ու 

կամատ քաւութիւն է դրել – 95. ապա այն որ զիր այրն սպաննէ` այլ զի՞նչ կրէ քան 

զչարաչար մահն արդար իրաւամբք: - 95. Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ 

խոստացել լինայ թէ` պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ խաբել զկինն` նա ճարն է 
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որ պսակվի – 96. Ապա թէ կինն լինի խաբել զցուլն` նա  խրատն ու մեծ տուժանք ի 

կնկան  դեհն է - 96.  եւ ապա յեկեղեցին տան որ քաւէ: - 96.Ապա թէ չկամենայ` նա 

կտրեն զձետն: - 97.  ապա ինքն այլ կին չկարէ առնուլ, քանի այն կինն ապրի: - 98. 

Ապա թէ իրաւ լինի այրիկն` նա  աւրէնքն զմահ կու հրամայէ աղջկանն: - 99. ապա 

այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. եւ ապա հաղորդի եւ կին առնու: - 100. 

Ապա թէ դառնայ` նա իր այնելոցն կարգ դնեն որ ապաշխարէ - 100.  եւ ապա 

յեկեղեցի մտնէ ու հաղորդի: - 100.  եւ ոչ այլ կին առնուլ ինչվի ութ  տարի հայնց 

ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ` զհինգն ի դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս 

եկեղեցւոյն  եւ ապա ազատ է: - 101.  Ապա եկեղեցովն կարէ կեցցնել` որ այր չէ, եւ  

առնու ազատութեան թուղթ, եւ այնով ամուսնանալ կարէ: - 101. Ապա թէ ընդ այլ 

ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն` նա ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն  տան, եւ 

լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102. Ապա թէ բռնվին` նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն 

կտրեն – 103. Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն` նա անձն ընդ անձին տուժի, թէ 

ընդ հայրն չհաշտի եւ  ընդ եկեղեցի: - 103. ապա հրամայած է յաւրէնքս, որ ծախել 

այլ կարէ զինք  այրիկն: - 105.  Ապա թէ տեսնուն, որ վասն այրկանն պղծութեան  

լինի, եւ կինն, որ փախաւ` ի հարկից տեղ գնաց առ իր ազգ` նա զայրիկն աղէկ 

ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, ու երեշխաւոր տայ որ այլ չայնէ, եւ ապա  

հաշտեցնեն զիրենք: - 105-106. ապա թէ  մէկայլ այրկէն տղայ կենայ` նա ի հայրն  

տան – 106. եւ ապա կազմէ զինք քրիստոնէական հաւատով, եւ մկրտէ, ու հագնի 

զքրիստոնէութեան զսգեստն. եւ ապա պսակվի, եւ  ուննա զինք հալալ: - 107. ապա 

ազատէ զինք, բայց ոչ առանց բոզութեան պատճառանաց–107. ապա թէ դիաթէկ 

այնէ` նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն` նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ 

պակսեցնել: - 109.  Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն` նա որդի եւ դուստր 

ի մաւտ է քան զթոռն ի ժառանգութիւն – 111. Ապա երբ փախաւ` թէ  բոզցել լինայ, 

եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ` նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն, ապա  

ոչ կաշառաւք եւ ոչ ծռութեամբ, զի որ ծուռն է` նա ինք տայ Աստուծոյ պացխուն – 

106. Ապա թէ թոռունք չկենան` նա երբ հայրն կենայ` նա հայնց ժառանգ է հայրն 

որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն` անդիմադարձ – 111. Ապա թէ կինն աւտար  այրիկ լինի 

առել, եւ չկենայ տղայ` նա ի կնկանն  ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան  

այրկանն, թէ կալել լինի զայն զկնիկն, եւ ի յանձնէ հանել. ապա թէ ոչ` նա զիր իրքն 

մէն  առնու ու ելնէ: - 111. Երբ եղբարք կենան ու յիրարմէ բաժնվին` նա պատեհ է, 

որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի, որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն 

իւրեանց կաննոյն բաժին հանեն, ու ապա  զիրենցն` զոր պատեհ է բաժնեն: - 112. 

կու կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ այն հայրն` որ շան պէս զիւր միջաց 

բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցէ ու ի չափ հասակի բերէ, եւ ապա 

աւրէնութեամբ բաժնէ  յիրմէն, հայնց որ կարենան ապրել` նա դատի յԱստուծոյ: - 

113.ապա դատաստանս հրաման տայ` որ զամէն մարդ իր գլխովն սպաննեն: - 115.  

ապա այնոք որ յառջեւ լինին ծնած` ազատ են – 115. Ապա ի դուրս կարես գրաւկնել 
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զինքն զինչ ցեղ ուզես բայց ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել – 116. Ապա 

թէ դնես` դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ խրատուս: - 116. ապա ու զյիմեցնելոյն 

զխաստն վճարէ - 117.  Ապա թէ առանց հրամանաց այնէ` նա վճարէ այն որ 

արարն: - 119.  ապա դարպսու տեսովն վճարվի զիր պարտքն – 119. Ապա տուն, որ 

պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է 

համարած – 120.  Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ` նա չէ 

պատեհ, որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն 

կամաւք լինի յիմելոյն պոմանն: - 120. Ապա թէ  հարուստ է ու  զատական` նա  

մենակ պարտի այնել զվճարն ի ժամ – 122.  Ապա թէ աւելի լինի  կոճակն` նա  

գնաւղին բախտն է, չդառնայ: - 1232. Ապա թէ ոչ, նա թէ ընդ վատ լինելոյ կամ վատ 

թրծելոյ փթրի` նա  վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. Ապա 

աղէկ պիտի իմանալ` որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո  

կամ ի յայլ իրաց – 124. ապա թէ տեսնու, եւ այպովն գնէ` նա իր է անդարձ: - 126. 

Բայց թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն` նա գող է, ու հարամ է, զինչ 

պահէ. ապա իր ըղորդի բաժինն է իր հալալ: - 128. ապա որ կամաւք եւ աւտրէ  ու 

ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129.  Ապա թէ բաժնած լինի, եւ 

կնկանն ճանչած ի յետ` նա իր ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, զոր դնէ: - 130. 

Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք` նա զոր 

լինի հոգւոյ կնոջն` լինի տիաթկովն, եւ որ չլինայ` նա կնկանն յետմնացացն է: - 

131. Ապա թէ տղայ լել լինայ` նա` թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա  այրկանն է ամէն 

իրքն ու այրիկն հոգայ զհոգին եւ այս է ըզղորդն /ճիշտը`զըղորդն/ եւ ի հին 

աւրինացն հաստատուն – 131. Ապա երբ այրիկն լինի որ մեռնի` նա զիր հոգւոյն 

բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է - 131. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայ գնէ  

յանաւրինաց` նա  ծառայէ զգնաւղն Է տարի. եւ ապա  կարէ բաժնիլ յիրմէ, եւ 

վճարէ զիր գինն: - 132. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել`  նա կարաւղ 

է - 133. Ապա թէ տաճիկ լինի, ու ասէ թէ` ծախէ զիս` նա թէ զիր չաք գին բերէ` նա 

տայ. ապա թէ չբերէ` նա իր է: - 134. ապա թէ մեռնի ի դուրս` նա զորդիքն չկարէ ի 

կահրա տանիլ, քաւէլ իր կամաւքն երթայ: - 134. ապա թէ իրն մէն լինի տարածն` 

նա  այդ ի կասկած է - 136. ապա թէ այլ չլինայ քշտել` նա զանասունն մէն 

քարկոծեն: - 136. Ապա թէ մարդ սպաննէ` նա տայ զարեան գին – 137. ապա թէ տէր 

գայ` նա զարեան գինն այն շէնն վճարէ` որ ի մաւտ լինի: - 139. Եւ թէ ուրդի, որ ի 

խաղալն տղայք զիրար սպաննեն` նա պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն. 

թէ հայնց, որ քան զտասնուերկու տարին ի  վեր լինի` նա զէդ մարդասպան տուժեն 

զինքն ապա թէ տասնումէկ տարոյ լինի` նա զկէսն – 139.  ապա ինքն յայնցեղ 

մահով մեռանի զէդ այն տղայն, թէ այր եւ թէ կին` եւ թէ  երկուքն:-143. ապա 

եպիսկոպոսին մեղայ ասէ վասն հնազանդութեանն, եւ խաչ ու թողութիւն առնու – 

143. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն – 144. ապա 

զարկուցն կարէ  առնուլ դարպասն տուգանք, եւ զդեղգինն ու զբժշկերոյն կամ ի 
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յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն 

պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ 

պատեհ թողուլ զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. Բայց չթողուն զինք ի 

փայտն քան աւր մի մէն, ու ապա  տանին թաղեն – 146. թէ հալալ մարդ է 

պահաւղն, նա կիսավճար այնէ. ապա թէ ընդ ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալ տված`  

նա ի լման վճարէ: - 147. ապա թէ ի պահաւղէն ընկնի կրակն` նա վճարէ զիրաց 

տէրն: - 147. ապա թէ իր կամաւք վնասէ` նա վճարէ: - 148. Ապա թէ տէրն յայն բանն 

յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ ի գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի` նա այն 

պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ` նա թող 

չորս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի – 150. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ` 

նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ  ոչ նա թող յաղքատս տայ, եւ ապա քաւէ: - 

150. եւ ապա յայլոց առնուլ ու այլոց տալ կամ բաժնել: - 151. եւ տան առջեւ 

զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ գլուխք լինան այն տեղոյն շինութեան, եւ 

ապա այլոցն ըղորդ: - 151. ու երբ լցվի` նա ապա զըղորդ սինաւռ դնեն – 151. Եւ թէ 

ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն բանին` նա չկա մեղ. ապա թէ ոչ` նա 

մեղք է: - 152.Ապա թէ ոչ` որ անխնամ երետ որոգայթել` նա պարտական է: - 152. 

նա կիսավճար տայ իւրն ապա թէ ոչ` որ լաւկ լուծել լինայ եւ թողել անփոյթ` նա ի 

լման վճարէ - 152.  ապա թէ իր կամաւք լինի եղել ու վարձով` նա անպարտ է: - 

153.Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի` նա այն ապաշխարութիւն 

քաշէ: - 154. Ապա թէ տղայ լինի`  նա ի հասակն հայել պարտ է - 157. Ապա թէ 

յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ վնասի` նա զկէսն վճարէ 

անաւրէնն, եւ թէ քրիստոնէ լինի յումնէ խրտաւ` նա զկիսոյն կէսն: - 157. թէ ու 

սիրով  լինի վնասն` նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ, ապա չաք մի տուգնել 

պիտի, որ  պատրաստին ի բան: -158. Ապա թէ վասն չարութեան լինի` նա պեղծ է - 

159. Ապա թէ  չարկամ յիշաւ այնէ, ու տանի զամըննին եւ առնաւղին այլ ի հետ` նա 

չպարտի վճար. եւ թէ զբանառածն մէն տանի` նա ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ - 

159. Ապա թէ վարձ է տվել պահելոյ` նա այլ վստահի իրաւնաւք պարտի զվճարն – 

160. Ապա թէ գտնուն` նա զգողն տուժեն – 160. եւ ապա յանկից ծնանի այլ մեծ չար, 

տուրտվութիւնք եւ սուտ երդմունք եւ այլ բազում չարիք: - 162. Ապա թէ ոչ` որ ի 

դատաստան ընկնի` նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր 

ինք ընկերին խմցոյց – 162. ապա թէ վնաս լինի` նա ի վերայ զարկուցն վնասն 

կտրվի ի դատաստանն – 162. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ` նա կանոնքս կու 

հրամէ` որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ, ապա ի դուրս աղաւթէ, եւ ողորմութիւն տայ 

աղքատաց, եւ ապա կարէ հաղորդիլ – 163. Ապա թէ չայնես զպէտ ու մեռնի` նա որ 

տեսաւ ու չարար պէտն նա վճարէ: - 163. Ու թէ վարաւղն մեռնի  ի վերայ պնդելոյն` 

նա գրաստուն տէրն անպարտ է: Ապա թէ ոչ` նա պարտական է մեղացն –165. 

ապա թէ  յաղփրթութենէ լինի` նա այն ի դատաւորին խեղճն է` որ ըստ մեղանացն 

չաքուցն տուգնէ զմեղկանն – 165. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն 
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գնաւղն` նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու  զիր գինն առնու – 167.  Ապա թէ վասն 

ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա  արտի պատ չկարէ լինալ – 168. Ապա թէ առանց 

այսոր այնէ սպաննութիւն` նա վճարէ անասնոյն տէրն զվնասն, ու  վնասուն տէրն 

զանասունն – 168.  Ու թէ անցնել տայ ընդ  քարն`  միատակ վճարէ տէրն ապա թէ 

գողնայ` չորս տակ – 171. ապա իրաւնաւք ամէն մէկ զիր բաժինն ուննայ սիրով եւ ի 

հանգիստ: - 172. Բայց չէ իրաւունք, որ զվճարն ի վարձէն կտրեն. ապա դու զնորա 

վարձն տուր, եւ նա զքո պարտքն վճարէ - 173. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինայ նա 

դատըստանին և վճար լինի ըստ մեղանացն -173. 

ԱՊԱ ԹԵ   -  Տե՛ս   ԱՊԱ 

ԱՊԱ ԹԷ   - Տե՛ս    ԱՊԱ 

ԱՊԱ ԹԷ ՈՉ   -  Տե՛ս  ԱՊԱ 

ԱՊԱԿԱՆԵԼ -  ու այդ իրքդ է, որ ապականէ  զերկիր – 169. 

ԱՊԱԿԻ – Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն` նաւթն եւ կուպրն` ձութն եւ ապակին 

/ծն.ապիկին/ … եւ այլ այսպիսի իրք … նա իշխանացն է - 16. 

ԱՊԱՀԱՐԶԵԼ -ես կու ապահարզեմ/ծն.ապիզրիմ/ ի յայս անուն կնկնէս– 98. 

ԱՊԱՇԽԱՐԱՆՔ – ու եկեղեցին գնէ զապաշխարանքն: - 19.  Ամ թէ ի կանոնք ընկնի 

եւ յեկեղեցոյ խոստովանութիւն նա  սպաննաւղացն կարգ եւ ապաշխարանք 

/ծն,ապաշխարանքն/ ճանչած են առ վարդապետերն:  - 156. բայց ի վերայ մեղացն 

չափուն տան եւ զապաշխարանք /զապաշխարանքն/ ըմպել: - 163. 

ԱՊԱՇԽԱՐԱՒՂ - եւ կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ զերկու աստիճան  

եւ ապաշխարաւղք եւ կրաւնաւորք: - 66.  

ԱՊԱՇԽԱՐԵԼ - Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի թուրք` մեռնի. կամ խրատվի 

ի յաչսն կամ յերկու ձեռսն եւ ապաշխարէ: - 10. Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ` թէ 

սուտ ելնէ անկեալն ի կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա  տուժեն զինքն 

զնդանով որ ապաշխարէ - 28. եւ որ շլատնայ  ու չտայ, նա ապաշխարելոյ է 

արժան: - 44. ու բաժնեն զինք ու հաւնովորին` որ ապաշխարէ Է տարի: - 48. Բայց 

թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք 

եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ 

մեղանքն աժենայ: - 55. Նոյնպես եւ թէ  անպատեհ բանդրէ, նա զինք բանադրեն` որ 

ապաշխարէ - 56. ու զոր արար` նա ապաշխարէ ու քաւէ - 59. Ապա թե ապաշխարէ 

երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի ներք չմտնէ ու ելնէ հետ 

այլ ապաշխարաւղացն … նա ապա հաղորդութեան արժանի լինի – 61.  քահանայ, 

որ բոզնայ. նա Ժ կարի ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ 

կարէ արժանաւորել, որ  յեկեղեցի մտէ եւ հաղորդի: - 62. Եւ որ ընդ սահմանն ի 

դուրս այլ կին առնու, նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62. 

Բայց տարի մի ապաշխարել տան այրկանն, եւ ապա հաղորդի եւ կին առնու: - 100.  

Ապա թէ դառնայ` նա իր այնելոցն կարգ դնեն որ ապաշխարէ - 100. նա բնաւ ոչ 

կարէ …  այլ կին առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին 
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հաւնեցնէ` զհինգն ի դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս եկեղեցւոյն եւ ապա ազատ է: 

- 101. և Գ տարի ապաշխարէ - 102. երեք տարի ապաշխարէ փաւշամնածն – 104. 

ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն – 138.  բայց թէ երդնու եւ կատարէ, նա թող 

ապաշխարէ եւ քաւէ - 149.  եւ ի զնդանն այլ դնեն եւ տան ապաշխարել: - 172. 

ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ-Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ` նա նորա 

արեան վրէժխնդիրն թագավորին է, որ խրատէ եւ ի յապաշխարութիւն հասցնէ: - 

11. եւ թէ ի կարծիք լինի` նա տուժանքն այնոր ապաշխարութեամբ լինայ` զինչ որ 

եպիսկոպոսն դնէ: - 22. Եւ թէ աշխարհական լինի, նա զէդ սպաննաւղ 

ապաշխարութիւն քաշէ: - 32.  ապա թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ շարժէ`  նա կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն եւ կորսնէ առ եպիսկոպոսն 

զկարգն, ինչոր ապաշխարութեամբ ելանէ ի մեղանացն ազատ: - 35.  Եւ որ վասն 

իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ`  նա սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի 

կարգէն ընկնի` մինչ որ ապաշխարութեամբ քաւէ եւ հաշտի ընդ տէրն եւ ընդ 

վարդապետն: - 38. ապա պարտ է յառաջ իր ապաշխարութիւն տալ քաշել վասն 

անհնազանդութեանն – 54. Եւ թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, 

նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ 

ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 60. Եւ թէ յիւրոցն սպաննէ` ազատ կամ ծառայ` 

նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ եպիսկոպոսն կարգ դնէ 

նորա: - 138. Բայց ակամայ պահելոյն ապաշխարութիւն է` զինչ եպիսկոպոսն եւ 

վարդապետ դնէ նոցա: - 143. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ 

թողութիւն – 144. նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած է ի 

յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն /ծն.յապաշխարութիւնն/, որ քաւէ - 145. 

Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի` նա այն ապաշխարութիւն քաշէ: - 

154. Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի – 157. Կանոնք 

եւ դատարանք այսով բաժնին յիրացմէ` որ կանոնքն բերդ է, եւ երբ մեղանչական 

իր բերնովն ասէ զիր մեղանքն` նա ապաշխարութեամբ քաւել տան – 161. 

ԱՊՍՏԱՄԲԵԼ - Զնոյնն այնէ եւ եպիսկոպոսն եկեղեցականի, որ ապստամբէ յիրմէ: 

- 23. 

ԱՊՐԱՆՔ – վասն զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի 

սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն` զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. Եւ 

զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականացն տես եւ, ուսիր` որ ջանուն անուանին, որ եփ 

զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին` այլ չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր 

/գրքում` յին/  ապրանացն մազ մի առանց  իրաւանց: - 21. Նա գրած է հիմա` որ ով 

լսաւղ լինի սահմանիս, եւ  յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր  ապրնաւքն` նա 

աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. Կու հրամայէ աւրէնքն,  որ զքահանայի տուն եւ 

զապրանք չգնէ այլ ոք` ու ի ներս կենայ, քան թէ  պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75. Եւ թէ 

կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ … նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ 

զայն կնկանն ու զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի – 89. Ապա ի դուրս կարես 
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գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես բայց ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել, 

զի  գոյացութեան եւ ապրնաց է պատճառք – 116.  որ զիր ապրանքն կենա ու ուտէ: - 

119.  զի Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու այն է իր 

յոյսն ու ապրանքն: - 158. 

 ԱՊՐԵԼ -  եւ մնացելովքն  իրենք ապրին – 79. նա պարտի այրիկն, որ զիր 

ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի: - 89.  ապա 

ինքն  այլ կին չկարէ առնուլ, քանի այն կինն ապրի: - 98. Եթէ ումեք կին գոդենայ  

կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն քանի որ 

ապրի – 102. հայնց որ կարենան ապրել /ծն.ապրիլ/ - 113.  Բայց թէ ի զարկուց ժամն 

չմեռնի, ու երկու աւր ապրի /ծն.անցնի/` նա այլ տուգանք չտայ, թէ յետեւ մեռնի – 

134.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ` պառիկոս փախչի յիր պարոնէն` նա քանի այն 

պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ զինք պարոնն – 134. Մարդ որ քրիստոնէ 

գողնայ, եւ տանի` անաւրինաց ծախէ` նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 

138. զի ամէն աշխարհս անասնով մէն չկարեն ապրիլ /ծն.ապրել/  զէտ զթուրքմանն 

– 169. 

ԱՊՐԵՑՆԵԼ -  եւ չկարէ ապրեցնել զկինն – 88. 

ԱՋ - եւ խաչ ուննան ի ճակատն եւ քուշ կենայ ի յաջ թեւն – 67. Եւ որպէս գրել ենք ի 

սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք`  երեցնոյ բաժինն` ի մատղէն զինչ 

եւ լինի` աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն, ու ի ցորենէն եւ ի գինոյն  տասնակ, եւ ի   

մազէ եւ ի բրդէ - 76. 

ԱՋՈՂՎՈՐՈՒԹԻՒՆ – նա դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն  զնոքա  սպաննէ - 

155. 

ԱՌ /գոյ./ - Եւ թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա  երեք հետ պատեհ է որ 

ձենել տայ` թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. եւ վասն շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ 

ոչ եկեղեցականաց իրաւունս տայ պակսեցնել – 21. 

ԱՌ /նախ./ - տրական հոլովի հետ  -  չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն 

գտայ,  յանդիմանութիւն առ առաջնորդացն եկեղեցոյ – 27. Ապա թէ ծախես, ու  այդ 

լինի ցաւն առ այն գնաւղն` նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու, թէ 

յիմնայ որ առ քեզ այլ լինայ լել: - 167. 

հայցական հոլովի հետ - Առ որս ես`  Սմբատս … բազում աշխատանաւք 

աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ մտաւք – 4.  Առ որս աղաչեմ 

զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ մեղաց թողութիւն խնդրել ի 

Քրիստոսէ - 4.  ու թէ յերջեւ գտվի  առ ոք` Է պատիկ տուգնվի: - 11. Ապա թէ ոչ` նա 

յղրկեն առ ինք երկու եպիսկոպոս` ու  կոչեն զինք Բ ու Գ հետ – 23. զի յանաւրինի 

սերմէ է եւ տեղի լինի նախատանաց եւ բամբասանաց առ մարդիկ: - 25. Եթե 

եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ` կամ ձգէ ի կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ 

կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: -28. նա երթայ առ եպիսկոպոսն – 31. որ 

ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն եւ կորսնէ առ եպիսկոպոսն զկարգն –35. Բայց վայ` 
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որ զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ ատելութիւն մտել առ 

իրար աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին – 36. որ զէդ աշխարհական այրուկինք 

զիրենց ուխտին վառումն առ իրար  անցնեն – 43. նոքա ձրի բարեխաւսեն մեզ առ 

Աստուած: - 80. Եթէ ումեք կին ի բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ  ցուլ առ ինքն` նա 

պատեհ է  ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն – 96. կինն … գնաց առ իր ազգ - 105. ու 

առանց աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն առ այլք երթայ – 113. Եւ զայնոք, որ 

դրամ քըշտեն կամ դրամ հարթեն` անխեղճ առ պարոնութիւնն` զձեռք կտրեն ի 

պակասն: - 127. նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128. Բայց թէ ըղորդի 

բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն` նա գող է - 128. եւ առ իրար շատ լինին կեցել 

այրուկինք – 131. ու այլվայ դառնայ ծառայն առ իր տէրն – 132.  զի Մովսէս է ասցել 

թէ երդվիր երդմամբ առ այնպիսին – 149.  Եւ դեռ կարէ լինել, որ  հայնց մեծ հարկ 

հանդիպի բժշկին, որ  սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն – 153. Ամ թէ ի կանոնք 

ընկնի եւ  յեկեղեցոյ խոստովանութիւն նա սպաննաւղացն կարգ եւ ապաշխարանք 

ճանչած են առ վարդապետերն: - 156. Ու երբ կտրես զնորայ  վարձն` նա բողոքէ 

առ  Աստուած – 158.  Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի  ցաւն առ այն գնաւղն` նա 

իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու – 167. 

ԱՌԱՆՁԻՆ -  Եւ թէ ոք  երիցու առանձին /ծն.առանձինն/  ժամուց տայ կամ 

մատղենի, նա  կէս դրամուն ու  մատղենոյն վանացն է: - 45. 

ԱՌԱՆՑ - Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր 

իրաւունքն տանել ըղորդ, անաչառութեամբ եւ առանց կաշառոյ եւ  առանց 

ծուլութեան – 9.  Եւ զթագաւորի հալաւ չիշխէ ոք հագնել առանց իր հրամանին: - 9. 

բայց իւրենց ճորտերն չխրատեն առանց իրենց պարոնին: - 11.  Եւ թէ լաւ կինք 

յիրմէ ոք երթայ ծեծէ` առանց պարոնին, նա երկու բաժինն ծեծվորին է եւ մեկ 

բաժինն պարոնին – 12.  Եւ առանց դատաստանի եւ  երեսոյ թող իրավունք չլինի – 

13. եւ չիշխէ ոք` յայն որ առանց թագավորին դիր յաւելցնէ: - 13. եւ չկարեն տալ 

քաղել առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: - 16. Եթէ ոք մշակ վարձէ` ու առանց 

խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի բան … նա պատեհ է, որ  հայի դատավորն ի 

վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 19. այլ չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր 

/գրքում`յին/  ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. որ չկարէ կոչիլ 

վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց վկաութեան 

- 26. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն` նա առանց կաթողիկոսի ոչ 

լինի – 29. Եւ ոչ ամենեւին … իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի – 30. նա 

յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորա տան առանց խալապայի – 35.  եկեղեցի 

առանց պարսպի … չթողուն – 37. Եւ զսուրբ պատարագն սիրով առանց նախանձու 

այնեն – 37. Բայց թէ ոք առանց հրամանաց` հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի 

շինէ ի թէմն, առանց հրամանաց, նա  զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ 

խափնեցնել: - 47. Եթէ այր եւ եթէ կին որ  եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի` 

կամ անդուստր,  եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա  կարէ դնել, ապա 
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իր ընչիցն մէն.  քահանայութեանն կամ ծխերոյն չկարէ դնել առանց եպիսկոպոսին 

կամացն եւ հրամանացն: - 49.  զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն  առանց 

պարոնին կամացն:-50. եւ իրենք զիրենց կերակուրն զպատեհւորն ուտեն  առանց 

մսի: - 55. Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ  առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի 

հիմնարկել – 56.  եպիսկոպոսն որ առանց իր ձեռնադրվի` նա չէ ընդունած 

եպիսպոպոս – 57. նա չէ պատեհ, որ քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսի 

հրամանացն ժամ այնէ - 63. Եւ թէ ի մաւտ` նա քահանայքն ծառայեն, ու զիր 

մուտքն ի յիր վերայ հանեն եպիսկոպոսին տեսովն, եւ մնացելովքն իրենք ապրին, 

ապա առանց խալապայի – 79.  նա չկարէ առանց այլ իշխանաց` որ իր ընկերք 

լինին` ոչ զնա աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81.  այլ  հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ 

թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն այնել – 82. նոյնպէս եւ թէ նախարարնի լինի` 

նա իր ընկերքն դատե զինք, եւ առանց իր ընկերաց չկարէ ձգել զնա - 82. բայց 

զխրատելոյն կամ զմեռցնելոյն` առանց թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել 

– 82.  ապա հայրենէ փթել չկարեն առանց պարոնին: - 83. Եւ թէ ատեցվոր լինին 

մէկումէկն` անմեղանք` առանց բոզութեան` նա պատեհ է յերկար ժամանակ 

փնտռել – 87. եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց կնկան  հրամանացն – 87.  թէ 

մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան սպաննէ` նա զինք նորա  փոխան 

չարամահ կու այնեն – 95.  Վասն որ առանց իրաւանց զիւր կինն թողու – 100. 

առանց թոզութեան եւ կամ այլ իրաւնաւք պատճառանաց կոխեն զեկեղեցոյն 

պսակն – 100.  Քահանայ, որ  զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, եւ  կամ 

զայնոք որ ակամայ`  առանց յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ 

ազգացն` պսակէ`  նա զկարգն կորսնէ: - 105. առանց եկեղեցւոյ եւ առանց 

հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց …  թողու զայրն ու փախչի – 105. Ու թէ ատէ 

զնոյն կինն` նա չկարէ ուննալ զինք զէտ ծառայ, ապա  ազատէ զինք, բայց ոչ 

առանց բոզութեան պատճառանաց –107. եւ թողու զինք ու առանց  աւրհնութեան 

եւ առանց կամաց հաւրն առ այլք երթայ – 113.  թէ որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի 

յուխտ եւ կամ աստուածապաշտութեան կարգ երթայ`  առանց հաւրն 

հրամանացն` նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 114. Ապա թէ առանց 

հրամանաց այնէ` նա վճարէ այն որ արարն: - 119. Վասն որ զայրի կնիկ չէ պատեհ 

գրաւկնիլ առանց դարպսու – 119. Նոյնպէս եւ թէ  որդի առանց հաւրն ու եղբարցն 

եւ կամ  քոյրվտոցն կամաց եւ աւտրէ եւ ծախէ. ապա որ կամաւք եւ աւտրէ ու 

ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. Բայց թէ առանց տիրոջն 

հրամանաց առնու եւ վնասէ նա վճարէ: - 148. պատեհ է աղէկ ստուգել, որ վստահի 

հայնց է ու  առանց ոխութեան` նա այն կանոնացն է հասել, եւ ոչ դատաստանի – 

166. Զի թէ պառիկոս առանց դարպասու  իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն` նա  գող 

է, ու տուգանք պարտի – 168.  Ապա թէ առանց այսոր այնէ սպաննութիւն` նա 

վճարէ անասնոյն տէրն զվնասն  - 168. ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին` նա ոչ 

սինաւռնին կարեն գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ  պահվիլ, եւ ոչ երկիր 
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առանց խաշանց ի գործ երթալ: - 170. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն վարձերն` ի վերայ 

տարոյն սղութեան ու լաւութեանն այնեն զնեհն. զի առանց նեհի, որ պատեհվոր 

լինի, աշխարհ երբ շինվի …  - 173. 

ԱՌԱՋ - Մարդ որ մեռնի` նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն պատեհ է` 

որ  առաջ /ծն. առջև/  զիր եկեղեցոյն հոգայ – 46.  Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, 

որ առաջ եպիսկոպոսին տանին – 63. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ` առջեւ հոգան 

այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104. 

ԱՌԱՋԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ    -  Առաջաբանութիւն  - 3. 

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹԻՒՆ -  թէ զառաջադիմութիւն եւ  զմեծութիւն ոք  ստանալ   

կամենայ` նա պատեհ է, որ  զամէնն հարկեւորէ - 34. 

ԱՌԱՋԱՒՈՐ - եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր.  եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին.  եւ զպահքն 

առաջաւորին` որ է  սուրբ Սարգսի  տաւնն. եւ զՂազարու յարութիւնն, եւ 

զերկուշաբթի զատկի մեռելոցն – 43. 

ԱՌԱՋԻ /նախադր./ - եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի: - 4. եւ ամենայն ծուռ 

դատաստանաց հանարս տալոց են առաջի ուղիղ դատաւորին` Քրիստոսի: - 14. որ 

ասեն հովիւքն առաջի /ծն.առջեւ/ ահեղ ատենին Քրիստոսի – 39. որ իրենք գիտեն 

զայս` ու տան  պացխուն առաջի Քրիստոսի – 42.  նա չէ ընդունելի առաջի 

Աստուծոյ եւ նզոված է: - 114. 

ԱՌԱՋԻ /թվ./ - Նա խափանեն զյետի պսակն եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48.  

բայց ի վերայ ամենայնի իրավունք է, որ առաջի պսակն ընդունած առնուի: - 48. Զի 

թէպէտ եւ յառաջի /ծն. յառաջին/  կանոնքն չկայր այս որ կարէ վասն 

անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ  վասն անճարակութեան, որ  տեսան որ 

այլ մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84.  

ԱՌԱՋԻՆ,ԱՌՋԻՆ - քաւէլ թէ ճշտարտեն որ անհաւատ կամ հերետիկոս լինի 

առաջին /ծն.առաջի/ ձեռնադրաւղն` եւ ապա  ձեռնադրեն – 22. և ինքն առնու իւր 

այլ կին և տա թուղթ արձակման նորա. նա օրէնքս դժար կու լինի որ այր չկարէ 

ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի – 102.  քաւէլ թէ բոզութիւն այնէ, ու կեցցնեն 

ի վերայ առջնոյն: - 104. որ զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին – 109. 

Ապա թէ տղայ լել լինայ` նա` թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա այրկանն է ամէն իրքն 

ու այրիկն հոգայ զհոգին եւ այս է ըզղորդն /ճիշտը` զըղորդն/  եւ ի հին աւրինացն 

հաստատուն, թէ առջին այրուկին է` եւ թէ այլ հետինու ի հետ: - 131. 

ԱՌԱՋԻՆՔ - զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացեալ էին առաջինքն, նա չէին այրել 

վասն այս ահիս քան մէկ անուն: - 42. եւ այդ նոր դիր է նոր սահման`  որ ոչ է 

յառաջնոցն /ծն,յառաջնոյն/ - 53. 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ -  եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական բաներոյ զինչ ու լինի – 

19. Վասն հարկու որ առաջնորդքն առնուն ի ժողովրդոցն – 21.  Բայց ինչ ասեմ ես` 

ու կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր  յաւրինակն գտայ յանդիմանութիւն առ 
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առաջնորդացն եկեղեցոյ -  բայց կարճեցի քան կարցի – որ չի լինի ընտրաւղութիւն 

առաջնորդացն որպէս սահմանած է-27. Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն` ի դուրս  

ձգվի` ինչվի հայնց գոյ ի խելք` զէդ առաջնորդն կամի:-38. ամէն քակտելոյս 

պատճառն ի յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել եւ ի թագավորացն – 42. հայնց որ 

աշխարհականքն անգէտքն զբարին տեսնուն եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն, եւ 

առաւել առաջնորդքն: - 46.  Եւ այս բանի մեղքն, ի յառաջնորդաց շլնիքն է: - 53.  Եւ 

այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն /ծն.առաջնորդքն/ եւ զաշխարհի դատաւորն, 

որ ուր  երէց գտնուն` որ առնու, նա  զկարգն առնուն – 54. 

ԱՌԱՋՔ - զի որ խալապայի առաջք լինի` նա հրամայէ աւրէնքս որ առնու 

եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ` որ ըղորդն է - 79. 

ԱՌԱՒԵԼ  - Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք …  Եւս    առաւել զգրագրերն 

եւ զբժշկերն` զի զմարդս կու ստածեն: - 14. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր 

բաժինն առնու ուրախութեամբ եւ սիրով, հայնց որ աշխարհականքն անգէտքն 

զբարին տեսնուն եւ ուսնին  ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն, եւ առաւել առաջնորդքն:  - 46. 

վասն զի թէ  զայս թուլութիւնդ ուննան կաննին` նա շատք մեռնին ի կաննոյ ձեռաց, 

ու առաւել հեծելվորքն` որ ուննան զգրաւղին ահն ու զչարկմուն – 95. Եւ թէ ցուլն 

զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն` նա յայս տեղս աւրենքս   դժար սաստ է 

հրամայէլ, զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձետն կտրեն, առաւել թէ ի կահրայ 

բան լինի այրել: - 96. զի կու հրամայէ աւրենքս` թէ երբ զգրաւկնուն կամ 

զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել 

զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. Եւս առաւել թէ քիչ լինին 

կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ` նա ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի 

հաւն բաժին չկայ: - 131. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի պարոնաց եւ ի 

թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն գեղերն – 170. 

ԱՌԱՒԵԼ ՔԱՆ    Տե՛ս       ԱՌԱՒԵԼ 

ԱՌԱՔԵԱԼ - Եւ սուրբ առաքեալքն են սահմանել որ մահապարտ են եւ պղծող 

տաճարի կարդան: - 19. Բայց ամէն բարոյ եւ առաքինութեան կատարումն սէրն է  ̀

ըստ առաքելոյն,   որ ասէ` լրումն աւրինաց սէր է: - 39. Եւ ոչ յիշել զՔրիստոսի 

հրամանքն զոր հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն Պետրոս` թէ դու ես վէմ – 40. Եւ 

Պաւղոս ասէ`  կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ երկրորդ 

զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս–40. վասն զի և առաքեալքն ի մէկ կեցան եւ  

զմեզ ի մէկ ուսուցին – 41. Փիրիսկոպոսութեան  աստիճանն այս է, որ  զէդ 

զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք` նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա 

եպիսկոպոսին են: -  64. զոր գրել է առաքեալն` թէ յանձն առնեմ ձեզ զՓիբէ` քոյր 

մեր` որ է սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 67.  Եւ թէ ողջնայ հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն. 

զի յետ մահունէ կտակն հաստատուն է` ըստ առաքելոյ: - 130. 

ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ - Կու հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական իրաւունքս, որ թէ 

եկեղեցական դատաւոր եւ թէ  աշխարհական լինի` ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ` 
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զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական 

աթոռոյն և զէդ աստուածածախ տուժեն – 20. Սահման է առաքելական աւրինաւքս, 

որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք տանի ժողովրդեանն – 21. Եւ յայլ  

իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ 

կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. 

ԱՌԱՔԻՆԻ - Ապա թէ եկեղեցական լինի, նա ընդ սուրբ եւ առաքինի կարգաւորաց 

դասն փարի – 64 

ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ  -  Բայց ամէն բարոյ եւ առաքինութեան կատարումն սէրն է` 

ըստ առաքելոյն, որ ասէ` լրումն աւրինաց սէր է: - 39. 

ԱՌԵՒԱՆԳՈՒԹԻՒՆ - Վասն առեւանգութեան կուսի – 103. 

ԱՌԺԱՄԱՅՆ - եւ առժամայն ի յայն տեղոյն` յոր ի մաւտ լինի` գնեն պատանք եւ 

մոմողէն, ու տան թաղումն այնել – 139. 

ԱՌ ՀԱՍԱՐԱԿ – Հայնց լինի դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր պարոնայքն առ 

հասարակ` եւ ընդ իւրեանց ճորտերն: - 15. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ 

թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն այնել, քաւէլ թէ այլ թագաւոր ու հայրապետ 

կենայ ու երկիրն առ հասարակ հաւնին: - 82. 

ԱՌՆԵԼ – նա Աստուծոյ շնորհքն ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33.  նա 

կամ երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ  չայնե`  ու զոր արար` նա 

ապաշխարէ ու քաւէ - 59. Վասն փնտռողութեան, որ առնէ եպիսկոպոսն 

եկեղեցականաց – 62. վասն զի Աստուած  զերկրային դաս հրեշտակացն 

զաստիճանաւորսն արար իւր ի սպասաւորութիւն – 64.  Եւ հավնեցոյց զամէնն ի 

բանս զոր արար – 65.  Բայց այս այն է, զոր գրել է առաքեալն` թէ յանձն առնեմ ձեզ 

զՓիբէ` քոյր մեր` որ է սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 67. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի 

անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն` թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ 

է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն պղծութեան, թէ չգիտէր, թէ յահուէ, թէ զինչ 

ցեղ էր: - 74. դու արա նմա զէտ զանարգանացն – 75. Եւ թէ ընդ անգէտսն արար, նա  

հինգպատիկ կարգ քաշէ քան զարժանն: - 75. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի 

ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ իր  զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102.  

Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ  փեսայ լինի առած ի տունն` նա փեսայն իր կնովն որդոյ 

տեղն ունին – 108. Զբաժինքն այսպէս արա /ծն.արայ/, որ  ըղորդ լինի – 111. զէդ ինք 

Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի` նոյնպէս եւ որդին  պատեհ է 

որ զինչ այնէ` հաւրն կամաւք այնէ - 114. քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի 

չգիտենայ թէ ինչ արար – 114. Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն 

ասէ ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա  զինա  բանն` զինչ ու լինի, եւ 

ճորտն այնէ` նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է  մեղանքն – 118. Ապա թէ առանց 

հրամանաց այնէ` նա վճարէ այն որ արարն: - 119. Այժմ ի տիաթկի բանն սկիզբն 

առնեմք: - 129. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ /ծն. ելնէ/ նա պատեհ է որ տեսնուն 

աղէկ թէ վասն է՞ր արար`  չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ թէ  
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կամաւք ու յոչ կամայ – 135. որ ինք մարդ էր ու հանչաք խմեց` որ խումրեցաւ … ու 

զայն վնասն արար – 141. զայնոր ձեռք կտրեն, որ քաւէ զսպաննութիւնն զոր արար 

– 141. վասն  զի հնոյն հրամայածն այս է` թէ զինչ քեզ պեղծ է, դու քո ընկերին 

մի՛առներ – 144. մի՛ առնէք ումեք, չար փոխանակ չարի: - 144. եւ զգուշացնէ 

պարոնն ու ասէ` թէ զիտայ պատրաստ արայ – 152. Ապա թէ չայնես զպէտ ու 

մեռնի` նա  որ տեսաւ ու չարար պէտն նա  վճարէ: - 163. 

ԱՌՆԵԼ ՊԷՏ    -   Տե՛ս      ԱՌՆԵԼ 

ԱՌՆՈՒԼ - Եւ զսիրտ բանիցն առեալ եդի համառաւտաբար: - 4. Ապա թէ չկենայ 

որդի կամ դուստր, եւ եղբաւր որդիք լինին, նա  հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ 

իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն մէկ մի` յոր հաճին ի լաւն – 8.  Եւ որ 

յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ` նա զերկու աչսն հանէ եւ զկինն ու զորդիսն 

առնուն /ծն.զորդիքն առնու/ եւ այլ զինչ ունենայ` առնուն /ծն. առնու/ - 10. 

Ոչխարն` եփ գառն կամ ուլ բերէ տարեկան` ի տասնէն մէկն առնու պարոնն: - 13. 

Եւ ընդ այս ըղորդ անցնել` այլ չէքուչէք չէ պատեհ առնուլ ավելի ի հարկատվացն: - 

13. Զգաւառաց հարկն սահմանովն որ սահմանած է`  առնուն պարոնայքն – 13. որ 

ի քաղաւղացն տասնակ առնուն եւ ի կապալ հանեն: - 16. ու շատ առնուն 

զտուգանքն:-18. զի թէ վկայութեամբ չայնէ` նա հետ իր մահուն տուժեն զազգն եւ 

առնուն/ծն. առնեն/:-20. Վասն հարկու որ առաջնորդքն առնուն ի ժողովրդոցն – 21. 

Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք 

տանի ժողովրդեանն եւ զայնչաք սահմանած հարկն առնու ի սուրբ եկեղեցոյն – 21. 

նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք, որ զէդ սպաննաւղ դատեն զինք: - 

22.  եւ այն  որ կրկին կարգ էառ` նա  զէդ այլ պիղծ եւ  անհաւատ կորսնէ` եւ 

տուժվի ի դարպասէն իրաւամբք: - 22. նա զկարքն առնուն ու դարպսուն 

նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն` զէդ գողոյ ու անհաւատի – 23. Զթերահաւատ 

մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ – 24. որ ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս 

յայլ եպիսկոպոսի  գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել` ոչ 

կարգ տալ եւ ոչ կարգ առնուլ բնաւ – 27. այլ գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն 

առնուն իրենց քահանայից գիտելութեամբ: - 30. Վասն որ չկարէ եպիսկոպոս  յայլ 

թէմէ իրք առնուլ – 31. Չկարէ եպիսկոպոս` քանի որ մեծ լինի` յայլ եպիսկոպոսի 

վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել – 31. Եւ թէ առնուլ իշխէ` նա 

զրկանք է, թող ի յետ  տայ թէ ոչ նա պատճառ է, որ  լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 

31. Եւ երբ նոքայ առնուն` նա  գան եկեղեցականքն յեկեղեցին ի մէկ տեղ ու բաժնեն 

– 34. Ու  զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն բաժինքն սիրով եւ անխալապայ … առնու 

ամէն մէկ զիր բաժինն սալար: - 37.  նա Քրիստոս առնու զիր վճարն: - 39.  նա մեծ 

վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42.  եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ  զիր 

բաժինն առնու ուրախութեամբ եւ սիրով – 45.  Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ 

տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի բանադրելն – 47.  ու թէ այս Է տարոյս  ընդ ներքս 

այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած – 48. բայց ի վերայ 
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ամենայնի իրավունք է, որ առաջի պսակն ընդունած առնուի:-48. այն պարոնն…որ 

պատարագաւղ լինի` հարկ առնու,  նա անէծք է գրած այնոր – 50. Ամ թէ յիստկի, 

նա  լաւ է ու շահած լինի երկու դեհն.  եւ թէ ոչ, նա յիրիցնոյն վասն այնոր հարկ կու 

առնուն. որ գիտենայք: - 50. Հիւանդանոց ուր կենայ` նա չէ պատեհ ամենեւիմբ 

անտից հարկ առնուլ /ծն. առնել/ - 51. Վասն որ թագաւորք եւ իշխանք ի վանք 

իջուանք առնուն – 51. Եւ աշխարհի էրեց` որ անորդի մեռնի, նա եպիսկոպոսն 

զհալաւն զամէն եւ զանկողինն առնու – 52. Վասն  հողադրամի չառնուլոյ – 52. Չկայ 

ամենեւին հրամանք յաւրինացն` բնաւ հողադրամ առնուլ /ծն. առնել/ ի մեռելոց 

թաղումն: - 52. Վասն որ չկայ սահման որ ժամուց առնուն – 53. Կու հրամայէ 

աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ  բնաւ ոչ ժամուց առնու քահանայն` եւ ոչ հողադրամ: - 53.  

Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց 

գտնուն` որ առնու, նա  զկարգն առնուն, եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ, եւ 

զինչ որ ունի` նա  առնու իրն հալալ – 54. Ու թէ չլինի արժանի, եւ անհաւատ 

քուրձիկ լինի, նա թող ի պարոնութեան /գրքում` պարոնության/  դարպասն տայ 

զինք եկեղեցին, որ առնու  զինչ ուննայ – 54.  ապա զինչ  զենել է` սալար զիր 

իրաւունքն առնու` զերին ու զերբուծն ու զմորթին: - 55. Չկայ հրաման յաւրինաց որ 

ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար 

առնուլ– 56. եւ յերկրին պարոնէն եւ յամենեն հաճութեան գիր  առնուն – 58.  ու թե 

չառնու յանձն,  նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 59. 

Վասն որ ի կարգէն  ձգեն եւ երթայ այլ տեղ կարգ առնու – 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ 

ձգած լինի` զինչ ու լինի կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ` նա չէ 

իրաւունք որ տան – 59. նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. Կու հրամայէ 

աւրէնքս, մարդ, որ յիր  չափ հասակին է` ի ԺԷ տարին, եւ զիր անձն ի կուսութիւն 

խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա  ընդ այն է համարած, որ  երկու կին  լինի 

առել, եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. Եւ որ ընդ սահմանն ի 

դուրս  այլ կին առնու, նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62.  

այլ կին չառնու եւ ոչ զայն  ուննայ, որ բոզցել է - 63. ապա երթայ ի յեպիսկոպոսէն 

հրամանք առնու եւ աւրհնութիւն եւ խաչ – 63. Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ 

առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ եւ յառաջ ինքն առնու եւ հարկեւորաց 

տայ – 63.  նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ - 71. նա կարէ  այլվայ 

առնուլ զիր իրքն ու  ելնել – 72. եւ որ չառնու զԱստուծոյ վճարն, թէ թագաւոր լինայ 

եւ թէ դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ ի  ժողովրդենէ առցէ զվրեժն: - 74. ամ թող 

տւաւղն եւ առնաւղն  ընտրեն: - 76.  Ապա  երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու` նա 

հերիք այնէ - 76. Վասն վարդապետի որ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ – 76. 

Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու վասն  գրոց կարդալոյ 

կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ  ուսմանց – 76. իսկի չէ պատեհ վարձ առնուլ եւ 

ապա ուսուցնել: - 77. Ու թէ չայնեն զայս աշակերտքն, նա վասն այնոր կու 

անհանգստեն զիրենք վարդապետներն, եւ թէ  դատըստնին թէ` զմեր իրիկունքն 
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առի, ու  զմեզ չաւգտեցուցին` նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան, նա 

եւ ըստ արժանեացն  դատիլ – 77. նա զինչ ուննան  առնուլ պիտի – 78.  զի  որ 

խալապայի առաջք լինի` նա հրամայէ աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր 

տայ` որ ըղորդն է - 79.  նզովք առնուն յԱստուծոց` ով որ այնէ - 80.  հրամայէ … 

առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն – 80. Բայց վարդապետն չկարէ 

քահանայի կարգ առնուլ – 83.  եւ  տայ էրիկն զինչ հետ իր առել լինի ի յինք, որ 

երթայ էրիկ մի այլ առնու – 84. եւ  առնու իր այլ կին: - 85. եւ առնու իր այլ կին – 85. 

Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն տարին, թէ` 

առ քեզ կին` նա ազատ է կարէ առնուլ: - 85. Բայց թէ իսկի կեցցնւի` որ  գիտացեալ 

լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել` նա չբաժնէ զիրենք քանց  մահն: - 85. 

Ապա թէ ի կնկնէն լինի` նա չտայ այրիկն մազ մի` ոչ պռոյք եւ  ոչ մահր. ու առնու 

իր այլ կին. ու այն կինն չկարէ առնուլ իր այլ  այրիկ` քանի այն այրիկն կենդանի 

կենայ: - 87. նա այրիկն չկարէ առնուլ /ծն.առնել/ այլ կին – 87. ու այն կինն առնու 

յայրկէն զիր ամէն պռոյքն ու զմահրն, եւ երթայ առնու իր այրիկ: - 87. Ապա թէ 

յայրկնէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն 

իր անձինն գին, որ թէ կոյս լինի  զինք առել – 87. Եթէ տղայք կենայ ի մեջ, ու 

պատճառաւորն  հայրն լինի` նա  զտղայքն մայրն ուննայ, եւ հայրն այլ կին չկարէ 

առնուլ առանց կնկան հրամանացն. եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն` նա հայրն ուննայ 

զտղայքն, եւ առնու այլ կին, եւ ուննայ զիքրն զամէն. էն /գրքում` են/ կինն այլ այրիկ 

չիշխէ առնուլ, քաւէլ այրն տայ հրամանք կամ  մահ գայ: - 87-88. ու թէ գիտացեալ 

լինայ ու առել` նա չկայ բնաւ բաժինք – 89. ու ինք առնու այլ կին – 89. եւ զկէս 

պռուգացն առնու այն որ բաժնվի: - 90. Եւ թէ ուրդի, որ վասն ատելութեան լինի լել 

բաժնվել, որ այրիկն լինայ թողել զկինն. ու գնացել լինայ կինն` առել այլ այրիրկ ու 

մեռել. եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն, եւ ուզենայ այրիկն, որ առնու զկինն` 

նա պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 90. Յետ այնոր որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, 

եւ ապա յետ Է տարոյն կարէ առնուլ  այրիկ: - 91. նա առնու առջի այրիկն զկնիկն 

անսղալ: - 91. Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ կնիկ` նա թէ  ու լսէ կինն 

նա պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91. նա պատեհ է, 

որ թէ պոմնով չլինի շալկել այրիկն զխորթերն` ի մաւր առնուլն, նա տան 

զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին – 91. Եւ ինքն, որ ծուռն է եւ պեղծ, նա  զամէնն 

կորսնէ եւ մէկայլն առնու: - 92. Բայց` զինչ ցեղ եւ է` զեկեղեցոյն քաւութիւնն  

առնուլ պիտի – 94.  եւ այլվայ զկնիկն առնու: - 97. Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել 

ու հաշտեցնել` նա իր կամ է. եւ թէ ոչ` թողու, եւ իր այլ կին առնու – 98.  Եթէ ոք 

անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին առնու` որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ 

կամ հայնց անգամ` որ չկարէ իր ոք տեվել` նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ 

ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին, ու երբ չկարէ` նա առնու այրիկն 

սալքարուկ մի, ու գրէ ի վերայ – 98. ապա ինքն այլ կին չկարէ առնուլ, քանի այն 

կինն ապրի: - 98. Եւ թէ այն թողած կինն այլ  այր առնու, ու մեռնի այն  այրն` նա թէ 
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կամենայ առջի այրն. այլվայ առնու զինքն` նա չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին 

հրամանաւք: - 98. Բայց տարի մի ապաշխարել տան այրկանն, եւ ապա հաղորդի 

եւ կին առնու: - 100. նա բնաւ ոչ կարէ … այլ կին առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց 

ապաշխարէ, որ  զեկեղեցին հաւնեցնէ - 101. Վասն որ կին առնու եւ չկարէ 

այրկութիւն անել – 101. եւ առնու ազատութեան թուղթ, եւ այնով ամուսնանալ 

կարէ: - 101. Վասն որ բաւլաւճ լինի եւ կին առնու – 101. Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի 

ծածուկ եւ խաբենայ ու  կին առնու` նա յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն,  նա 

կարաւղ է ու մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին, եւ իրաւունք է որ 

տան իրեն զիր ամէն ընչիցն կէսն, որ երթայ իր այլ  այրիկ առնու: - 101-102. և ինքն 

առնու իւր այլ կին – 102.  Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ  ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, 

եւ առնու հանէ յանձնէ` նա` իրք որ կամաւք է լել` նա տուգանք չպարտի – 102. 

Վասն որ նոր կին առնու` ի պատերազմ չերթայ – 103. Կու հրամայէ աւրէնքս`  

մարդ որ նոր կին լինի առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել, որ տարաժամ սուգ չլինի 

կնոջն: - 103.  Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի` նա  կինն  չկարէ բնաւ այլ  

այրիկ առնուլ պսակով – 104. եւ երբ զիր հասակն առնու, որ ԺԵ տարին լինի` նա 

կարէ թողուլ զկինն ու ասել, թէ  ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105.  զի արք 

կանայս առնին /ծն.առին/  եւ կանայք յարանց եղեն – 106.  նա զիր կինն անսղալ  

առնու – 106. եւ ինք  զիր կինն առնու անպատճառ – 106.  Վասն որ զծառայն 

կամենայ կին առնուլ – 107.  որ ոչ առնուն եւ ոչ տան իրենց բնաւ կին – 107.  Եւ ոչ է 

պատեհ` որ երկու կոյր զիրար առնուն – 108. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ  երկու քոյր 

մէկ եղբաւր  բաժին առնուն – 108. եւ պիտի որ զէդ որդոյ առնուն ի տանէն եւ ի 

տեղոյն եւ յընչիցն  բաժին  զէդ երկու քուրոջ: - 109. Եւ թէ  կարգածք կենան ի  

դստերացն  ի յայլ տուն` նա այնոք երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն իրենց:- 

109. Բայց թէ կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ` նա հաւրեղբայրն մէն ի 

չորք բաժնէ զմէկն առնու, եւ ոչ հաւրեղբաւրորդիքն: - 110.  Եւ թէ կինն մայր լինի 

որդոց ու թէ  աւտար մաւրու` զիր պռոյգն եւ զմահրն առնու, եւ թէ պիտի` կենայ ի 

խէչ որդեցն.  ու թէ ոչ` նա ելնէ առնու իր այրիկն եւ զինչ կամի` զայն այնէ: - 110.  

Ապա թէ կինն աւտար  այրիկ  լինի առել, եւ չկենայ տղայ` նա  ի կնկանն ի յընչիցն 

ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն – 111.  նա զիր իրքն  մէն առնու ու  ելնէ: - 111. 

Բայց չէ իրաւունք, որ  զհարսնից ծախքն ի յորդից բաժինն հաշվին. ու թէ չկենայ 

առել կին որդին` նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. 

Բայց զանդըրանիկն Աստուած է հարկեւորել,  եւ պատեհ է, որ  ի հաւրն ի տեղն 

նստի, եւ  երկու բաժին առնու: - 113. թէ հայրն կամենայ զինք պատրան տալ 

որդւոյն ի մեղանքն` նա չէ պատեհ առնուլ – 115.  հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի 

դարպաս երթայ ու դարպսով առնու – 117. նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր 

իրքն: - 117. տէրն իրաց … որ երթայ վկայ բերէ … որ իր է իրքն եւ առնուլ տէրն 

զիրքն` նա պատեհ է, որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն – 118. նա առնու 

անյապաղ զիր իրքն – 118. կու հրամայէ աւրէնքս` թէ երբ զգրաւկնուն կամ 
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զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել 

զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. նա կարաւղ է տան տէրն 

այլվայ առնուլ զիր տունն – 120. եւ դեռ իրաւունք է, որ  գողունին ամէն դառնայ, զէդ 

որ գտվի տէրն, թող առնու, եւ նա զիր դեկանն ի ծախաւղէն  առնու անյապաղ, եւ 

դատաւորն զգողն հոգայ: - 121.  զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ … նա դանայ ի տէրն, 

եւ առնու զիր դրամն: - 122. նա ի վճարն կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ – 122. Բայց 

Ժ աւր պատեհ է որ գնաւղն տեսնու  եւ զիր թտպիրն առնու – 125. Եւ ուր վաճառ 

լինի` նա զկապալն առնուլ պատեհ է, եւ զբաժն. բայց ուր  ծախ չլինի` նա չէ 

իրաւունք բաժ առնուլ. քաւել թէ  ահուտ  ճանպահ լինի, որ վասն պահելոյն իւրենց 

իրաւունք առնուն ի վաճռկներոյն ի ճանպահն – 127. եւ յորժամ գան ի դատաստան, 

նա առնու անսղալ: - 129. Բայց թէ ժողվէ զիր  գինն ու տայ  յիր տէրն` նա պատեհ է 

որ վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք. եւ թէ չառնու ու ազտէ` նա երբ 

հանչաք մի ծառայէ զինք ու զիր գինն արժենայ, նա իրաւունք ազատէ ի 

ծառայութենէն: - 133. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ` կամ 

զակռայն ձգէ` նա ազատէ զծառայն, զի զիր գինն էառ: - 134.  Կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ թէ` պառիկոս փախչի յիր պարոնէն` նա  քանի այն պառիկոսն ապրի, 

նա  կարէ առնուլ /ծն. տանիլ/  զինք պարոնն – 134.  նա  զայն անսունն ի սպանծին 

տէրն տան եւ զէդ գինք անսնոյն առնու – 137. նա զայն կոտրած անսունն  առնու 

հորոյն տէրն–137. Բայց վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել 

խոստովանահաւրն` եւ թողութիւն առնուլ, թէ քրիստոնէ լինի – 143.  ապա 

եպիսկոպոսին մեղայ ասէ վասն հնազանդութեանն, եւ խաչ ու թողութիւն առնու, 

եւ զիւր  քահանայութիւն այնէ - 143. ապա զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն 

տուգանք, եւ զդեղգինն ու զբժշկերոյն  կամ ի յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. 

Արհեստաւոր, որ զումեք վարձ  առնու, որ իր  իրք շինէ կամ կապլով բան այնէ, ու 

չայնէ զբանն հայնց  զէդ, որ պոմանն լինայ, ու չհաճեցնէ զինք, կամ  դարձնէ 

ըզվարձն եւ զնիւթն զոր առել լինայ` ի լման, եւ նա զիր վարձն  ըստ արժանոյն 

դատաւորին տեսովն առնու: - 146.  բայց թէ զայնոր մէն լինան առել ու զպահաւղին 

թողել` նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147. 

Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ` վարձ առնու եւ բանի` նա  չտայ վճար 

ունէ տէրն: - 148. Բայց թէ առանց տիրոջն հրամանաց առնու եւ վնասէ նա վճարէ: - 

148. նա  իրաւնաւք դարձնէ ու առնու – 150. նա չէ պատեհ մենակ զհողերն 

սինաւռով բաժնել … եւ ապա  յայլոց առնուլ ու այլոց  տալ կամ բաժնել: - 151. եւ 

այսոք այլ ընդ մահապարտք են համարած` թէ այր լինի եւ թէ կին, եւ մահու վճար 

առնուն/ծն. առնեն/: - 155. եւ առնու դարպասն հանչաք մի  այլ ի քեզնէ: - 158. Վասն 

որ անաւթ առնու վարձով – 159.  Եթէ ոք իրք անաւթ առնու  մարդոյ ի բան վարձով` 

նա զվարձն  տայ ու զամանն – 159. Ապա թէ չարկամ յիշաւ այնէ, ու տանի 

զամըննին եւ առնաւղին այլ ի հետ` նա չպարտի վճար – 159.  Եթէ ոք ի փոխ տայ` 

նա  վաշխ չէ պատեհ որ  առնու - զի Աստուած է հրամել յաւրէնս – մանաւանդ ի 
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փոխ առնաւղին որդեցն – 161. նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. 

Նոյնպէս եւ թէ ոք  գրաստ գտնու փրթած` նա պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ – 

163.  Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն` նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, 

ու զիր գինն առնու – 167.  որ պարոնն զիր հնգակն առնու ի վճարէն: - 168. Զի թէ 

պառիկոս առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն` նա գող է, ու տուգանք 

պարտի` որպէս զվճարն էառ տուպլ` ի դարպասն: - 168. նա զգինն տայ ու 

զանասունն յինք առնու – 169. եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ առել ու ասցել` նա 

չտայ տուգանք – 169. նա ինքն զաւիրածն առնու եւ զտէրն յաղէկ ալիւրէ վճարէ: - 

171. ու թէ այլ աւել առնու` նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ առնուն եւ ի զնդանն այլ 

դնեն եւ տան ապաշխարել: - 172. Եւ կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն 

հարմէ կամ զրկէ`  նա տուպլ առնուն յիրոյն եւ ի նա տան: - 172. 

ԱՌՆՈՒԼ ԱՅՐԻԿ      -     Տե՛ս        ԱՌՆՈՒԼ 

ԱՌՆՈՒԼ ԶԿԱՐԳ      -     Տե՛ս        ԱՌՆՈՒԼ 

ԱՌՆՈՒԼ ԶՎՐԵԺ      -     Տե՛ս        ԱՌՆՈՒԼ 

ԱՌՆՈՒԼ ԿԻՆ           -     Տե՛ս        ԱՌՆՈՒԼ 

ԱՌՆՈՒԼ ՅԱՆՁՆ      -     Տե՛ս        ԱՌՆՈՒԼ 

ԱՌՈՂՋԱՑՆԵԼ - Զոր թէ հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ առողջացնէր եւ հանէր 

զդեւն,  նա մեծ վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42. 

ԱՌՈՂՋՆԱԼ – նա զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ: - 138. 

ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ – Ու կարաւղ է թագաւորն յիր առողջութեան /ծն. առողջութիւնն/  

եւ ի մահուն կտակ գրել – 8. 

ԱՌՈՒ – Վասն որ առուով ջուր  տանէ եւ վնաս այնէ այլոց – 152. Եթէ ոք  առուով 

ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր կարեցն լուծէ զջուրն` որ այլոց վնաս այնէ, 

նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն տէրն` նա կիսավճար տայ իւրն – 152. 

ԱՌՈՒԳՆԱՅՔ - Եթէ ոք  առուգնայք այնէ` անպսակ` նա որդիքն բճեր լինին: - 103. 

ԱՌՈՒԳՆԱՅՔ ԱՅՆԵԼ  -  Տե՛ս   ԱՌՈՒԳՆԱՅՔ 

ԱՌՋԵՒ - Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ  այրիկն չլինայ լսել` նա ի ծնաւղքն 

դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին, զի յիրենց  տունն է լել առջեւ – 85. Ու 

դնեն առջեւ եպիսկոպոսին, եւ զկնաթողացն կարքն կրէ - 92. Զինչ փաւշամնելոյ 

զրոյց կայ` թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104. Եւ 

անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ  երեք վկայից առջեւ լինի 

հաստատած – 121.  եւ տան առջեւ զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա  զայնոց, որ գլուխք 

լինան  այն տեղոյն շինութեան – 151. 

ԱՌՋԻ -  Եւ թէ յետ Է  տարոյն գայ այրիկն. ու գտնու այլ այր կնկանն պսակով` նա 

թէ անպսակ է, նա առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. Եւ թէ  այն թողած 

կինն  այլ այր առնու, ու մեռնի  այն այրն` նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ առնու 

զինքն` նա չկարէ քաւել թէ  եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 98.  տե՛ս  նաև  

ԱՌԱՋԻ/թվ./ 
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ԱՌՋԻՆ   -  Տե՛ս   ԱՌԱՋԻՆ 

ԱՍԱՑԵԱԼ – որ լնու զասացեալ զանէծսն – 146. 

ԱՍԵԼ – չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել թէ` սինաւռս իմ է, մի՛  հանել ջուր – 16. 

Վասն որ մռտէ ի թագաւորէն եւ կամ յիշխանէ եւ անարժան իրք ասէ - 25. Եթէ ոք 

վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ` եւ կամ վասն իշխանի` 

կամ մռտէ, նա պատեհ է` յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. Բայց ինչ ասեմ ես` 

ու կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն գտայ – 27.  եւ կէսն չար 

կենան ու ասեն` ու կէսն բարի, նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ  

ասցած /ծն,ասացած/ լինի – 29.  եւ գան ազգն նորա եւ ասեն` թէ կամաւ սպաններ: - 

33. զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից` ասէ տէր – 39. 

հայնց որ ասեն հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի–39. Բայց ամէն բարոյ եւ 

առաքինութեան կատարումն սէրն է` ըստ առաքելոյն, որ ասէ` լրումն աւրինաց 

սէր է: - 39.  եւ կու ասեն` թէ  այլ եւ այլ են ազգաց եւ քրիստոնէից եկեղեցիքն: - 40. 

Եւ Պաւղոս ասէ` կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ 

երկրորդ զմարգարէս եւ  երրորդ զվարդապետս – 40. եւ ոչ ասացին թէ դիւաց եւ 

անաւրինաց կերակուր  տուք զքրիստոնէք: - 41.  Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու 

բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն` որ  կու ասեն` թէ այլ է 

վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. Վանքն իջուանք ասի – 42. Բայց 

աւտար երէց յայլ թեմէ` կարէ հաղորդել եւ թաղել զբանադրածն, ու ասէ` թէ 

չգիտէի: - 47.  ապա թէ զըղջայ ու մեղայ ասէ, նա  եպիսկոպոսն կարգ դնէ որ քաշէ: - 

55.  եւ այս բանիւս կաթողիկոսն եպիսկոպոսաց  գլուխ ասի: - 58. Եւ չկարէ այլ երէց 

զյետի արձակման աղաւթքն ասել, զի այն եպիսկոպոսին է աստիճան: - 63. Բայց ու 

տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ  անպատեհութիւն այնեն` նա ընդ կաթողիկոսն 

եւ ընդ պատրիարքն ասեն: -   64.  Եւ կարեն աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել – 

66.  որ եւ  նոքա եւս կարեն քարոզ ասել կանանց – 67. եւ ասէ թէ` չգտայ զինք կոյս – 

97. նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. նա կարէ 

թողուլ զկինն ու ասել, թէ ես  չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105.  զի թէպէտ եւ 

բժիշկքն ի պատահմանէ ասեն փոխիլ, բայց ի սերմէ է ճշմարիտն – 108. ունաւղն 

իրացն ուրանայ ու ասէ` թէ չէ իմ է - 117.  տեղոյն կամ տանն կամ իրացն  տէրն 

ասէ ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն` զինչ ու լինի – 118.  

դառնայ ծառայն  առ իր տէրն ու ասէ թէ` տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն – 132. Ապա 

թէ  տաճիկ լինի, ու ասէ թէ`  ծախէ զիս` նա  թէ զիր չաք գին բերէ` նա տայ – 134.  

ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ - 136.  նա թէ ասցած /ծն.անցած/ լինայ նորա` թէ  բռնէ 

զքո անսունն` քշտան է, եւ նա չլինայ բռնել` նա զայն անսունն ի սպանծին տէրն 

տան եւ զէդ գինք անսնոյն առնու – 137. ու թէ չլինի ասած` նա ծախեն զքշտանն, եւ 

ի կէս այնեն  ընդ երկուքն: - 137. Բայց դեռ այլ  կայ ի քշտանքն` որ թէ ասէ տէրն, թէ 

ի յետ քշտան է` նա զկէս վճարէ թէ մահ գործէ, եւ թէ խոց` նա զդեղգինն տայ ինչվի 

առողջնայ: - 138. Բայց վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել 
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խոստվանահաւրն` եւ թողութիւն  առնուլ, թէ քրիստոնէ լինի – 142. ապա 

եպիսկոպոսին մեղայ ասէ վասն հնազանդութեանն – 143. զի Մովսէս է ասցել 

/ծն.ասացել/ թէ երդվիր երդմամբ առ այնպիսին եւ կորոյ – 149. եւ զգուշացնէ 

պարոնն ու ասէ` թէ` զիտայ պատրաստ արա - 152. իր բերնովն ասէ զիր մեղանքն 

– 161. Եւ չէ ի  հրամել աւրէնքս որ մէկ վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած 

/ծն.ասցած/ իրաց. զի յերկուց եւ յերից վկայից ասէ հաստատել զբանն: 163.  Թէ 

բանտվաւղէն լինի, ու ասէ թէ`  գահէ  կամ վարէ, եւ նա զհրամանքն կատարէ ու 

մեռնի`  նա անպարտ է - 165.  Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու փնտռել վկայաւք` որ 

ընդ վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ եւ ի դարպաս այլ  գնացել ու ասցել.  եւ 

թէ չլինայ գնացել ու  խրատ առել ու ասցել /ծն.ասացել/  է  նա չտայ տուգանք, ու թէ 

տայ` նա խիստ քչիկ: - 169. Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ  արծաւղին 

կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն, որպէս 

ասեն ու լսեն: - 174. 

ԱՍՊԱՐ – Չորրորդ դասք պրաւքսաւտորայն է,  որ երկթի ասպրնի շալկեն: - 68. 

Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա են` որ  ասպարս եւ վահանս, 

կմբրաւոր շալկեն,  զոր կու յիմնամ  որ բազկնոց պրացալն է: - 69. 

ԱՍՏ – Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ` թէ մենք  եկեղեցականքս հոգոյ 

դատաստան եւ խնամք եմք  դրել աստ – 95. 

ԱՍՏԷՆ - Զամէնն զինչ որ աստէն գործէք`  դուք անդէն գտանելոց էք`  թէ չար եւ թէ 

բարի: - 15. 

ԱՍՏԻՃԱՆ - Եւ կաթողիկոսութեանն աստիճանն այս է - 57. Բայց եւ Երուսաղէմայ 

եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ հարկեւորած էր, եւ ի կաթողիկոսութեան 

աստիճանի /ծն.աստիճան/  էր` չէր ի պատեհութեան – 57. Վասն որ գլխաւոր 

եկեղեցւոյ  ջանայ զիր ընկերոջ աստիճանն խլել – 58.  Եթէ եպիսկոպոս կամ երէց 

ջանայ զիր ընկերոջ աստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու հրամայէ 

աւրէնքս` որ արգելեն զինք ի յայն գործոյն: - 58.  Եւ չկարէ այլ երէց զյետի 

արձակման աղաւթքն ասել, զի  այն եպիսկոպոսին է աստիճան: - 63. Վասն 

փիրիսկոպոսաց աստիճանի – 64. Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ 

զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք` նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա  

եպիսկոպոսին են: - 64.  եւ կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ  զերկու 

աստիճան եւ ապաշխարաւղք եւ կրաւնաւորք:  - 66. 

ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐ - Աստուած զերկնային դաս հրեշտակացն զաստիճանաւորսն 

/ծն.աստիճանաւորքն/ արար իւր ի սպասաւորութիւն – 64.  Եւ սոքա`  եղեն  

աստիճանաւորք հայրապետք – 65.  Վասն աստիճանաւորաց թագաւորական 

պաղատին – 68. 

ԱՍՏՈՒԱԾ -  Առ որս ես`  Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս  

Աստուծոյ…բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ 

մտաւք – 4. վասն զի յԱստուծոյ կարգեցաւ թագաւորութիւնն, եւ յԱստուծոյ տեղին է 
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համարած ի յերկրի: - 5. զի զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգն յԱստուծոյ 

Մովսէսի բերանով: - 8. զի Աստուծոյ եւ հայրապետին աւրինադրակից է - 9. Եւ 

թագավորն պարտի որ  պահէ զաղքատն, թե ոչ` Աստուծոյ պարտական մնայ: -13.  

Եւ է ըղորդ հարկուն սահմանն այս, որ` զինչ Աստուած տայ հարկատուին, ի հնկէն 

մէկն է: - 13.  Զքահանայ թէ ոք անարգէ կամ ծեծէ`  նա զԱստուած կու անարգէ - 19. 

վասն որ  ոք զԱստուծոյ իրաւունքն  կաշառոց ծախէ - 20. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ 

առաքելական իրաւունքս, որ թէ   եկեղեցական դատաւոր եւ թէ աշխարհական 

լինի`  ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ`  զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, 

նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն և  զէդ աստուածածախ տուժեն.  զի 

զԱստուծոյ իրաւունս ծախեց Յուդայի պէս: - 20. Սահման է առաքելական 

աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք տանի ժողովրդեանն – 21. եւ 

ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել` քանց զայն որ 

ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ հայրապետին եւ ամենայն ժողովրդեանն արժանի 

այնեն: - 24. որ վկայեն, որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի 

– 26. որ վասն կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ /ծն.յաստուծոյ/  իրավունքն ի ծուռն: - 

30.  նա Աստուծոյ շնորհքն ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33.  այլ զամէնն 

մէկ Աստուծոյ սպասավոր համարին – 34.  Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ 

զկաշառն  բառնան` որ բնաւ չբանի յեկեղեցիս Աստուծոյ: - 37.  Եւ եկեղեցականք 

չխնայեն զդեկանն ու զեկեղեցիս Աստուծոյ աղջաղջ պահեն – 37. Եւ կենան 

երկեղած յԱստուծոյ – 37. եւ զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ` 

թէ իսկի պակսէ` նա զամէնին վճարէ Աստուած յիրենցմէ վճարվի, եւ ի 

հայրապետէն` թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38.  եւ ի  տաւներն երկար եւ պինդ 

քարոզութեամբ` գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ` կշտացնէ զիրենք, 

նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն ի շուրջ  գալով եւ զբանն Աստուծոյ 

ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ  յերկեղն Աստուծոյ – 39. Բայց եւ մեզ 

աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց հովուացն  հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ 

հայնց որ ասեն հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի` թէ ահաւասիկ ես եւ 

մանկունք իմ` զոր ետ ինձ Աստուած: - 39. Եւ Պաւղոս ասէ`  կարգեաց Աստուած եւ 

եդ յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս 

– 40. Բայց ու եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ  չլինի` որ վասն 

խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ, ու յետեւ ի դատապարտութիւն ընկնի 

յԱստուծոյ կամ ի հայրապետէն – 47. Վասն մեղաց Աստուած կու տայ զմեզ ի ձեռն 

անաւրինաց: - 48.  նա աւրհնած է յԱստուծոյ,եւ Աստուած զիր մեղքն թողու ու  զիր 

ծնաւղացն: - 50. զի Աստուած կու խաբէ - 60. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ 

Աստուած իր ցուցնէ - 61. ԶԱստուծոյ երկիւղն եւ զիւր ծանաւթութիւնն հրամայէ 

աւրէնքս ստանալ` ըստ Սողոմոնի: - 64. վասն զի Աստուած զերկնային դաս 

հրեշտակացն զաստիճանաւորսն արար իւր  ի սպասաւորութիւն – 64. ապա ըստ 

ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ  ունի իրեն 
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հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի: - 65. որք հաճեցուցին զԱստուած եւ զմարդիկք 

ի կեանս իւրեանց – 68.  Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան 

է, որ  թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ  գլխաւոր եկեղեցական կամ 

աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. Եթէ 

ոք զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է 

հրամել  ընդ Մովսէս – 74. Վասն որ զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ - 74. եւ որ 

չառնու զԱստուծոյ վճարն, թէ թագաւոր լինայ եւ թէ դատաւոր, նա  յԱստուծոյ եւ ի 

ժողովրդենէ առցէ զվրէժն: - 74. զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս–76. ու 

խաբեն զԱստուած եւ զմարդիկք-78. որ զայս այնեն, նա նզովք առնուն յԱստուծոց 

/ծն. յԱստուծոյ/` ով որ այնէ - 80. զի նոքա ձրի բարեխաւսեն մեզ առ Աստուած: - 80. 

Թագաւորքն յԱստուծոյ են կարգած, որպէս Իսրայէլի,  Աստուած ցուցնէր ի ձեռն 

մարգարէից աւծութեան. նա հրամայէ աւրէնքս, որ  այնպիսիքն, որ յԱստուծոյ 

լինին` նա Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել, թէ լաւ է ու թէ վատ: - 81.  Ապա թէ 

երկուքն իրար հալալ այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ 

եւ  տուգանք, զինչ որ Աստուած յիր  սիրտն ծագէ: - 87. Զայս Մովսէս հրամայեաց 

Աստուծոյ բերանով: - 103. նա ինք տայ Աստուծոյ պացխուն – 106. Բայց 

զանդըրանիկն Աստուած է հակեւորել,  եւ պատեհ է, որ ի  հաւրն ի տեղն նստի – 

113. նա այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. նա դատի 

յԱստուծոյ: - 113. նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 114. նա չէ ընդունելի 

առաջի Աստուծոյ եւ նզոված է: - 114.  Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով` 

թէ  որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն` նա մեռնի – 114. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ 

բերանով թէ`  մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկի ծախէ` նա  

անիծած է - 126. Բայց ամեն ծախաւղ պատեհ է, որ ի նզովիցն Աստուծոյ վախէ ու 

զիր  իրացն նա է զարատն, եւ յայնկից ի վեր չկարէ գնաւղն դարձցնել: - 126.  եւ 

Աստուած յիրենցմէ խնդրէ զամէնն – 128.  Զի այսով հաշտի Աստուած ընդ 

աշխարհս եւ այլ շատ տայ զբարին: - 128.  նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ 

մարդիկ: - 128. եւ զխոստմունքն չկարէ պակսեցնել` զԱստուծոյ ուխտն – 130. եւ որ 

այնէ` նա չէ պատեհ, որ  յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ - 142. եւ զայս 

Մովսէս Աստուծոյ բերանովն է գրէլ: - 149. զի Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ 

ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու այն է իր յոյսն ու ապրանքն: -158.  Ու  երբ կտրես զնորա 

վարձն` նա բողոքէ առ Աստուած, եւ Աստուած լսէ իր ձայնին – 158. զի Աստուած է 

հրամել յաւրէնս – 161. Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք, որ  արհամարհէ ոք  

զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն  ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ 

ի մտաց – 162. Աստուած է հրամել զայս Մովսէսի: - 163. զայս Աստուած է հրամէլ: - 

164. եւ Աստուած այն անասնով կու յանդիմանէ զտէրն. նա թող պատրաստի որ 

չթուլացնէ Աստուած, որ յինք կամ յիր մարդիքն գայ  այն ցաւն – 166 -167 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԱԽ – որ թէ զԱստուծոյ իրաւունսն կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն 

զինք ի դատաւորական աթոռոյն և զէդ աստուածածախ տուժեն – 20. 
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ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ - Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է. զատկին շաբաթ աւրն, 

եւ կիրակի աւրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին 

ննջմանն,  խաչին տաւնին, աւետեացն – 45. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՆՆՋՈՒՄՆ   -   Տե՛ս ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՅՐ -  Հրամայէ Աստուածահայրն Դաւիթ – 3. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ - Հրամայէ աստուածային աւրէնքս` որ այրն գլուխ է կնոջն – 84. 

Զայս այսպէս սահման հրամայեաց աստուածային աւրէնքս: - 108. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱՐԳ -  եւ այնպես տուժէ զէդ աստուածանարգ: - 19. 

ԱՍՏՈՒԱԾՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - Զի գրեալ է յաւրէնսն` որ` դեռ թէ որդին արհամարհէ 

զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ երթայ` առանց հաւրն 

հրամանացն` նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. 

ԱՍԱՏՈՒԱԾԱՍԷՐ -  եւ գիտնան որ բարի բարուք լինի եւ աստուածասէր ու 

երկիղով եւ ըռատակն – 7. 

ԱՎԵԼԻ - Եւ ընդ այս ըղորդ անցնել`  այլ չէքուչէք չէ պատեհ առնուլ ավելի ի 

հարկատվացն: - 13. 

ԱՎՋԻ - եւ ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ – 51. 

ԱՎՏԱԼ - Եւ չէ ի հրամել աւրէնքս որ մէկ վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած 

իրաց – 163. 

ԱՏԱՄՆ – Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

ակն ընդ ական լինի, եւ ատամն ընդ ատաման, եւ ձեռք ընդ ձեռաց, եւ վէր  ընդ 

վիրի –144. 

ԱՏԱՄՆ ԸՆԴ ԱՏԱՄԱՆ     Տե՛ս          ԱՏԱՄՆ 

ԱՏԵԱՆ - ասեն հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի` թէ ահաւասիկ ես եւ 

մանկունք իմ` զոր ետ ինձ Աստուած: - 39. 

ԱՏԵԼ – վասն զի կարէ ոք ատել զմարդ - 94. եւ կամ թէ զիր կինն ատէ զոք – 94. Եթէ 

ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ` չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն` նա ծեծեն 

կուշտ վասն կնոջ քաշնացն – 97. Ու  թէ ատէ զնոյն կինն` նա չկարէ ուննալ զինք 

զէտ ծառայ – 107. 

ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ - եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ բան լինի արեալ վասն 

ատելութեան, նա  զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն: - 28. Ապա թէ 

անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ` նա  վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի մէջն` կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. Բայց վայ` որ  

զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ ատելութիւն մտել  առ իրար 

աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին – 36. չուսուցին` թէ վասն նախանձու եւ 

ատելութեան պատռեցէք զսուրբ եկեղեցի եւ զքրիստոնէութեան միութիւնն – 41.  Եւ 

թէ դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ` նա պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ 

ստուգեն, որ  սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85.  Վասն բաժանման,  որոյ 

պատճառ լեալ է ատելութիւնն – 90. որ վասն ատելութեան լինի լել բաժնվել – 90. 
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ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄՏԵԼ  -  Տե՛ս    ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ 

ԱՏԵՑՎՈՐ – Վասն թէ ատեցվոր լինեն մէկն ու մէկն – 87. Եւ թէ  ատեցվոր լինին 

մէկնումէկն`  անմեղանք` առանց բոզութեան` նա  պատեհ է յերկար ժամանակ 

փնտռել – 87. 

ԱՏՈՐՑՆԵԼ - նա թէ յուղարկաւղին ատորցնելոյն լինի լել նա պատռեցնաւղին մեղ  

չկայ – 165. 

ԱՐԱՏ – նա թէ չգայ լաւցնէ զիր արատն /ծն.խարատն/, նա թէ  կարգաւոր լինի` նա 

ձգուի ի կարգէն եւ վարուի ի յամէն երկրէն – 25. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ 

բերանով թէ`  մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ` նա 

անիծած է - 126. Եւ արատն /ծն.արարքն/ այսոքիկ են` որ քըշտան լինի, կամ 

հարուն, կամ աւեր ծածկած ի մարմինն – 126.  Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի  

նզովիցն Աստուծոյ վախէ ու զիր  իրացն նա է զարատն, եւ  յայնկից ի վեր չկարէ 

գնաւղն դարձցնել: - 126. 

ԱՐԱՏԱՒՈՐ -  Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա  նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով 

պատեհ է  որ լինի, որ տանի փորձէ ի լուծ` ի արաւր` ի սայլ, եւ ի բեռն եւ յամէն 

իրք, որ չլինի արատաւոր – 121. 

ԱՐԱՒՏ - եւ չկարեն տալ քաղել առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: Սոյնպէս եւ 

շինոյ փայտն եւ արաւտի խոտն ու  ընձելոյն: - 16. 

ԱՐԱՒՐ - Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ 

է որ լինի, որ տանի փորձէ ի լուծ` ի արաւր /ծն.հարաւր/  ի սայլ, եւ ի բեռն եւ յամէն 

իրք, որ չլինի արատաւոր – 121. 

ԱՐԲԵՆԱԼ - Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն` ի դուրս ձգվի` ինչվի հայնց գոյ ի 

խելք` զէդ առաջնորդ կամի: - 38. 

ԱՐԲԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆ – Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու ազգ պիտի 

դատել` մէկ վասն արբեցողութեան /ծն.արբեցութեանն/ … եւ երկու հետ, վասն 

վնասուն զոր գործեց – 141. 

ԱՐԲՈՒՑԱՆԵԼ - Ամ մի՛  այնէր.  ու թէ այնէ, ոք զայս` նա դատաւորք աւրինաւք 

զնոյն պարտին արբուցանել անաւղացն: - 144. 

ԱՐԳԵԼԵԼ - եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն – 55.  նա 

կու հրամայէ աւրէնքս` որ արգելեն /ծն.արգիլեն/  զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Վասն 

արգելելուն եկեղեցականաց դեկան տալ ի վաշխ – 59. ապա ի վերայ սղալանաց 

կարէ զինք ի ժամէ արգելել /ծն.արգիլել/ - 83. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ 

ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա չկարէ արգելել /ծն.արգիլել/ - 132. Բայց ի վերայ 

ամենայնի` խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել- 169. 

ԱՐԳԵԼՈՒԼ - Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ  կամ ջաղցնոյ` չկարէ ոք արգելուլ-  16. 

ԱՐԳԻԼԵԼ -  Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ 

վնաս զինչ ու լինի` նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167.  
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բայց խոզի պատ չկայ  որ կարէ արգիլել զինք: - 167.  եւ այնով արձակնայ շէնն, ու 

արգիլել բնաւ չէ պարտ – 171. 

ԱՐԴ - Եւ արդ գրեցի զսա վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ եւ գոյանալոյ 

երկրի – 4.  Եւ արդ,  այս է սահման կարգած քահանայիցն, եւ որ այնէ` նա սուրբ եւ 

արժանաւոր է քահանայութեան – 36. Բայց արդ ի՞նչ աւելաբանեմք – 42. 

ԱՐԴ  -  Տե՛ս  ԱՐՏ 

ԱՐԴԱՐ -  ապա այն որ զիր այրն սպաննէ` այլ զի՞նչ կրէ քան զչարաչար մահն 

արդար իրաւամբք: - 96 

ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ - Խոստովան եղէց քեզ, Տէր,  յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս 

ուսայց զիրաւունս արդարութեան քո: - 3 Վասն որոյ պարտական են ամենայն 

կերպով Քրիստոսի նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ 

ճշմարտութեամբ - 67. 

ԱՐԵԱՆ ԳԻՆ   -    Տե՛ս    ԱՐԻՒՆ 

ԱՐԵԱՆ ՏԷՐ   -    Տե՛ս    ԱՐԻՒՆ 

ԱՐԺԱՆ - Եւ թէ ընդ անգէտսն արար, նա հինգպատիկ կարգ քաշէ քան զարժանն: - 

75. 

ԱՐԺԱՆԱՎՈՐ – նա սուրբ եւ արժանավոր է քահանայութեան – 36. յամենեն 

հաճութեան  գիր առնուն` որ արժանավոր է ու գիտուն` հեզ եւ խոհեմ – 58. 

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԵԼ – նա ապա հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել /ծն.արժանաւորիլ/- 

62. 

ԱՐԺԱՆ Է -  եւ թէ ծախէ զկինն եւ զորդիսն` արժան է: - 10.  Բայց զգողն արժան է` 

որ ամէն  երկրկալ խրատել կարէ - 11. նա չէ բնաւ արժան զայն ածել 

յեպիսկոպոսութիւն – 27. զայս արժան է զյերկար սահմանն ի սրբոյն Սահակայ 

գրենացն ուսանել: - 36. եւ որ շլատնայ ու չտայ, նա ապաշխարելոյ է արժան: - 44. 

եւ թէ աշխարհի երէց է, նա արժան է ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ մաւտեւորս 

պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի յարիլ ի բարին – 64. բայց զխրատելոյն 

կամ  զմեռցնելոյն` առանց թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել – 82.  եւ 

կուրացնել յերկու աչաց արժան է: - 138. նա չէ արեան պարտական, այլ գովելոյ եւ 

աւժիթք տալոյ է արժան: 142.  եւ թէ սպաննէ կամ կոտրէ` նա արժան է: - 168. 

ԱՐԺԱՆԻ - Եթէ ոք` որ չէ քահանայ աւծեալ եւ կամ արժանի  քահանայութեան, եւ  

առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական բաներոյ …  նա թէ քահանայ չէ աւրհնած` 

նա զէդ աշխարհական դատեն զինք – 19. եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր 

եպիսկոպոսութեան ժառանգ  դնել` քանց զայն որ ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ 

հայրապետին եւ ամենայն ժողովրդեանն արժանի այնեն: - 24.  Ու թէ լինի արժանի 

քահանայութեան, նա  թող զինք ըղորդ քահանայացնէ - 54.   Ու թէ չլինի արժանի,  

եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի պարոնութեան /գրքում` պարոնության/  

դարպասն տայ զինք եկեղեցին – 54.  նա ապա հաղորդութեան արժանի լինի – 61.  
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նա կու հրամայէ թէ … զայնոք բնաւ ոչ թաղման արժանի այնէլ եւ ոչ պատարագի – 

115.  եւ նա զիր  վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. 

ԱՐԺԱՆԻ ԱՅՆԵԼ  -   Տե՛ս     ԱՐԺԱՆԻ 

 ԱՐԺԱՆԻ Է - եւ այն չէ արժանի գործոյն: - 27. 

ԱՐԺԱՆԻ ԼԻՆԵԼ   -   Տե՛ս     ԱՐԺԱՆԻ 

ԱՐԺԱՆԻՔ – նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան, նա եւ ըստ 

արժանեացն դատիլ – 77. Բայց թէ ներեն` զգինն տայ ըստ արժանեացն: - 99. նա 

տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն /ծն. արժանոյն/ - 154. եւ թէ  

զբանառածն մէն տանի` նա ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ, թէ լինի ըստ 

արժանեաց կերպին, զոր  այն ենք գրել:  - 159. 

ԱՐԺԵՆԱԼ - եւ թէ չառնու ու ազտէ` նա երբ հանչաք մի ծառայէ զինք որ զիր գինն 

արժենայ /ծն.այժենա/ նա իրաւունք ազատէ ի  ծառայութենէն: - 133. եւ թէ 

հրամնաւք լինի հեծել` նա զինչ արժենայ /ծն.այժենայ/  միատակ վճարէ, եւ թէ  

անհրամանք` նա կրկին: - 138.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու ազգ 

պիտի դատել` մէկ վասն արբեցողութեան … եւ երկու հետ, վասն վնասուն զոր 

գործեց, եւ զինչ վնասն արժենայ /ծն,այժենայ/: - 141. եւ թէ կորսնէ կամ կոտրէ` նա 

կամ գտնու  կամ վճարէ զինչ արժենայ /ծն.այժենայ/: - 159. եւ յիմանան թէ այն 

ծառն քանի արժենայ /ծն.այժենայ/ - 161. որ ի  դատաստան ընկնի` նա տայ 

իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց. հայնց 

ցասմամբ, զինչ այն ուժն արժենայ /ծն.այժենայ/ - 162. 

ԱՐԺԷՔ - Եւ պատեհ է որ հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին տան իր 

արժեաւք /ծն.աժեօք/  ընդ պռոյգն: - 8. 

ԱՐԻ - Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն արի կենայ /գրքում` կենաց/ 

- 62. 

ԱՐԻԱԿԱՆ -  ապա ի վերայ յարիականացն բաժնեն զիր բաժինն: - 35. 

ԱՐԻԱՆԱԼ - Եւ ի հաւտ դարպսուն պիտի արիանալ – 167. 

ԱՐԻԱՑՈՒՑԵԼ - Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի` նա անպարտ 

են տէրքն` բահրակ, այն տէրն որ զամէնն պնդել  լինայ եւ արիացուցել զիր 

գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 148. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին 

կարիքն, եւ իր կարեցն լուծէ զջուրն`  որ այլոց վնաս  այնէ, նա  թէ արիացուցել 

լինայ զվնասուն տէրն` նա  կիսավճար տայ իւրն – 152. 

ԱՐԻՒՆ - եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ` մեռնի. եւ թէ յոչ կամայ սպաննէ` 

երկու ձեռսն կտրվի եւ զարեան գինն վճարէ - 10. եւ ընդհանուր  գին արեան 

քրիստոնէին ԳՃ դեկան պերպեռատ է - 10. Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք 

սպաննէ` նա նորա արեան վրէժխնդիրն թագավորին է - 11. Եթէ ոք զիր հորն 

բանայ` եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն խեղդվի, նա արեան տէր է 

ածաւղն: - 18.  զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից – 39. եւ 

չէ պարտ կարծել. թէ փոքր գնով ենք գնած. Քրիստոսի արեան /ծն.արեանն/ գինն 
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եմք – 39. եւ ջամբել ի կաթին տեղ զարիւն հաւրն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – 41. նա 

զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր  կարգն դնեն ու վճարվի 

զարիւնն– 93.  Բայց` զինչ ցեղ և է, արեան պարտական է - 94.  Եթէ ոք  զիր ծառայն 

քշտէ ու սպաննէ` նա զարեան գինն ի դարպասն վճարէ - 133. Ապա թէ մարդ 

սպաննէ` նա տայ զարեան գին – 137. ապա թէ  տէր գայ` նա զարիան /ծն.զարեան/  

գինն այն շէնն վճարէ` որ ի մաւտ լինի: - 139. թէ հայնց որ յայնոր է պատճառն` որ 

սպանվաւ ` նա արեան /ծն.զարեն/  գինքն տան – 141. նա չէ արեան պարտական, 

այլ գովելոյ եւ աւժիտք  տալոյ է արժան: - 142. ապա այնոր բնաւ ոչ 

ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպսէ, քաւէլ գնէ 

ինք զինք, զէդ որ գրեալ կայ յարեան գինք: - 144. Յայս պիտի հայիլ դատաւորացն, 

եւ պատրաստ կենալ յանմեղ արենէ: - 150. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ 

յուղարկէ ի բան, ու սպանվի` եւ կամ որոգայթով մեռանի` նա արեան /ծն.արեն/ 

տէրն է: - 151. Նոյնպէս եւ թէ  ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ քար, եւ կամ յանմուղ 

գրաստ` ի կահրայ, եւ մեռանի` նա արեան տէր է - 153. նոյնպէս եւ թէ  թուրք լինայ 

եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ` նա տուգնվի զկէս արեան /ծն.արեն/  

գինքն – 157. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ ով նոր տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն պսակ 

դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի. թէ չէ` արեան տէր է - 158. 

ԱՐԻՒՆՀԵՂՈՒԹԻՒՆ - Բայց` զինչ ցեղ եւ է` զեկեղեցոյն քաւութիւնն առնուլ պիտի, 

վասն զի արիւնհեղութիւն /ծն.արոյնահեղութիւն/  է: - 94. 

ԱՐԾԱԹ – Վասն որ յիւր աւերակք կամ ի  տեղ ոսկի գտնըւի կամ արծաթ – 17. Եթէ 

ոք ի  դուրս ի յիր աւերակք` յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ … նա այլ 

վայ թագվորին լինի, եւ ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ տեղոյն տիրոջն: - 17. Ոսկի 

եւ ոսկով կտաւ` որ ի շահն ուրդի` թագվորին է. եւ արծաթն ու արծթով կտաւ` եւ 

պրիսմէն` իշխանացն է - 12. Վասն ոսկոյ արծաթոյ կամ անասնոյ կորուսած կամ  

զինչ որ լինի – 117. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի 

կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու ու իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, որ 

մէնակ առնու զիր իրքն: - 117. 

ԱՐԾԱԹԱՀԱՆՔ,ԱՐԾԱԹՀԱՆՔ -  Եթէ իշխանի գաւառն` կամ յերկիր որ ընդ 

թագաւորի հնազանդութեամբն լինի` ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է. եւ թե 

արծաթահանք, նա  թագուհոյն է: - 16. Ոսկէհանքն թագվորին է, եւ արծաթհանքն ի 

կէս է ընդ երկրին պարոնն եւ ընդ թագավորն – 13. 

ԱՐԾԱԹՀԱՆՔ  -   Տե՛ս     ԱՐԾԱԹԱՀԱՆՔ 

ԱՐԾԱԹՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն 

/ծն.արծաթասիրութիւնն/ եւ զկաշառն բառնան` որ բնաւ չբանի յեկեղեցիս 

Աստուծոյ: - 37. 

ԱՐԾԱՒՂ - Եւ զայլ անասնոցն վնասն  տեսնուլ պիտի եւ զպահրանն, նոյնպէս եւ 

զարծաւղն եւ զսպաննելն եւ զգնելն անասնոց. եւ  զվճար վնասուն ի վերայ այնոր 

այնեն, որ արծաւղն վճարէ: - 167. Բայց թէ արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ փրթուցած 
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լինայ ու այնէ վնաս`  նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն հնկակն: - 167. 

Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն` որ  անհնար 

արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: - 168. Ապա թէ վասն 

ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա արտի պատ չկարէ լինալ – 168. Եւ թէ իրար քշտեն 

ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ 

իրաւանացն լինի տուգանքն, որպէս ասեն ու լսեն: - 174. 

ԱՐԾԵԼ - ապա անսուն զինչ որ լինի` գլուխքն դառնայ, եւ այճն ի կէս լինի. ու վասն 

արծելոյ կամ ստածելոյ կամ  վասն այլ իրաց` վարց կամ այլ  աւելի պակաս չկենայ: 

- 84. 

ԱՐԿԱՆԵԼ - եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած, եւ աւծութեամբ մէկ են, եւ 

ոնոփորոն ի յերկու ուսն արկանեն ուրար եւ թիկնոց շուրջառով ելանեն ի բեմն: - 

66. 

ԱՐՀԱՄԱՐՀԵԼ - Զի գրեալ է յաւրէնսն` որ` դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի 

յուխտ եւ կամ աստուածապաշտութեան կարգ երթայ` առանց հաւրն հրամանացն` 

նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք, 

որ  արհամարհէ  ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն 

մոռնայ ու ի յետ ձգէ  ի մտաց – 162. 

ԱՐՀԻԵՊԻՍԿՈՊՈՍ – նա պարտ է գրել` որ եպիսկոպոս որ արհիեպիսկոպոսի 

/ծն.յարհիպիսկոպոսի/  գաւառ կենայ` նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան  - 26-27. Եւ ի դարպաս ու ի հանդէս պատեհ է, որ 

հնազանդութիւն այնէ եպիսկոպոսն արհիեպիսկոպոսին – 27. ամենևին չիշխէ 

եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել … քաւէլ թէ տեղոյն եպիսկոպոսն եւ արհիեպիսկոպոսն 

հարկեւորէ եւ հրամանք տայ:-27. Բայց այնչաք զհնազանդութիւն գրեցաք, որ այնէ 

արհիեպիսկոպոսին, այն, որ չլինի արհիեպիսկոպոս:-27.  արհիեպիսկոպոսն կարէ 

հարկեւորիլ մէն, որպէս գրեցաք – 28.  նա արհիեպիսկոպոսն ժողովէ զամէն 

զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն` եւ 

փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի  վերայ լինի 

խաւսքն`  նա առանց կաթողիկոսի ոչ լինի – 29. Եւ սոքա` եղեն աստիճանաւորք 

հայրապետք, որ ոնիփորոն Ե կրկին հագնին եւ արհիեպիսկոպոսք կարեն 

ձեռնադրել: - 65. Եւ հետ այսոց արհիեպիսկոպոսն են, որ Դ  կրկին հագնեն 

զոնիփորոնն  եւ չորեքկին նափորտ ի վերայ: - 65. 

ԱՐՁԱԳԵԼ    -   Տե՛ս      ԱՐՁԱԿԵԼ 

ԱՐՁԱԿ – ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին` նա ոչ սինաւռնին  կարեն գոյանալ 

բնաւ, եւ ոչ  արձակ մնալ -170. 

ԱՐՁԱԿԵԼ – Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի 

բանադրելն, զի եւ իր այլ կայ կապաւղ եւ արձակաւղ: - 47. բայց կապածն` այն 

կապած կենայ ինչուր իր տան արձակել: - 56.  քաւել թէ աղչանք գրեն ի կապաւղն 
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որ  արձակէ: - 59. նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ` նա ծռութեան եւ 

յանդգնութեան կարգ քաշէ` ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 59. զի չէ 

հրամել Քրիստոս, որ  կինն զայրն կարէ արձակել /ծն.արձագել/  - 88. Ապա անմեղ 

արձակածն կարէ ամուսնանալ,  զի ազատ է: - 88. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս 

արձագելն /ծն.արձակելն/ վասն այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ 

պատճառանաց դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն – 99.  Ի վերայ ամենայնի 

աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան` 

բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ  նման են սոցա - 100. եպիսկոպոս պարտի 

հնազանդել աւրինացս եւ արձակէլ զնա: - 143. 

ԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ - Բայց ու զիրաւունքն պատեհ է ի վերայ տեղոյն արձակութեան 

/ծն.արձակութեանն/   եւ նեղութեան այնել: - 172. 

ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ - Եւ չկարէ այլ երէց զյետի արձակման  աղաւթքն ասել, զի այն 

եպիսկոպոսին է աստիճան: - 63. և ինքն առնու իւր այլ կին և տա թուղթ 

արձակման նորա - 102. 

ԱՐՁԱՆԱԳԻՐ - Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն  վասն այնոր է 

սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց դատաստան կարէ ոք 

տանել կնկանն` ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. 

ԱՐՁԿՆԱԼ - եւ այնով արձկնայ շէնն, ու արգիլել բնավ  չէ պարտ – 171. 

ԱՐՈՒԵՍՏԱՎՈՐ,ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐ - Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք – 14.  

Արուեստաւոր … զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. 

Վասն արուեստաւորաց – 146. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ` նա 

չորստակ վճարէ զտէրն իրացն – 150. 

ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐ    -     Տե՛ս    ԱՐՈՒԵՍՏԱՎՈՐ 

ԱՐՏ - Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ .. 

նա այլ վայ թագվորին  լինի – 17. Ապա տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա 

այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է համարած – 120. Վասն որ թողու զիր 

անասունք, որ զայլոց արտ ուտեն – 135. Եթէ ոք զիր անասունքն թողու որ երթայ 

զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի` նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի 

յիւրոյն տան – 135. Եթէ կենաս ու հնձես` դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին  

արդեն /ճիշտը` արտեն/ ի հետ չհընձես – 164. Վասն որ պատրաստ հնձես զարտն 

– 164. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք  կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս 

զինչ ու լինի` նա պախրէի  ու գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. Ապա թէ 

վասն ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա արտի պատ չկարէ լինալ – 168. Բայց են 

այլոք, որ  ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ էութեամբ կու ապրին – 169. զայն 

գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի շինած`  որ զարտերն կամ  զայլ իրք, որ  երմակն եւ 

գոմըշնին կամ  խաշինքըն ուտեն` նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. 

ԱՐՏԱՔՈՅ - բայց մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաք մի այլ  յաւելցուցաք 

հարկաւորապէս: - 72. 
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ԱՐՏՈՐԱՆՔ -  նա  պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն եւ զտալն ու 

զյուղարկելն եւ թէ ինչ ցեղ էր, արտորանաւք /ծն.ատորնաւք/ էր, ու զհեծնաւղին 

գնացքն եւ զվարելն – 165. 

ԱՐՏՊԱՆ – Վասն հովվաց եւ արտպներոյ – 173. Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք 

եւ այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն` որ ի վերայ այլ եւ այլ գաւառաց եւ երկրի այլ եւ 

այլ սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս  տան զվարձերն: - 173. 

ԱՐՔԱՅ - եւ տանին յառաջ զթագաւորական հաքնելիքն` զոր խնդրէ արքայն:-68.  

Երկրորդ դասք վեստիտորայն է, որ է թագադիր արքային– 68. 

ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ -  եպիսկոպոսն զարքեպիսկոպոսն մեծարէ: - 29. եւ յայսոց երբ 

Գ մետրապաւլիտք կենան, նա կարեն ձեռնադրել արքեպիսկոպոսք: - 66. 

ԱՐՔՈՒՆԻ -  Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ` նա զերկու աչս հանէ եւ զկինն 

ու զորդիսն առնուն եւ այլ զինչ ունենայ` առնուն – 10. 

ԱՐՔՈՒՆԻՔ -  յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. 

ԱՒԱԳ - Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր 

ու լրբեցաւ` նա զնորա մազն տալ փետել` ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. այլ 

գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն  առնուն  իրենց քահանայից գիտելութեամբ:-30. եւ 

այլքն զէդ աւագ ընկերոջն հնազանդին իր աննախանձ – 34.  եւ գլխաւոր 

քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս, եւ այլ քահանայիցն ամէն մէկի երկու 

մասն, եւ աւագ սարկաւագին մէկ բաժին – 34.  Վասն աւագ իրիցնոյ եւ 

եկեղեցպներոյ – 35.  Աւագ եւ գլխաւոր  կացուցած երէցն` զէդ եկեղեցապան` չէ 

պատեհ որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ – 35. Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ 

կապանաւք, որ դեռ զեռսուն տարին մարդ չէ լցել` նա երէց չայնեն, ինչուր այլ  

աւագ լինայ ու  զիր անձն փորձեն, ու ապա  այնեն: - 63.  Եւ Թ դասք աւագ եւ մեծ 

աւծութիւն է` պատրիարգն, որ է պապն: - 67.  Վասն աւագ հինգշաբթի աւուրն 

կարգի – 80.  Կու հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի 

հասել` նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի 

իրք ուտել – 80. Վասն  աւագ սարկաւագի ամուսնութեան – 104. Եթէ աւագ 

սարկաւագի մահ հանդիպի` նա կինն չկարէ բնաւ այլ  այրիկ առնուլ  պսակով – 

104. 

 ԱՒԱԳ ԻՐԻՑ     -          Տե՛ս    ԱՒԱԳ 

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ  -  Տե՛ս    ԱՒԱԳ 

ԱՒԱԳ ՍԱՐԿԱՒԱԳ   -     Տե՛ս    ԱՒԱԳ 

ԱՒԱԶԱՆ – որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ` չթողուն պրոպատիկէ 

աւազանովն: - 37. նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, ու  սուրբ սեղան 

ու մեռոն եւ աւազան: - 66. 

ԱՒԳՆԵԼ -  Ի քաղաքի եւ ի բերդի շէնք` պատեհ է որ ամէն երկիրն աւգնեն ամէն 

իրաւք, զի ամէնին է, եւ տեղոյն  բնակիչքն ավելի: - 14.  որ մէկին աւգնէ ու 

խալապալայ այնէ եւ պատճառաւ որ մէկն զմէկալն ծեծէ կամ սպաննէ - 99. 
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ԱՒԳՏԵԼ – որ իրենք աւգտին եւ այլոց քարոզեն: - 37. որ աւգտին միաբանքն եւ 

աւտարքն – 43. 

ԱՒԳՏԵՑՈՒՑԵԼ -  եւ թէ դատըստնին թէ`  զմեր իրիկունքն առի, ու զմեզ 

չաւգտեցուցին` նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան, նա եւ ըստ 

արժանեացն դատիլ – 77. 

ԱՒԳՏՈՒԹԻՒՆ - բայց վասն  աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է` որ աղէկ 

տեսնու հայրն` իր ամէն գաւառաւքն եւ  գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ 

եկեղեցովն – 7. 

ԱՒԵԼ - ու թէ այլ աւել առնու` նա զիրն  զամէնն զինչ ուննայ առնուն, եւ ի զնդանն 

այլ դնեն եւ տան ապաշխարել: - 172. 

ԱՒԵԼԱԲԱՆԵԼ-Բայց արդ ի՞նչ աւելաբանեմք /ծն.աւելորդաբան եմք/ - 42. 

ԱՒԵԼԻ -  Եւ ի շաբաթն աւր մի պարոնին բանի. եւ այլ աւելի ոչ բնաւ: - 13. Զամէն 

ազգ արուեստավոր պատուեցէք. բայց  զդարբինն եւ զհիւյսն ու  զքարգործն աւելի: 

- 14. ոչ իշխէ ի կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ 

աւելի  կերուխում այնել: - 44. փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ յերեւան 

է,  որ ամուսնանայ, աւելի քան  զմէկն – 61. նա թէ աւելի բաժին ուզենայ` եւ չբռնէ 

զինք վճառած ի  յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն զինք  յիր գործ – 

73.  չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել` նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի 

քան  զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է 

եպիսկոպոսին եւ պարոնացն, որ ի յայն  ընծայիցն չմտէ ի յիրենց տունն, բայց 

աղքատաց` աւելին – 80. ու վասն արծելոյ կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց` 

վարց կամ այլ աւելի պակաս չկայ: - 84. Ու այն ու ի  քաղաքի ներքսեւ է` կարէ 

համբերել տարի մի ու այլ  աւելի: - 120. Ապա թէ աւելի լինի կոճակն` նա գնաւղին 

բախտն է, չդառնայ: - 123. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ  քանց վասն այնոր, որ  մարմին լըցվի ու 

կշտանայ, եւ որ այլ  աւելի է` նա պեղծ է եւ ագահութիւն եւ պատճառն ամէն 

չարեաց  - 142. 

ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ    -  Տե՛ս     ԱՒԵԼԻ 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ -  Եւ կարեն աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել – 66. որ եւ նոքա  եւս 

կարեն քարոզ ասել կանանց, եւ աւետարան կարդալ – 67.  Եւ այլ կու հրամայէ` որ  

զայնպիսին լաւ է որսալ ու վերցնել քան խաչ եւ աւետարան շալկել – 149. թող 

աւետարան տայ կարդալ – 167. 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ -  եւ այս չորս աթոռոց մեծութիւնն եւ հարկիքն ըստ 

աւետարանչացն են սահմանած չորս: - 57. Եւ թէ Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն 

ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ 

փոխեցաւ – 57. Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի յիր աւուրքն զՅովհաննէս 

աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն  ի յԵփեսոսէ ի  
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Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել. եւ զՄաթէոս աւետարանչին 

աթոռն յԵրուսաղէմ– 65. 

ԱՒԵՏԻՔ -  Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է.   զատկի շաբաթ աւրն, եւ 

կիրակի աւրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին ննջմանն, 

խաչին տաւնին, աւետեացն` այսոք աշխարհի երիցնոյն` եւ եկեղեցոյն: - 45. 

ԱՒԵՐ -  Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի 

հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ – 56. Եւ թէ  ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ 

շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ 

զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ - 71. Եւ արատն այսոքիկ են` որ քըշտան լինի, 

կամ հարուն, կամ  աւեր ծածկած ի մարմինն – 126. Բայց թէ ընդ ծուլութենէ 

չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն` նա գնաւղին է - 126. 

ԱՒԵՐԱԿ – Վասն որ յիւր  աւերակք կամ ի տեղ ոսկի գտնըւի կամ արծաթ – 17. Եթէ 

ոք ի դուրս ի յիր աւերակք` յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ, նա թէ հին 

դաղ կենայ ի վերայ` որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա  այլ վայ թագվորին լինի,  

եւ ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ  տեղոյն տիրոջն:  - 17. Բայց թէ աւերակք լինի 

ու շինվի` նա զիր ճանչած սինաւռն ուննայ – 151. 

ԱՒԵՐԵԼ - եւ զայնոք  որ ի մեղայն գան եւ մեղացուք լինին, նա աւերէ զիրենց 

զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 10. զի չկայ ամենեւին հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք 

մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն – 82. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի 

ի ցաւոց  և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն  քանի որ ապրի – 102. ու 

չպիտի զառողջ սերմն` որ ի հաւրէ լինի մնացել` ի յախտաժէտն խառնել եւ աւերել 

զմարդկութեանն ազգս: - 108. 

ԱՒԹԵԼ – ոչ իշխէ ի կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ 

այլ աւելի կերուխում այնել: - 44. 

ԱՒԺԻԹ – ու այն հալալ գնացաւղն յաջող լինայ ու զնոքա սպաննէ` նա չէ  արեան 

պարտական, այլ  գովելոյ եւ աւժիթք /ծն.օժիթք/ տալոյ է արժան: - 142. 

ԱՒԻՐԵԼ – նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ զնորա գործն ի յայն  տրտնջաւղն տան` 

որ այնէ. բայց հայնց` որ  ընդ պոման եւ ընդ զմարթեցնելոյ չաւիրէ /ծն. զաւերէ/  

զամէնն – 73. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին 

վճարեն – 127. Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս` որ հատուկ եւ 

հաւատարիմք պատեհ է դնել  վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն. ու թէ 

աւիրեն` նա  դարպասն պարտի, որ  պատժէ, եւ  դուպլ  տայ վճարել զաղքատաց 

վնասն – 171. եւ թէ  խոշոր այնէ կամ մանդր զալիւրն` նա ինքն զաւիրածն առնու եւ 

զտէրն յաղէկ ալիւրէ վճարէ: - 171. 

ԱՒԾԵԼ -  որ չէ քահանայ աւծեալ եւ կամ  արժանի քահանայութեան – 19.  Եւ գործ 

է նոցա աւծել զդասս թագաւորացն – 67. 

ԱՒԾՈՒԹԻՒՆ - եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած, եւ  աւծութեամբ մէկ են – 

66.  Եւ Թ դասք  աւագ  եւ մեծ աւծութիւն է`  պատրիարգն, որ է պապն: - 67. 
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Թագաւորքն յԱստուծոյ են կարգած, որպէս Իսրայէլի,  Աստուած ցուցնէր ի ձեռն 

մարգարէից աւծութեան – 81. 

ԱՒԾՈՒՄՆ - զի նախնի հարքն հայնց են սահմանել, որ ամենևին չիշխէ 

եպիսկոպոսն յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել – 27. վասն զի եպիսկոպոսութեան աւծումն ունին: - 67. 

ԱՒՏԱՐ - զի զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգքն յԱստուծոյ Մովսէսի 

բերանով: - 8. որ յիրենց պարոնին սերմէն է եւ ոչ աւտար սերմի ծնունդ: - 8  եւ 

այնոց սահմանովն  զաւտարքն հիւրընկալեն եւ մեծարեն որ յեկեղեցի  գան: - 34. եւ 

ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն դնեն զամէնն – 43. զայս 

անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն, որ  աւգտին միաբանքն եւ 

աւտարքն – 43. Բայց աւտար երէց յայլ թեմէ` կարէ հաղորդել եւ թաղել 

զբանադրածն, ու ասեն` թէ չգիտէի: - 47. Եւ թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ` 

լաւկ որդեգիր, նա զիր ժամուն եւ զգնայուն իրք` զայն մէն կարէ տալ ըստ իր 

կամաց – 49.  երբ զաւտար կին ծեծէ` նա  ծեծեն ու զնդանեն: - 92.  վասն զի թէ մարդ 

զոք մի աւտար առանց դատախազութեան սպաննէ` նա զինք նորա փոխան 

չարամահ կու այնեն – 95. զի այն ի յաւտար սերմէ է - 109. Եւ թէ կինն մայր լինի 

որդոց ու թէ աւտար մաւրու`  զիր պռոյգն եւ զմահրն առնու – 110. Ապա թէ կինն 

աւտար այրիկ լինի  առել, եւ չկենայ տղայ` նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն 

զմէկն տան այրկանն – 111. զի ի յաւտար /ծն.յայլոց/  տուն կու գնան – 112. 

ԱՒՏԱՐ ՄԱՅՐ - Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց  ու թէ աւտար մաւրու`  զիր պռոյգն եւ 

զմահրն առնու – 110.  

ԱՒՏՐԵԼ – Նոյնպէս եւ թէ որդի առանց հաւրն ու եղբարցն եւ կամ քոյրվտոցն 

կամաց եւ աւտրէ /ծն.աւդրէին/ եւ ծախէ. ապա որ կամաւք  եւ աւտրէ /ծն.աւդրէով/ 

ու ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. 

ԱՒՐ - Եւ ի շաբաթն աւր մի պարոնին բանի – 13. Ապա թէ չմեռնի ի ժամն` ու ի հետ 

աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն,  եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա` նա 

որպէս վերոյ գրեցաք` է  տուժանքն – 22.  Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է.  

զատկին շաբաթ աւրն, եւ կիրակի աւրն,  եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, 

Աստուածածնին ննջմանն, խաչին տաւնին, աւետեացն`  այսոք աշխարհի  

երիցնոյն` եւ եկեղեցոյն: - 45. Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի յիր աւուրքն 

զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ ի 

Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65.  Վասն  աւագ հինգշաբթի 

աւուրն կարգի – 80. Կու հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի 

հասել` նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի 

իրք ուտել – 80.  Եթէ ոք ծառայ  շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ` նա պատեհ 

է, որ Խ աւր  թողու զինք, որ զիր  ծնաւղքն լայ – 107. նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր 

կորոյս, ապա ու  զյիմեցնելոյն զխաստն վճարէ,  զամէն աւուր, զոր  յիմեցուցել 

լինայ – 117. որ վճարէ զխաստն զամէն աւուր – 117.  Բայց ըղորդ գրաստնոյ 
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վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի` նա իր է անդարձ, եւ թէ ոչ` նա ի 

յետ տայ: - 121. Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ` նա  դառնայ յեաւթն 

աւուրն  փորձէն եւ ի պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. Թէ ի  գարուն լինի ծախն` 

նա քսան աւր փորձէ գնաւղն – 123. Բայց Ժ աւր պատեհ է որ գնաւղն տեսնու եւ  

զիր թտպիրն առնու. ու ի հետ Ժ աւուրն, երբ զգինն վճարէ` նա ի հաւն այլ 

փաւշամնիլ չկայ բնաւ: - 125. Բայց թէ ի զարկուց ժամն չմեռնի, ու  երկու աւր  

ապրի` նա  այլ  տուգանք չտայ, թէ  յետեւ մեռնի – 134. Այլ թէ  տղայք տղայութիւն 

անեն` եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու  մահ լինի, նա ի տղայոց 

յաւրեն  ու ի չաքն հային` զէդ գրեցաւ: - 140. Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան աւր 

մի մէն, ու  ապա տանին թաղեն – 146.  թող աւետարան տայ կարդալ, եւ Խ աւր  

պահէ - 167. 

ԱՒՐԵՆՔ   -    Տե՛ս     ԱՒՐԷՆՔ 

ԱՒՐԷՆՈՒԹԻՒՆ - եւ ապա աւրէնութեամբ բաժնէ յիրմէն – 113. 

ԱՒՐԷՆՔ,ԱՒՐԵՆՔ - Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յաւրէնս 

Տեառն – 3. զի քանի որ որձ դասուն  ժառանգքն բաւեն, նա իգացն խափանած է 

յաւրինաց – 8. Ապա թէ  թագավորն չլինի ի հետ` ու իշխան յիշվէ իր երկիրն 

դիպան, նա ոսկին թագվորին է անհնար, եւ շահուն տասնեակն մէն տան 

թագվորին, եւ եկեղեցւոյն ի յիսնէն մէկ մի`  աւրինաւք: - 12. Կու հրամայէ աւրէնքս 

եւ առաքելական իրաւունքս, որ թէ եկեղեցական դատաւոր եւ թէ աշխարհական 

լինի` ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ` զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա 

ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն եւ զէդ աստուածածախ տուժեն – 20.  Նա ի 

հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել 

յաթոռոյն իրացն բնաւ` ապա ի միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20. Սահման է 

առաքելական աւրինաւքս, որ  եպիսկոպոսն յԱստուծոյ  տեղն խնամք տանի 

ժողովրդեանն – 21. Չի տալ հրաման աւրէնքս` որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն 

ածեն եւ ոչ ի կարգ եկեղեցւոյ – 25. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն` նա չէ այն  

քահանայութիւնն ընդունած, եւ ոչ եկեղեցեաց աւրէնքն /գրքում` աւրհնէքն, 

ծն.օրէնքն/`  եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն եպիսկոպոսին հակառակութեամբ եւ յոչ 

կամայ այնէ: - 28.  Կու հրամայէ աւրէնքս` որ  վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր 

եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ  մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. Չկայ 

հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ 

այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել – 30. Հրամայած է յաւրինացն` որ ամենեւին 

չիշխէ քահանայ ոչ մարդ սպաննել եւ ոչ անասուն բնաւ: - 31. կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. ապա թէ ոք յանդգնի եւ 

խալապայ շարժէ` նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35.  

նա զվրէժ դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս – 36. Բայց ամէն բարոյ եւ 

առաքինութեան կատարումն սէրն է` ըստ առաքելոյն, որ ասէ` լրումն աւրինաց 

սէր է: - 39. Եւ ի յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր 
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ի հաւս աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն` ու պնդել եւ խրատել էր` նա եւս 

թէ զայն զամէնն գրել էի` նա կարի շատ էր լել: - 41. Եւ վասն այսոր հրամայած է 

յաւրինացս, որ թէ ոք պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 

44. զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն երէց լինի – 49.  Կու հրամայէ աւրէնքս 

որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն յիրիցնին – 49. Սահման է 

յաւրինացն` որ թէ  թագաւոր եւ թէ  իշխան ու թէ հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու 

վանք պատահի, նա ի  հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 51.  Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ 

երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ` ի շուրջ գայ ի վանքն – 51.  

Չկայ ամենեւին հրամանք յաւրինացն` բնաւ հողադրամ առնուլ ի մեռելոց 

թաղումն: - 53. Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով այրել եւ քարկոծել, 

զէդ անհաւատ – 53. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ  ոչ ժամուց առնու 

քահանայն` եւ ոչ հողադրամ: - 53.Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք  իշխէ առանց 

եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել – 56.  նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ արգելեն 

զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ  յիր չափ հասակին է` 

ի ԺԵ տարին, եւ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա 

ընդ այն է համարած, որ երկու կին լինի առել, եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ 

հասնիլ բնաւ: -61. զԱստուծոյ երկիւղն եւ զիւր ծանաւթութիւնն հրամայէ աւրէնքս 

ստանալ` ըստ Սողոմոնի: - 64. Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանաց եւ աւրինաց 

/ծն.աւրինացն/ եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ 

գլխաւոր եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր 

իրենք չուզենան – 73. կու հրամայէ աւրէնքս` որ զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն 

տան` որ  այնէ - 73. Կու հրամայէ աւրէնքս /ծն. աւրենքս/, որ զքահանայի տուն եւ 

զապրանք չգնէ այլ ոք` ու ի ներս կենայ, քան թէ պաշտաւնեալ  եկեղեցոյ – 75.  Եթէ 

ոք դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց կամ դարպսու, նաւմաւսով արած լինի ու 

կտրած` անհնազանդ լինի, նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, որ մեռնի – 

76. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ 

կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ ուսմանց – 76. Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք 

ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի` նա  զծառն կտրեն – 77. զի որ խալապայի  առաջք 

լինի` նա հրամայէ աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ` որ ըղորդն է - 

79. Եւ կու կապէ աւրէմքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ 

դարպասն – 80.  Կու հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի  

հասել` նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի  քան  զհաղորդն  եւ զնշխար այլ աւելի 

իրք ուտել – 80. նա հրամայէ աւրէնքս, որ այնպիսիքն, որ յԱստուծոյ  լինին` նա 

Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել, թէ լաւ է ու թէ վատ: - 81. այլ հրամայէ աւրէնքս, 

որ առանց այլ թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն այնել – 81. զի չկայ ամենեւին  

հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն – 82. նա 

կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. Հրամայէ 

աստուածային աւրէնքս` որ այրն գլուխ է կնոջն – 84. կու հրամայէ աւրէնքս որ 
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բաժնեն: - 88. զի չէ հրամայել աւրէնքս: - 89. վասն զի  թէ մարդ զոք մի աւտար 

առանց դատախազութեան սպաննէ` նա  զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն` 

Մովսէսի եւ այլ նախնի դատաւորացն, աւրինաւք /ծն.աւրինաւքն/ - 96.  Եւ թէ ցուլն 

զկինն լինի  խաբել ու  բերել ի յայլոց տուն` նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է 

հրամայել – 96. Ապա թէ իրաւ լինի այրիկն` նա աւրէնքն զմահ կու հրամայէ 

աղջկանն: - 98. նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս/ծն. յաւրէնքն/ որ ջանայ վկայաւք 

դրացենացն եւ ազգին – 98.  նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն 

– 99. Կարէ աւրինաւք քահանայն մկրտել զյղի կին, որ թէ մահու կարիք կենայ – 99. 

Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս 

պատճառնիս ուննան` բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ նման են սոցա - 100. 

նա կու հրամայէ աւրէնքս  որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ  եւ ի 

պահէն ի դուրս մնան – 100.  Եթէ  ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն 

այնել` նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու. թէ չէ` կարէ աւրինաւք այլ 

այրկան լինիլ: - 101. Կու հրամայէ աւրէնքս`  մարդ որ նոր կին լինի առել, նա ի 

կռիւ չերթայ ի հեծել, որ  տարաժամ սուգ չլինի կնոջն: - 103. Կու հրամայէ 

աւրէնքս` պսակ որ  տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին պակաս լինի` նա 

չէ ընդունած այն պսակն – 105. ապա հրամայած է յաւրէնքս, որ ծախել այլ կարէ 

զինք այրիկն: - 105. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ հանաւրէն ունաւղաց 

աշխարհի, որ զայնոց`  որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ` կամ 

պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. 

Զայս այսպէս սահման հրամայեաց աստուածային աւրէնքս: - 108.  Կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ երկու քոյր մէկ եղբաւր բաժին առնուն. զի երկու աղջիկն մէկ կտրիճ է 

համարած, եւ կինն կէս այրկան է համարած յաւրէնքս: - 108. Եւ այլ հրամայէ 

աւրէնքս, որ այս հայրենէտրութիւնս ի հաւրն դեհաց ինչվի չորս երեսքն յիշվի – 

110. Այլվայ կու կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ այն հայրն` որ շան պէս զիւր 

միջաց բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցնէ ու ի չափ հասակի բերէ … նա դատի 

յԱստուծոյ: - 113. Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն ուրանայ, 

եւ թողու զինք, ու առանց  աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն առ այլք երթայ` 

նա այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց/ծն.յօրինացն/-113. Զի գրեալ է 

յաւրէնսն/ծն.յաւրէնքն/` որ` դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ  

աստուածապաշտութեան կարգ երթայ` առանց հաւրն հրամանացն` նա նզոված է 

յԱստուծոյ եւ յաւրինացս – 113-114. կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս 

հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի` նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ  

այնէ` հաւր կամաւք այնէ - 114. Հարցանէն յաւրէնքս վասն անընկմահու` թէ լինի 

իրենց թաղումն կամ պատարագ - 114. Եթէ որդի` որ աւրինաւք ի 

մահապարտութիւն ընկնի` նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր  

վասն եղբաւր – 115. Կու հրամայէ աւրէնքս թէ` մի դներ պռիստիմոն եւ մի  գրավ 

վասն քո …  երկու երկնաքարերի թէ որ է լավ կամ կտրուկ: - 116. զի աւրէնքն 
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/ծն.աւրենքս/ զայնպիսի այնելիքն հաւնաւվորումն է համարել – 116.  Գրած է 

յաւրէնքս – 117. կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ 

կեցցնէ վկայնով ու երդմամբ որ իւրն է իրքն`  նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118.  

զի կու հրամայէ աւրէնքս` թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին  վճարն հայնց 

ուժով կու  տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն 

հրամայէ վճար լինել – 119. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք 

գրաւկնել վասն պարտուց, ապա դարպսու տեսովն վճարվի զիր պարտքն – 119. զի 

կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի` նա  դառնայ 

ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն: -122. Բայց կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ այն ծախաւղն, 

որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք ծախէ, նա  զինք զէդ  գող ու անհաւատ դատեն – 

127. Ապա թէ տղայ լել  լինայ՝ նա՝ թէ  կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա այրկանն է  ամէն 

իրքն ու այրիկն հոգայ զհոգին եւ այս է ըզղորդն /ճիշտը`զըղորդն/ եւ ի հին 

աւրինացն հաստատուն – 131. Կու հրամայէ  աւրէնքս, որ թէ՝  պառիկոս փախչի 

յիր պարոնէն՝ նա քանի այն  պառիկոսն  ապրի, նա կարէ առնուլ զինք պարոնն – 

134. Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի՝ անաւրինաց ծախէ՝ նա  անհնար է ի հին 

աւրինաց /ծն.աւրինացն/  թէ ապրի: - 138.  զէդ աւրէնք է  երիտասարդ տղայոցն – 

140. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու  ազգ պիտի դատել – 141. Կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ թէ  զայնոր ձեռքն կտրեն, որ քաւէ զսպաննութիւնն զոր 

արար – 141. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ  մարմին լըցվի ու կշտանայ – 142. Կու 

հրամայէ  աւրէնքս, որ թէ  ոք կենայ ու երթայ իր ճամբովն, եւ այլք կենան ու պահեն 

զճանապարհն՝ որ սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն, ու այլ հալալ գնացաւղն 

յաջող լինայ ու զնոքա  սպաննէ՝ նա չէ արեան պարտական – 142. եպիսկոպոսն 

պարտի հնազանդել աւրինացս եւ արձակէլ զնա: - 143. կու հրամայէ աւրէնքս որ 

զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ քաւել. ապա ինքն յայնցեղ մահով 

մեռանի զէդ այն տղայն – 143.  Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ 

կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն 

այն մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծէ կամ վիրավորէ, կու 

հրամայէ  աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի, եւ ատամն ընդ ատաման, եւ ձեռն ընդ 

ձեռաց, եւ վէր ընդ վիրի – 144. Ամ մի՛ այնէր. ու թէ այնէ, ոք զայս՝ նա դատաւորք 

աւրինաւք զնոյն պարտին արբուցանել անաւղացն: - 144. կու հրամայէ աւրէնքս որ 

այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս  որ թէ 

մարդ ուժ այնէ տառպել մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ՝ կամ կտրէ, 

ու գայ  դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ – 145. Եւ ի վերայ այսր 

ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ  զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան 

վնասէ, նա վճարէ՝ յիր քսակէն: - 148.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ մարդկային ազգս 

շատ ազգեր են – 148. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ 

երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ - 149. նա կու հրամայէ աւրէնքս, 
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որ չունի մեղք – 150. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով նոր  տուն շինէ՝ նա  բոլոր ցըւիցն 

պսակ դնէ - 158.  զի Աստուած է հրամել յաւրէնս /ծն.յաւրէնքս/ - 161. Եւ չէ ի հրամել 

աւրենքս որ մէկ վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց – 163. Եւ թէ  ուրդի 

սուտ վկայ ի վերայ մարդոյ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ՝ զինչ այն սուտ 

վկայութեամբն անմեղ պիտի որ տանջուէր, նա  զինք տանջեն թէ մահու էր՝ թէ 

խրատելոյ՝ եւ թէ  տուգնելոյ: - 163. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն 

գտնվի ու զմայրն  ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել մաւրն, ձագերն 

ու ձուերն գտնաւղին հերիք է - 164.  զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ 

հատուկ եւ հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն 

զաղունն – 171.  բայց մեք զոր կարցաք ճշմարտել յաւրինացն՝ նա այս է - 172.  Եւ 

կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ զրկէ` նա տուպլ առնուն 

յիրոյն եւ ի նա  տան – 172. 

ԱՒՐԷՆՈՒԹԻՒՆ -  Այլվայ կու կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ այն հայրն` որ 

շան պէս  զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցնէ ու ի չափ հասակի բերէ, 

եւ ապա աւրէնութեամբ բաժնէ յիրմէն, հայնց որ  կարենան ապրել` նա  դատի 

յԱստուծոյ: - 113. 

ԱՒՐԻՆԱԴՐԱԿԻՑ -  զի Աստուծոյ եւ հայրապետին աւրինադրակից է - 9. 

ԱՒՐԻՆԱԿ - Քրիստոսի դատաստանին աւրնակովն պարտի թագաւորն զիր 

իրաւունքն տանել ըղորդ - 9.  Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ գրել 

քան զոր յաւրինակն գտայ – 27.  Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ 

զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք՝ նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա 

եպիսկոպոսին են: - 64. 

ԱՒՐԻՆԱՒՈՐ -  թող աւրինաւոր ամուսնանայ: - 9.  բայց թագաւորաց եւ 

աշխարհաւոր աւրինաւորաց չէ պատեհ զայտ  այտցեղ թուլցնել – 95. 

ԱՒՐՀՆԵԼ – նա թէ քահանայ չէ աւրհնած /ծն.օրինած/՝ նա զէդ աշխարհական 

դատեն զինք – 19. նա  աւրհնած  է յԱստուծոյ – 50. Եւ սոքա կարեն աւրհնել մեռոն 

ու դնել պատրիարք: - 65. Ու կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնեն մեռոն – 

65. Ու իշխեն  պատարագ այնել եւ մկրտել եւ  տալ խաղաղութիւն. ու թէ  

եպիսկոպոս չկենայ, նա  աւրհնեն խաչ, եւ թէ  հրամանք տայ՝ նա մեռոն էլ /գրքում՝ 

ել/  աւրհնեն – 66. նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, ու սուրբ սեղան 

ու մեռոն եւ աւազան: - 66. Եւ կարեն այսոք, երբ եպիսկոպոսն հրամանք տայ, 

աւրհնել եկեղեցի եւ երէց – 67. եւ թէ հայրապետն հրամանք տայ, նա ու մեռոն այլ 

կարեն աւրհնել – 67. Եւ իրենց գործն է՝ եպիսկոպոս աւրհնել եւ մեռոն: - 67. 

ԱՒՐՀՆՈՒԹԻՒՆ -  Եւ ի ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ եւ սիրով 

տան ժողովրդեանն – 35. ապա երթայ ի յեպիսկոպոսէն հրամանք առնու եւ 

աւրհնութիւն եւ խաչ – 63. Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն 

ուրանայ, եւ թողու զինք, ու առանց աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն առ այլք  

երթայ՝ նա այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. 
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ԱՔՍՈՐԵԼ -  Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել – 81. նա այլվայ իրենք եկեղեցովն 

եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն աքսորել: - 81. Բայց զայլ ինքնակալք, որ 

ինքեանք չլինին իշխան դրել, նա  չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ իր ընկերք լինին՝ 

ոչ զնա աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81.  Սարկաւագուհիք ի սարկաւագաց, եւ մոնոզոնք եւ 

այլ այսպիսիք երիցանց ձեռնադրածք՝  սոքա   երիցանցէ դատին եւ աքսորին: - 83. 

  

Բ 

  

  

  

Բ - նա յղրկեն առ ինք  երկու եպիսկոպոս՝ ու կոչեն զինք  Բ ու Գ հետ – 23.  ու 

հաշվէ, թէ  մայր մի կենայ ի տունն եւ աղբայր  մի ու  քոյր մի՝ նա  դու զերկու դանկ 

ու կէսն աղբաւրն տուր, ու զմէկայլ Բ դանկ ու կէսն քեւերն – 111 

ԲԱԶԱՐ,ՊԱԶԱՐ -  Վասն սահմանելոյ զկարգ ի բազրնոյն – 126. Պարտ է գիտենալ, 

որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս՝ պարոնութիւնն 

սահման է զիրաւունքին՝ զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. 

ԲԱԶՈՒԿ -  Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա են՝ որ ասպարս և 

վահանս, կմբրաւոր շալկեն, զոր  կու յիմնամ որ  բազկնոց պրացալն է: - 69. 

ԲԱԶՈՒՄ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի  դժւարաբառ եւ 

յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի  սովորական բառս – 4. բազում 

աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս  ծերացեալ մտաւք – 4. նոյնպէս 

եւ մահրն  հետ կնկնան մահուն  տղային է, որպես բազում անգամ գրեցաւ: - 86. նա 

կու հրամայէ թէ՝  աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել, զի անընկմահն ի բազումս 

բաժնին – 115. եւ ապա յանկից ծնանի այլ մեծ չար, տուրտվութիւնք եւ սուտ 

երդմունք եւ այլ բազում չարիք: - 162. 

ԲԱԶՈՒՄ ԱՆԳԱՄ    -   Տե՛ս    ԲԱԶՈՒՄ 

ԲԱԶՈՒՄՔ -  Եւ չկարէ բնաւ ինք ի յիրմէ կաթողիկոս ձեռնադրել. քաւէլ ի նոցմէ 

ձեռնադրին բազմաց ընտրաւղութեամբ: - 58.  որք  հաճեցուցին զԱստուած եւ 

զմարդիկք ի կեանս իւրեանց, եւ  զբազումս դարձուցին ի Քրիստոս: - 66. 

ԲԱԹՏԵԼ - Եւ սքեմ ուննան ոսկի գրերով՝ ի շլնեստանն բաթտած – 68. 

ԲԱԺ - Եւ ուր վաճառ լինի՝ նա  զկապալն առնուլ պատեհ է, եւ զբաժն /ծն.բամն/.  

բայց ուր ծախ չլինի՝ նա  չէ իրաւունք բաժ առնուլ – 127. 

ԲԱԺԱԿ - որ ի դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել 

զբաժակն – 162. 

ԲԱԺԱՆԵԼ - քաւէլ թէ բաժանած լինին ազգն եւ որոշած ի ճշմարտութենէն: - 42.  

Վասն բաժանելոյ զայր եւ զկինն – 99.  Վասն թէ չէ պարտ բաժանել իրիցու 

ձեռնտվածն – 104. 
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ԲԱԺԱՆՈՒՄՆ  - զոր կայ սովորութեամբ որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն 

եւ ժմովն իրենց  տաւն կու այնեն, նա չլինի բնաւ բաժանումն  սուրբ եկեղեցւոյն եւ 

ոչ ազգացն – 42. Վասն բաժանման,  որոյ պատճառ լեալ է ատելութիւն – 90.  Վասն 

պատճառանաց բաժանման – 100. 

ԲԱԺ ԱՌՆՈՒԼ  -    Տե՛ս   ԲԱԺ 

ԲԱԺԻՆ - Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին տան իր 

արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. Եւ տաճկին գինն այսոր երեք բաժնէն մէկն է - 10. Եւ թէ 

լաւ կինք յիրմէ ոք  երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու բաժինն ծեծվորին է եւ 

մէկ բաժինն պարոնին – 12. Ապա անճարակ բաժին /ծն.բայժին/ հասնի երկրին 

տիրոջն – 16.  ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, նա չտան 

իր՝ քանց իրք մի  բաժին մասնաւորեն: - 17. եւ գլխաւոր քահանայիցն տան երկու 

բաժին եւ կէս, եւ այլ քահանայիցն ամէն մէկի երկու մասն, եւ աւագ սարկաւագին 

մէկ բաժին, եւ դպրին կէս բաժին – 34. նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ 

տան առանց խալապայի - 35. ապա ի վերայ յարիականացն բաժնեն զիր բաժինն: - 

35. Ու զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն բաժինքն սիրով եւ անխալապայ՝ որպէս գրել 

ենք՝ առնու ամէն մէկ զիր բաժինն սալար: -  37. Կու հրամայէ սուրբն Սահակ՝ թէ 

տգէտ եւ պեղծ մարդիկն բաժին /ծն.բաժինք/ կու ձգեն ի սուրբ եւ կաթուղիկէ վիմիս 

մէջ – 40.  Վասն այսոր հրամայած է եւ  սահմանած, որ տան զայս բաժին 

/ծն.բաժինս/ ողորմութիւն ի վաներս – 43. եւ մատղուն կէս  մորթոյն եւ երկու բաժին 

ճրագուն վանացն է - 44. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն առնու 

ուրախութեամբ եւ սիրով – 45.  Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի 

հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ  առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ – 46. բայց երբ կենայ ու 

լինի եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ նա վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ 

նա կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57. նա թէ աւելի  բաժին ուզենայ՝ եւ չբռնէ զինք 

վճառած ի յաւիտենական վճարն,  նա տան իր ու  հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. եւ 

կրկին կու գրենք՝ երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ եւ լինի՝ աջ էրին  ու երբուծնէ եւ 

խախցոցն, ու ի ցորենէն եւ ի գինոյն  տասնակ – 76. Ապա թէ յայրկնէն լինայ 

պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն  իր անձինն 

գին – 87. ու թէ գիտացեալ լինայ ու առել՝ նա չկայ բնաւ բաժինք – 89. Բայց մենք 

եկեղեցականքս ներելով զբաժինքն /ծն.բաժինն/  կու տեսնունք պատեհ – 98. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ երկու քոյր մէկ եղբաւր բաժին առնուն – 103. Բայց թէ կտրիճ 

չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին. եւ 

պիտի որ զէդ որդոյ առնուն ի տանէն եւ ի տեղոյն եւ յընչիցն բաժին զէդ երկու 

քուրոջ: -109. Բայց ի վերոյ գրեալ ժառանգութիւն դստերացն՝  հաւրեղբարք եւ 

հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ դուստր կենայ: - 109.  Եւ թէ կարգածք կենան 

ի դստերացն ի  յայլ տուն՝  նա այնոք երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն իրենց: 

- 109. Բայց թէ կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա հաւրեղբայրն մէն ի 

չորք  բաժնէ /ծն.բաժնէն/ զմէկն առնու – 110. զի զմաւրն գրեցաք զբաժինն: - 111. 
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Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ  տղայ՝ նա ի կնկանն ի  յընչիցն ի 

չորք բաժնէն զմէկն  տան այրկանն – 111.  Զբաժինքն այսպէս արա, որ ըզորդ լինի – 

111.  Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն՝ ի շատն եւ ի քիչն՝ յերկու քոյրն եւ եղբայրն 

եւ ի մայրն: - 112. Բայւց չէ իրաւունք որ զհարսնից ծախքն ի յորդից բաժինն հաշվին 

– 112. բայց զաղջկներոյն պատեհ է հաշվիլ ի յիւրեանց բաժինն – 112. Երբ եղբարք 

կենան ու յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ  իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն 

տեսովն լինի, որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեանց կաննոյն բաժին հանեն – 

112. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ 

բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն – 113.  եւ պատեհ է, որ ի հաւրն ի տեղն նստի, 

եւ երկու բաժին առնու: - 113. որ թէ ծախէ զիր բաժինն կամ տայ՝ նա ընդունելի է 

առ Աստուած  եւ առ մարդիկ: -128. Բայց թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ 

պարոնութիւնն՝ նա գող է, ու  հարամ է, զինչ պահէ.  ապա իր ըղորդի բաժինն է իր 

հալալ: - 128. Եւս առաւել թէ քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ 

նա ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131. Ապա երբ այրիկն լինի 

որ մեռնի՝  նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է - 131. եւ տան առջեւ 

զեկեղեցոյ բաժինն – 151. Եւ ի հաւտ դարպսուն պիտի արիանալ, զի զվզենն իր 

բաժին /ծն.բաժինն/ ունի – 168. նա զինչ աժենայ անասունն՝ նա ի չորս բաժնէն մէկն 

է տուգանքն, որ տայ տիրոջն – 169.  ապա իրաւնաւք ամէն մէկ զիր բաժինն ուննայ 

սիրով եւ ի հանգիստ: - 172. 

ԲԱԺՆԵԼ - Բայց եւ  զյիշուելոյն եւ զշահերոյն բաժնելն պատեհ է՝ որ գրենք: - 11.  

ըստ իրենց մարդաթըւին չափոյն ի յիրենց վերայ բաժնեն: - 12.  Եւ երբ նոքա 

առնուն՝ նա գան  եկեղեցականքն յեկեղեցին ի մէկ տեղ ու բաժնեն: - 34. ապա ի 

վերայ յարիականացն բաժնեն զիր բաժինն:-35.  Եւ դեռ այն  մէն չէ. քան զՀայոցս 

այլ կու բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի քաղաքականացն եւ յայլ  ազգ  

աշխարհականացն - 40.  նա այն բաժնաւղքն զմեզ հայնց կու այնեն: -41. Եւ ոչ եթէ 

զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն՝ որ կու 

ասեն՝ թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. ու թէ այս Է տարոյս 

ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած, ու բաժնեն 

զինք ու հաւնովորին՝ որ  ապաշխարէ Է տարի: - 48. եւ ապա զայն երէցն բաժնէ 

ժողովրդեանն: - 63. նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ  բաժնեն երբ այլ ճարակ 

չկենայ – 84.  Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝  որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել 

ու առել՝ նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն: - 85. նա երբ բաժնեն՝ նա այրիկն չկարէ 

առնուլ այլ կին – 87. Ապա թէ երկուքն իրար հալալ այնեն, նա եպիսկոպոսին 

բաժնին յիրամէ - 87. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Եւ թէ չըղորդի, նա 

բաժնեն իրաւնաւք, որ ի յայր պեղծն չերթայ՝ եւ ի մահն՝  որ երկուքն մեռնի: - 92. որ 

յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք ու այնէ զինչ իր պիտի, զարթ ի ծախելոյն եւ ի 

սպաննելոյ եւ ի բաժնելոյ: - 105. Ապա երբ փախաւ՝ թէ բոզցել լինայ, եւ կենայ 

յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ՝ նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106.  Բայց թէ 
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կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ 

զմէկն առնու, եւ ոչ հաւրեղբաւրորդիքն: - 110.  զոր պատեհ է բաժնեն: - 112. Եւ թէ 

ծախէ  եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ 

գնոյն,  եւ ոչ մէկն միայն, բայց սիրով լինի: - 113. եւ ապա աւրէնութեամբ բաժնէ 

յիրմէն -113. զի անընկմահն ի բազումս բաժնին /ծն.ազգեր են/ - 115. Ապա թէ 

բաժնած լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետն՝ նա իր  ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, 

զոր դնէ: - 130. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով 

բաժնել … եւ ապա յայլոց առնուլ ու այլոց տալ կամ բաժնել: - 151.  եւ է որ կամաւք, 

եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու այնով սպաննէ, կամ որ ընդ ընկերն մախայ եւ 

այնով, կամ որ զաշկերտն խակ բաժնեն ու հրամանք տան – 153. Կանոնք եւ 

դատարանք այսով բաժնին յիրացմէ - 161.  թող աւետարան տայ կարդալ, եւ  Խ աւր  

պահէ, ու զայն անսունն զենէ, ու անաւրինաց ծախէ եւ կամ բաժնէ: -  167. 

ԲԱԺՆԻԼ-  Եւ թէ քրիստոնէ ծառայ գնէ յանաւրինաց՝ նա ծառայէ զգնաւղն Է տարի. 

եւ ապա կարէ բաժնիլ /ծն.բաժանել/ յիրմէ, եւ վճարէ զիր գինն: - 132. բայց ծառայ է 

հետ մկրտութեանն, որ չկարէ բաժնիլ /ծն.բաժնել/  յիրմէ: - 133. 

ԲԱԺՆՎԵԼ -  զայս երբ ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա  բաժնվի իրաւնաւք, եւ զկէս 

պռուգացն առնու այն որ բաժնվի: - 90. որ վասն  ատելութեան լինի լել բաժնվել 

/ծն.բաժինքն/ - 90. Վասն որ եղբարքն յիրացմէ բաժնվին – 112. Երբ եղբարք կենան 

ու յիրարմէ բաժնվին /ծն.բանվին,բաժանին/՝ նա պատեհ է, որ իրենց 

հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի – 112. 

ԲԱԺՆՎԻԼ - եւ կարէ բաժնվիլ /ծն.բաժնվել/  յիրմէ: - 93. 

ԲԱԽՏ -  Ապա թէ աւելի լինի կոճակն՝ նա  գնաւղին բախտն /ծն.բախտ/  է - 123 

ԲԱՀՐ -  նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի հնազանդութիւն  կենան, որ զիր 

աշխարհավարութիւնն նոցա թըտպրով այնեն՝  բահրով /ծն.մահրավ/  զմեծ 

բաներն – 27. 

ԲԱՀՐԱԿ -  Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի՝ նա  անպարտ են 

տէրքն՝ բահրակ, այն տէրն որ զամէնն պնդել լինայ եւ արիացուցել զիր 

գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 148. նա մահու կորուստ բերէ՝ բահրակ  

անաւրինաւք – 149. նա ի լման վճարէ. բահրակ թէ վասն չարութեան լինի այրել: - 

152. ապա թէ  յաղփրթութենէ լինի՝ նա այն ի դատաւորին խեղճն է՝ որ ըստ 

մեղանացն չաքուցն տուգնէ զմեղկանն, բահրակ թէ զգուշացուցել լինայ տէրն ու 

պնդել ի վերայ իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել – 165. Ու թէ վարաւղն մեռնի ի 

վերայ պնդելոյն՝ նա գրաստուն տէրն անպարտ է: Ապա թէ ոչ՝  նա պարտական է 

մեղացն.  բահրակ թէ /գրքում՝ բարհակ/ տղայ լինի ու անգէտ՝ նա զբժշկաց վարցն 

ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. 

ԲԱՀՐԱԿ  ԹԷ   -  ՏԵ'Ս   ԲԱՀՐԱԿ 

ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ -  զի յանաւրինի սերմէ է եւ տեղի լինի նախատանաց եւ 

բամբասանաց առ  մարդիկ: - 25. 
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ԲԱՄԲԱՍԵԼ – Վասն որ բամբասէ զկին իւր – 97. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ 

բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա մեռանի, կամ անարգէ կամ 

բամբասէ՝ մեռցի – 114. 

ԲԱՄԲԿԵՂԷՆ - եւ բրդեղէնն ու բամբկեղէնն եւ պղինձն ու երկաթն՝ զաւրացն է: - 

12. 

ԲԱՅՑ - բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է՝ որ աղէկ տեսնու հայրն՝ 

իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ եկեղեցովն, որ՝ յոր 

հաճին յորդոց թագաւորին … նա զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան 

հաւրն – 7. Բայց թէ  անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ  

դուստր,  նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ  հետ իր մահուն չլինի ժառանգ 

աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8. բայց թէ զտուրտվելն կատարեալ լինի 

այրել, անհնար մեռնի: - 10. Բայց զգողն արժան է՝ որ  ամէն երկրկալ խրատել 

կարէ. բայց իւրենց ճորտերն չխրատեն առանց իրենց պարոնին: - 11. Բայց եւ 

զյիշուելոյն եւ զշահերոյն բաժնելն պատեհ է՝ որ գրենք: - 11. Զամէն ազգ 

արուեստավոր պատուեցէք. բայց զդարբինն եւ զհիւյսն ու զքարգործն աւելի: - 14. 

Բայց պարտ է ամենայն դատաւորաց գիտենալ, որ երազի նման է աշխարհիս ամէն 

վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. Բայց տեսնուլ պիտի եւ փնտռել եւ իմանալ 

զմտնելոյն,  որպէսն ի վարձն ու  ի ամէն կերպ: - 18. Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու կու գրեմ, 

չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն գտայ – 27. բայց կարճեցի քան  կարցի – 

27. Բայց այնչաք զհնազանդութիւն գրեցաք, որ այնէ արհիեպիսկոպոսին, այն որ 

չլինի արհիեպիսկոպոս: - 27. Բայց դատաւորին պարտ է փնտռել ըղորդութեամբ եւ 

ընտրել զակամայ  սպաննութիւն: - 32. Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին շատ 

փնտռումն  պատեհ է, որ  այնեն – 33. Բայց նորերն զհինքն պատեհ է, որ զամէն 

հարկեւորեն – 34. Բայց վայ՝ որ զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան –  36. 

Բայց ինձ Սմբատայ՝ ծառայիս Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս գտնուլ 

զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36. Բայց եւ աշխարհական 

հաւտիս պարտ է մերոց հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ – 39. Բայց ամէն 

բարոյ եւ առաքինութեան կատարումն սէրն է՝ ըստ առաքելոյն, որ ասէ՝ լրումն 

աւրինաց սէր է: - 39.  Բայց այժմ զվաներոյ սահմանն  համառաւտեցաք եւ գրեցաք 

զուժերն ի սրբոյն Սահակայ: - 39. Բայց զայսչաքս /գրքում` զայսչաքս/ պատեհ 

համարեցայ գրել՝ թէ ի՞նչ թարգմանի կաթուղիկէն եւ եկլէսիայն՝ որ է եկեղեցի: - 41. 

Բայց արդ ի՞նչ աւելաբանեմք – 42.  Բայց ու եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, 

որ չլինի՝ որ վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ – 47. Բայց աւտար երէց 

յայլ թեմէ՝  կարէ հաղորդել եւ թաղել զբանադրածն, ու ասէ՝ թէ  չգիտէի: - 47.  Բայց 

թէ ոք  առանց հրամանաց՝ հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն, առանց 

հրամանաց, նա զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ,  կարէ խափնեցնել: - 47. բայց ի 

վերայ ամենայնի իրավունք է, որ  առջի պսակն ընդունած առնուի: - 48. Բայց թէ 

հաճութեամբ երէց լինի  որդեգիրն՝  ճանաչած ի քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ 
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ազգէ, որ բիճ չլինի…նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս  հայրենացն– 

49. բայց եպիսկոպոսն իր ծուխ չկարէ ուննալ: - 52. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան 

կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է - 52. Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի 

ծխէն կամ քըշտէ, նա  եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն 

զժողովուրդն եւ զժամն  մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55.  

Նոյնպես եւ թէ  անպատեհ բանդրէ, նա զինք  բանադրեն՝ որ  ապաշխարէ. բայց 

կապածն՝ այն կապած կենայ ինչուր իր տան արձակել: - 56. Բայց թէ խղճայ 

եպիսկոպոսն ի քակելն՝ նա կարաւղ է:-56. բայց երբ կենայ ու լինի եպիսկոպոսին 

ընտրաւղութիւն՝ նա վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա  կաթողիկոսն չլսէ 

նոցա - 57.  Բայց  եւ Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ  սովորութեամբ 

հարկեւորած էր – 57. բայց ի քահանայութիւն ածել զինք բնավ չկայ ճարակ: - 61. 

Բայց ու տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ  անպատեհութիւն այնեն՝ նա ընդ 

կաթողիկոսն եւ ընդ պատրիարքն ասեն:  - 64.  բայց որ յայլ մեծերոյն մեռոնէն 

մասն ուննան, որ խառնեն ի ներք զէդ զխմոր իրք. եւ յայսոց երբ Գ մետրապաւլիտք 

կենան, նա  կարեն ձեռնադրել արքեպիսկոպոսք:-65. Եւ Զ դասք են 

սարկաւագունքն. եւ սքեմով նոյն  են, բայց անգաւտի կանգնին՝ եւ ի ձախ թեւն 

ուրար: - 66.  Բայց այս այն է, զոր գրել է առաքեալն՝ թէ  յանձն առնեմ ձեզ զՓիբէ՝  

քոյր մեր՝  որ է սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 67.  եւ սքեմ զնոյն ունին, բայց հոլանի 

հագնին անգաւտի – 67. Եւ ոնոփորոն նոյնն է, բայց եւ հոլանի անգաւտի այլ հագնի: 

- 67. Եւ թէ ոք վասն աւեր  եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի 

քահանայ, եւ նա  չշինէ, նա  առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ 

ոչ՝ յայլ շէն եկեղեցի տան տուրք, նա ընդունելի է, բայց եպիսկոպոսովն: - 71. բայց 

մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաք մի այլ յաւելցուցաք  հարկաւորապէս: 

- 72. Բայց ոչ է ամէն կարգերն  մէկ  ազգ - 72. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի  տվել՝  նա 

այն այլ չէ պատեհ որ դառնայ: - 72. կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ զնորա գործն ի յայն  

տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ. բայց հայնց՝ որ ընդ պոման եւ ընդ զմարթեցնելոյ 

չաւիրէ զամէնն–73. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ 

քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին. բայց ոչ լման, ինչուր 

հաստատի ի հավատն: - 75. Բայց թէ կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն 

զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն  տայ  կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ 

գերէտրոջ: - 78. Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք՝ որ  դոքա շատ ազգի ազգի 

կերպով կու շրջին – 79.  Եւ  զայս ժիր կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ 

պարոնացն, որ ի յայն ընծայիցն չմտէ ի յիրենց տունն, բայց աղքատաց՝ աւելին – 80.  

Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն թագաւորութիւնն լինին ծնածք՝ նա  

այնոք չեն մեղկան – 81. Բայց զայլ ինքնակալք, որ ինքեանք չլինին իշխան դրել, նա 

չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ իր ընկերք լինին՝ ոչ զնա աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81. 

բայց զխրատելոյն կամ  զմեռցնելոյն՝ առանց թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան 

այնել – 82. Բայց վարդապետն չկարէ քահանայի կարգ  առնուլ – 83. Զի թէպէտ եւ 
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յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ  վասն անհնազանդութեան թողուլ, բայց 

յետեւ վասն անճարակութեան, որ  տեսան որ այլ մեծ  վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս 

թուլցուցին: - 84. Բայց երկու դեհին հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ 

երկուքն մաշեցին՝ վճար չկայ – 84. Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան 

յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն: - 85.  Բայց չկարէ 

այն՝ որ պատճառաւորն է՝ այլ ամուսնանալ – 88. Բայց՝ զինչ ցեղ եւ է,  արեան 

պարտական է - 94.  Բայց ի մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր  

տուն խէչ իրար գտնու, ու սպաննէ՝ նա անդատապարտ է ի դարպսէ - 94. Բայց՝ 

զինչ ցեղ եւ է՝ զեկեղեցոյն քաւութիւնն առնուլ պիտի – 94. բայց թագաւորաց եւ 

աշխարհաւոր աւրինաւորաց չէ պատեհ զայս այսցեղ թուլցնել – 95. Բայց պարտ է 

գիտել, որ երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են – 97. Բայց մենք եկեղեցականքս 

ներելով զբաժինքն կու տեսնունք պատեհ – 98. Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու 

հաշտեցնել՝ նա իր կամ է - 98. Բայց թէ ներեն՝ նա զգինն տայ ըստ արժանեացն: - 

99. բայց եւ զտղան այլ պիտի մկրտել – 100. Բայց տարի մի ապաշխարել տան 

այրկանն, եւ ապա հաղորդի եւ կին առնու: - 100. բայց զինչ ցեղ ու է,  երբ գայ՝  նա 

զիր կինն անսղալ առնու – 106. բայց ի սերմէ է ճշմարիտն – 107. Ու թէ ատէ զնոյն 

կինն՝ նա չկարէ ուննալ զինք զէտ ծառայ, ապա ազատէ զինք, բայց ոչ առանց 

բոզութեան պատճառանաց – 107. Բայց  թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի 

տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին – 108. Բայց երբ որդի չկենայ՝ նա 

անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ ժառանգեն – 109. Բայց սուրբ թագաւորքն, որ  

զառաջին նաւմաւսն գրեցին ու սահմանեցին, նա  զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ 

զպարոնն, գրեցին` որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109. Բայց ի վերոյ 

գրեալ ժառանգութիւն դստերացն՝  հաւրեղբարք եւ հաւրեղբաւրորդիք չունին 

բաժին, երբ դուստր կենայ: - 110. Բայց թէ կարգած եւ բաժնած դստերն լինի 

ժառանկ՝ նա  հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն  առնու – 110.  Բայց թէ  

կտրիճին  թոռ կենայ՝ եւ ուրդի, որ  թոռինն հայր չկենայ,  նոյնպէս եւ թէ  

յաղջկանէն կենայ թոռ՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա թոռունքն ժառանգեն – 110.  Բայց չէ 

իրաւունք, որ զհարսնից ծախքն ի յորդից  բաժինն հաշվին – 112. բայց զաղջկներոյն 

պատեհ է հաշվիլ ի յիւրեանց – 112. Բայց  զանդըրանիկն Աստուած  է հարկեւորել – 

113. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ  ամէնն յիրաց վերայ 

բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն, բայց սիրով լինի: - 113. բայց կու հրամայէ 

աւրէնքս որ  որ զէդ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար  զինչ եւ արար յերկրի՝ 

նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 114.  Բայց զազգն 

եւ պահաւղքն դատեն եւ քաւել տան, եւ այլ ի վերայ այսոր ըստ մահուանն լինի ու 

իրաւունք: - 115. Բայց  որդիքն ի հաւր մահապարտութիւնն բռնվին՝ այնոնք, որ յետ 

անհաւտութեանն են ծնած, նոյնպէս եւ կինն – 115. Ապա ի դուրս կարես գրաւկնել 

զինքն  զինչ ցեղ ուզես բայց ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել - 116. Բայց 

դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն, թէ  յաղքատութենէ լինի 
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պատճառն՝  նա ներելով այնեն  դէպի  ի հարուստն: - 120. Բայց ըղորդ գրաստնոյ 

վաճառն այս է, որ եաւթն աւր  փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ – 121. բայց ի 

վկայքն եւ ի պոմանն է հասել. թէ ի  կերակրոյն կամ ի  տարոյն պեղծութենէն 

անցնի՝ նա գնաւղին է: - 124. Բայց Ժ աւր պատեհ է որ  գնաւղն տեսնու եւ զիր 

թըտպիրն առնու – 125. Բայց այրեցմանն վզենն ու տուգանքն այնոր է՝  որ 

պատճառ լինի այրեցման: - 126. Բայց թէ ընդ  ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ 

ի ծալն կենայ աւերն՝ նա գնաւղին է - 126. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի  

նզովիցն Աստուծոյ վախէ ու զիր իրացն նա է զարատն, եւ յայնկից ի վեր չկարէ 

գնաւղն դարձցնել: - 126. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն՝ նա  այս է որ 

չորեքկին վճարեն – 127. բայց ուր ծախ չլինի՝ նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ – 127. 

Բայց կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք 

ծախէ, նա զինք զէդ գող ու անհաւատ  դատեն – 127. Բայց  մեծ իշխանք եւ 

փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն 

եւ իրենք զիրար – 128. Բայց թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա գող է, 

ու հարամ է, զինչ  պահէ - 128. Բայց խիստ հաստատուն այն է, որ դատաւորին 

ձեռնգրով լինի: - 129. Բայց թէ  վասն աղքատութեան  մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ 

պոմնով, եւ տայ՝  թէ կալ զիսայ  հայրենիքս, ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս՝  ինչվի 

հանչաք մի ժամ՝ նա ի յայն սահմանեալ  ժամն կամ ի յոր ժամ ուզէ՝ որ դառնայ ի 

յինք իր պոմնովն եւ վկայաւք, նա  կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: 

- 129. Բայց ձեռնգիրն հաստատէ զբանն՝ պարոնին ձեռնգիրն եպիսկոպոսին 

խաչին եւ վկայիցն: - 129.  Բայց  թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ դեռ կինն չլինի 

գիտացել՝  նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. Բայց վասն 

այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն՝  մաշի ի յերկու դեհացն՝ նա չկայ վճար: - 131. 

Բայց դարձ  իրացն թէ լինի՝  նա հարսնից ծախքն չդառնայ – 131. Բայց դատաւորք 

պատեհ է, որ  աղէկ տեսնուն զպոմըննին եւ զերկրին տիպաւննին, եւ ի վերայ 

այնոր այնեն, եւ զթերին լնուն: 132. բայց ծառայ է հետ մկրտութեանն, որ չկարէ 

բաժնիլ յիրմէ:  - 132. Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու  տայ յիր  տէրն՝ նա պատեհ է որ 

վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք – 133. բայց չկարէ յանաւրէնքի ծախել 

– 133. Բայց թէ ի զարկուց ժամն  չմեռնի, ու երկու աւր ապրի՝ նա այլ տուգանք 

չտայ, թէ  յետեւ մեռնի – 134. բայց թէ ցորեկ լինի՝  նա զկէսն վճարէ - 137. Բայց դեռ 

այլ կայ ի քշտանքն – 138. Բայց թէ իսկի ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն 

ազատել եւ  յետ դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի  մահ ապաշխարէ ի 

զնդանն – 138. Բայց թէ մեծ լինին՝ նա կէս մարդասպաննութեանն է-140. Բայց 

վասն եկեղեցոյն  հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել խոստովանահաւրն՝ եւ 

թողութիւն առնուլ – 143.  Բայց ակամայ պատահելոյն ապաշխարութիւն է՝ զինչ 

եպիսկոպոսն եւ վարդապետն դնէ նոցա: - 143. բայց կարգ չկայ՝ որ քաշէ, եւ ոչ 

տուգանք ի դարպասն՝ վասն սպաննութեանն: - 143. Բայց թէ ի գին հանեն 

դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝  զինչ 
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ու լինի, կամ ակռայ ձգած,  նա ԻԶ մթխալ  ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան  աւր մի մէն, ու ապա տանին թաղեն – 146. Բայց 

թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ հասարակաց  այրեցմանէ՝ ու այրէ՝ նա չտայ վճար – 

147. բայց թէ զայնոր մէն լինան առել ու զպահաւղին թողել՝ նա պատեհ է որ մանտր 

փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147. Բայց այն վարձվորն, որ իր 

սարվծովն  գայ՝ վարձ առնու եւ բանի՝ նա չտայ վճար ունէ տէրն: - 148.  Բայց թէ  

առանց  տիրոջն հրամանաց առնու եւ վնասէ նա վճարէ: - 148. բայց մեզ հրամէլ է 

Քրիստոս՝ թէ մի՛ երդնուլ. բայց թէ երդնու եւ կատարէ, նա թող ապաշխարէ եւ 

քաւէ: -150. մի՛ խլեր զհնոց սահմանած սինաւռն քո սինաւռկցերոյն, բայց քո 

ըղորդութեամբ պահէ ըղորդ իրաւնաւք – 150. բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ՝ Գ տարի 

ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ, եւ այնէ իրք մի ողորմութիւն, որ խղճմտանքն 

քաւին: - 150. Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝  նա զիր հին ճանչած սինաւռն 

ուննայ – 151. Բայց տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ ցեղ էր յուղարկելն՝ ինքն յաւժարեցաւ ի 

գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151. Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ՝ ի 

կամայն է եւ յոչ կամայն: - 153. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի/գրքում՝ պետի/ 

զպատճառն՝ թէ գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի մշակէ է,  թէ յի՞նչ իրաց – 152. բայց 

յայս չքուցս կարէ ոք զայլն իմանալ: - 155. բայց թէ  ներեն վասն խաղուն՝ նա ի կէս 

լինի կամ յերեքէն մէկն: - 157. բայց թէ յիրաւունքն ընկնի՝ նա այն է  զինչ որ  

դարպասն այնէ զիրաւունքն: -157. Բայց թէ  յերմկէն ելաւ ի դուրս՝ նա զգեղն 

վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 160. Բայց դատաստանն բնաւ չունի 

քաւութիւն եւ ոչ խղճալ մեղանչականին: - 161. բայց ի վերայ մեղացն  չափուն  տան 

եւ զապաշխարանք ըմպել: - 163.Բայց թէ ի հետդ վերցնես ի բերէն՝ նա հարամ է: - 

164. բայց ի հրամնաց  ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ այլ դեհ  

գնացածն  քան ընդ որ  պարոնն հրամէ՝ նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 165. Բայց ի 

վերայ  ամենայնի դատաւորաց ստուգելոյն է դատաստանն՝  պնդելն եւ թողուլ: - 

166. բայց խոզի պատ չկայ որ կարէ արգիլել զինք: - 167. Բայց թէ  արծաւղ չկենայ 

դրած, լաւկ փրթուցած լինայ ու այնէ վնաս՝ նա  անսնոյ  տէրն վճարէ զվզենն եւ 

զդարպսուն հնկակն: - 168. Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ 

էութեամբ կու ապրին 169. Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու փնտռել վկայաւք՝ որ  ընդ 

վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ եւ ի դարպաս այլ գնացել ու ասցել – 169. 

Բայց ի վերայ ամենայնի՝ խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել – 169. Բայց 

եւ յաղագս երմկերոյ գրել պարտ է եւ գոմշընոյ եւ խաշանց: - 170. զի թէպէտ եւ 

յառաջն դրած կենայ՝ բայց ու յետինն պիտի որ շատնան:-171. Բայց աղունին 

վատութեան պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ 

զոր  լինի ի հացն: - 171. բայց մեք զոր  կարցաք ճշմարտել յաւրինացն՝ նա այս է - 

172. Բայց ու  զիրաւունքն  պատեհ է ի վերայ տեղոյն արձակութեան եւ նեղութեան 

այնել: - 172. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ 
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վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ և  ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. Բայց 

չէ իրաւունք, որ  զվճարն ի  վարձէն կտրեն -  173. 

ԲԱՅՑ ԱՐԴ       -     Տե՛ս       ԲԱՅՑ 

ԲԱՅՑ ԹԷ         -    Տե՛ս         ԲԱՅՑ 

ԲԱՅՑ ԵՒ          -      Տե՛ս       ԲԱՅՑ 

ԲԱՅՑ ՈՒ          -     Տե՛ս        ԲԱՅՑ 

ԲԱՆ - Եւ զսիրտ բանիցն առեալ եդի համառաւտաբար: - 4. վասն զի չէր իմ բան – 4. 

Եթէ ոք մշակ վարձէ՝ ու առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի բան … նա 

պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 19. եւ առաջնորդ 

այնէ ինք զինք եկեղեցական բաներոյ զինչ ու լինի – 19. Յայտնի է, որ յառաջն 

եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն այնոր 

այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն – 20. Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս 

յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան մերձենայ. քան  զամէն եկեղեցւոյն եւ 

զեկեղեցականացն դատըստներոյն բաներն ուղղէ ի ճշմարիտն – 24. Եւ 

պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ բարեգործութեան բանն ի չար 

չդառնայ – 25.  ու թէ բանն մեծ լինի՝ նա սազայ տան ի վերայ իրացն: - 25. պարտ է 

գրել՝ որ եպիսկոպոս որ արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ՝ նա պատեհ է, որ  

յարհիեպիսկոպոսին ի հնազանդութիւն կենայ, որ զիր աշխարհավարութիւնն 

նոցա թըտպրով այնեն՝ բահրով զմեծ բաներն – 27. եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ 

բան լինի արեալ վասն ատելութեան, նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ 

յեպիսկոպոսէն: - 28. երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե  շուտ գնա ի յինա բանն – 32. 

ու հային ի սպաննաւղին հասակն եւ ի խելքն եւ ի բանն ու ի ժամն – 33. եւ ուղղեն 

զհաւատոց եւ  զեկեղեցւոյ  կարգաց բաներն եւ հանեն զծուռն: - 36. եւ զամենայն 

աշխարհիկ  բաներ թողուն – 37. Եւ  յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի 

բան /ծն.բան է/ մերձենալ, քաւէլ զիրենց որդիքն՝ որ յուսումն լինին: - 38. Եւ որ 

վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ՝ նա  սաստիկ պատուհաս կրէ՝ 

եւ կարգէն ընկնի – 38. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր 

շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ – 38. եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ 

քարոզութեամբ՝ գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ՝ կշտացնէ զիրենք,  

նոյնպէս  ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն ի  շուրջ  գալով եւ զբանն Աստուծոյ 

ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ յերկեղն Աստուծոյ – 39. որ է մայր  մեր 

սուրբ եկեղեցի՝ եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս – 40. Վասն որ ի  նոյնս է բանս՝ 

յիրիցնին – 45. Եւ այս բանի մեղքն, ի յառաջնորդաց շլնիքն է: - 53. եւ այս բանիւս 

կաթողիկոսն եպիսկոպոսաց գլուխ ասի: - 58. Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր 

արար – 65.  ու  այլ մարմնաւոր գործ չայնէ եւ այլ չգիտենայ յաշխարհի բանէն 

/ծն.բանէ/,  քան զեկեղեցինն մէն եւ զժամն: - 76.  հայնց որ  այնոր բանիւ չէ ի կարել 

ի հուն ելանել որ դառնայ ի տուն եւ բանի – 88. Ապա ի վերայ բանի պոռնկութեանն 

թողու այր զկինն: - 88. Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ 
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այլ ումեք …զայս երբ ստուգեն, ու  այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. Եւ 

այսոր բանիւ /ծն.բան ևս է/ է սահմանած, որ երկուքն սպաննելն իրավունք է՝ 

ազատ ի դարպսէ: - 94. Եւ թէ ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի  յայլոց տուն՝ նա 

յայս տեղս աւրենքս դժար  սաստ է հրամայէլ, զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն 

զձետն կտրեն, առաւել թէ ի կահրայ բան լինի այրել: - 96.   տեղոյն կամ տանն կամ 

իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ՝  ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ  արա զինա բանն՝ զինչ 

ու լինի – 118. Բայց ձեռնգիրն հաստատէ զբանն՝ պարոնին ձեռնգիրն 

եպիսկոպոսին խաչին եւ վկայիցն: - 129. Այժմ ի տիաթկի բանն  սկիզբն առնեմք: - 

129.  Եւ յայսոր վերայ՝  զինչ որ տեսնուն զբանն որ լել լինայ, նա այնոր վերայ այնեն 

զիրաւունքն: - 135. նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, 

նա նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է՝ զոր գրեցաք: - 141.  Եւ թէ խոց լինի մահու՝ 

նա քշտաւղն  տայ զդեղգինն, եւ զինք ի զնդանն  պահեն ըստ զարկուցն, եւ զայն 

խափանն, զոր յիր բանէն կեցաւ՝ վճարել տան – 141. Արուեստաւոր, որ զումեք 

վարձ առնու, որ իր իրք  շինէ կամ կապլով բան այնէ, ու չայնէ զբանն հայնց զէդ, որ 

պոմանն լինայ, ու չհաճեցնէ զինք, կամ դարձնէ ըզվարձն եւ զնիւթն զոր առել 

լինայ՝ ի լման, եւ նա զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. 

Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի բանն  սարված կոտրէ, չտայ վճար – 148. Եւ թէ 

զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ՝ նա չտայ վճար: - 148. Ապա թէ տէրն յայն բանն 

յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի՝  նա այն 

պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ  ի 

բան, ու սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով մեռանի՝ նա արեան տէրն է: - 151. Եւ թէ ինք 

լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն բանին՝ նա չկայ մեղ – 152. Նոյնպէս եւ թէ  

վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ թէ՝  զիտայ 

պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝  նա անպարտ է:- 152.  Եթէ 

ոք առուով  ջուր տանի ի յիր  բանին կարիքն, եւ իր կարեցն լուծէ զջուրն՝ որ այլոց 

վնաս այնէ … նա կիսավճար տայ իւրն – 152. Բայց ամէն  բանի լինելն որ երթայ՝ ի 

կամայն է եւ ի յոչ կամայն: - 153. Մեծ բան է բժշկութիւնն ի ստածումն մարդկան – 

153. նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. Եթէ ոք, որ կատարեալ 

հասակին լինայ, եւ  պեղծ կամաւք մահ  գործէ՝ կամ ի  բան ածէ, որ մեռանի՝ նա 

մահապարտ է - 156. եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն 

ինք տայ, եւ զկերակրոյն ու  զպակասն ի յիր բանն վճարէ: -157. ապա չաք մի 

տուգանել պիտի, որ  պատրաստին ի բան: - 158. Մի՛ ժլատնալ տալ զտառպելաց 

վարձն՝ կամ զկարաւտելոց իրաւունքն՝ կամ զայնոց որ ի քաղաքաց ի քո  բան 

բերես – 158.  Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով՝ նա  զվարձն տայ ու 

զամանն – 159. զի յերկուց եւ յերից վկայից ասէ հաստատել զբանն: - 163.  Վասն որ 

զձին ի բան տայ եւ կամ  այլ ազգ գրաստ – 164.  Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան 

… եւ յղրկէ  ուրեք ի բան, եւ նա  տանի ի ջուր, կամ ի կապ կամ  ի փոս, կամ ի յայլ 

տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի՝ նա պատեհ է որ աղէկ իմանան 
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զպատճառն – 165.  Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի  սխալ գայ, նա թէ վկայք 

աղէկ վկայեն, որ իւր  բանիւ չքլեալ և ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա  չպարտի իրք: - 173. 

ԲԱՆԱԴՐԵԼ,ԲԱՆԴՐԵԼ– նա հաւնովրեն զինքն եւ բանադրած վարեն -  25.  Եւ 

զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ, քաւէլ մեռած լինայ այն, 

որ կապեց. ապա կարեն հարցնել եւ քննել այլ վարդապետք զբանդրելոյ պատճառն 

եւ հրաման տայ: - 26. Վասն բանադրած մարդոյ – 46. Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ 

բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց 

հաղորդել՝ ոչ թաղել եւ  ոչ զիր տղայն կնքել, քաւէլ թէ կենայ ու մեռնի տղայն, նա 

ապա թող կնքեն ու թաղեն: - 47. նա ամենին տեսովն ու պատեհովն զիր մեղկանն 

մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. Բայց աւտար երէց յայլ թեմէ՝ կարէ 

հաղորդել եւ թաղել զբանադրածն, ու ասէ՝ թէ չգիտէի: - 47. Ու  բանադրաւղն 

պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի բանադրելն – 47. նա կարէ 

այլոց  տեսով բանադրել: - 47. Նոյնպես եւ թէ անպատեհ բանդրէ, նա զինք 

բանադրեն՝ որ ապաշխարէ - 56.  Նոյնպես եւ թէ  աշխարհական լինի  բանադրած: - 

59. 

ԲԱՆԱԼ -  Վասն որ ոք զիր հորն բանայ եւ մարդ ածէ ի ներք՝ նա նիգն սպաննէ - 18. 

Եթէ ոք  զիր հորն բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն խեղդվի, նա  

արեան տէր է ածաւղն: - 18. 

ԲԱՆԱՌԱԾ - եւ թէ  զբանառածն մէն տանի՝ նա  ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ - 

159. 

ԲԱՆԴՐԵԼ    - Տե՛ս    ԲԱՆԱԴՐԵԼ 

ԲԱՆԵԼ -  Եւ ի շաբաթն աւր մի պարոնին բանի – 13. այլ կու բանի ըռըշֆաթն եւ 

ամէն սղալանքն ի յայնոր  կու գայ զինչ է - 27. Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ 

զկաշառն  բառնան՝ որ բնաւ չբանի յեկեղեցիս Աստուծոյ: - 37. հայնց որ այնոր 

բանիւ չէ ի կարել ի հուն ելնել  որ դառնայ  ի տուն եւ բանի – 88. Բայց այն 

վարձվորն,  որ իր սարվծովն գայ՝ վարձ առնու եւ բանի՝ նա չտայ վճար ունէ տէրն: 

- 148. 

ԲԱՆԵՑՆԵԼ -  իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել – 59. 

ԲԱՆՀՈԳԻ - Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ 

եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել  լինի՝ կամ այրել  ինչ ի պետքս է նա  երբ նստի 

եպիսկոպոսն՝ նա  կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. 

ԲԱՆՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ    -    Տե՛ս   ԲԱՆ 

ԲԱՆՏՎԱՒՂ – Թէ բանտվաւղէն լինի, ու  ասէ թէ՝ գահէ կամ վարէ, եւ նա  

զհրամանքն կատարէ ու մեռնի՝ նա անպարտ է - 165. 

ԲԱՌ – վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին  հայ բառէն ի նորոյս – 4. Եւ ես 

բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ եւ յանհասկընալի 

գրոց  ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս – 4. 
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ԲԱՌՆԱԼ - Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ զկաշառն բառնան՝ որ բնաւ չբանի 

յեկեղեցիս Աստուծոյ: - 37. 

ԲԱՐԱԿ–նա կու հրամայէ թէ՝ աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել– 115. 

ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ - Եւ պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ 

բարեգործութեան բանն ի չար չդառնայ – 25. 

ԲԱՐԵԽԱՒՍԵԼ - զի նոքա ձրի բարեխաւսեն մեզ առ Աստուած: - 80. 

ԲԱՐԵՊԱՇՏ - Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս Աստուծոյ, Որդի 

Կոստանդեայ թագաւորահաւր եւ եղբայր բարեպաշտ  թագաւորին  Հայոց Հեթմոյ, 

բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ մտաւք – 4. 

Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա … ի թագաւորութեան բարեպաշտին 

Հեթմոյ եւ որդոյ սորա Լեւոնին: - 4. 

ԲԱՐԻ  - եւ գիտնան որ բարի բարուք լինի եւ աստուածասէր ու  երկիղով եւ 

ըռատակն – 7. Զամէնն զինչ որ աստէն գործէք՝ դուք անդէն գտանելոց էք՝ թէ չար եւ 

թէ բարի: - 15. Եթէ ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն եւ 

իր այլ հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր եւ կէսն չար կենան  ու 

ասեն՝ ու կէսն բարի,  նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած 

լինի – 29. Եւ  կենան երկեղած յԱստուծոյ, եւ զամէնն ի բարին յորդորեն եւ զչարն 

լռեցնեն: - 37. Բայց ամէն բարոյ եւ առաքինութեան կատարումն սէրն է՝ ըստ 

առաքելոյն, որ ասէ՝ լրումն աւրինաց սէր է:-39. հայնց որ աշխարհականքն 

անգէտքն զբարին տեսնուն եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն  - 46. եւ թէ աշխարհի 

երէց է, նա արժան է ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ  մաւտեւորս պարոնութեան 

ըստ իւրաքանչիւր կերպի յարիլ ի բարին – 64.  Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի  

յայրկանն տունն լինի լել՝ նա համբերէ Է տարի. թէ  բժշկի՝ նա լել բարի ու թէ ոչ նա  

թողու զինք իրաւանքն, եւ առնու իր այլ կին – 85. Ով  աման կամ անաւթ ինչ 

վաճառէ - զկարասն յառաջ կու գրենք – որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր գինին 

ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է բարի: - 124. Զի այսով հաշտի Աստուած ընդ աշխարհս եւ 

այլ  շատ  տայ զբարին: - 128. 

ԲԱՐԻԿԵՆԴԱՆ -  Եւ զինչ  բարիկինդնաց /ծն.բարկենդանացն/  շաբթուն գայ, նա 

երիցուն է ամենն գառնենի մորթին: - 45. 

ԲԱՐԻՔ -  Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ առնուլ 

զինչ  ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ այլ չթողուն մաւտ՝ ի յուխտ որ այնոց որ ի 

բարիքն գան գայթագղութեան պատճառ չլինի ի պիղծն: - 80. 

ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ -  Եւ թէ վասն անհաւտութեան  չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա 

լուկ վասն իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն 

չկորսնեն: - 15. 

ԲԱՐՁՐ – ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն – 140. 

ԲԱՐՈՒՐՔ    -  Տե՛ս    ԲԱՐՈՒՐՔ ԱՅՆԵԼ 
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ԲԱՐՈՒՐՔ ԱՅՆԵԼ - Ապա թէ զմէկն սպաննէ ու զմէկն թողու, նա զէդ մարդասպան 

դատեն զինքն վասն զի կարէ ոք ատել զմարդ, եւ բարուրք այնէլ /ծն.անել/ որ խաբէ 

զինք իր կինն ու բերէ յիր տունն ածէ, եւ սպաննէ զինք – 94. 

ԲԱՐՍԵՂ,ԲԱՐՍԷՂ - Հարց անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց սահման, զոր 

եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ /ծն. Բասլէ/, ի յայս տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72.  

Մենք հարքս կամեցաք, այլ ոչ  սուրբն Բարսեղ: - 73.    

ԲԱՐՍԷՂ     -     Տե՛ս    ԲԱՐՍԵՂ 

ԲԱՐՔ -  գիտնան որ բարի բարուք լինի եւ աստուածասէր ու երկիղով եւ ըռատակն 

– 7. Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուցն լինի, նա  հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր 

կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ - 92. 

ԲԱՑ – Վասն որ զիր հորն բաց թողու եւ անսուն ի ներս ընգնի – 137. Եթէ ոք զիր 

հորն բաց թողու /ծն.ի բաց թողու/, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝  նա զայն կոտրած 

անսունն առնու հորոյն տէրն՝ եւ զէդ որ էր անարատ՝ վճարէ նորան թէ  անսնով եւ 

թէ  դրամով: - 137. 

ԲԱՑՈՒԵԼ -  Եւ որ ի հիւընդին դեհն  լինին պատճառք՝ նա  այս են, որ կամ լինի ի 

հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ  կամ յայլ այսպիսեացս 

– 153. 

ԲԱՒԱԿԱՆ Է -  եւ այս բաւական է լսաւղաց: - 77.  Եւ այս բաւական է: - 156. 

ԲԱՒԵԼ - զի քանի որձ դասուն ժառանգքն բաւեն, նա  իգացն խափանած է 

յաւրինաց – 8. 

ԲԱՒԼԱՒՃ – Վասն որ բաւլաւճ լինի եւ կին առնու – 101. Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի 

ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա  յորժան յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա 

կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին, եւ իրաւունք է որ 

տան իրեն զիր ամէն ընչիցն կէսն, որ երթայ իր այլ այրիկ առնու: - 102. 

ԲԵՄ - եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած, եւ  աւծութեամբ մէկ են, եւ 

ոնոփորոն ի յերկու ուսն արկանեն ուրար եւ թիկնոց շուրջառով ելանեն ի բեմն 

/ծն.բեմբն/ - 66. 

ԲԵՌՆ - Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս եւ թէ 

քշտան լինի ու բեռին գրաստ լինի՝ նա  դառնայ յետ  կամ ի գնոջէն  ի վայր երթայ – 

121. որ տանի փորձէ ի լուծ՝ ի արաւր՝ ի սայլ, եւ ի բեռն եւ յամէն իրք – 121. 

ԲԵՐ -  եւ այն տարին զբերն սղալի – 125.  նա յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի 

ծառին տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր չաքն բեր տալ: - 161.  Բայց թէ ի հետդ 

վերցնես ի բերէն՝ նա հարամ է - 164. 

ԲԵՐԱՆ - զի զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգքն  յՍատուծոյ Մովսէսի 

բերանով /ծն.բերանովն/: - 8. Զայս Մովսէս հրամայեաց Աստուծոյ բերանով 

/ծն.բերանովն/: -103. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով /ծն.բերանովն/ ՝ թէ 

որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա մեռանի – 114.  Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ 

բերանով /ծն.բերանովն/  թէ՝ մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ 
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աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է - 126.  եւ զայս Մովսէս Աստուծոյ բերանովն է գրէլ: - 

149. եւ երբ մեղանչական իր բերնովն/ծն.բերանով/ ասէ զիր մեղանքն՝ նա 

ապաշխարութեամբ քաւել տան – 161. 

ԲԵՐԴ - Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ քաղաք եւ բերդ - 9. Եւ ի 

բերդն երկու ճանպահ հաց տանեն եւ երկու աղ: -13. Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր 

երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց շինէ  կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ 

որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 14. Ի քաղաքի եւ ի բերդի շէնք՝  

պատեհ է որ ամէն երկիրն աւգնեն ամէն իրաւք, զի ամէնին է, եւ տեղոյն բնակիչքն 

ավելի: - 14. Կանոնք եւ դատարանք այսով բաժնին յիրացմէ՝  որ կանոնքն բերդ է 

/ծն. բերդ են/, եւ երբ մեղանչական իր բերնովն ասէ զիր մեղանքն՝ նա  

ապաշխարութեամբ քաւել տան, եւ զէդ ի բերդ մտաւ՝ նա փրկեցաւ ի մահվանէ: - 

161. Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝  քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ զգեղերոյ /գրքում՝ 

զգերոյ/  դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել – 170. 

ԲԵՐԴԱՏԷՐ -  Նշանակ եւ պուկ բերդատէրն մէն իշխէ վերցնել: - 12. 

ԲԵՐԴՏՈՒՔ - Զբերդտուքն եւ զայնպիսիքն անհնար պիտի սպաննել եւ զկինն ու 

զորդիսն ծառայ  տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. 

ԲԵՐԵԼ -  նա զամէնն հնազանդութեամբ բերէ եւ չտայ սպաննել – 9. Ոչխարն՝ եփ 

գառն կամ ուլ բերէ տարեկան՝ ի տասնէն մէկն  առնու պարոնն: - 13. Եւ թէ բերէ 

ժամանակն,  որ աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց կամ 

յեպիսկոպոսէ  կամ յայլ եկեղեցականաց, եւ այլք որ ուննան եւ հարուստ լինին՝ նա 

զիրենց իրքն խնայեն ի  յայն կարիքն, նա  զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու 

հաւնաւորեն ու դնեն  յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ 

քահանայութիւն կու  այնէ՝ նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ 

վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: - 54. Եւ աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ ծուխ 

ուննայ. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ  ի վանքն բերեն մեռելոց՝  կամ մատաղ այնեն – 55. 

Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա  ըստ իր կարեացն բերէ - 55. Եւ կարեն 

աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել, եւ զսկիհն  բերել ի սենէկեն ի սեղանն, եւ քշոց 

քշել, ու խունկ ծխել, եւ զհաղորդութեան սկին բերել – 66. եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն 

զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ  - 85. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ՝  նա պատեհ 

է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ ի յոր դեհաց է, ի յայրկանէն՝  թէ կնկնէն: - 88. եւ 

զիր պռոյգն եւ  զինչ բերել լինայ զամէնն ի յինք դարձնէ: - 89. պատեհ է որ կնկան 

ազգն բերեն զայն փեսայն – 92.  վասն զի  կարէ ոք ատել զմարդ, եւ բարուրք այնէլ  

որ խաբէ զինք իր կինն՝ ու բերէ յիր  տունն ածէ, եւ սպաննէ զինք – 94. Եւ թէ ցուլն 

զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է 

հրամայէլ – 96. Այլվայ կու կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ այն հայրն՝ որ շան 

պէս զիւր միջաց բերած /ծն.ծնած/  որդիքն ուրանայ եւ չսնուցնէ ու ի չափ հասակի 

բերէ … նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն  կամ ինչ 

այլ իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է 
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նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու  զիր իրքն: - 117. Եւ թէ ունաւղն իրացն ուրանայ ու 

ասէ՝ թէ չէ, իմ է, հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ 

վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն եւ առնուլ տէրն զիրքն – 117. Վասն 

ջաղցաց եւ խանութի, որ կապալ բերէ - 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց 

իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ 

դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն կամաւք լինի յիմելոյն պոմանն: - 120. եւ զայնոք որ 

ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի քըշտանացն՝ նա ի պարոնն կամ 

յերեսփոխանն  բերեն – 127. Բայց թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա 

գող է, ու հարամ է - 128. Ապա թէ տաճիկ լինի, ու ասէ թէ՝ ծախէ զիս՝ նա թէ զիր 

չաք գին բերէ՝ նա տայ. ապա թէ չբերէ՝ նա իր է: - 134. եւ թէ յոչ կամաց՝ ի հեռուէ 

բերէ հողմն՝ նա  զկէսն, եւ թէ ի մաւտէ՝ նա միատակ վճարէ: - 135.  նա մահու 

կորուստ բերէ - 149. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ 

սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ  վասն  աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ - 

153. Մի՛ ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն՝ կամ զկարաւտելոց իրաւունքն՝ կամ  

զայնոց որ ի քաղաքաց ի քո բան բերես – 158. 

ԲԺԻՇԿ - Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք … Եւս առաւել զգրագրերն եւ 

զբժշկերն՝ զի  զմարդս կու ստածեն: - 14. զի հոգւոց բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ 

հաստատութիւն: - 14. Զոր թէ հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ առողջացնէր եւ 

հանէր զդեւն, նա մեծ վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42. Կին որ ամուլ 

լինի եւ տղայ չբերէ՝ նա պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ ի յոր դեհաց է, ի 

յայրկանէն՝ թէ կնկնէն: - 88.  զի թէպէտ եւ բժիշկքն ի պատահմանէ ասեն  փոխիլ, 

բայց  ի սերմէ է ճշմարիտն – 108. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի 

բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի դեղ տայ, նա 

պեղծ բերէ - 153. եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք 

տայ–156. բահրակ/գրքում՝  բարհակ/ թէ տղայ լինի ու անգէտ՝ նա զբժշկաց վարցն 

ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. 

ԲԺՇԿԵԼ – թէ բժշկի՝ նա  այրկանն է - 85.  թէ բժշկի՝ նա լել բարի  ու թէ ոչ նա թողու 

զինք իրաւանքն, եւ առնու իր այլ կին – 85. ապա զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն 

տուգանք, եւ զդեղգինն ու զբժշկերոյն / ճիշտը՝ զբժշկելոյն, ծն.զբժշկելոյն/   կամ ի 

յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. 

ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ - Վասն բժշկութեան – 153. Մեծ բան է բժշկութիւնն ի ստածումն 

մարդկան – 153. 

ԲԻՃ - Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր թոռն ինչվի յերեք երեսքն երէց չլինին 

ժամարար: - 38. Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն՝ ճանաչած ի 

քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի, զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ 

որ  բիճն  երէց լինի … նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն – 

49. Եթէ ոք առուգնայք այնէ՝ անպսակ՝ նա  որդիքն բճեր լինին:- 103. 
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ԲԻՐ -  կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145. Եւ 

կամաւորն  այն է, որ  տայ բրով /ծն.բրովն/ եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու սպաննէ - 

155. 

ԲԻՒԶԱՆԴԻԱՅ – Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի 

Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ – 57. 

ԲՆԱԿԻՉ -  Ի քաղաքի եւ ի բերդի շէնք՝ պատեհ է որ ամէն երկիրն աւգնեն ամէն 

իրաւք, զի ամէնին է, եւ տեղոյն բնակիչքն ավելի: - 14. Եւ երրորդ դասք 

եպիսկոպոսաց որք են մետրապաւլիտք՝ բնակիչք քաղաքի – 65.  նա այլվայ իրենք 

եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք  երկրին կարեն աքսորել: - 81. Բայց պարտ է գիտել՝ 

որ երկրին բնակիչք /ծն.բնակիչքն/  ի պարոնին պահն են – 97. Բայց մեծ իշխանք եւ 

փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք  աշխարհին պարտին յորդորել միշտ 

զթագաւորն եւ իրենք զիրար – 128. 

ԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ -  Եւ ոչ /գրքում՝ ոք/  զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի 

յետ՝ յիւրեանց սահմանած բնակութեանն: - 108. 

ԲՆԱՎ   -     Տե՛ս    ԲՆԱՒ 

ԲՆԱՒ,ԲՆԱՎ  - որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, նա կարէ հայրն 

թագել  զինք ի պոման – 8.  Եւ ի շաբաթն աւր մի պարոնին բանի. եւ այլ աւելի ոչ 

բնաւ: - 13. Եւ եթէ իրք կենայ՝ որ ճանչնան, որ ըղորդ  իր լինի ու բնաւ չլինի 

յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու  տալ տիաթկով իր ազգին – 20. Նա ի հիմայ կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն 

իրացն բնաւ՝ ապա  ի միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20. Զթերահաւատ 

մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ – 24.  ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ 

եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ  ձեռնադրութիւն այնել` ոչ 

կարգ տալ եւ  ոչ կարգ առնուլ բնաւ – 27. նա չէ բնաւ արժան զայն ածել 

յեպիսկոպոսութիւն – 27. Չկայ ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ 

հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ բնաւ – 28. Եւ ոչ ամենեւին ի 

սահմանադրութեանց եկեղեցոյ՝ եւ ոչ ի սահմանաց թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել 

բնաւ առանց կաթողիկոսի – 30.  ամենեւին չիշխէ քահանայ ոչ մարդ  սպաննել եւ 

ոչ անասուն բնաւ: - 31.  ապա թէ քրիստոնէ այլ  լինի սպանածն, նա բնաւ չկարէ այլ 

պատարագ այնել: - 31.  Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ զկաշառն բառնան՝ որ 

բնաւ չբանի յեկեղեցիս Աստուծոյ: - 37. Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի 

առանց պարսպի որ լինի  եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի վերայ՝ որ ի յեկեղեցին 

անսուրբ իրք չմերձենայ՝ չթողուն պրոպատիկէ աւազանովն: - 37. նա չլինի բնաւ 

բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն – 42. նոյնպէս եւ յեկեղեցականացն ով 

և լինի, որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ ի կարգաւորսն խառնել: - 50. եւ ոչ գուսան 

երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ – 51. Չկայ ամենեւին հրամանք  

յաւրինացն՝ բնաւ հողադրամ առնուլ ի մեռելոց թաղումն: - 52. Կու հրամայէ 

աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ ոչ ժամուց առնու քահանայն՝ եւ ոչ հողադրամ: - 53. 
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Եւ աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ  ծուխ ուննայ – 55. Եւ չկարէ բնաւ ինք ի յիրմէ 

կաթողիկոս ձեռնադրել – 58. բայց ի քահանայութիւն ածել զինք բնավ /ծն.բնաւ/ 

չկայ ճարակ: - 61. եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ 

թողվաւ – 63.  Հարց անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց սահման … ի յայս տեղս 

մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ 

վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ  կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ ուսմանց – 76. եւ 

ապա հետ այնոր՝ թէ այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ՝ նա թէ  յայրկանէն լինի 

պատճառն, նա երբ բաժնեն՝  նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի 

կենայ  այն որ թողվաւ – 87.  ու թէ գիտացեալ լինայ ու առել՝ նա չկայ բնաւ բաժինք 

– 89. եւ թողու զկնիկն, ու պէտ չլինայ արել իր բնաւ – 92. ապա այս երկու 

պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. Եւ թէ  յայն միջոցն այն թողած կինն մեռնի՝ նա բնաւ 

ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել – 101. Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա կինն   

չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ պսակով – 104.  որ ոչ առնուն եւ ոչ  տան իրենց բնաւ 

կին – 107. Եւ ոչ /գրքում՝ ոք/՝ զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի յետ՝ 

յիւրեանց սահմանած բնակութեանն: - 108. Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է պարտ 

ամուսնացնել բնաւ – 108. նա կու հրամայէ, թէ … զայնոք բնաւ  ոչ թաղման 

արժանի այնէլ եւ ոչ պատարագի – 115.  երբ զգինն վճարէ՝ նա ի հաւն այլ  

փաւշամնիլ չկայ բնաւ: - 125.  Բայց դարձ իրացն թէ  լինի՝ նա հարսնից ծախքն 

չդառնայ, եւ ոչ յիշուի բնաւ: - 131. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ 

թողութիւն – 144. Բայց դատաստանն բնաւ չունի քաւութիւն եւ ոչ խղճալ  

մեղանչականին: - 161. զի թէ հայրն մեռել լինի՝ նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին 

տալ յոչ որ իրաւունք: - 161. Բայց են այլոք,  որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ  չունին – 

169. նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170.  վասն զի ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ ինչ 

չկարեն գոյանալ բնաւ. ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ սինաւռնին կարեն 

գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ, եւ ոչ երկիր առանց խաշանց ի 

գործ երթալ: - 170.  եւ այնով արձկնայ շէնն, ու արգիլել բնավ չէ պարտ – 171. 

ԲՆԱՒԻՄԲ -  նա ելած է ի քահանայագործութենէ բնաւիմբ - 61. 

ԲՈԶ - նա թէ թողու զբոզ կինն՝ նա  կարէ երէց լինել – 63. 

ԲՈԶՆԱԼ - թէ քահանայ, որ բոզնայ /ծն.թողնայ/, նա Ժ տարի ապաշխարելով եւ 

տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել, որ յեկեղեցի մտէ եւ 

հաղորդի: - 62. Եւ թէ  սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ /ծն.թողնայ/՝ նա թէ թողու 

զբոզ կինն՝ նա կարէ երէց լինել, թէ  այլ կին չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է - 

62-63. ու կու բոզնայր եւ  զիր տունն ու զհալաւն այլոց կու վատնէր – 93.  Ապա երբ 

փախաւ՝ թէ բոզցել լինայ, եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ ՝ նա 

հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106. 

ԲՈԶՈՒԹԻՒՆ - եւ ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ կենայ – 35. ու թէ այս  Է տարոյս ընդ 

ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած–48. 

Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն արի կենաց եւ փնտռէ ի վերայ 
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քահայայիցն ու սարկաւագացն վասն բոզութեան – 62. Եւ թէ ատեցվոր լինին 

մէկնումէկն՝ անմեղանք՝ առանց բոզութեան՝ նա պատեհ է յերկար ժամանակ 

փնտռել – 87. Վասն բոզութեան – 88. Եթէ ոք զկինն սպաննէ վասն բոզութեան – 93. 

Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր  կնիկն սպաննէ՝ նա սպաննելն չէ հրամայած, այլ 

թողուլն – 93. կին՝ որ զիր այրն …ջանայ սպաննել վասն իր բոզութեանն՝ նա պարտ 

է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 95. Վասն բոզութեան – 96.  Եթէ ումեք կին 

ի բոզութեան /ծն.բոզութիւն/  բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ ինքն՝ նա պատեհ է 

ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն – 96. Այնոնք որ …առանց բոզութեան եւ կամ այլ 

իրաւնաւք պատճառանաց կոխեն զեկեղեցոյն պսակն եւ թողուն զիրեանց կաննին 

նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ … ի 

դուրս մնան – 100. քաւէլ թէ բոզութիւն այնէ, ու կեցցնես ի վերայ առջնոյն: - 104. Զի 

այդ բոզութեան պատճառ է - 105. Ու թէ ատէ զնոյն կինն՝ նա չկարէ ուննալ զինք 

զէտ ծառայ, ապա ազատէ զինք, բայց ոչ առանց բոզութեան պատճառանաց – 107.  

Վասն  որ զտղայ խեղդէ վասն բոզութեան –143. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան 

կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպաննէ՝ կու հրամայէ աւրէնքս որ զէթ 

այլ կենդանացնել չկարէ զինք … ապա ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն 

տղայն – 143. 

ԲՈԶՐԱԾ – ու այրիկն  լինայ բոզրած ու պեղծ – 88. կամ թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ 

– 93. 

ԲՈԶՐԱԾՈՒԹԻՒՆ,ԲՈԶՐԾՈՒԹԻՒՆ - վասն բոզրածութեան լինի 

անհանգստութիւնն ի յայրուկնաց մէջն – 88.  վասն բոզրածութեան չկարէ թողուլ 

կինն զայրն – 88. եւ ինք սպկիկ էր ի բոզրծութենէ /ծն.բոզարածութեան/ - 93. 

ԲՈԶՐԾՈՒԹԻՒՆ     -   Տե՛ս      ԲՈԶՐԱԾՈՒԹԻՒՆ 

ԲՈԼՈՐ - Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի 

եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի վերայ՝ որ ի  յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ՝ 

չթողուն պրոպատիկէ աւազանովն: - 37. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով նոր տուն 

շինէ՝ նա բոլոր ցւիցն պսակ դնէ, որ  մարդ ընդ տան երդն  ի վայր չընկնի ու մեռնի – 

158. 

ԲՈԼՈՐՈՎ - Երանի ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա, բոլորով սրտիւ իւրեանց 

խնդրեսցեն զնա: - 3. 

ԲՈՂՈՔԵԼ–Ու երբ կտրես զնորայ վարձն՝ նա բողոքէ առ Աստուած – 158. 

ԲՈՅՆ – Վասն ձագերոյ ու բոյներոյ – 164. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով 

բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթներոյ՝ նա մի նենգել մաւրն, 

ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է - 164. 

ԲՈՎԱՆԴԱԿ - Զամէն իրքն բովանդակ մթխալ մի հաշվէ - 111. 

ԲՈՐԱԿ – Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն /ծն.բաւրակն/ ՝ նաւթն եւ կուպրն … 

դեղնախունկն եւ այլ այսպիսի իրք որ քաղելով լինի՝ գղթոր եւ մահլապ եւ այլն՝ նա 

իշխանացն է - 16. 
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ԲՈՐՈՏ – Վասն գոդեաց եւ պիսակաց եւ բորոտաց – 107. 

ԲՈՐՈՏՈՒԹԻՒՆ – Վասն բորոտութեան, պիսակութեան եւ գոդութեան - 86. Ապա 

թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ կամ 

պիսակութիւն՝ թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ  տարոյն ազատ են: - 86. 

Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց՝ 

որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ՝ կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան՝ 

նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. 

ԲՈՒՆ -Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորացն գրել. բուն յառաջ 

զթագաւորացն–5. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակ,  որ յամեն տարի 

հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն – 36. 

ԲՈՒՏ - Եւ փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են՝ մէկն ձեռնադրված է ու մեկայլն ոչ. եւ 

բուտն՝  որ է յունարէն պերիտուտ: - 56. 

ԲՈՒՐԴ -  Եւ որպէս գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք 

երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ եւ լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն, ու ի 

ցորենէն եւ ի գինոյն տասնակ, եւ ի  մազէ եւ ի բրդէ - 76. 

ԲՌՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆ – Քահանայ՝ որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, եւ 

կամ զայնոք որ ակամայ՝ առանց յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ 

ազգացն՝ պսակէ՝ նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

ԲՌՆԵԼ -  եւ զամենայն զրկելոցն եւ զգանկտվորացն դարպաս բռնէ եւ իրաւունք 

այնէ: - 9. նա թէ աւելի բաժին ուզենայ՝ եւ չբռնէ զինք վճառած ի յաւիտենական 

վճարն՝  նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73.  Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն 

բռնեն. կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա  յեկեղեցին  տան որ քաւէ: - 96. 

Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ 

խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ  գրեցաք: - 97. նա 

իրաւունք է, որ բռնեն /ծն.թռչեն/  զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105. Եւ թէ ողջնայ 

հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն – 130. Նոյնպէս եւ թէ անսունքն զիրար սպաննեն, նա 

թէ  ասցած լինայ նորա՝ թէ բռնէ զքո անսունն՝ քշտան է, եւ  նա չլինայ բռնել՝ նա 

զայն անսունն ի սպանծին տէրն տան եւ զէդ գինք անսնոյն առնու – 137. Վասն այն 

ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն 

զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն մեռելին՝ նա չմեռանի. ապա այնոր բնաւ ոչ 

ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն – 144.  Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու 

փրթած՝ նա պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ – 163. 

ԲՌՆՎԵԼ - Եւ թէ ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք՝ ու բռնվի, նա պարոնն պարտի որ 

գնէ - 12. Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝ նա զկարքն առնուն ու դարպսուն նաւմոսովն 

խրատ ու սազայ այնեն՝ զէդ գողոյ ու անհաւատի: - 23. Եթէ ումեք կին ի բոզութեան 

բռնվի, եւ կամ  մարդ ցուլ  առ ինքն՝ նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն 

-  96. Ապա թէ բռնվին՝ նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն կտրեն -103. Եթէ որդին ի 

վնաս բռնվի՝ հայրն իրք չպարտի –115. Եթէ որդի՝ որ աւրինաւք ի 
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մահապարտութիւն ընկնի՝ նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի - 115. Բայց 

որդիքն ի  հաւր մահապարտութիւնն բռնվին–115. եւ թէ ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ՝  

նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել -– 159. 

ԲՐԴԵՂԷՆ - եւ բրդեղէնն ու բամբկեղէնն եւ պղինձն ու երկաթն՝ զաւրացն է: - 12. 

ԲՐԻՆՁ -  Եւ զդստերսն իրաւունք է՝ որ ի նահապետութեան տուն կարգեն, որ է 

թագաւոր կամ բրինձ կամ մարգիզ կամ այսպիսիքն: - 8. 

  

  

                                             

  

                                                    Գ 

  

  

  

Գ - նա յղրկեն առ ինք երկու եպիսկոպոս՝ ու կոչեն զինք Բ ուԳ հետ – 23.  նա 

խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ – 35. և Գ տարի ապաշխարէ փոշիմանեն եւ որ 

չէ փոշիմնացած, նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 102. բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ Գ 

տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ – 150. Եւ գիտել պարտ է որ  այս Գ իրքս որ ի 

պարոնաց եւ ի թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն գեղերն 

– 170. 

ԳԱԶԱՆ – նա գայլն ու գազանք /ծն.գազանքն/  կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 

41. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխսլ գայ, նա թէ  վկայք աղէկ վկայեն, որ 

իւր բանիւ չքլեալ և ոչ  յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք:- 173. 

ԳԱԶԱՆԱԿԵՐ - Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան անսուն լինի ու տված լինի 

պոմնով որ ի տունն ուննայր, որ ի դուրս եթող՝ որ կերվաւ՝ նա վճարէ: - 160. 

ԳԱԼ -  վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի  հին հայ բառէն ի նորոյս՝ հայնց որ 

իսկի  չէին ի հասկանալ, եւ  ոչ յօկտել գայր: - 4.  նա երեք հետ պատեհ է որ ձենել 

տայ՝ թէ եկէք ի  հնազանդութիւն. թէ գան, նա զամէնն հնազանդութեամբ բերէ եւ 

չտայ սպաննել. եւ թէ չգան, նա  զմեղապարտսն մէն տայ սպաննել – 9. եւ զայնոք 

որ ի մեղայ գան եւ մեղացուք լինին, նա  աւերէ զիրենց զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 

10. Եւ ջորին եւ ձին եւ էշն չտայ. զի  յամէն տաւներտն որ են ի տարին՝ ԺԲ 

տարպայ՝ գան ծառայեն պարոնին: - 13. Եթե եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ 

յետոյ  զղջանայ ու գայ յուղղութիւն՝ նա չկորցնէ  վասն այնոր իրք: - 23. եւ թէ 

յանդգնի ու չգայ ի ժողովն,  նա իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն՝ եւ ի յայնոր 

վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ  ի քիչն: - 23. նա թէ չգայ լաւցնէ զիր 

արատն … նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն – 25. քաւէլ գայ տէրն՝ եւ 

թխտով որոշի ի ծառայէն՝ եւ ապա կարէ մտանել: - 25. ի թագաւորական դարպսէ 

հարկապահանջք գան – 27. այլ կու բանի ըռըշֆաթն եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր 
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կու գայ զինչ է - 27. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր 

եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. նա 

զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար 

տալ, այլ գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն առնուն իրենց քահանայից 

գիտելութեամբ: - 30. եւ գան ազգն նորա եւ ասեն – 33. եւ այնոց սահմանովն 

զաւտարքն հիւրընկալեն եւ մեծարեն որ յեկեղեցի գան /ծն.գա/: - 34. նա գան 

եկեղեցականքն  յեկեղեցին ի մէկ տեղ ու բաժնեն–34. Եւ զայլ քահանայիցն եւ 

զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ ի կարգի պահէ եւ սահմանէ - 35. եւ ի 

տաւներն երկար եւ պինդ քարոզութեամբ՝ գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ՝ 

կշտացնէ զիրենք, նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն ի շուրջ գալով եւ զբանն 

Աստուծոյ ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր  եւ յերկեղն Աստուծոյ – 39. եւ 

այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի մէկ հաւատ ի 

Քրիստոս – 42. եւ զայս անուանեալ տաւներս գան  ամէնն ի վանքն այնեն – 43.  Եւ 

զինչ բարիկինդնացն շաբթուն գայ, նա երիցուն է ամենն գառնենի մորթին: - 45. 

Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի  վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ 

գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46.  որ գայ մէկայլն ի ծառայութենէ - 48.  

Ու  թէ  հետ այնոր ուրդի, որ  գայ մէկայլն ի  ծառայութենէ, նա իրաւունք է՝ որ թէ 

ուզենայ եկածն՝ նա խափանեն զյետի պսակն եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48. 

Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն,  նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ՝ ի 

շուրջ գայ /ծն.գալ/  ի վանքն, ապա հարկաւք որ ծածուկ կենայ – 51. եւ վճառել տայ 

ծախաւղին զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ: - 60.  Եւ թէ ոք գայ /ծն.դայ/  

եղբայրութիւն եւ փաւշմանի,նա  կարէ այլվայ առնուլ զիր իրքն ու ելնել – 72. եւ 

կարեն ամէնն ելնել ի վանացն, ինչուր դատաստանն ուղղի՝ ու իրենց հայր գայ՝ որ 

ամէն հաճին – 73. Ապա կու հրամայե աւրէնքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ 

խնամել եւ անուշացնել ի գործ, որ շատք դիմեն ու գան յուսումն: - 77. Եւ զխաբեբայ 

գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի 

դարպասն, եւ այլ չթողուն մաւտ՝ ի յուխտ որ այնոց որ ի  բարիքն  գան 

գայթագղութեան  պատճառ չլինի ի պիղծն: - 80. էն /գրքում՝ են/ կինն այլ այրիկ 

չիշխէ առնուլ, քաւէլ այրն տայ հրամանք կամ մահ գայ: -88.  Եւ թէ յետ Է տարոյն 

գայ այրիկն, ու գտնու այլ այր կնկանն պսակով՝ նա թէ անպսակ է, նա առնու առջի 

այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. Եւ ո՞վ գիտէ՝ թէ  փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ 

կամենայ կինն, նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ 

անարգեց զպսակն եւ կոխեց: - 91. ու երբ յայնոր ազտին ու ի յիրենց  տունն գան ի 

հանգչիլ՝ նա իր կինն զինք ի յիր անհոգութիւնն սպաննէ: - 95. բայց զինչ ցեղ ու է,  

երբ գայ՝ նա զիր կինն անսղալ առնու – 106. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ 

վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն ու գնէ՝ 

նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122. նա երբ ժամն գայ՝ նա ի ծախաւղն դառնայ – 

123.  եւ յորժամ գան ի դատաստան, նա առնու անսղալ: - 129.  Եթէ սպանվի մարդ ի 
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տեղի ուրեք՝ ի լեռն կամ ի դաշտ՝ նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ  յառաջ գան … 

ու չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139.  ապա թէ տէր գայ, նա 

զարեան գինն այն շէնն վճարէ՝ որ ի մաւտ լինի: - 139.  Վասն այն ազգ  

անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, 

ու մէնակ ի խոստ գայ  վասն այն մեռելին՝ նա  չմեռանի – 144. եւ հետ այնոր 

տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ: - 145. Եւ այլ կու հրամայէ  

աւրէնքս որ թէ մարդ ուժ այնէ տառպել մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն 

չվճարէ՝ կամ կտրէ, ու գայ դատըստնի տառպելն, նա  դարպասն վճարել տայ – 145. 

Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ՝  վարձ առնու եւ բանի՝ նա չտայ վճար 

ունէ տէրն: - 148. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով 

բաժնել, ինչուր գայ ամէն մարդ ու լցվի, ու նեղցնեն ի վերայ – 151. Եւ դեռ կարէ 

լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, 

կամ որ վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ - 153. եւ թէ փայտ կամ քար գլէ, նա 

գայ դիպի ու սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ յոչ  կամայն ի խառն է բանս: - 154. ու 

թէ գայ ի դարպաս՝ նա իրաւունք է որ զնա վճարես – 158. ու թէ չքշտէ, ու համբերէ 

եւ գայ ի դատըստն, նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. նա թող 

պատրաստի որ չթուլացնէ Աստուած, որ յինք  կամ յիր մարդիքն գայ այն ցաւն -  

167.  Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի  սխալ  գայ, նա թէ  վկայք աղէկ վկայեն, 

որ իւր  բանիւ չքլեալ  և որ յիւր ուժոյն մնացել. նա չպարտի իրք: - 173. 

ԳԱԼ Ի ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ     -    Տե՛ս    ԳԱԼ 

ԳԱԼ ՅՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ   -      Տե՛ս    ԳԱԼ 

ԳԱԼՈՒՍՏ -  Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է.  զատկին շաբաթ աւրն, եւ 

կիրակի աւրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին ննջմանն, 

խաչին տաւնին, աւետեացն – 45. 

ԳԱՀԵԼ - նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛գահել /ծն.գանեց/ ու նա գահեց /ծն.գանէ/, 

կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ  մեռնի՝ նա թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝  նա 

վճարել պիտի: - 165. Թէ բանտվաւղէն լինի, ու ասէ թէ՝ գահէ կամ վարէ, եւ նա  

զհրամանքն կատարէ ու մեռնի՝ նա անպարտ է - 165. 

ԳԱՂՏԱԲԱՐ – Վասն որ ԱԲԵՂԱՅ գաղտաբար միս ուտէ - 60. Եւ թէ ոք կարգաւոր 

ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ 

պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 60. 

ԳԱՂՏՈՒԿ - Եւ որ գաղտուկ մեղանք լինի յերկիրն՝ զայն խոստովանհայրքն 

ուղղեն: - 11. Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ 

գաղտուկ, նա  թէ երէցն դատըստնի՝ նա  իրաւունքն հայնց է,  որ տըպլէ զիր 

իրիցուն վզենն: - 55. 

ԳԱՅԹԱԳՂՈՒԹԻՒՆ - Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն, 

եւ առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ այլ  չթողուն մաւտ՝ ի յուխտ որ 

այնոց որ ի բարիքն գան գայթագղութեան  պատճառ չլինի ի պիղծն: - 80. 
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ԳԱՅԼ - եւ թէ թողուն մեր հովիւքն՝ որ գայլ զմեզ տանի, նա  Քրիստոս առնու զիր 

վճարն: - 39. գայլն ու գազանք կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 41. 

ԳԱՆԿՏԵԼ - Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ 

թշնամանէ, նա  առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: - 28. 

ԳԱՆԿՏՎՈՐ -  եւ զամենայն զրկելոցն եւ զգանկտվորացն դարպաս բռնէ եւ 

իրաւունք այնէ: - 9. 

ԳԱՆՁԱՍԷՐ -  Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն – 80. 

ԳԱՌՆ -  Ոչխարն՝ եփ գառն կամ ուլ բերէ տարեկան՝ ի տասնէն մէկն առնու 

պարոնն: - 13. 

ԳԱՌՆԵՆԻ - Եւ զինչ բարիկինդնացն շաբթուն գայ, նա  երիցուն է ամենն գառնենի 

մորթին: - 45. 

ԳԱՐՈՒՆ – Թէ ի գարուն /ծն.գարունն/ լինի ծախն՝  նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ 

զվճարն ընկերաւք եւ վկայաւք  տայ ի պոմանն – 123. 

ԳԱՒԱԶԱՆ -  որ ամէնն պատեհ տեսնուն՝ որ իր գաւազան տան. եւ  գաւազանն 

տան, եւ գաւազանն հրամանք է: - 26. եւ զծոյլն Գ հետ խրատ տալով յանդիմանեն 

եւ այլ ի հետ գաւազաներով ջարդեն եւ տուգանաւք: - 37. եւ ուննան սքեմ ոսկի 

դիպակ վըզնատաշենք, եւ ի  ձեռին շալկեն գաւազան ոսկի – 68. Երկրորդ դասք 

վեստիտորայն է, որ է թագադիր արքային. եւ սքեմն եւ գաւազանն նոյնն է - 68. 

ԳԱՒԱՌ - բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է՝ որ աղէկ տեսնու 

հայրն՝ իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն տեսովն եւ  սուրբ եկեղեցովն – 7. 

Զգաւառաց հարկն սահմանովն որ  սահմանած է՝ առնուն պարոնայքն – 13. Եթէ 

իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ թագաւորի հնազանդութեամբն լինի՝ 

ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է - 16. նա պարտ է գրել՝ որ եպիսկոպոս որ 

արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ՝ նա պատեհ է, որ  յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան – 26.  որ ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ  եպիսկոպոսի 

գաւառ և ի  թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել՝  ոչ կարգ տալ  եւ ոչ 

կարգ առնուլ բնաւ – 27. Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին ու իր 

կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ  ընտրաւղութեամբ 

նստուցանեն յաթոռ: - 58. Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ 

այսպիսիքն՝ որ ի  վերայ այլ եւ այլ գաւառաց եւ երկրի այլ եւ այլ սովորութիւնք եւ 

տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան զվարձերն: - 173. 

ԳԱՒԱՌԱՊԵՏ - բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է՝ որ աղէկ տեսնու 

հայրն՝ իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ եկեղեցովն – 7. 

պատեհ է, որ  թագաւորն ժողովէ  զիր զամէն գաւառապետք/ծն.գաւառապետքն/ եւ 

իշխանք ի յամենայն աշուն – 127. 

ԳԱՒՏԻ -  Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա 

ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. 
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նոյնպէս սաւլերն եւ գաւտին՝ եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ – 44.  

Ուննան նոյնպէս սքեմ, եւ փակեղ ի գլխին, եւ կրկնապատ գաւտի: - 69. 

ԳԵՀ - Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս  

զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի որ  արգիլէ զիրենք – 167. 

ԳԵՂ,ԳԷՂ -  Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց  պարսպի որ լինի 

եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի վերայ՝ որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ՝ 

չթողուն պրոպատիկէ աւազանովն: - 37. եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ 

քարոզութեամբ՝ գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ՝  կշտացնէ զիրենք, 

նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ /ծն.գեօղ/ զամէնն ի շուրջ  գալով եւ զբանն Աստուծոյ 

ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ յերկեղն Աստուծոյ – 39. Եւ ոչ եթէ  

զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն՝ որ կու 

ասեն՝ թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. Ապա թէ վանաց գեղ 

լինի, նա ի յիր վանքն տայ – 44. Սահման է յաւրինացն՝ որ թէ թագաւոր եւ թէ 

իշխան  ու թէ հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, 

չիջնու ի գեղ – 51. քահանայքն ի քաղաքն կենան, եւ իրիցունքն ի գեղ եւ յագարակ–

66. նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն, եւ թէ ի գեղ լինայ՝ նայ զգեղջին երէցն, 

եւ երեք  վկայով գրել տայ զիր իրքն – 130. Վասն որ նոր գէղ շինէ - 151. Եթէ ոք նոր 

գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով բաժնել – 151. Բայց թէ յերմկէն  

ելաւ ի դուրս՝ նա զգեղն վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 160. որ 

չտան թոյլ  որ ոք  յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել կամ նեղցնել ի 

վերայ ամայիէցն – 170. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի պարոնաց եւ ի 

թագաւորաց ի խնամքն  եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն գեղերն – 170. Եւ զայս 

իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն գեղերոյն, որ ի յամայիցն  լինի շինած՝ որ զարտերն 

կամ զայլ իրք, որ  երմակն եւ գոմըշնին  կամ խաշինքըն ուտեն՝ նա բնաւ չկա վճար 

յիրաւանցս: - 170. Զսինաւռ լերանց  եւ դաշտաց՝ քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ զգեղերոյ 

/ծն.զգերոյ/  դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել.  եւ յայն պահել զուժով գեղերն ի 

յիր չաքն ու զվատ ուժն յիրն՝ ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ ի  պատեր – 

170. 

ԳԵՏ - Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ քաղաք եւ բերդ՝ եւ մեծ գետոց 

կանդարայ՝ եւ հոգէտուն ի վերայ մեծ ճամփնի եւ ի կապննի երկրին: - 9. Եւ ջուր 

հանել ի գետոց ջրելոյ կամ ջաղցնոյ՝ չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել թէ՝  սինաւռս իմ 

է, մի  հանել ջուր – 16. որ ի գետ նստի եւ չանցնի ընդ կարմուջ - 121. 

ԳԵՏԻՆ -  կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ  ամէն մարդոյ գետններ 

/ծն.գետներ/՝ ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր պիտենայ – 16. նա այնոր հաշիւն զէդ 

արտի կամ գետնի մի է համարած – 120. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ վասն 

տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն ու գնէ՝ նա ի 

պոմանն է իր համբերելն: - 122.  Վասն հողոյ կամ գետնի ծախելոյ – 122. 
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ԳԵՐԵԶՄԱՆ - Եւ գիտացիք՝ որ  յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու 

ծախեն, հայնց որ ի կապալ հանելն՝ եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք 

զէդ սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. 

ԳԵՐԷՏԱՐՈՒԹԻՒՆ -  սուտ գերէտարութեան /ծն.գերետարութեան/  թուղթ գրեն ու 

մատնէհարեն – 78. 

ԳԵՐԷՏԷՐ -  Բայց թէ կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ  եպիսկոպոսն զամէնն 

եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ  ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. 

ԳԵՐՆԱԼ - Եւ ի հաւտ դարպսուն պիտի արիանալ, զի զվզենն իր բաժին ունի. ու 

շինականք շուտ կու հաշտին ընդ իրար, մէկզմէկի ուտեն ու անսունքն գերնան 

/ծն.գիտնան/ - 168. 

ԳԷՂ     -   Տե՛ս   ԳԵՂ 

ԳԷՇ -  Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուցն լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն,  թէ զիր 

կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն եւ 

զնդանեն: - 92.  

ԳԻՆ -  Եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ՝ մեռնի. եւ թէ յոչ կամայ սպաննէ՝ երկու 

ձեռսն կտրվի եւ զարեան գինն վճարէ - 10. եւ  ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին 

ԳՃ դեկան պերպեռատ է - 10. Եւ տաճկին գինն այսոր երեք բաժնէն  մէկն է - 10. 

զայս այն տաճկին  տան գին, որ ի թագաւորին երկրին կենայ: - 10. Եւ որ այսոր ուժ 

չուննայ՝ որ վճարէ՝ նա ծախեն զինքն ու  զիր տունն ու զինչ ուննայ ու ի գինն տան, 

զարդ ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 10. Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն՝ նա կէսն 

այսոր է գին որ ի դարպասն տան – 11.  Եւ թէ յոչ կամայ  լինայ՝  հնար չկայ. զկէս 

գնոցն տայ ազգին՝ եւ տուգանք: - 11. եւ չէ պարտ կարծել. թէ  փոքր գնով ենք գնած 

– 39. Քրիստոսի արեան գինն եմք – 39. նա զգինն այրիկն տայ  - 86. Ապա թէ 

յայրկնէն լինայ պատճառն, նա  զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ 

կնոջն իր անձինն գին – 87. Բայց թէ ներեն՝ նա զգինն տայ ըստ արժանեացն: - 99. 

նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն, որչափ որ դնէ նորա զգինքն հայրն`  եւ զինչ այլ 

աղչնաւք միջնորդեն: - 103. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ 

ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն – 113. նա  դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր 

երթայ – 121. կամ վճարի գինն թխթով եւ վկայաւք կամ դառնայ ծախածն: - 123. նա 

վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. ու ի հետ Ժ աւուրն, երբ 

զգինն վճարէ՝ նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ  չկայ բնաւ: - 125. եւ վճարէ զիր գինն: - 

132.  Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու տայ յիր տէրն՝ նա պատեհ է որ վասն 

քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք. եւ թէ չառնու ու ազտէ՝ նա երբ հանչաք մի 

ծառայէ զինք որ զիր գինն արժենայ, նա իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. 

նա երբ հանչաք մի ծառայէ՝ որ զիր գինն հանէ, նա ազատի: - 133. Եթէ ոք զիր 

ծառայն քշտէ ու սպաննէ՝ նա զարեան գինն /ծն.գինքն/  ի դարպասն վճարէ - 133. 

Եւ թէ ոք  քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ՝ կամ զակռայն ձգէ՝  նա ազատէ 

զծառայն, զի զիր գինն էառ: - 134.  Ապա թէ տաճիկ լինի, ու ասեն թէ՝ ծախէ զիս՝  
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նա թէ զիր չաք գին բերէ՝ նա տայ – 134. նա զայն անսունն ի սպանծին տէրն  տան 

եւ զէդ գինք անսնոյն առնու – 137. Ապա թէ մարդ սպաննէ՝ նա տայ զարեան գին 

/ծն.գինն/ , կամ զինք սպաննեն նորայ փոխան – 137.  ապա թէ տէր գայ՝ նա 

զարեան գինն /ծն.գինքն/  այն շէնն վճարէ՝ որ մաւտ լինի: - 139. նա  զարեան գինքն  

տան – 141.  ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ 

յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպսէ, քաւէլ գնէ ինք զինք, զէդ որ գրեալ կայ յարեան գինք: - 

144. Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ  

կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի 

դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի:-145. նա տուգնվի զկէս արեան գինքն– 157. Ապա թէ 

ծախես, ու  այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու  զիր գինն 

առնու–167. եւ թէ  անբժշկելի լինի զարկքն, եւ ուտելոյ անասուն լինայ՝ նա զգինն 

տայ ու զանասունն յինք առնու– 169. 

ԳԻՆ ԱՐԵԱՆ    -    Տե՛ս    ԳԻՆ 

ԳԻՆԻ -  Եւ որպէս գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք՝ 

երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ եւ լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն, ու ի 

ցորենէն եւ ի գինոյն տասնակ – 76. Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ  - զկարասն 

յառաջ կու գրենք  - որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց  զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ 

է բարի: - 124.  նա թէ ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փրթի՝ նա վճարէ 

ծախաւղն զկարսի  գինն եւ զգինոյն /ծն. զգինւոյն/  կէսն: - 124. Եւ զհացի ու  զգինոյ 

եւ զայլ հնդերաց նեհն՝ պատեհ է, որ թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք 

եւ իշխանք ի յամենայն աշուն … որ քննեն եւ տնտղումն այնեն ի մուտն – 127. 

ԳԻՃՈՒԹԻՒՆ -  Բայց աղունին վատութեան պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն 

գիճութեան ցորենոյն եւ այլ  իրվոյ զոր լինի ի հացն: - 171. 

ԳԻՇԵՐ -  Բայց աղէկ յիմանալ պիտի /գրքում՝ պետի/  զպատճառն՝ թէ  գիշերն է լել 

յանկասկած, թէ ի մշակէ է, թէ  յի՞նչ իրաց – 152. 

ԳԻՏԵԼ - Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ մի 

մկրտած լինի՝ նա չկարէ այլ մկրտիլ – 22. Պարտ է գիտել, որ  ժողովարան 

թարգմանի – 41. զորս թէ  յառաջագոյն զայս գիտացել էին առաջինքն, նա չէին 

այրել վասն այս ահիս քան մէկ անուն – 42. որ իրենք գիտեն զայս՝ ու տան 

պացխուն առաջի Քրիստոսի – 42. Բայց աւտար  երէց յայլ թեմէ՝ կարէ հաղորդել եւ 

թաղել զբանադրածն, ու ասէ՝ թէ չգիտէի: - 47. Եւ գիտացիք /ծն.գիրացիր/ ՝ որ 

յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի կապալ 

հանելն՝  եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ սատանայապաշտք ի 

յայրել: - 53.  Եւ թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա  տեսնուն՝ թե հայնց որ 

գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած 

իր ցուցնէ - 60.  եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու մեղք, նա զայլն դուք 

գիտացէք/ծն.տեսեք/, թե ինչ է: - 71. նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է 

եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ  խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն պղծութեան, թէ 
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չգիտէր, թէ յահուէ, թէ զինչ ցեղ էր: - 74. Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ /ծն. 

գիտացել/ լինան  յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն: 

- 85.  ու թէ  գիտացեալ /ծն.գիտացել/ լինայ ու առել՝ նա չկայ բնաւ բաժինք – 89. Եւ 

ո՞վ  գիտէ՝ թէ փաւշամնի  այրն ու գայ,  նա թէ կամենայ կինն, նա շատ դատաստան 

ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ – 91. եւ զմարմնաւորն դուք գիտացիք, որ 

դատաւորք էր երկրի: - 95. Բայց պարտ է գիտել՝ որ երկրին բնակիչք ի պարոնին 

պահն են – 97. նա կարէ թողուլ կինն ու ասել, թէ ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի. 

ու է իրաւ: - 105. նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, գրեցին՝ որ 

պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109. Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ 

չկայ եւ ոչ մուտք՝ քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128. եւ է 

որ կամաւք, եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու այնով սպաննէ - 153. Եթէ ումեք 

անսուն դիւահրե նա  գիտել պարտ է տերանցն որ ի յիրենց մեղացն է ու ոչ 

յանասնոց – 166. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի  պարոնաց եւ ի 

թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն գեղերն – 170. 

ԳԻՏԵԼՈՒԹԻՒՆ - եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա  կաթողիկոսի 

գիտելութեամբն /ծն. գիրութեամբ/  ձգեն զինք կամ տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 

29. այլ գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն առնուն իրենց քահանայից գիտելութեամբ 

/ծն.գիտութեամբ/: - 30. 

ԳԻՏԵՆԱԼ - Բայց պարտ է  ամենայն դատաւորաց գիտենալ, որ երազի նման է 

աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. Յայտնի է, որ յառաջն 

եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն այնոր 

այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն -  20.  Ամ թէ  յիստկի, նա  լաւ է ու շահած 

լինի երկու դեհն. եւ թէ ոչ,  նա յիրիցնոյն վասն այնոր հարկ կու առնուն. որ 

գիտենայք: - 50. Եւ թէ ժառանկ որդի կենայ, ու իրիցութեանն լինի, նա  զայն 

եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ ծուխ տայ  եւ թէ  ոչ – 52. Թող աղէկ գիտենան, որ կու  

համբերին՝  զի չկայ ամենեւին հրամանք, որ  երէց ի յայլ երիրցու ծխին մասն երթայ 

– 53. Ապա  երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու՝ նա  հերիք այնէ. ու  այլ մարմնաւոր 

գործ չայնէ եւ այլ չգիտենայ /ծն.չգիտնայ/  յաշխարհի բանէն – 76. Բայւց մենք 

եկեղեցականքս ներելով զբաժինքն կու տեսնունք պատեհ. եւ զաղջկինն իր ազգ 

թող գիտենան: - 98. քաւէլ թէ  տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ  ինչ արար 

– 114. Պարտ է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի  

դուրս՝ պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին՝ զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն 

յայսպիսեացս – 126. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ /ծն.գիտել/   զհաստատուն կտակն՝ 

նա այս է - 130. Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ դեռ կինն չլինի 

գիտեցել/ծն.գիտացել/՝ նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131.  

Նոյնպէս եւ այս այլ է  յերկուքէն, որ գիտենայ /ծն.գիտենաց/ ոք՝ թէ զչարկամն կու 

սպաննէ ու զընկերն քշտէ եւ սպաննէ: - 155. 
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ԳԻՏՆԱԼ - եւ գիտնան /ծն.գիտենան/ որ բարի բարուք լինի եւ  աստուածասէր ու 

երկիղով եւ ըռատակն – 7. Եւ զկամաւ սպաննութիւններն՝ աշխարհական 

պարոնայք գիտնան/ծն.գիտենան/,  եւ զկամայն  եկեղեցին: - 33. 

ԳԻՏՆԱԿԱՆ -  Նոյնպէս եւ թէ վասն ահու, նա  դեղդրեն զնա գիտնական 

վարդապետք: - 75. 

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ – Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու վասն 

գրոց կարդալոյ կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ ուսմանց – 76. 

ԳԻՏՈՒՆ – որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի եւ հայնց 

գիտունն, որ ամէնն պատեհ տեսնուն՝ որ իր գաւազան տան – 26.  եւ ի տաւներն  

երկար եւ պինդ քարոզութեամբ՝ գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ՝ կշտացնէ 

զիրենք – 39. որ արժանավոր է ու գիտուն՝ հեզ եւ խոհեմ – 58.  եւ թէ  աշխարհի երէց 

է, նա  արժան է  ընդ հարկեւոր  գիտունքն/ծն.խելոքնին/ եւ ընդ մաւտեւորս 

պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի յարիլ ի բարին – 64. 

ԳԻՐ,ԳԻՐՔ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ 

եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս – 4. Եւ տեսէք թէ 

սուրբ հայրն Սահակ քանի տարով յառաջ, երբ դեռ Յունաց գրովն վարէաք,  

զգուշացույց մեզ եւ պնդեաց – 41. եւ յերկրին պարոնէն եւ յամենեն հաճութեան  գիր 

առնուն – 58. Եւ սքեմ ուննան ոսկի գրերով՝ ի շլնեստանն բաթտած – 68. Վասն 

վարդապետի  որ վարձ  չառնու վասն գրոց կարդալոյ – 76.  Կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ  բնաւ վարդապետ  վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ կամ այլ գիտութեան 

եկեղեցոյ ուսմանց – 77.  Եւ այլք  հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝  յիրենց  

դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի – 82. որ կամ ուննայ զկինն 

զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 92. գրեցին՝ որ պարոնին գիտելովն եւ 

կամովն լինի, որպէս յառաջ կարգեցայք ի գիրքս: - 109. Զսինաւռ լերանց եւ 

դաշտաց՝ քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ զգեղերոյ /գրքում՝ զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ 

գրով /ծն.յումով/ ամըրցնել – 170. 

ԳԻՐ ԱՌՆՈՒԼ       Տե՛ս         ԳԻՐ 

ԳԻՐԿ – Պարտ է գիտել, որ ժողովարան թարգմանի՝ որ հաւնիկ լինի ամենայն 

ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ ի  մաւր մեր հանգչիլ ի 

գիրկ – 41. 

 ԳԻՐՔ  -   Տե՛ս       ԳԻՐ 

ԳԼԵԼ - եւ թէ փայտ կամ քար գլէ, նա գայ  դիպի ու սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ 

յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

ԳԼԽԱՒՈՐ -  եւ գլխաւոր քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս – 34.   Աւագ եւ 

գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ 

երթայ հոգայ՝ քանց զամէն զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն–35. Եւ զայս գլխաւորք 

եկեղեցւոյն ի կահրա  տան այնել – 37. Վասն որ գլխաւոր եկեղեցւոյ ջանայ զիր 

ընկերոջ աստիճանն խլել – 58. Եւ Է դասք եպիսկոպոսք են, որ կոչին 
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փիրիսկոպոսք՝ գլխաւորք սարկաւագաց - 67. Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ 

աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ գլխաւոր 

եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք 

չուզենան – 73. 

ԳԼՈՒԽ -  եւ այս բանիւս կաթողիկոսն եպիսկոպոսաց գլուխ ասի: - 58. փնդռեցի 

յերեսուն գլուխն եւ գտի որ յերեւան է - 61. Եւ զայս ի սուրբ  Գրիգոր Լուսաւորչին 

սահմանն էլ գտնուս փակած - տես ի յերեսուն գլուխն ի սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորչին – 62. Ուննան նոյնպէս սքեմ,  եւ փակեղ ի գլխին /ծն.գլխնին/  - 69.  այլ 

թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց տուն են հաստատել եւ հայր եւ գլուխք դրել 

այլ եղբարցն: - 72.  եւ այնոք որ լսեցին՝ զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն 

քարկոծեն զինք – 74. Հրամայէ աստուածային աւրէնքս՝ որ այրն գլուխ է կնոջն, եւ 

պատեհ է, որ կինն հայց կենայ ի յայրկան հրամանքն՝ զէտ ոտքն ու այլ  

զաւդուածքն գլխոյն: - 84. ապա անսուն զինչ որ լինի՝ գլուխքն դառնայ, եւ այճն ի 

կէս լինի – 84. կին` որ զիր այրն՝ որ իր գլուխ է՝ ջանայ սպաննել վասն բոզութեանն՝ 

նա պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 95. Եւ թէ կենայ կին՝ որ 

այրկանն քըշտէ՝ նա զձեռն կտրեն. զի ոտքն գլխոյն է՞ր  քշտէ: - 99. ապա 

դատաստանս հրաման տայ՝ որ զամէն մարդ իր գլխովն սպաննեն: - 115. եւ տան 

առջեւ զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա  զայնոց, որ գլուխք լինան այն տեղոյն 

շինութեան, եւ ապա  այլոցն ըղորդ: - 151. 

ԳՂԹՈՐ – Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն՝ նաւթն եւ կուպրն՝ ձութն եւ ապակին … 

գղթոր եւ մահլապ եւ այլն՝ նա  իշխանացն է - 16. 

ԳՆԱԼ -  Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յաւրէնս Տեառն: - 3. Զի 

ոչ թէ որ  գործեն զանաւրէնութիւն, ի ճանապարհս նորա գնասցեն: - 3.  Եւ թէ լաւ 

կինք յիրմէ ոք  երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու բաժին ծեծվորին է եւ մեկ 

բաժինն պարոնին, զի ինքն յիրմէ գնաց ի ծեծ: - 12. երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե 

շուտ գնա ի յինա բանն – 32. Ապա զէդ ի վանք կենան ու հանգչին եւ ելնեն գնան: - 

51. Եւ այս հանչաք էր գրած ի  կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած, զոր թէ գնացած 

էր՝ նա պատեհ էր: - 62. Բայց երկու դեհին հալվնին  խարճն, որ գնաց, եւ 

պառկելիք, որ երկուք մաշեցին՝ վճար չկայ – 84. ու գնացել լինայ կինն՝ առել այլ 

այրիկ ու մեռել – 90.  նա սորբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ 

քաւութիւն է դրել – 95. որ փախաւ՝ ի հարկից տեղ գնաց առ իր ազգ - 106. զի ի 

յաւտար տուն կու գնան – 112. ու այն հալալ գնացաւղն յաջող լինայ ու  զնոքա  

սպաննէ՝  նա չէ արեան պարտական –142. Բայց տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ ցեղ էր 

յուղարկելն՝ ինքն յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151. բայց ի 

հրամանաց ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ այլ  դեհ գնացածն 

քան ընդ որ  պարոնն հրամէ՝ նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 166. Բայց աղէկ պիտի 

տեսնուլ ու փնտռել վկայաւք՝ որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ եւ ի 
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դարպաս այլ գնացել ու ասցել – 169.  եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ առել ու ասցել է 

նա  չտայ տուգանք, ու թէ տայ՝ նա խիստ քչիկ: - 169. 

ԳՆԱՅՈՒՆ - Եւ թէ աւտար լինի յիր  ազգականութենէ՝ լաւկ որդեգիր, նա զիր 

ժամուն եւ զգնայուն իրք՝ զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. 

ԳՆԱՑՔ – նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն, եւ զտալն ու զյուղարկելն եւ 

թէ ինչ ցեղ էր, արտորանաւք էր, ու զհեծնաւղին գնացքն եւ  զվարելն թէ յոր չաք էր, 

կամ թէ ինչ ցեղ վնասեցաւ կամ պատռեցաւ – 165. 

ԳՆԵԼ - Եւ թէ ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք՝ ու բռնվի, նա պարոնն  պարտի որ գնէ. 

եւ թէ ինք յիրմէ երթայ, նա ինք զինք գնէ: - 12. ու եկեղեցին գնէ զապաշխարանքն: - 

19. եւ չէ պարտ կարծել. թէ  փոքր գնով ենք գնած – 39. եւ վճառել տայ  ծախաւղին 

զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ: - 60. Եւ թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա 

տեսնուն՝ թե հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ. եւ յայնոր վերայ 

այնէ,  զինչ Աստուած իր ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին վզենկի ի յիրքն՝ եւ ոչ յայնցոր 

տառպելնայ գնաւղն: - 61. Վասն որ զքահանայի տուն այլ ոք չգնէ - 75. Կու հրամայէ 

աւրէնքն, որ զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ  այլ ոք՝ ու ի  ներս կենայ, քան թէ 

պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75. Եթէ ոք մի տուն վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր 

քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա  յիր  պոմանն թող  լինի իր վճարն – 119. Ու թէ տանն 

ծախաւղն մեռել լինայ ու կամ գնաւղն՝ նա որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել  հետ 

տարոյն: - 120. Բայց դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն, թէ  

յաղքատութենէ լինի պատճառն՝ նա ներելով այնեն դէպի ի հարուստն: - 120. Վասն 

գրաստնոյ եւ ամենայն չորքոտանեաց գնելոյ – 121. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, 

թէ վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն ու 

գնէ՝ նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122. զի թէ  տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, 

նա ի  վճարն  կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ, ու տայ զինչ տւել լինայ ի գնողէն, թէ 

իր պիտենայ – 122. Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի՝ նա ի գնողէն 

/ծն.գնոջէն/ ի վայր երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123.  Ապա թէ աւելի լինի 

կոճակն՝ նա գնաւղին բախտն է, չդառնայ: - 123. Թէ ի գարուն լինի ծախն՝ նա քսան 

աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն՝ զինչ ցեղ 

զուժն ու  զելումուտն տեսնուն զմեղվացն: - 123. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ 

ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա  անցած լինի, նա երբ ժամն գայ՝ նա ի 

ծախաւղն դառնայ – 123. բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն է հասել. թէ ի կերակրոյն կամ 

ի տարոյն  պեղծութենէն անցնի՝ նա գնաւղին է: - 124. Ով աման կամ անաւթ ինչ 

վաճառէ - զկարասն յառաջ կու գրենք – որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր գինին 

ամբողջ պահէ՝ նա  լեալ է բարի: - 124. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, 

որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ՝ նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն այնոր 

չունի պացխուն ծախաւղն, զի ի գնաւղին ուսն է: - 125. Բայց Ժ  աւր պատեհ է որ 

գնաւղն տեսնու եւ զիր թտպիրն առնու – 125.  Վասն որ ջաղացք գնէ - 125. ու թէ  

գողընվի իրք՝ նա նոյնպէս գնաւղին է: - 125. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ 
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գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով՝ նա այլ չկարէ փաւշամնիլ՝ ոչ գնաւղն եւ ոչ 

ծախաւղն, քանց ամէն կազմութեամբն՝ գնաւղին է /գրքում՝գնաւղինէ/ թէ շահի եւ 

թէ վզենկի, թէ կոտրի թէ այրի – 125.  ապա թէ տեսնու, եւ այպովն գնէ՝ նա իր է 

անդարձ: - 126. Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն  զիրքն, եւ ի ծալն կենայ 

աւերն՝ նա գնաւղին է - 126. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի նզովիցն Աստուծոյ 

վախէ ու զիր իրացն նա է զարատն, եւ յայնկից ի վեր չկարէ գնաւղն դարձցնել: - 

126. որ ոչ ծախաւղքն զրկին եւ ոչ գնաւղքն – 128. Եւ թէ ոք  քրիստոնէ ծառայ գնէ 

յանաւրինաց՝ նա ծառայէ զգնաւղն Է տարի – 132. Եւ թէ կարգել լինայ զինք գնաւղն 

/ծն.գնաւղքն/, ու  որդիք էլ ուննայ նա այն գնաւղին է: - 132. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ 

ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա չկարէ արգելել–132. եւ կամ գնէ ինք 

զինք ի դարպսէն – 136. Բայց թէ իսկի ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն 

ազատել եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի  մահ ապաշխարէ ի 

զնդանն – 138. եւ առժամայն ի յայն տեղոյն՝ յոր ի մաւտ լինի՝ գնեն պատանք եւ 

մոմեղէն, ու տան թաղում այնել – 139. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ 

եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպսէ, քաւէլ գնէ ինք զինք, զէդ որ գրեալ 

կայ յարեան գինք: - 144. Եւ զայլ անսնոցն վնասն տեսնուլ պիտի եւ զպահրանն, 

նոյնպէս եւ զարծաւղն եւ զսպաննելն եւ զգնելն /ծն. զգանելն/ անասնոց – 167. Ապա 

թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր  

գինն առնու, թէ յիմնայ  որ առ քեզ  այլ լինայ լել: - 167. 

ԳՆՎԵԼ - Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա կնկով ելնէ եւ որդովք. եւ թէ  ինքն մէն, զինչ ցեղ 

գնվել է: - 132. 

ԳՈԴԵՆԱԼ -  Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ 

իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. 

ԳՈԴԻ – Վասն գոդեաց եւ բորոտաց – 107. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ 

համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց՝ որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի 

կամ պիսակ՝ կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան՝ նա զայնպիսեացն խափնեցնեն 

զխնամութիւնն – 107. 

ԳՈԴՈՒԹԻՒՆ – Վասն  բորոտութեան, պիսակութեան եւ գոդութեան – 86. Ապա թէ 

լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի  եւ կամ պիսակութիւն՝ 

թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ տարոյն ազատ են: - 86. 

ԳՈԼ - Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի  դուրս ձգվի՝ ինչվի հայնց  գոյ ի խելք՝  

զէդ  առաջնորդն կամի: - 38. 

ԳՈԼ Ի ԽԵԼՔ     -   Տե՛ս   ԳՈԼ 

ԳՈՂ - Բայց զգողն արժան է՝ որ ամէն երկրկալ խրատել կարէ - 11. Գող եւ ծեծվոր 

չէ պարտ յղարկել թագվորին – 12. Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝ նա զկարքն առնուն 

ու դարպսուն նաւմոսովն  խրատ ու սազայ այնեն՝ զէդ գողոյ ու անհաւտի: - 23. նա 

պատեհ է, որ  զայն գտնաւղն զէդ զգող  դատեն որ սուտ ուրացաւ եւ հանչաք  չորս 

ի դարպասն տուգանք տայ: -118. եւ նա զիր դեկանն ի ծախաւղէն առնու  
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անյապաղ, եւ դատաւորն զգողն հոգայ: - 121. նա զինք զէդ գող ու անհաւատ 

դատեն, զէդ որ գրել ենք վասն գողերոյն: - 127. Բայց թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ 

պարոնութիւնն՝ նա գող է, ու  հարամ է - 128. նա թէ իրն էլ լինա տարվել ի հետ՝ նա 

թող երկուքն  զգողն փնտռեն, ինչուր գտնուն – 136.  ապա թէ իրն մէն լինի 

տարածն՝ նա այդ ի կասկած է, նա  համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ - 136. Եւ 

թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող՝  զինչ, որ հրամայած է 

վասն գողերոյն /ծն,գողոց/ - 147. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն 

էլ լինան գողցել՝ նա անպարտ է` չվճարէ պահաւղն – 147. զի զվարձն վասն այնոր է 

տվել, որ պահէր եւ ոչ կորսնէր, եւ այս հայնցեղ, թէ զգողն չգտնուն:  Ապա թէ 

գտնուն՝ նա զգողն  տուժեն – 160. Զի թէ պառիկոս առանց  դարպսու իշխէ հաշտիլ 

ընդ վնասարարն՝ նա գող է, ու տուգանք պարտի – 168. 

ԳՈՂԱՆԱԼ - Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ /ծն.գողնայ/ ՝ նա  զերկու աչսն 

հանէ եւ զկինն ու զորդիսն առնուն եւ այլ  զինչ ունենայ՝ առնուն – 10. Եթե ոք ի 

յեկեղեցւոյ ձիթէ՝ կամ յանաւթից՝ կամ ի զգեստուց՝ կամ ի մոմեղինէ՝ կամ յայլ իրաց 

գողանայ, նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ զիրքն – 23. 

ԳՈՂՆԱԼ - Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի՝ նա  տեսնուլ պիտի թէ կայ 

իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136. Վասն որ քրիստոնէ 

գողնայ ու տանի անաւրինաց ծախէ - 138. Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի՝  

անաւրինաց ծախէ՝ նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 138. Բայց թէ իսկի 

ներողութիւն  լինի՝  որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ 

գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն – 138. Եւ թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն՝ 

նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ  գող՝ զինչ, որ հրամայած է վասն գողերոյն: - 147.  ապա 

թէ ընդ ցղբեղ դնելոյ  լինայ գողնալ /ծն. գողնալոյն/  տված՝ նա ի լման վճարէ: - 147. 

Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն էլ լինան գողցել՝ նա  անպարտ 

է՝ չվճարէ պահաւղն – 147.  Եւ արուեստաւոր, որ  զմարդոյ իրք գողնայ՝ նա չորտակ 

վճարէ զտէրն իրացն – 150.  Ու թէ  անցնել տայ ընդ քարն՝ միատակ վճարէ տէրն  

ապա թէ գողնա՝ չորս տակ – 171. եւ նա զքո պարտքն վճարէ, զգողցածն 

/ծն.գողացածն/  ու զզարկածն եւ զսպաննածն ու զկոտրածն անսղալ վճարել պիտի: 

- 173. 

ԳՈՂՆՎԵԼ – ու թէ  գողընվի իրք՝ նա  նոյնպէս գնաւղին է: - 125. Վասն որ մարդ իրք 

տայ ի պահ եւ գողնվի – 136.  Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի՝  նա  

տեսնուլ պիտի թէ  կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ,  եւ երդմամբ փնտռեն – 136. 

Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու լինի՝ ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ 

կոտրի կամ գողնվի կամ ծեծեն ու տանին՝ նա  զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի 

տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել …  նա չտայ վճար: - 160. 

ԳՈՂՈՒԹԻՒՆ - Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝ նա զկարքն առնուն ու դարպսուն 

նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն – 23. եւ այլք կենան ու պահեն զճանապարհն՝ 

որ սպաննութիւն  այնեն կամ գողութիւն -142. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին 
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մէն լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. թէ ոչ՝ նա  այլոցն, որ 

այլազգ գողութիւն եւ ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի՝ նա  այնոր 

վճարն չորս տակ է: - 172. 

ԳՈՂՈՒՆԻ -  Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառ պատեհ է, որ  երեք  վկայից 

առջեւ լինի հաստատած, որ  չլինի գողունի՝ կամ ի հնոյ կաղ՝ կամ փըքոտ – 121. Զի 

թէ  գողունի  լինի ու գտվի,  ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ – 121. եւ դեռ իրաւունք է, 

որ գողունին ամէն  դառնայ, զէդ որ գտվի  տէրն, թող առնու – 121. Եւ եզին որ լինի 

վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ լինի, որ տանի փորձէ 

ի լուծ` ի արաւր` ի սայլ, եւ ի բեռն եւ յամէն իրք, որ չլինի արատաւոր, զէդ որ ի 

մէկայլն գրեցաք, եւ  ոչ գողունի – 122. 

ԳՈՄԷՇ - Բայց եւ յաղագս  երմկերոյ գրել պարտ է եւ գոմշընոյ եւ  խաշանց: - 170. 

Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ  զայն  գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի շինած՝ որ 

զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ գոմըշնին կամ խաշինքըն  ուտեն՝ նա բնաւ 

չկա վճար յիրաւանցս: - 170. 

ԳՈՅԱՆԱԼ Եւ արդ  գրեցի զսա  վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ եւ 

գոյանալոյ /ծն. պիտանաւորութեան երկրիս/  երկրի – 4. վասն զի ոչ ձիոյ երմակ եւ 

ոչ  այլ ինչ չկարեն գոյանալ բնաւ. ու երբ  ձիանն ու խաշինքն չլինին՝  նա ոչ  

սինաւռնին կարեն գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ – 170. զի շէնն այնոց 

անշինութեամբ պահվի եւ գոյանայ լիութեամբ այս երկու իրաւքս – 170. 

ԳՈՅԱՑՈՒԹԻՒՆ -  զի գոյացութեան եւ ապրնաց է պատճառք – 116. 

ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ - Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ հատուկ եւ 

հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան  երկրին, որ չաւիրեն զաղունն – 171. 

ԳՈՎԵԼ  - նա չէ արեան պարտական, այլ գովելոյ եւ աւժիթք  տալոյ է արժան: - 142. 

ԳՈՐԾ – նա թէ քահանայ չէ աւրհնած. նա զէդ աշխարհական դատեն զինք՝  երբ որ 

գտնուն որ զքահանայական գործ կենայ ու այնէ: - 19. Վասն  եպիսկոպոսաց՝ որ 

չմերձենան յաշխարհական գործ – 24. Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ 

ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան մերձենայ – 24.  Վարդապետաց հրամանն այս 

է սահմանած որ չկարէ կոչիլ վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոզութեան 

/գրքում՝ քարոյզութեան/ առանց վարդապետաց վկայութեան /գրքում՝ վկաութեան/ 

- 26. եւ այն չէ արժանի գործոյն: - 27. ապա զքահանայութեան գործն այլ չայնէ: - 32.  

Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր տանն ինչ 

գործ երթայ հոգայ՝ քանց զամէն զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն – 35. Եւ 

յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի  բան մերձենալ, քաւէլ զիրենց 

որդիքն՝ որ յուսումն լինին: - 38.  նա նոքայ ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն 

յայլ հալծնաց գործերն հանեն – 43. ու զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն, 

որ այլ  ոք չիշխէ զայն գործ այնել: - 54. որ արժանավոր է ու գիտուն՝ հեզ եւ խոհեմ 

… եւ յանարժան գործոյ ի զատ: - 58. նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ արգելեն զինքն ի 

յայն գործոյն: -  59. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ  երեք համարած քահանայից եւ 
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իրենց հետեւողացն ի յայն գործն: - 61. զոր  գտնուի յայս գործս – 62.  Եւ իրենց 

գործն է՝ եպիսկոպոս աւրհնել եւ մեռոն: - 67. Եւ գործ է նոցա աւծել զդասս 

թագաւորացն, որ են նման Քրիստոսի ի վերայ երկրի: - 67. եւ գործ ունին որ, երբ 

թագաւորն մեռանի՝ նա զդագաղսն շալկեն – 68. նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր 

գործ /ծն. գործն/ - 73. նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  զնորա գործն ի յայն 

տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ - 73. ու այլ մարմնաւոր գործ չայնէ եւ այլ չգիտենայ 

յաշխարհի բանէն – 76. Ապա կու հրամայե օրենքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել 

եւ խնամել եւ անուշացնել ի  գործ /ծն.գործն/, որ շատք դիմեն ու գան ի յուսումն: - 

77. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ 

սպանանէ՝ կու հրամայէ աւրէնքս որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ  զինք, նա յայնց 

եւ ոչ քաւել.  ապա ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ  մարդկային ազգս շատ ազգեր են, եւ են, որ ազատք են ու հեծելվորք, 

եւ են որ չեն՝ եւ յայլ ազգ գործերն որ գործ այնեն: - 148.  Ամ այն մարդն, որ ի յիւր 

գործոյն պատեհն մեռանի՝ նա անպարտ են տէրքն՝ բահրակ, այն տէրն որ զամէնն 

պնդել լինայ եւ արիացուցել զիր գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 148. Ապա  թէ տէրն 

յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի՝ 

նա այն պարտական է եւ մահապարտ: - 149.  Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան 

ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ պատրաստ արայ, ու նա 

չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝ նա անպարտ է:-152. նոյնպէս եւ ամէն իրք որ 

դիւական լինի ստոյգ՝ նա կանոնացն է գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 166. նա ոչ 

սինաւռնին կարեն գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ, եւ ոչ երկիր 

առանց խաշանց ի գործ երթալ: - 170. 

ԳՈՐԾԱՒՈՐ - Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի՝ նա անպարտ են 

տէրքն՝ բահրակ, այն տէրն որ զամէնն պնդել լինայ եւ արիացուցել զիր 

գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 148. 

ԳՈՐԾԵԼ - Զի  ոչ թէ որ գործեն զանաւրէնութիւն, ի ճանապարհս նորա գնասցեն: - 

3. Զամէնն զինչ որ աստէն գործէք՝ դուք անդէն գտանելոց էք՝ թէ չար եւ թէ բարի: - 

15. Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն՝ որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է՝ նա զկէս 

վճարէ թէ մահ գործէ, եւ թէ խոց՝ նա զդեղգինն  տայ ինչվի առողջնայ: - 138.  Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու ազգ պիտի դատել՝ մէկ վասն 

արբեցողութեան … եւ երկու հետ, վասն վնասուն զոր գործեց – 141. Եթէ ոք, որ 

կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան ածէ, որ 

մեռանի՝ նա մահապարտ է - 156. 

ԳՈՒՄԱՇ -  զի է՞ր չէր ի հայիլ զգումաշն /ծն.զկունաշն/: - 126. 

ԳՈՒՍԱՆ - եւ էյրիկ մարդն չխմէ որ հարբենայ. եւ ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն 

իշխէ հանել  բնաւ - 51. 
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ԳՏԱՆԵԼ -  Զամէնն զինչ որ աստէն գործէք՝ դուք անդէն գտանելոց էք՝  թէ չար եւ թէ 

բարի: - 15. փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ  տեսի որ յերեւան է, որ 

ամուսնանայ – 61. 

ԳՏՆԵԼ – ի հնկէն մեկն գտնաւղին /ծն.գտնաւղն,գտնողն/ տան եւ տեղոյն տիրոջն: - 

17. Ապա թէ գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի՝ նա տասնեն մէն  տան. եւ տեղոյն 

տէրն պարտի, որ՝ թէ այլ մարդ լինայ  գտել ի յիր հողն՝ նա կիսէ ընդ ինք զայն 

հնկակն: - 17. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին՝ որ իրքն  գտվի, նա ի 

յիր ազգէն տեղոյն տէր կենայ, նա գտնաւղն ի հնկէն զմէկն  տայ նմա, եւ թագվորին 

տասնակ, ու այլն գտնաւղին է - 17. Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ 

գրել քան զոր յաւրինակն գտայ – 27. զի ես Սմբատ սպարապետս փնդռեցի ի 

կանոնքն եւ գտայ – 62. Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ՝  չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով 

սուտ  ելնէ այրն՝ նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն, եւ տայ կնկան ազգին 

հարիւր  դրամ տուգանք – 97. նա պատեհ է, որ զայն գտնաւղն /ծն.ունողն/  զէդ զգող  

դատեն որ սուտ ուրացաւ եւ հանչաք չորս ի  դարպասն տուգանք տայ: - 118. Կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ 

հաւկթերոյ՝ նա մի նենգել մաւրն,  ձագերն ու ձուերն գտնողին հերիք է. թէ ոչ՝ նա 

ընդ անիծիւք է՝ որ նենգէ մաւրն: - 164. 

ԳՏՆՈՒԵԼ,ԳՏՆՎԵԼ,ԳՏՆՒԵԼ - եւ երկաթն ու պղինձն ու կլայեկն՝ յորում  երկիր 

գտնվի /ծն.հանդիպ/՝՝  այնոր է: - 13. Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր հողն եւ 

թէ յայլ իշխանաց, որ ի հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Վասն որ յիւր 

աւերակք կամ ի տեղ ոսկի գտնըւի կամ արծաթ – 17. եւ ապա թէ ի մեղանքն գտնվի  

եպիսկոպոսն, նա  տուժեն ըստ մեղանացն: - 29. զոր գտնուի յայս գործս – 62. նայ 

երբ գտվի  սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի – 78. Եւ թէ հետ տարոյն 

չգտնվի, ու տղայ չկենայ՝ նա  դառնայ պռոյքն – 86. ապա թէ իրն մէն  լինի  

տարածն՝ նա այդ ի կասկած է, նա համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ. ու թէ 

չգտնվի /ծն.չգտվի/՝ նա ի յերդումն է եւ ի կիսավճարն – 136.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝  

որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի 

նենգել մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին  հերիք է - 164. 

ԳՏՆՈՒԼ - Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ 

արծաթ, նա թէ հին դաղ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ հին թագվորին է լել, նա  այլ 

վայ թագվորին լինի – 17. նա թէ  քահանայ չէ աւրհնած՝ նա զէդ աշխարհական 

դատեն զինք՝ երբ որ գտնուն որ զքահանայական գործ կենայ ու այնէ: - 19.  Բայց 

ինձ Սմբատայ՝ ծառայիս Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ  եղեւ յայս տեղիս գտնուլ 

/ծն.գտանել/  զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն, եւ անտի 

ճշմարտեցի զուղղութիւն սահմանիս – 36. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն, 

որ ուր երէց գտնուն՝ որ  առնու, նա զկարգն առնուն – 54.  Եւ զայս ի սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորչին  սահմանն էլ գտնուս փակած – 62. ապա զմէկայլն ի  սահմանածն 

գտնոյք /ծն.գտնուք/ մի ըստ միոջէ: - 73. Եւ թէ յետ Է տարոյն գայ այրիկն. ու գտնու  
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այլ այր կնկանն պսակով՝ նա թէ  անպսակ է, նա  առնու առջի այրիկն զկնիկն 

անսղալ: - 91. Բայց ի մարմնաւորն այս է, որ թէ  ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր տուն խէչ 

իրար գտնու, ու սպաննէ՝ նա անդատապարտ է ի դարպսէ - 94. եւ այն որ տառպել 

աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ՝ նա պարոնին է ուժն: - 97. նա թող երկուքն զգողն 

փնտռեն, ինչուր գտնուն – 136. եւ թէ կորսնէ կամ կոտրէ՝ նա կամ գտնու կամ 

վճարէ  զինչ արժենայ: - 159. զի զվարձն վասն այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ 

կորսնէր, եւ այս հայնցեղ, թէ  զգողն  չգտնուն:-160. Ապա թէ գտնուն՝ նա  զգողն 

տուժեն – 160.  Նոյնպէս ու թէ ոք գրաստ գտնու փրթած՝ նա  պատեհ է բռնել, ու 

չառնուլ վարձ– 163. 

ԳՏՆՎԵԼ    -   Տե՛ս   ԳՏՆՈՒԵԼ 

ԳՏՆՒԵԼ     -  Տե՛ս    ԳՏՆՈՒԵԼ 

 ԳՏՎԵԼ - եւ զայս մունետկին, ու թէ յերջեւ գտվի առ ոք՝  Է պատիկ տուգնվի: - 11. 

Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ թագւորի հնազանդութեամբն լինի՝ 

ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է - 15. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ 

տեղին՝ որ  իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն տեղոյն տէր կենայ – 17.  Վասն կնոջ՝ որ 

ցուլն ի խէչն գտվի ու սպանվի – 94. Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի 

յետ  դառնայ – 121.  զէդ որ գտվի տէրն, թող առնու – 121. զի կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն  պատճռնին գտվի՝ նա դառնայ ի տէրն, եւ առնու  զիր 

դրամն: - 122. 

ԳՐԱԳԻՐ - Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք …Եւս առաւել զգրագրերն 

/ծն.զգրագիրն/ եւ զբժշկերն՝ զի զմարդս կու ստածեն:  - 14. 

ԳՐԱՍՏ - Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս եւ 

թէ  քշտան լինի ու բեռին գրաստ լինի՝ նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր երթայ 

– 121. Վասն գրաստնոյ եւ ամենայն չորքոտանեաց գնելոյ – 121. Բայց ըղորդ 

գրաստնոյ վաճառն այս է,  ու եաւթն  աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ, եւ թէ 

ոչ՝ նա ի յետ տայ: - 121.  Վասն որ գրաստ կամ ընջուղ ուննայ քշտան – 136. Եթէ ոք 

գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու  ասեն թէ  հան զինքդ ի քենէ, նա 

չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝  նա քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 137.Վասն որ 

զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ - 138. Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ՝ նա վճարէ - 

138. Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ քար, եւ կամ  յանմուղ գրաստ՝ ի 

կահրայ, եւ մեռանի՝ նա արեան տէր է - 152. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու 

փրթած՝ նա պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ –163. Վասն որ զձին ի բան տայ եւ 

կամ այլ ազգ գրաստ – 164. Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան եւ կամ զայլազգ 

գրաստ եւ կամ այլ անսուն, եւ յղրկէ ուրեք ի բան … որ վնասի կամ մեռնի՝ նա 

պատեհ է որ աղեկ իմանան զպատճառն – 165. Ու թէ վարաւղն մեռնի ի վերայ 

պնդելոյն՝ նա գրաստուն  տէրն անպարտ է: - 165. Եւ այն՝ որ գրաստն վնասի՝ նա 

զէդ որ գրեցաք: - 165. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ 
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կամ այլ վնաս  զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք, 

եւ զամէն ազգ գրաստ – 167. 

ԳՐԱՎ,ԳՐԱՒ – Վասն գրաւերոյ եւ այլցեղ ստացուածոց իրաւանց – 116. Կու 

հրամայէ աւրէնքս թէ մի՛ դնէր պռիստիմոն եւ մի  գրավ վասն քո …  երկու 

երկնաքարերի թէ որ է լավ կամ կտրուկ: - 116. Վասն գրավ դնելոյ – 117. որ թէ ոք 

գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝  նա տէրն որ կորոյս, թէ  

յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ  հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով 

առնու, նա չէ թէ  զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն 

վճարէ, զամէն աւուր – 117.  Այսցեղ լինի եւ թէ կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի 

հանդերձից  կամ այլ իրք զինչ ու լինի՝ նա պակասն ի յայնոր քսակն է - 117. Այլ թէ 

տղայք տղայութիւն անեն՝ եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի, 

նա ի տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային՝ զէդ գրեցաւ: - 140.  Եւ թէ ի  զգայութեան 

հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն  լինի այնոր՝ որ տայր գրաւ 

յընկերն զի գրաւ դնէր – 140. Վասն որ  գրաւով ծանտր իրք վերցնեն – 140. Եւ թէ 

գրաւով ծանդր իրք վերցնեն … նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել 

տայ զընկերն, նա  նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է - 141. 

ԳՐԱՎ ԴՆԵԼ,ԳՐԱՒ ԴՆԵԼ -     Տե՛ս   ԳՐԱՎ 

ԳՐԱՒ  -      Տե՛ս   ԳՐԱՎ 

ԳՐԱՒԿԱՆ -  Վասն թէ ոչ է իրաւունք մտանել ի տուն գրաւկանն – 116. Եթէ  քեզ ոք 

պարտք պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն 

գրաւկնել – 116. զի կու հրամայէ աւրէնքս՝ թէ  երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին 

վճարն հայց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ 

զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. 

ԳՐԱՒԿՆԵԼ -  Ապա ի դուրս կարես գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես բայց  

ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել – 116. Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ՝ 

նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 116. որ զայրի 

կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց, ապա  դարպսու տեսովն վճարվի զիր 

պարտքն – 119. Եւ թէ գրաւկնած լինի որ կորսնվի՝ նա վճարէ: - 147. 

ԳՐԱՒԿՆԻԼ – Վասն որ զայրի կինիկ չէ պատեհ գրաւկնիլ առանց դարպսու – 119. 

ԳՐԱՒՂ – որ ուննան զգրաւղին ահն ու չարկմուն – 95. 

ԳՐԵԱՆՔ -  Հարկ է՝  փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց գրել, եւ զայս արժան է 

զյերկար սահմանն ի սրբոյն Սահակայ գրենացն /ծն,գրոցն/ ուսանել: - 36. 

ԳՐԵԼ -  Եւ արդ գրեցի զսա վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ  եւ գոյանալոյ 

երկրի–4. Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորսցն գրել – 5. Եւ 

զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք – 5. Ու  կարաւղ է թագաւորն  յիր 

առողջութեան եւ ի մահուն կտակ գրել – 8. Բայց եւ  զյիշուելոյն եւ զշահերոյն 

բաժնելն պատեհ է՝ որ գրենք: - 11.  եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա՝ նա որպէս վերոյ 

գրեցաք՝ է  տուժանքն – 22. Չէ ամենեւին սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի 
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հայրենտրութիւն գրած–24. Եթէ որպէս պատեհ է, որ եպիսկոպոսունն իրաց 

հնազանդութիւն այնեն.  նա պարտ է գրել – 26. Բայց այնչաք զհնազանդութիւն 

գրեցաք, որ այնէ արհիեպիսկոպոսին, այն, որ չլինի արհիեպիսկոպոս: - 27.  Բայց 

ինչ ասեմ ես՝ ու կու գրեմ /ծն.գրենս/ , չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն 

գտայ – 27.  արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ մէն,  որպէս գրեցաք - 28.  Հարկ է՝ 

փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց գրել – 36. զի մենք յայս կանոնս 

չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: -36. Բայց ինձ Սմբասայ՝ ծառայիս Քրիստոսի՝ յոյժ 

հարկ եղեւ յայս տեղիս գտնուլ զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն 

– 36. եւ զայս անտի գրեցաք համառաւտ: - 36. որ զդեկանն գրեն ու զժամն վճարեն: 

- 37. Ու  զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն բաժինքն սիրով եւ անխալապայ՝ որպէս 

գրել ենք՝ առնու ամէն մէկ զիր  բաժինն սալար: - 37. Եւ զսուրբ պատարագն սիրով 

առանց նախանձու այնեն՝ զէդ որ գրեալ կայ: - 38.  Բայց այժմ զվաներոյ սահմանն 

համառաւտեցաք եւ  գրեցաք զուժերն ի սրբոյն Սահակայ: - 39. Եւ ի յայս տեղս 

չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր ի հաւս աւրինաւք ի հին 

եւ ի նոր կտակարանացն՝ ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա եւս թէ զայն զամէնն գրել էի՝ 

նա  կարի շատ էր լել – 41. Բայց զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել – 41. Զայս 

սահմանս գրեաց սուրբն Սահակ – 45. եւ ըռահն վանիցն է որպէս գրել ենք: - 46. 

որպէս վերոյ գրեցաք…նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն 

– 49. նա անէծք է գրած այնոր – 50. Նա գրած է  հիմա՝ որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, 

եւ  յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր ապրանաւքն՝ նա  աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. 

Ապա պատեհ տեսաք գրել՝ թէ  ուստի ընկաւ տիպաւնս այս: - 53. աղչանք գրեն ի 

կապաւղն որ արձակէ: - 59. որ գրել էր զայս – 62. Եւ այս հանչաք էր գրած ի 

կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած, զոր թէ գնացած էր՝ նա պատեհ էր: - 62.  զոր 

գրել է առաքեալն – 67.  Զայս ի կանոնքս չաք մի գրեցաք – 73. դու արա նմա զէտ 

զանարգանացն որ գրեցաք /ծն.գրեյաք/ -75. Եւ որպէս գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ 

սահմանն եւ կրկին կու գրենք – 76.  եւ ի Սահակայն կայր մորթին  գրած ու ի  հաւս 

չկայ՝ եւ ես չգրեցի – 76.  Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր 

ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն – 77. սուտ  գերէտարութեան թուղթ գրեն – 78. 

Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք – 79.  եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ 

ծառութրար լինի գրել – 79. Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա  նոյնպէս ըստ կարգի 

դատվին, որպէս գրել ենք: - 83. Եւ այլ ցած շինականք՝ հեծելվորք ամէն մէկ զիրն 

կարեն դատել, նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել՝ որպէս գրել ենք – 83. Այս է զոր 

գրեցաւ: - 84.  որպես բազում  անգամ գրեցաւ: - 86.  զի գրել է որ մեռնի – 96. նա 

դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: -  97. ու գրէ ի վերայ – 98. որպէս 

յառաջ գրեցաք վասն կուսիցն – 103. Եւ թէ  գրէ կտակ … նա  կարաւղ է հայրն 

զանհնազանդ որդիսն զրկել – 109.  որ   զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ 

սահմանեցին – 109. նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն գրեցին – 109. 

Բայց ի վերոյ գրեալ ժառանգութիւն դստերացն՝ հաւրեղբարք եւ հաւրեղբաւրորդիք 
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չունին բաժին, երբ դուստր կենայ: - 109. Կանանց ժառանգութիւն՝ նա  այս է 

հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլս, զոր  այրկանն գրեցաք: - 110. եւ թէ  այսոք չկենան՝  

զոր գրեցաք: - 111. զի զմաւրն գրեցաք զբաժինն: - 111. Այս ամէնս անճարկութեան 

ճարակ է գրած – 112. Զի գրեալ է յաւրէնսն – 113. Գրած է յաւրէնքս, որ թէ ոք  

գրաւով զմարդոյ տուն կամ  զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ կորոյս, թէ 

յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով 

առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն 

վճարէ, զամէն աւուր -117. զէդ որ ի մէկայլն գրեցաք – 122. զի ինչվի յեօթն տարին 

կարեն փնդռել ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ վճարել, եւ եօթն լուկ գրեցաք – 123. 

Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ - զկարասն յառաջ կու գրենք– որ թէ ի նոյն 

տարին գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է բարի: - 124. զէդ որ գրել ենք 

վասն գողերոյ: - 127. եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն – 130.  որ  գրած է ի կտակն 

– 130. Յաղագս ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն գրել ենք ի յառաջ – 132. 

Նոյնպէս եւ թէ լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի հասակն  հային 

եւ ի յայնոր չաքն, եւ նոյնպէս է դատն՝  զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ: - 140.  Այլ թէ տղայք 

տղայութիւն անեն՝ եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի 

տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային՝ զէդ  գրեցաւ: - 140. նա նոյնպէս եւ նա կէս 

վնասուն տէր է՝ զոր գրեցաք /ծն.գրեցաւ/: - 141. զէդ որ գրած կայ ի շատ տեղ: - 141. 

զէդ որ գրեալ կայ յարեան գինք: - 144.  եւ զայս Մովսէս Աստուծոյ  բերանովն է գրէլ: 

- 149. զէդ այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ - 157. եւ թէ զբանառածն մէն տանի՝ նա 

ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ, թէ լինի ըստ արժանեաց կերպին, զոր այն ենք 

գրել: - 159. Ապա թէ գտնուն՝ նա  զգողն տուժեն.  եւ թէ  ոչ՝ նա զէդ ի վերայ գրեցաք 

հայնցեղ լինի վճարն – 160.  Եւ այն՝ որ գրաստն վնասի՝ նա զէդ որ գրեցաք: - 165. 

Բայց եւ յաղագս երմկերոյ գրել պարտ է եւ գոմշընոյ եւ խաշանց: - 170.  Եւ զայս 

իրաւամբք  գրեմք – 170. 

ԳՐԻԳՈՐ – որ յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր  հայրապետք … 

շինեցին – 43. Եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր – 43. Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն Տրդատ զիրիցնին 

ազատել են յամենայն ազգ ծառութենէ իրենց որդովքն:-49. Եւ զայս ի սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորչին սահմանն էլ գտնուս փակած–տե՛ս ի յերեսուն գլուխն ի սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորչին – 62. 

ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ - եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել 

սուրբ Գրիգոր լուսաւորիչն մեր – 43. Եւ զայս ի սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին 

սահմանն էլ գտնուս փակած - տե՛ս ի յերեսուն գլուխն ի սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորչին – 62. 

ԳՐՈՒԵԼ – նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա  յայնոր այլ ոք  չկարէ յաւելցնել եւ կամ 

պակսեցնել: - 109. 
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Դ - Եւ հետ այսոց արհիեպիսկոպոսն են, ու Դ կրկին հագնեն զոնիփորոնն եւ 

չորեքկին նափորտ ի վերայ: - 65 

ԴԱ - Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ զեօթանասունքն որ 

առաքելոցն էին աշակերտք՝ նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա /ծն,դուքայ/  

եպիսկոպոսին են: - 64. Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք՝ որ դոքա շատ ազգի 

ազգի կերպով կու շրջին – 79. 

ԴԱԳԱՂ -  երբ թագաւորն մեռանի՝ նա զդագաղսն շալկեն: - 68. 

ԴԱՂ -  նա թէ հին դաղ /ծն. տաղ/ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, 

նա  այլ վայ թագվորին լինի - 17. 

ԴԱՆԱԿ – որ մարդ հետ մարդոյ կամ եղբայր հետ եղբաւր դանակ կամ թուր քաշէ  

եւ հետամտէ, նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ  զնա սպաննէ … նա այս ի կամայն 

եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. 

ԴԱՆԱԿ ՔԱՇԵԼ     -      Տե՛ս    ԴԱՆԱԿ 

ԴԱՆԿ -  Զամէն իրքն բովանդակ մթխալ մի հաշվէ, ու  մթխալն Զ դանկ ի հաշիւ է - 

111. դու զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն  տուր, ու զմէկայլ Բ դանկ ու կէսն քեւերն, 

եւ մնայ դանկ մի՝ զայն մաւրն տուր: - 111.  Եւ երբ կարգած քուրվտի կենան՝ դու 

զերկուքն մէկ աղբայր հաշվէ, եւ երկու դանկ ու կէսն աղբաւրն է, եւ երկու դանկ ու 

կէսն երկու քուէրցն եւ դանկ մի մաւրն: - 112. 

ԴԱՇՏ – Վասն որ սպաննէ զմարդ ի լեռն կամ ի դաշտ – 139. Եթէ  սպանվի մարդ ի 

տեղի ուրեք՝ ի լեռն կամ ի դաշտ՝ նա պատեհ է, որ …  չափեն թէ ի յոր շինու ի 

մաւտ է սպաննածն – 139. Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝ քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ 

զգեղերոյ/գրքում՝ զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել – 170. 

ԴԱՌՆ - եւ ձեռաւք իմովք աշխատեցայ եւ փոխեցի զսա ի չար եւ ի դառն 

ժամանակի: - 4. 

ԴԱՌՆԱԼ -  բարեգործութեան բանն ի չար չդառնայ – 25. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի 

տվել՝ նա այն այլ չէ պատեհ որ դառնայ – 72. ապա անսուն զինչ որ լինի՝ գլուխքն 

դառնայ – 84. նա ի ծնաւղքն դառնայ – 85. Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու  տղայ 

չկենայ՝ նա դառնայ պռոյքն – 86. ապա թէ տղայ կենայ՝ նա պռոյքն տղային է, 

չդառնայ – 86. որ դառնայ ի տուն եւ բանի - 88. եւ քանի ու կարէ յորդորէ զինք՝ որ 

դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն – 93. Ապա թէ դառնայ՝ նա իր այնելոցն կարգ դնեն 

որ ապաշխարէ - 100. Զի թէ գողունի  լինի ու գտվի,  ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, 

նոյնպէս եւ թէ քշտան լինի ու բեռին  գրաստ լինի՝ նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի 

վայր երթայ՝ որն որ պատեհ լինի ու  հաւնի ունաւղն – 121. եւ դեռ իրաւունք է, որ 
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գողունին ամէն դառնայ –121. որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի՝ նա 

դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն:- 122.  Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ 

ամուլ՝ նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. 

կամ վճարի գինն թխթով եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123. Ապա թէ աւելի 

լինի կոճակն՝ նա գնաւղին բախտն է, չդառնայ: - 123. նա երբ ժամն գայ՝ նա ի 

ծախաւղն դառնայ – 123.  թէ՝ մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրք ընդ 

աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է, ու դառնայ վաճառն եւ փոխն: - 126. որ դառնայ ի յինք 

իր պոմնովն եւ վկայաւք – 129. նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: 

- 129. Եւս առաւել թէ  քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ նա 

ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131.  Եւ թէ իսկի տղայ լել լինայ ի 

մէջն՝ նա թէ ու մեռել լինի տղայն, նա այլ չդառնայ իրքն  յետ, այլ այրկանն է - 131. 

Բայց դարձ իրացն թէ լինի՝ նա հարսնից ծախքն չդառնայ – 131. Եւ թէ փաւշամնի՝ 

ու այլվայ դառնայ ծառայն առ իր տէրն ու ասէ թէ՝ տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն՝ նա 

եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 

132.  նա դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն  զնոքա  սպաննէ - 155.  նա ընդ իր 

ահն ի ներք դառնայ եւ զնա  սպաննէ - 155. 

ԴԱՌՆԱԼ ՅԵՏ    -    Տե՛ս     ԴԱՌՆԱԼ 

ԴԱՍ - զի քանի որձ դասուն ժառանգքն բաւեն, նա իգացն խափանած է  յաւրինաց 

– 8. Ապա թէ եկեղեցական լինի, նա ընդ սուրբ եւ  առաքինի  կարգաւորաձֆ դասն 

փարի – 64. Աստուած զերկնային դաս  հրեշտակացն զաստիճանաւորսն արար  

իւր սպասաւորութիւն – 64. Եւ  երրորդ դասք եպիսկոպոսաց որք են 

մետրապաւլիտք՝ բնակիչք քաղաքի -  65. Եւ չորրորդ դասք եպիսկոպոսունքն են – 

66. Եւ Ե դասք են իրիցունքն եւ քահանայքն – 66. Եւ Զ դասք են սարկաւագունքն – 

66. Եւ Է դասք եպիսկոպոսք են, որ կոչին փիրիսկոպոսք – 67. Եւ Ը դասք  

եպիսկոպոսացն են այնոքիկ, որ կաթուղիկոսք են – 67. Եւ Թ դասք աւագ եւ մեծ 

աւծութիւն է՝ պատրիարգն, որ է  պապն: - 67. Եւ գործ է նոցա աւծել զդասս  

թագաւորացն – 67. Երկրորդ դասք վեստիտորայն է, որ է թագադիր արքային – 68. 

Երրորդ դասք կանդիտորայն է - 68.  Չորրորդ դասք/ծն.դասն/ պրաւքսաւտորայն է 

- 68. Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն – 69. նոյնպէս եւ զամէն դասերն 

կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել – 83. 

ԴԱՏ -  եւ նոյնպէս է դատն՝ զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ: - 140. 

ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹԻՒՆ – վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան 

սպաննէ՝ նա զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95. 

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ – ի դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի 

հայրապետէն – 47. 

ԴԱՏԱՍՏԱՆ -  Եւ զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք – 5. Քրիստոսի 

դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր իրաւունքն տանել ըղորդ - 9.  

Եւ առանց դատաստանի եւ երեսոյ թող իրավունք չլինի – 13.  եւ ամենայն ծուռ 
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դատաստանաց համարս տալոց են առաջի ուղիղ դատաւորին՝ Քրիստոսի: - 14. 

Հայնց լինի դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր պարոնայքն առ հասարակ՝ եւ ընդ 

իւրեանց ճորտերն: - 15. Եւ այս է դատաստանն: - 17. քան զամէն եկեղեցւոյն եւ 

զեկեղեցականացն դատըստներոյն /ծն.դատաստաներոյն  բաներն ուղղէ ի 

ճշմարիտն – 24. Բայց վայ՝ որ զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ 

ատելութիւն մտել առ իրար աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին. եւ վասն այնոր 

շլացուցանել զդատաստանս – 36.  եւ կարեն  ամէնն ելնել ի վանացն, ինչուր 

դատաստանն ուղղի – 73.  նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է  հրամել ընդ 

Մովսէս – 74.  եւ այս է դատաստանն նոցա - 74. Վասն թագաւորաց, իշխանաց եւ 

ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչին ի դատաստանաց – 81.  նա այտոր 

դատաստանն եւ քաւութիւնն այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 94. Եւ այս հոգեւոր 

դատաստան է: - 94. մենք եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք դրել 

աստ – 95. Եթէ ոք  զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ 

խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն զէդ  կարգծին լինայ – 97. որ ամէն ազգ 

պատճառանաց դատաստան  կարէ ոք  տանել կնկանն – 99. որ ի դարպսու 

դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար է իրաւնաւք մեռնի – 114. ապա 

դատաստանս հրաման տայ՝ որ  զամէն մարդ իր  գլխովն սպաննեն: - 115.  եւ 

յորժամ գան ի դատաստան,  նա առնու անսղալ: - 129.  ու գայ դատըստնի 

տառպելն – 145. Եւ թէ ի  դատաստան ընկնի՝  նա զինչ թագաւորք են սահմանել՝ 

նա այս է, որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ … նա կամաւոր 

սպաննութիւն է համարած – 156. Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի 

դատաստան չընկնի – 157. նա ի այնոր վերայ /գրքում` վերա/ երթայ դատաստանն: 

-  160. Բայց դատաստանն բնաւ չունի քաւութիւն եւ ոչ խղճալ մեղանչականին:-161. 

Վասն դատաստանաց եւ կանոնաց – 161. Ապա թէ ոչ՝ որ ի դատաստան /ծն. 

դատան/ ընկնի՝ նա  տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք 

ընկերին խմցոյց – 162. ապա թէ վնաս լինի՝ նա ի վերայ զարկուցն վնասն կտրվի ի 

դատաստանն – 162. եւ թէ չքշտէ, ու համբերէ եւ գայ ի  դատըստն /ծն. եւ 

դատըստնի/ ՝ նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. Բայց ի վերայ 

ամենայնի դատաւորաց ստուգելոյն է դատաստանն՝ պնդելն եւ թողուլն: - 166. նա 

կանոնացն է գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 166. 

ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ - բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս 

/ծն.դատաստանագիրը/ ծերացեալ մտաւք – 4. 

ԴԱՏԱՍՏԱՆԵԼ -  Եթէ ոք դատաստանի /ծն. դատաստան/  եկեղեցոյ աւրինաց կամ 

դարպսու … նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, որ  մեռնի անսղալ – 76.  

եւ թէ  դատըստնին թէ՝ զմեր իրիկունքն առի, ու զմեզ չաւգտեցուցին՝ նա կու 

հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան – 77. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս 

անխել եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ՝ նա պատեհ է աղէկ ստուգել, որ 

վստահի հայնց է ու առանց ոխութեան՝ նա այն կանոնացն է հասել, եւ ոչ 
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դատաստանի – 166. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և վճար լինի  

ըստ մեղանացն – 173. 

ԴԱՏԱՎՈՐ   -  Տե՛ս    ԴԱՏԱՒՈՐ 

ԴԱՏԱՐԱՆ – Կանոնք եւ դատարանք այսով բաժնին յիրացմէ - 161. 

ԴԱՏԱՒՈՐ,ԴԱՏԱՎՈՐ - Եւ արդ գրեցի զսա … վասն աշխարհական  դատաւորաց 

եւ թագաւորաց: - 4. Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորացն գրել – 

5.  եւ զայլն ի յայլ դատաւորքն թողու – 11. Բայց պարտ է ամենայն դատաւորաց 

գիտենալ, որ երազի նման է  աշխարհիս ամէն  վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. եւ 

ամենայն ծուռ դատաստանաց համարս տալոց են առաջի ուղիղ դատաւորին՝ 

Քրիստոսի: - 14. նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն  ու ի բանն եւ ի  

կարիքն – 19.  որ թէ  եկեղեցական դատաւոր  եւ  թէ աշխարհական լինի՝ ու 

ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն  

զինք ի դատաւորական աթոռոյն – 20. Եւ տեսէք՝ թէ քանի՞ պնդանք կայ 

հայրապետացն և այլ  դատաւորաց եկեղեցոյն – 29.  Բայց դատաւորին պարտ է 

փնտռել ըղորդութեամբ եւ ընտրել զակամայ  սպաննութիւն: - 32. Բայց դատաւորն 

եւ եկեղեցին շատ փնտռումն պատեհ է, որ այնեն – 33. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ 

առաջնորդն եւ զաշխարհի դատաւորն /ծն. դատաւորքն/, որ ուր երէց գտնուն՝ որ 

առնու, նա զկարգն առնուն – 54. Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ 

քըշտէ, նա  եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն 

մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. թէ թագաւոր լինայ եւ թէ 

դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ ի ժողովրդենէ առցէ զվրեժն: - 74. եւ զմարմնաւորն 

դուք գիտացիք, որ դատաւորք /ծն. դատաւորքդ/ էր երկրի: - 95. Եւ այս է 

դատաւորաց /ծն.դատաւորացն/  սահմանն – 95.  վասն զի  թէ  մարդ զոք մի աւտար  

առանց դատախազութեան սպաննէ՝ նա զինք նորա փոխան  չարամահ կու այնեն՝  

Մովսէսի եւ այլ  նախնի դատաւորացն աւրինաւք – 96.  Բայց թէ  կարէ դատաւորն 

ծածկել ու հաշտեցնել՝  նա իր կամ է - 98.  Կին՝ որ առանց եկեղեցւոյ եւ առանց 

հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց, որ  հաւնեցնէ զդատաւորն, թողու զայրն ու 

փախչի՝ նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105. Կու հրամայէ 

աւրէնքս դատաւորաց – 107. Բայց դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն 

– 120. եւ դատաւորն զգողն հոգայ: - 121. Բայց խիստ հաստատուն այն է, որ 

դատաւորին ձեռնգրով լինի: - 129. Բայց դատաւորք /ծն.դատավորքն/ պատեհ է, որ 

աղէկ տեսնուն զպոմըննին – 132.  ու  թէ  չգտնվի՝ նա ի յերդումն է եւ ի կիսավճարն, 

կամ զինչ ցեղ որ լսէ դատաւորն յերկուքէն եւ ի վկայից ու ի դրացներոյն, եւ ըղորդ 

զիրաւունք անաչառ այնէ: - 136.  այդ ի  դատաւորին կամքն է - 138.  նա ի 

դատաւորին կամքն է, թէ վասն իր հոգոյն խղճայ եւ խրատ մէն տայ: - 141. 

դատաւորք /ծն.դատաւորքն/ աւրինաւք զնոյն պարտին արբուցանել անաւղացն: - 

144. Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք /ծն.դատաւորքն/  զքշտածին կամաւք զիր 

զարկսն՝ նա թէ  կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ  
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մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. նա զիր վարձն ըստ արժանոյն  

դատաւորին տեսովն առնու: - 146. նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ 

զճշմարիտն իմանայ - 147. Յայս պիտի հայիլ դատաւորացն, ու պատրաստ կենալ 

յանմեղ արենէ:  - 150. արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն –

162. ապա թէ յաղփրթութենէ լինի՝ նա այն ի  դատաւորին խեղճն է՝ որ  ըստ 

մեղանացն չաքուցն տուգնէ զմեղկանն – 165. Բայց ի վերայ ամենայնի դատաւորաց 

/ծն.դատաւորացն/   ստուգելոյն է դատաստանն՝ պնդելն եւ թողուլն – 166. 

ԴԱՏԱՒՈՐԱԿԱՆ -  նա  ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն և զէդ  

աստուածածախ տուժեն – 20. 

ԴԱՏԵԼ -  զի այս թագաւորին է՝ որ ինքն դատէ - 11. նա զէդ աշխարհական դատեն 

զինք – 19. նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն ու դնեն 

յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21. նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք, որ զէդ 

սպաննաւղ դատեն զինք: - 22. Վասն թէ որպէս եպիսկոպոս զոք դատէ  կամ ձգէ ի 

կարգէն – 28. Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ 

թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: - 28. նա զայնպիսին 

զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել – 60. եւ թէ քրիստոնէ է,  եկեղեցին քննէ, 

եւ զոր պարտն է՝ ի դարպասն տայ որ դատէ: - 74. նա դատեն զինք իշխանաց 

իշխանաւքն: - 82. Եւ զիշխանքն դատէ իշխանաց իշխան՝ իշխանաւքն  եւ իրենց  

տեսովն – 82. նա իրենցովն զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն – 82. Եւ այլք հայն 

ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն – 82.  նոյնպէս եւ թէ նախարարնի լինի՝ նա իր ընկերքն 

դատե  զինք – 82.  Եւ այլ ցած շինականք՝ հեծելվորք ամէն մէկ զիրն կարեն դատել – 

83.  Եպիսկոպոսն զերէցն  եւ զսարկաւագն դատէ եւ ի կարգէ ձգէ - 83.  սոքա 

երիցանցէ դատին /ծն.դատեն/  եւ աքսորին: - 83. նա զէդ մարդասպան դատեն 

զինքն – 94. եկեղեցին միապէս խնամաւք դատէ - 95. այն հայրն՝ որ շան պես  զիւր 

միջաց բերած որդիքն ուրանայ … դատի յԱստուծոյ: - 113. Բայց զազգն եւ 

պահաւղքն  դատեն եւ քաւել  տան – 115. զայն գտնաւղն զէդ  զգող դատեն – 118.  

զինք զէդ գող ու  անհաւատ դատեն /ծն.տուժեն/ - 127. զայն ցեղն երկու ազգ պիտի 

դատել – 141. նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն – 141. Վասն որ դատած կամ 

մատնած լինի ի մահ – 146. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն  պատճառանաց … 

նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք – 146. տուգնաւք եւ զնդանով 

դատեն – 154. 

ԴԱՏԻԼ – նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան, նա եւ ըստ 

արժանեացն դատիլ /ծն.դատել/ - 77. 

ԴԱՏՍՏՆԵԼ – նա պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել /ծն.դատաստանել/ - 25. 

նա թէ  երէցն դատըստնի՝  նա իրաւունքն հայնց է, որ  տըպլէ զիր իրիցուն վզենն: - 

55. 

ԴԱՏՎԵԼ - Եթէ եկեղեցականք  լինին՝ նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին – 83. Եւ թէ 

գողցել լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող – 147. 
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ԴԱՐԲԻՆ - Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք. բայց զդարբինն եւ զհիւյսն ու 

զքարգործն աւելի: - 14. 

ԴԱՐՁ - Բայց դարձ  իրացն թէ լինի՝ նա հարսնից ծախքն չդառնայ – 131. 

ԴԱՐՁԵԱԼ – Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի 

Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ – 57. 

ԴԱՐՁՆԵԼ -  եւ զիր պռոյգն եւ  զինչ բերել լինայ զամէնն ի յինք դարձնէ 

/ծն.դարձցնէ/ - 89. Եւ թէ ոք չարկամ յիշվէ ումեք իրք տանի, եւ  հանդիպի երթալ 

այլվայ շահել կամ դարձնել /ծն.դարձնեն/ զիրքն, նա կու հրամայէ աւրէնքս որ 

ամէն իրաց տէր … առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. եւ պարտական են թագաւորք 

եւ զաւրագլուխք՝ որ զիրենց երկրին վզենն մենակ դարձնեն ի ճանչաւղն: - 118. որ 

կարէ զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել – 138. Արուեստաւոր … դարձնէ ըզվարձն 

եւ զնիւթն զոր առել լինայ – 146. հայնց որ թէ խլած լինի՝ նա իրաւնաւք դարձնէ ու 

առնու – 150. նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն – 162. նա տան 

անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն: - 162. 

ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ -  եւ զբազումս  դարձուցին ի Քրիստոս: - 68. 

ԴԱՐՁՑՆԵԼ -  զինչ որ տուել է՝ նա դարձցնէ: - 120.  նա որդիքն եւ ազգն կարեն 

դարձցնել  հետ տարոյն: - 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ 

բերէ՝ նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ, քաւել թէ 

տրիոջն կամաւք լինի յիմելոյն պոմանն: - 120. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն 

փնդռել ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ վճարել – 123. եւ յայնկից ի վեր չկարէ 

գնաւղն դարձցնել: - 126.  Եւ թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ - 147. 

ԴԱՐՄԱՆԵԼ -  Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն ուրանայ …  

նա այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. 

ԴԱՐՊԱՅ - եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի /ծն. տուրպայի/ 

քըշտանացն՝ նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն – 127. 

ԴԱՐՊԱՍ - եւ զամենայն զրկելոցն եւ զգանկտվորացն դարպաս բռնէ և իրաւունք 

այնէ: - 9. եւ զկինն ու զորդիսն ծառայ տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. Եւ թէ 

յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն՝ նա կէսն այսոր է գին որ ի դարպասն տան, եւ 

դարպասն կիսէ ընդ սպանած թուրքին ազգն: - 11. նա առնուն զկարգն եւ ի 

դարպասն տան զինք, որ զէդ զպաննաւղ  դատեն զինք: - 21. եւ տուժվի ի 

դարպասէն իրաւամբք: - 22. նա զկարքն առնուն ու դարպսուն /ծն.դարպասուն/ 

նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն՝ զէդ գողոյ ու անհաւատի: - 23. նա ձգվի 

յաթոռոյն եւ տուժվի ի դարպասն: - 24. ի թագաւորական դարպսէ հարկապահանջք 

գան – 27. Եւ ի դարպաս ու ի հանդէս պատեհ է, որ հնազանդութիւն այնէ 

եպիսկոպոսն արհիեպիսկոպոսին – 27. նա դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն – 32.  

զի լաւ դարպսուն /ծն.տարպասուն/  է քան անհաւտին որդւոցն: - 54. նա թող ի 

պարոնութեան /գրքում՝ պարոնության/  դարպասն տայ զինք եկեղեցին – 54.  եւ 

զոր պարտն է՝ ի դարպասն տայ որ դատէ: - 74. Վասն որ եկեղեցւոյ եւ դարպասի 
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հրամանաց չհնազանդէ - 76. Եթէ ոք դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց կամ  

դարպսու … մեռնի անսղալ: - 76. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի 

յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ  դարպասն – 80.  Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն 

հրամայէ  ձգել ի կարգէն, եւ  առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն – 80. Եւ այլք 

հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ յիրենց դարպասն զիրենց ճորտերն – 82. Եւ այսոր 

բանիւ է սահմանած, որ երկուքն սպաննելն իրավունք է՝ ազատ ի դարպսէ 

/ծն.դարպասէ/: - 94. նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, ու 

երեշխաւոր տայ որ այլ չայնէ - 106. ի դարպսու /ծն.դարպաս/  դատաստանն ելնեն 

ծնաւղքն – 114.  Եթէ  քեզ ոք պարտք պարտենայ՝ նա մի մտեր ի  յիր տունն՝ որ ընդ 

ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել … քաւէլ թէ դարպսուն/ծն.դարպասուն/ 

հրամանաւք … նա պատեհ է: - 116. հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ 

ու դարպսով առնու – 117.  քաւել թէ պարոնութեան հրամանաւք լինայ այրել 

զյիմեցնելն եւ դարպսով: - 117.  որ երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով 

կեցցնէ - 118.  եւ հանչաք չորս ի դարպասն տուգանք տայ: - 118. Վասն որ զայրի 

կնիկ չէ պատեհ գրաւկնիլ առանց դարպսու – 119. ապա դարպսու տեսովն վճարվի 

զիր պարտքն. զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ՝ այն կնկանն է, այլ դարպսուն է, վասն 

այնոր որ ամէն այրի ի դարպսուն պահն է: - 119.  նա զարեան գինն ի դարպասն 

վճարէ - 133. եւ կամ գնէ ինք զինք ի դարպսէն/ծն.դարպասէն/ - 136. բայց կարգ 

չկայ՝ որ քաշէ, եւ ոչ տուգանք ի դարպասն՝ վասն սպաննութեանն: - 143.  ապա  

այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի 

դարպսէ - 144. նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ - 145.  ապա 

զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն տուգանք – 145. նա դարպասն վճարել տայ, եւ 

հանչաք մի այլ տուգանք ի դարպասն տայ: - 145-146.  նա տուժվի ի դարպսէ եւ 

յիրաւանց: - 150. Եւ թէ դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի …նա  տուգնաւք եւ զնդանով  

դատեն զինքն ըստ արժանեացն – 154. նա այն է զինչ որ դարպասն  այնէ 

զիրաւունքն: - 157.  ու թէ գայ ի դարպաս՝ նա իրաւունք է որ զնա վճարես – 158.  եւ 

առնու դարպասն հանչաք մի այլ ի քեզնէ: - 158. նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ 

զդարպսուն հնկակն: - 167. Եւ ի հաւտ դարպսուն պիտի արիանալ – 168. Զի թէ 

պառիկոս առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն՝  նա գող է, ու տուգանք 

պարտի … ի դարպասն: - 168.  Ապա թէ …  երեք հետ սէր այնէ անսնոյն տիրոջն, եւ 

հետ  այնոր դարպսուն … նա արժան է: - 168. Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու փնտռել 

վկայաւք՝ որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս /ծն.տարպայնի/ ասցել լինայ եւ ի  

դարպաս այլ գնացել ու  ասցել – 169. ու թէ աւիրեն՝ նա դարպասն պարտի, որ 

պատժէ - 171. 

ԴԱՐՊԱՍ ԲՌՆԵԼ   -     Տե՛ ս   ԴԱՐՊԱՍ 

ԴԱՐՊՍԵՑԻ - Դարպսեցիք հարկեւորած լինին յերկրէն: - 14. 

ԴԵԿԱՆ -Եւ թագաւորն մէն է՝ որ  կարէ դեկան շինել–9. եւ ընդհանուր գին արեան 

քրիստոնէին ԳՃ դեկան պերպեռատ է - 10. Եւ եկեղեցականք չխնայեն զդեկանն ու 
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զեկեղեցիս Աստուծոյ  աղջաղջ պահեն – 37.  որ զդեկանն գրեն ու զժամն վճարեն: - 

37. Վասն արգելելուն եկեղեցականաց դեկան  տալ ի վաշխ – 59.  Եւ թէ իսկի 

եկեղեցական մարդ … իշխէ դեկան /ծն.դիկան/  տալ ի վաշխ ու բանեցնել … նա 

զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն – 59. Եւ քահանայ որ դեկան տայ վաշխով՝ 

վարվի յամէն եկեղեցոյն անսղալ: - 62. եւ նա զիր դեկանն ի ծախաւղէն առնու 

անյապաղ – 121. ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս – 129. նա զայն վզենն դեկան 

վճարէ: - 135. նա ԻԶ  մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

ԴԵՀ,ԴԻՀ - Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած լինի երկու դեհն – 50.  զի ի յոր շատն 

ի յաղէկ դեհն հաճին նա  զինչ որ  այլք հակառակ վկայեն՝ նա աղէկին հաւնի որ 

լինի: - 57. Բայց երկու դեհին հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ երկուքն 

մաշեցին՝ վճար չկայ – 84. Եւ թէ  նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման 

դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա կարեն դնել մէկ  դիհն /ծն.դեհն/  եւ մէկալն, ու այն  

ընդունելի է: - 86.  Եւ այս իրաւունք ի  երկու դեհն /ծն.դիհն/  մէկ է - 86.  Կին որ 

ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ՝ նա պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ ի յոր 

դեհաց /ծն.դիմաց/ է, ի յայրկնէն՝ թէ  կնկնէն: - 89. Ապա թէ կինն լինի խաբել զցուլն՝ 

նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է - 96. Եւ այլ հրամայէ աւրէնքս, որ այս 

հայրենէտրութիւնս ի հաւրն դեհաց /ծն.դեհացն/ ինչվի չորս երեսքն յիշվէ - 110. 

Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն՝ մաշի ի յերկու դեհացն՝ նա չկայ 

վճար: - 131. Եւ որ ի հիւընդին դեհն լինին պատճառք՝ նա այս են, որ կամ լինի ի 

հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ – 153. բայց ի հրամանաց ելածն եւ ընդ 

ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ այլ դեհ գնացածն  քան ընդ որ պարոնն հրամէ՝ 

նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 166. 

ԴԵՂ -  Եւ թէ ցաւ ինչ կենայ՝ նա ջանան դեղերով: - 89.  Ու թէ  չայժենայ ինչ դեղն՝  

նա հային յայրն ու կինն – 89.  Եւ ի վերայ ամէնին դնէ զդեղն եպիսկոպոսն – 89. Եւ 

դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ  սղալէ ու չկարէ  գալ առ 

հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի  դեղ տայ, նա պեղծ բերէ - 153. եւ են որ վասն սիրոյ 

դեղ տան, և սպաննեն – 155.  նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք  տայ – 157. 

ԴԵՂԳԻՆ – նա զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ: - 138. եւ զդեղգինն յայնոր վերայ 

դնեն: - 140. նա դեղգինն ըստ տղայի հասակին լինի: - 140. Եւ թէ խոց լինի մահու՝ 

նա  քշտաւղն տայ զդեղգինն – 141. եւ զդեղգինն ու զբժշկերոյն կամ ի յազգն տայ, 

կամ ի հոգին: - 145. ու  զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. 

ԴԵՂԴՐԵԼ – նա դեղդրեն զնա գիտնական վարդապետք: - 75. 

ԴԵՂԵԼ – Կին որ զայրն դեղէ կամ  ցլու սպանել տայ – 95. 

ԴԵՂՆԱԽՈՒՆԿ - դեղնախունկն եւ այլ այսպիսի իրք որ քաղելով լինի … նա 

իշխանացն է - 16. 

ԴԵՌ - Եւ դեռ այն մէն չէ - 40. Եւ տեսէք թէ սուրբ հայրն Սահակ քանի  տարով 

յառաջ, երբ դեռ Յունաց գրովն վարէաք, զգուշացոյց զմեզ …  որ ամէն ազգ եւ երկիր 

իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 41. Եւ չէ դեռ այտ մէն, ապա  
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զհաղորդն եւ զպատարագն այլ կու ծախեն: - 53. որ դեռ ոչ զեռսուն տարին մարդն 

չէ լցել՝ նա երէց չայնեն – 63. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ տալով յանդիմանեն – 72.  

եւ թէ դեռ անկերպարանք  լինի եւ խլինք՝ նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. Զի 

գրեալ է յաւրէնսն, որ՝ դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն … նա նզոված է 

յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. հայնց որ, դեռ թէ հայրն կամենայ զինք պատրան 

տալ որդւոյն ի մեղանքն՝ նա չէ պատեհ առնուլ – 115. քաւէլ թէ դարպսուն 

հրամանաւք եւ թէ դեռ ու մարդ այլ ուզես ի  հետդ՝ նա պատեհ է: - 116. եւ դեռ 

իրաւունք է, որ գողունին ամէն դառնայ – 121. Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց 

որ դեռ  կինն չլինի գիտացել՝ նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 

131.  Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն – 138. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան կու հրամայէ 

աւրէնքս – 142. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ 

ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի  դեղ տայ, նա պեղծ բերէ - 153. 

Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա դեռ կամաւոր է 

համարած – 156.  նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ – 158. Եւ զայս դեռ կու 

ներենք - 172. 

ԴԵՒ - եւ ոչ ասացին թէ դիւաց եւ անաւրինաց կերակուր տուք զքրիստոնէք: - 41. 

Զոր թէ հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ  առողջացնէր եւ հանէր զդեւն, նա մեծ 

վարձք այնէր – 42. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն 

միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ՝ նա պատեհ է աղէկ  ստուգել – 166. 

ԴԷՊԻ, ԴԷՊ Ի  - նա զինչ կամենայ կարէ այնել՝ թէ տաճիկ սպաննէ եւ թէ անհաւատ 

դէպի Քրիստոս – 31. թէ յաղքատութենէ լինի պատճառն՝ նա  ներելով այնեն դէպի 

ի հարուստն: - 120. 

ԴԺԱՐ – նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ – 96. նա  օրէնքս դժար կու 

լինի որ այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի – 102. 

ԴԺՒԱՐԱԲԱՌ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի  հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս – 4. 

ԴԻԱԹԷԿ,ԴԻԱԹԻԿ,ԴԻԱՏԻԿ -  Եւ եղբայր, որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն՝ որ ի 

միաբանութիւնն էած է դիատկով /ծն.տիաթկով/  այլ  ումեք իրք տալ–72. ապա թէ 

դիաթէկ/ծն.դիաթիկ/ այնէ՝ նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա յայնոր այլ ոք չկարէ 

յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: -109. Բայց երբ որդի չկենայ՝ նա անճարկութեամբ 

դստերքն այսցեղ ժառանգեն, երբ հայրն չայնէ դիաթէկ /ծն.տիաթիւ/  - 109.  Այս 

ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած, որ թէ  դիաթիկ /ծն.տիաթիկ/  չայնէ հայրն. 

զի թէ դիաթիկ /ծն.տիաթիկ/  այնէ՝ նա  ամէնն ջրեցաւ – 112. 

ԴԻԱԹԷԿ ԱՅՆԵԼ    -   Տե՛ս  ԴԻԱԹԷԿ 

ԴԻԱԹԻԿ               -   Տե՛ս   ԴԻԱԹԷԿ 

ԴԻԱԹԻԿ ԱՅՆԵԼ   -   Տե՛ս   ԴԻԱԹԷԿ 

ԴԻԱՏԻԿ               -   Տե՛ս    ԴԻԱԹԷԿ 

ԴԻՀ                      -   Տե՛ս     ԴԵՀ 
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ԴԻՄԱԴԱՐՁ – որ չկարէ իր որդի եւ ոչ այլ մարդ դիմադարձ կանգնել – 8. 

ԴԻՄԱԴԱՐՁԵԼ - Եւ թէ դիմադարձել է այն յորոյ կապած է, նա ով որ արձակէ կամ 

կարգ տայ՝ նա  ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ  

յեպիսկոպոսացն: - 59. 

ԴԻՄԵԼ – որ շատք դիմեն ու գան ի յուսումն: - 77. Ամ թէ  զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ 

եւ ի կանոնքն՝ նա տան անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու  քաւել զմեղանքն: - 

162. 

ԴԻՊԱԿ -  եւ ուննան սքեմ ոսկի դիպակ վըզնատաշենք – 69. Եւ սքեմ ի վզերն 

ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ – 68. 

ԴԻՊԱՆ - Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն դիպան, նա 

ոսկին թագվորին է անհնար – 12. 

ԴԻՊԵԼ - եւ ելնէ փողոցն ընդ մարդ դիպի /ծն.տիպի/՝ որ մեռնի՝ նա  դարպասն 

զայն կախէ որ դիպաւն – 32. նա անցնի կացինն եւ ընկերոջն դիպի ու սպաննէ - 33. 

նա անցնի եւ մարդոյ դիպի ու մեռնի – 33.  Վանքն  իջուանք ասի. եւ իջուանքն յայն 

դիպի, որ յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց 

երկիրն իջեւանք /ծն. իջուանք/ եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին – 42. Եւ թէ յառաջ 

լինայ ցաւտ դիպել,  որ այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի  ծնաւղքն դառնայ – 85. Ապա աղէկ 

պիտի իմանալ՝ որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո 

/ծն.դիպելոյ/  կամ  ի յայլ իրաց – 124. նա գայ դիպի ու սպաննէ - 154. նա անցնի ու 

դիպի եւ սպաննէ - 154. կամ թէ ձիով դիպի, կամ թէ սայլ կոխէ եւ սպաննէ կամ հետ 

որսոյ կամ ընդ վայր նետէ, նա դիպի եւ  սպաննէ - 154. Եւ թէ մարդ փայտ կենայ ու 

կոտրէ, նա  փրթի կացինն ու  դիպի եւ մարդ սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ յոչ 

կամայն ի խառն է բանս: - 154-155. Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի 

եւ մեռանի կամ վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն – 157. 

ԴԻՐ - եւ չիշխէ ոք՝ յայն որ առանց թագվորին դիր յաւելցնէ: - 13. եւ այդ նոր դիր է 

նոր սահման – 53. 

ԴԻՒԱԿԱՆ – Քահանայի չէ պատեհ, որ մեծ քսութեամբ եւ հպարտութեամբ եւ 

դիւական նախանձով երթան ընդ իրար – 33.  նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական 

լինի ստոյգն՝ նա կանոնացն է գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 166. 

ԴԻՒԱՀԱՐ - Եւ թէ  դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն 

տարին, թէ՝ առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ  առնուլ: - 85.  Վասն դիւահարի որ 

անխելի եւ մարդ սպաննէ - 165. 

ԴԻՒԱՀԱՐԵԼ – Վասն որ անսուն դիւահարի – 166. 

ԴԻՒԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ – Վասն  դիւահարութեան այրուկնաց – 85. Եւ թէ  

դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ` նա պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ ստուգեն, 

որ սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել 

եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ՝ նա  պատեհ է աղէկ ստուգել – 166. 
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ԴԻՒԱՀՐԵԼ - Նոյնպէս է եւ թէ  այրիկն դիւահըրէ: - 85. Եթէ ումեք անսուն դիւահրե 

/ծն.դիւահարի/ նա գիտել պարտ է տերանցն որ ի  յիրենց մեղացն է եւ ոչ յանասնոց 

– 166. 

ԴՄԱԿ - նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն և այլ ազգականացն՝ 

պառկելիքն եւ հալաւն … ի կանանց վանքն  երթայ, եւ  յերիցուն մատղէն ամէն 

մորթին եւ յետի կիցքն դմակովն, ու խասապն եւ  ճրագուն ի վանքն – 44. 

ԴՆԵԼ - Եւ զսիրտ բանիցն առեալ եդի համառաւտաբար: - 4. քան զեղբաւր որդիսն 

դնեն երկրին հաւատարիմքն յիրենց պարոնին աթոռն – 8.  նա հետ թագաւորին 

մահուն զայն դնեն յաթոռն հայրապետով: - 8.  եւ դատեն ու հաւնաւորեն ու դնեն 

յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21. նա տուժանքն այնոր ապաշխարութեամբ լինայ՝ զինչ որ 

եպիսկոպոսն դնէ: - 22. եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան ժառանգ 

դնել – 24.  զիս եպիսկոպոս դիք – 27. որ հրամայէ եւ եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն – 29. 

Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար դնէ՝ եւ ընկնի ու մարդ 

սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. նա կարգ քաշէ՝ զինչ եպիսկոպոսն 

ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն – 32. եւ զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է 

դրել – 38. Վասն սահմանի զոր սուրբն Սահակ է դրել – 39. Եւ Պաւղոս ասէ՝  

կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ երկրորդ զմարգարէս եւ 

երրորդ զվարդապետս – 40. եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի 

կարիքն դնեն զամէնն – 43. Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի 

մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, 

ապա իր ընչիցն մէն.  քահանայութեանն կամ ծխերոյն չկարէ դնել առանց 

եպիսկոպոսին կամացն եւ հրամանացն: - 49. զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել – 50. 

զի ծուռ ու անիրաւ տիպօն դրին: - 53. նա եպիսկոպոսին կարգ դնէ որ քաշէ: - 55. 

նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ 

ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 60. Եւ սոքա կարեն աւրհնել մեռոն ու դնել 

պատրիարք: - 65, զոր եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ - 72. թագաւորք եւ իշխանք իրենց 

վանաց տուն են հաստատել եւ հայր եւ գլուխք դրել այլ եղբարցն: - 72,  որ վասն 

կաշառոյ սոցա հայր դնէ - 73. զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն – 74. եւ թէ երկուքն են 

վատ՝ նա նորն դնէ - 79,  Ապա  զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա՝ թէ հայնց պեղծ լինին, 

որ չկարէ հանդուրժել աշխարհն, նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք 

երկրին կարեն աքսորել: - 81. ի յայնոց ընտրեն  զաղէկն եւ դնեն թագաւոր – 81. որ 

ինքեանք չլինին իշխան դրել – 81. նա իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու 

խրատել եւ այնել զինչ կամին – 82. նոյնպէս եւ զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ 

վարդապետն վասն մեղաց տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ  կտրել, և ի ժամ այնել:- 

84. Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա 

կարեն  դնել մէկ դիհն եւ մէկալն, ու այն  ընդունելի է: - 86. ու  դնէ իրենց կարգ եւ 

տուգանք – 87, որ դնէ զինք ի տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն - 89. Եւ ի վերայ 

ամէնին դնէ զդեղն եպիսկոպոսն – 89. Ու դնեն /ծն,տանին/  առջեւ եպիսկոպոսին – 
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92. մենք եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք դրել /ծն.գրել/  աստ – 

95. նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն է դրել – 

95. նա իր  այնելոցն կարգ դնեն որ ապաշխարէ -100. նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն, 

որչաք որ դնէ նորա զգինքն հայրն – 103. եւ զիր ծառայն իւր ժառանգ դնէ - 109. 

մի՛դներ պռիստիմոն եւ մի գրավ վասն քո – 116. Ապա թէ դնես՝ դու վճարէ - 116. 

Վասն  գրավ դնելոյ – 117. որ  ի յայն պոմանն վճարեն յոր դնեն: - 120.  Եւ որ մեղուք 

վաճառեն, նա թէ  աշունն լինի՝ նա  մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կշռով դնեն 

պոման, կամ կոթրու: - 123. եւ նեհ դնեն ծախուն զպատեհվորն ի վերայ 

չքաւորութեան տարոյն եւ լիութեանն – 127. նա իր ժառանգաւոր յետմնացացն 

լինի, զոր դնէ: - 130. Վասն ծառայից եւ որ չկարէ ոք զծառայն ժառանգ դնել–132. նա 

ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 

138. եւ զդեղգինն յայնոր վերայ դնեն: - 140.  Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա 

կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի այնոր՝ որ տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ 

դնէր –140. ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ ի  վարդապետէն հայնց կարգ քաշէ՝ զոր 

պատեհն է, որ դնեն: - 142. Բայց ակամայ պատահելոյն ապաշխարութիւն է՝ զինչ 

եպիսկոպոսն եւ  վարդապետն դնէ  նոցա: - 143.  Ու դնեն ի յինք նշան – 144. ապա 

թէ ընդ ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալ  տված՝ նա ի լման վճարէ: - 147. Բայց թէ 

աւերակք լինի ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր դնեն՝ 

հայնց որ այլք չզրկվին,  ինչվի լցվի. ու երբ լցվի՝ նա ապա զըղորդ սինաւռ դնեն – 

151. Եւ կամաւորն այն է, որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու սպաննէ - 155. Կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ  ով նոր տուն շինէ՝ նա  բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ - 158. նա իր 

չաք մի կարք դնեն ըստ ուժոյն – 166.  Բայց թէ արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ 

փրթուցած լինայ ու այնէ վնաս՝ նա անսնոյ տէրն  վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն 

հնկակն: - 167. Ապա թէ վասն ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա արտի պատ չկարէ 

լինալ – 168. խոզրարծ պիտի դնել, կամ զմաւտակայ շինութիւնն քակել – 169. 

Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝ քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ զգեղերոյ /գրքում՝ զգերոյ/  

դնել պիտի նշանով եւ  գրով ամըրցնել – 170.  զի թէպէտ եւ յառաջն դրած կենայ՝ 

բայց ու յետինն պիտի որ շատնան: - 171. ու արգիլել բնաւ չէ պարտ, կամ  տեղ որ 

այգի չէ՝ նա խնայել դնաւղացն – 171. Զջրաղացպներն  կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ 

հատուկ եւ հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն 

զաղունն – 171. եւ ի զնդանն այլ  դնեն եւ տան ապաշխարել: - 172. Եւ իրաւունք է, 

որ զդրած պոմանն եւ զվարձն անպակաս տան իրենց – 173. 

ԴՆՎԵԼ - Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն՝  որ 

անհնար արծաւղ  դնվի վարձով, որ վնաս չլինի եւ  ոչ սպաննութիւն: - 168. 

ԴՈՒ - Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս քո, ի պահել ինձ յոյժ: - 3. Երանի թէ 

յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ զպատուիրանս քո: - 3. Յայնժամ 

ես ոչ ամաչէի ի զգուշանալ ինձ ի պատուիրանս քո: - 3. Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, 

յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս ուսայց զիրաւունս արդարութեան քո: - 3. 
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Զիրաւունս քո պահեցի, մի՛ թողուր զիս մինչև ի սպառ: - 3. զի եւ դուք յիշեալ լիջիք 

առաջի Քրիստոսի: - 4. Զամէնն զինչ որ աստէն գործէք՝ դուք անդէն գտանելոց էք – 

15. զի Քրիստոս հրամայեց՝ թէ՝  որ զձեզ անարգէ՝ զիս անարգէ - 19.  դու ես վէմ – 

40.  Բայց այս այն է, զոր գրել է առաքեալն՝  թէ յանձն առնեմ ձեզ զՓիբէ՝ քոյր մեր՝ 

որ է սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 67.  նա զայլն դուք գիտացէք, թէ ինչ է: - 71. դու արա 

նմա զէտ զանարգանացն – 75.  Ու թող ի ձեր քսակդ չմտէ ի յայն հարամ իրացն: - 

79. Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն տարին, 

թէ՝ առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. եւ զմարմնաւորն դուք գիտացիք, 

որ դատաւորք /ծն.դատաւորքդ/ էր երկրի – 95. Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ 

խոստացել լինայ թէ՝ պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ խաբել զկինն՝ նա ճարն է 

որ պսակվի – 96.  նա դու զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն  տուր – 111. դու զերկուքն 

մէկ աղբայր հաշվէ - 111. Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝ մի՛ դներ պռիստիմոն եւ մի՛ 

գրավ վասն քո – 116. Ապա թէ դնես՝ դու վճարէ - 116. Եթէ քեզ ոք պարտք 

պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 

116. Եւ այլ իրվիտ ի քո  հրամանքդ է ամէնն. ի քո  լաւն է, թէ մեր խրատուս լսես: - 

116. ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ - 136.  բռնէ զքո անսունն՝ քշտան է - 137. զինչ 

քեզ պեղծ է,  դու քո ընկերին մի՛ առներ – 144. Այլ կու հրամայէ Մովսէս՝ թէ՝ մի՛ 

խլեր զհնոց սահմանած սինաւռն քո սինաւռկցերոյն, բայց քո ըղորդութեամբ պահէ 

ըղորդ իրաւնաւք– 150. Մի՛ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն՝ կամ զկարաւտելոց 

իրաւունքն՝ կամ զայնոց որ ի քաղաքաց ի քո  բան բերես. զի Աստուծոյ արեգակն 

հայնց կու ցայթէ ի  նորա վերայ  զէդ ի քո – 158. եւ առնու դարպասն հանչաք մի այլ 

ի քեզնէ: - 158. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու փրթած՝ նա պատեհ է բռնել, ու  

չառնուլ վարձ. զի թէ այսաւր դու քո ընկերին այնես նա յեգուց քո ընկերն քեզ  այնէ 

- 163.  Եթէ կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին  արդէն ի հետ 

չհընձես – 164. Եթէ յայգի մտես՝ որ քո չէ՝ նա դու փորովդ կեր,  քեզ հալալ է: - 164. 

Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք ի  տէրն ձգէ, ու  

զիր գինն առնու, թէ յիմնայ  որ առ քեզ այլ լինայ լել: - 167. եւ նա զքո  պարտքն 

վճարէ - 173.  ապա դու զնորա վարձն  տուր – 173. 

ԴՈՒՊԼ -  նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ /ծն.տուպլ/  վճարէ զիրքն – 23. Եւ 

չորրորդ դասք եպիսկոպոսունքն են, նոյն սքեմովն ու դուպլ նափորդով: - 66. եւ 

դուպլ /ծն.դուբլ/  տայ վճարել զաղքատաց վնասն – 171. 

ԴՈՒՌՆ -  Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի 

եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի վերայ՝ որ  ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ՝ 

չթողուն պրոպատիկէ աւազանովն: - 37.  Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ 

եկեղեցւոյ դուռն  փակէ կամ զժամն խափանէ - 47. Ապա թէ ապաշխարէ երկու 

տարի մեծ հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի ներք չմտնէ … նա ապա  

հաղորդութեան արժանի լինի – 61. 
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ԴՈՒՍՏՐ - Եւ զդստերսն /ծն.դստերք/ իրաւունք է՝ որ ի նահապետութեան տուն 

կարգեն – 8. նա որդոց որդիքն ժառանգեն զթագաւորութիւնն եւ ոչ դստերացն – 8. 

Բայց թէ անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, նա 

կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն 

թագած դստերն որդիքն – 8.  Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք 

լինին, նա հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն 

մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն – 8. նա անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ ժառանգեն – 

109. Եւ թէ կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ տուն՝ նա այնոք երկու քոյրն մէկ 

քուրոջ բաժին առնուն իրենց: - 109.  Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն … նա այնոնք 

ժառանգ ոչ լինին. եւ ոչ թոռն որ ի դստերէն լինի – 109. Բայց ի վերոյ գրեալ 

ժառանգութիւն դստերացն՝ հաւրեղբարք եւ հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ 

դուստր կենայ: - 109-110. Բայց թէ կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանգ՝ նա  

հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն առնու, եւ ոչ  հաւրեղբաւրորդիքն: - 110. թէ 

ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք/ծն.դուստր/ եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ 

յեղբաւրորդիքն հասնի – 110. նա որդի եւ դուստր /ծն.դուստրն/ ի մաւտ է քան 

զթոռն ի ժառանգութիւն – 111.  Վասն որ զիր դուստրն ծախէ վասն աղքատութեան 

– 133.  Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի՝ նա կարէ զէդ 

ծառայ մի ուննալ զինք – 133. եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա 

մեռնի, կամ վարդապետ զաշակերտ կամ մայր զդուստր … որ  մահ լինի զինչ ցեղ 

ու է … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154-155. 

ԴՈՒՐ – որ ի դուրս տանին ի դուր /ծն.դոյր/  տեղ – 74. 

ԴՈՒՐՔ -  ի վանք եւ ի դուրք զամէն մեկ ի յիր սահմանն պահէ: - 38. 

ԴՈՒՔ - եւ դուքերն /ծն.տուկերն/ եւ մուխթասպնին ի վերայ այսոր սաստելով 

ըղորդ պահեն – 126. 

ԴՊԻՐ - եւ գլխաւոր քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս … եւ  դպրին կէս բաժին 

– 34.  եւ կարէ այնել զայն, որ է ի վայր  քան զդպիր եւ զերկու աստիճան եւ 

ապաշխարաւղք եւ կրաւնաւորք: - 66. 

ԴՍՏԱԿ - Եւ պատեհ է որ  յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի 

սերմունցն դստակ /ծն.տստակ/  մի եղի … իր եկեղեցոյն  տայ – 45. 

ԴՐԱՄ – նա կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 45.  եւ տայ կնկան ազգին 

հարիւր դրամ տուգանք – 97. նա տայ հաւրն յիսուն դրամ – 97.  եւ առնու զիր 

դրամն /ծն.դեկանն/ - 122. Եւ զայնոք, որ դրամ քշտեն կամ դրամ հարթեն՝ անխեղճ 

առ պարոնութիւնն՝ զձեռքն կտրեն ի պակասն: - 127. նա զայն կոտրած անսունն 

առնու հորոյն տէրն՝ եւ զէդ որ էր  անարատ՝ վճարէ նորան թէ անսնով եւ թէ 

դրամով: - 137. Վասն որ դրամ տայ ի փոխ վաշխով – 161. 

ԴՐԱՑԻ - նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք 

դրացենացն/ծն.դրացնացն/ եւ ազգին–98. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ  վասն 

տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր  դրացին /ծն.դրացինն/ եւ ընկերն 
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ու գնէ՝ նա ի պոմանն է իր  համբերելն: - 122. զինչ ցեղ որ լսէ դատաւորն յերկուքէն 

եւ ի վկայից ու ի դրացներոյն, եւ ըղորդ զիրաւունք անաչառ այնէ: - 136. Եթէ կենաս 

ու հնձես՝ դու  պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին  արդէն ի  հետ չհընձես – 164. 

ԴՐՈՒՍՏ -  Ապա աղէկ պիտի իմանալ՝ որ դըրուստ /ծն.տըրուստ/  ի վատ թրծելոյ 

լինայ պատճառն – 124. 

ԴՐՎԵԼ - Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ՝ նա դառնայ յեաւթն աւուրն 

փորձէն եւ ի պոմանն, որ  դրվի  ի վերայ: - 122. 

ԴՐՎԵԼ Ի ՎԵՐԱՅ      -    Տե՛ս   ԴՐՎԵԼ 

  

  

  

                                   Ե 

  

  

  

Ե  -  նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62. Եւ թէ ի 

խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ - 

163. 

ԵԱՒԹՆ – կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ 

եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100. Բայց ըղորդ գրաստնոյ վաճառն այս է, որ եաւթն  

աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ, եւ թէ ոչ՝ նա ի յետ տայ: - 121. Նոյնպէս եւ 

կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ՝ նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի 

պոմանն, որ դրվի ի վերայ:- 122. 

ԵԳԻՊՏՈՍ - Մեծն ի հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին 

/ծն.յԵգիպտոսն/, որ այլոց իշխէր ի հին սահմանն – 56. 

ԵԶՆ - Եզն  այլ ծառութիւն չպարտի, զի  զիւր հնկակն տվել է: - 13. Ապա ի դուրս 

կարես գրաւկնել զինքն  զինչ ցեղ ուզես բայց  ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ 

գրաւկնել – 116. Վասն եզանց վաճառի  - 121. Եւ եզին որ լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս 

եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ  լինի – 121 

ԵԹԵ    -    Տե՛ս   ԵԹԷ 

ԵԹԷ - Եթէ /ծն.կայ/  կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ, նա  իրաւունք է որ 

կտրճերն հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ 

կամաւք սպաննէ՝ նա նորա արեան վրէժխնդիրն թագավորին է - 11. Եթէ երթայ 

թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ  շահին՝ թագվորին է– 11. Եթէ 

իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ  ընդ թագաւորի հնազանդութեամբն լինի՝ 

ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է - 15. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ 

յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ, նա թէ հին դաղ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ հին 

թագվորի է լել, նա այլ վայ թագվորին լինի -17. Եթէ երկու մարդ յիրար  անցնին ի 
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ծեծ եւ կամաթք մարդիկք լինին՝ նա տուգանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. Եթէ ոք  զիր 

հորն բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն խեղդվի, նա արեան տէր 

է ածաւղն: - 18.  Եթէ ոք մշակ վարձէ՝ ու առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ 

ի բան, կամ իրք տայ վերցնել՝ որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի 

դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 18. Եթէ ոք՝  որ չէ քահանայ աւծեալ 

եւ կամ արժանի քահանայութեան, եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական 

բաներոյ  զինչ ու լինի՝ ծռութեամբ եւ լքաւով, նա թէ  քահանայ  չէ աւրհնած՝ նա զէդ 

աշխարհական դատեն զինք – 19.  Եւ եթէ իրք կենայ՝ որ ճանչնան, որ ըղորդ իր 

լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու  տալ տիաթկով իր ազգին – 20.  

Եթե ոք ի  յեկեղեցւոյ ձիթէ … կամ  յայլ  իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ 

դուպլ վճարէ զիրքն – 23. Եթե եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ 

ու գայ յուղղութիւն՝ նա չկորսնէ վասն այնոր իրք: - 23. Եթէ ոք վասն թագաւորի 

անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա 

պատեհ է՝  յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. Եթէ որպէս պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսունն իրաց հնազանդութիւն այնեն. նա պարտ է գրել՝ որ եպիսկոպոս 

որ արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ՝ նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան – 26. Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի 

կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: - 28. Եւ 

եթէ /ծն.երբ/  կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ անկեալն ի կարգէն ու 

եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով  որ ապաշխարէ - 28. Եթէ /ծն. 

և թէ/ ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն եւ իր այլ 

հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր  եւ կէսն չար կենան ու ասեն՝ ու 

կէսն բարի, նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. Եւ 

ոչ եթէ  զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն՝ 

որ կու ասեն՝ թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42.  Եթէ այր եւ 

եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի  մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր  ազգէ իր 

յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել – 49. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ 

քահանայութիւն կու այնէ՝ նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ 

վարդապետաւք փնտռէ հետ իր:-54. Եթէ եպիսկոպոս կամ երէց ջանայ զիր ընկերոջ 

զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  արգելեն  

զինքն ի յայն  գործոյն: - 58.  Եթէ ոք զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր 

դատաստանն ինք Աստուած է հրամել ընդ Մովսէս – 74. Զի եթէ /ծն.որ/  ոք 

զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝  եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 

74. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ թէ  ինչ 

մարդ է եւ կամ յինչ հասակի – 74. Եթէ ոք դատաստանի  եկեղեցոյ աւրինաց կամ 

դարպսու, նաւմաւսով արած լինի  ու կտրած՝ անհնազանդ լինի, նա զայս 

Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, որ մեռնի  անսղալ – 76. Եթէ եկեղեցականք 

լինին՝ նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին, որպէս գրել ենք: - 83. Եթէ /ծն. եւ թէ/ 
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տղայք կենայ ի մեջ, ու պատճառաւորն հայրն լինի՝ նա զտղայքն մայրն ուննայ, եւ 

հայրն այլ կին  չկարէ առնուլ առանց կնկան հրամանացն – 87. Եթէ այրիկն խեվ 

լինի ու պեղծ, եւ թողու զկնիկն … նա յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն բերեն զայն 

փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք՝ որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ 

թողու եւ տայ գիր – 92. Եթէ խաբվի ոք ու թուրքնայ – 92. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար 

պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեան ուրանայ…նա չէ պատեհ 

որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ, եւ կարէ բաժնվիլ յիրմէ: - 93. Եթէ ոք 

զկինն  սպաննէ վասն բոզութեան – 93. Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր  կնիկն 

սպաննէ՝ նա  սպաննելն չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. Եթէ ումեք կին ի 

բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ ինքն՝ նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել 

զճշմարիտն – 96. Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա 

թէ խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. 

Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ՝ չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն՝ նա 

ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն – 97. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի 

փնթի կին առնու՝ որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ … նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս 

որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. Եթէ երկու այրիկ յիրար լինան 

անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել … նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի 

այն կնկանն – 99. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ 

պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 101. Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ 

խաբենայ ու կին առնու՝ նա յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա  կարաւղ է որ 

մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ 

ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձնէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա 

տուգանք չպարտի – 102. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ 

առնե ընդ իրիկն, որ տայ  իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. Եթէ ոք առուգնայք 

այնէ՝ անպսակ՝ նա որդիքն բճեր լինին: - 103. Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա 

ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ  անկերպարանք լինի եւ խլինք՝ նա կէս տղայի վճարէ 

ցհայրն – 103. Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա կինն չկարէ բնաւ այլ 

այրիկ առնուլ պսակով – 104. Եթէ իրիցու խնամութիւն  հանդիպի այրկան ընդ 

աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ  յայլք հաճի, 

կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին՝ նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. Եթէ այր 

կնկան հանդերձ հագնի՝ նզոված է - 106. Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք 

պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք , որ զիր ծնաւղքն լայ – 107.  Եթէ 

որդին ի  վնաս բռնվի՝ հայրն իրք չպարտի – 115. Եթէ /ծն.և/ որդի՝ որ աւրինաւք ի 

մահապարտութիւն ընկնի՝ նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր 

վասն եղբաւր – 115. Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ՝ նա մի մտեր ի յիր տունն՝ որ 

ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 116. Եթէ /ծն.եւ / ոսկի կամ արծաթ կամ 

անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ 

իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117.  Եթէ ոք մի 
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տուն վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն 

թող լինի իր վճարն – 119. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն՝ նա այս 

է - 129. Եթէ այրն ու կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամէն ստացուածքն 

անբաժին ընդ իրար՝ նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի խառն միջեւնէն զիր հոգին 

հոգալ: - 130. Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա  կնկով ելնէ եւ որդովք – 132.  Եթէ ոք զիր 

դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի՝ նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ 

զինք – 133. Եթէ ոք զիր ծառայն քշտէ ու սպաննէ՝ նա զարեան գինն ի դարպասն 

վճարէ - 133. Եթէ ոք զիր անսունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի՝ 

նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան – 135. Եթէ ոք մարդոյ 

իրք  տայ ի պահ, ու գողնվի՝  նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ 

ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136.  Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ  քշտան լինի, 

ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա քարկոծեն 

զինք եւ զիւր տէրն – 136.  Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ 

նա զայն կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն – 137. Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ 

պատռեցնէ՝ նա վճարէ  - 138. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք՝ ի լեռն կամ ի  

դաշտ՝ նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան …  ու չափեն թէ ի յոր շինու ի 

մաւտ է սպաննածն – 139. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ 

պեղծ գործոյ խեղդէ կամ  սպանանէ …  ապա ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն 

տղայն – 143.  Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք 

ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք, ապա  կախել, 

եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. Եթէ ոք զումեք իրք հարամ  ուտէ՝ նա թող չորս կրկին 

վճարէ, եւ ապա քաւի – 150. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն 

սինաւռով բաժնել – 151. Եթէ ոք զմարդ ի  մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու 

սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով մեռանի՝ նա արեան տէրն է: - 151. Եթէ /ծն.և/ ոք 

առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր կարեցն լուծէ զջուրն՝ որ այլոց 

վնաս այնէ, նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն տէրն՝ նա կիսավճար տայ  իւրն – 

152. Եթէ ոք,  որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի 

բան ածէ, որ մեռանի՝ նա մահապարտ է - 156. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի 

բան վարձով՝ նա զվարձն  տայ ու զամանն – 159. Եթէ ուրդի, որ  մարդ իր կամաւք 

կրակ ձգէ … զայն զնտանոք եւ ծեծաւք եւ  խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159.  Եթէ 

ոք  զիր անսուն … ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ կոտրի …  նա զայն 

երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել – 160.  Եթէ 

ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ 

իրաւունքս՝ որ այլվայ իր  տան տնկել – 161. Եթէ ոք ի փոխ տայ՝ նա վաշխ չէ 

պատեհ որ  առնու – 161. Եթէ ոք  զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ 

ուրեք փակած կամ ընկած կամ կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել 

ու խալսել զինք: - 163. Եթէ յայգի մտես՝ որ քո չէ՝ նա դու փորովդ կեր, քեզ հալալ է: - 

164. Եթէ կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հընձէ, որ ի  քո դրացնին արդէն ի հետ 
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չհընձես – 164. Եթէ ոք  ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն 

միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ՝ նա պատեհ է աղէկ ստուգել – 166.  Եթէ ումեք 

անսուն դիւահրե նա  գիտել պարտ է տերանցն որ ի յիրենց մեղացն է եւ ոչ 

յանասնոց –166. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք  կամ յարտ կամ  կալ 

կամ այլ վնաս զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի որ  արգիլէ զիրենք – 

167. 

ԵԼ  -  Ու  իշխեն պատարագ այնել եւ մկրտել եւ  տալ խաղաղութիւն.  ու թէ 

եպիսկոպոս չկենայ, նա աւրհնեն խաչ, եւ թէ հրամանք տայ՝ նա մեռոն ել /ծն.այլ/  

աւրհնեն – 66. 

ԵԼԱՆԵԼ – կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն եւ կորսնէ առ 

եպիսկոպոսն զկարգն, ինչոր ապաշխարութեամբ ելանէ ի մեղանացն ազատ: - 35. 

եւ որ շնայ՝ նա ելած է ի  քահանայագործութենէ բնաւիմբ - 61. եւ աւծութեամբ մէկ 

են, եւ ոնոփորոն ի յերկու ուսն արկանեն ուրար եւ թիկնոց  շուրջառով ելանեն ի 

բեմն: - 66.  նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպասէ եւ ընկած է ի 

յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն, որ քաւէ - 145. բայց ի հրամանաց 

ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ այլ  դեհ գնացածն քան որ 

պարոնն հրամէ՝ նա ի լման վճար պիտի այնէ - 165. 

ԵԼՆԵԼ -  Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ ու լինի՝ որ ի  հողէ ելնէ՝ տեղոյն 

իշխանին է: - 16. Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ անկեալն ի կարգէն ու 

եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ - 28. եւ ելնէ ի 

փողոցն ընդ մարդ դիպի – 32.  Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ  երբ ի վանքն իջնուն, նա 

թէ կին կենայ ի հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ ի վանքն – 51. Ապա զէդ ի վանք կենան ու 

հանգչին եւ ելնեն գնան: - 51. Եւ թէ ոք  գայ եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա կարէ 

այլվայ առնուլ զիր իրքն ու ելնել – 72. եւ կարեն ամէնն ելնել ի վանացն, ինչուր 

դատաստանն ուղղի՝ու իրենց հայր գայ՝ որ ամէն հաճին – 73. հայնց որ այնոր 

բանիւ չէ ի կարել ի հուն ելնել որ դառնայ ի տուն եւ բանի – 88. եւ թէ ի 

քրիստոնէութենէն ելնէ, եւ ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ ի հաւատն, զայս երբ 

ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90.  ու համբաւն ելնէ թէ 

մեռաւ – 90.  եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն – 97. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց 

անբժշկելի փնթի կին առնու՝ որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ … նա հայնց է 

հրամայած յաւրէնքս որ  ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. զի այն ում 

ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ՝ նա ի յայն կնկնէն ելաւ ուժն ու ծեծելն – 99.  նա ելնէ առնու 

իր այրիկն եւ զինչ կամի՝ զայն այնէ: - 110.  նա զիր իրքն մէն առնու ու ելնէ: - 111. որ 

ի դարպսու դատաստանն ելնեն ծնաւղքն–114. որ որդեցն կամաւք լինի իրենց 

ելնելն ի ժառանգութենէն – 128. Եւ զխոստումն, թէ ելնէ՝  ինք կատարէ - 130. Եթէ 

կնկով լինի մտել՝ նա կնկով ելնէ եւ որդովք – 132. Վասն որ կրակ ձգէ ու խանձ ելնէ 

- 135. եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ – 145. Բայց թէ 

յերմկէն ելաւ ի դուրս՝ նա զգեղն վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 
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160.  Եթէ ոք  ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր  ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ 

իրաւունքս՝ որ այլվայ իր տան տնկել – 161. 

ԵԼՈՒՄՈՒՏ – Թէ ի գարուն լինի ծախն՝ նա  քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն 

ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն՝ զինչ ցեղ զուժն ու զելումուտն տեսնուն 

զմեղվացն: - 123. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ 

ելումուտ, նա անցած լինի – 123. 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ - եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական բաներոյ  զինչ ու լինի 

– 19. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական իրաւունքս, որ թէ եկեղեցական 

դատաւոր եւ թէ աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ 

իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն – 20. 

Սահման է  առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք 

տանի ժողովրդեանն եւ զայնչաք սահմանած հարկն առնու ի սուրբ եկեղեցոյն եւ ի 

յայլ եկեղեցականացն ի պէտքն – 21. եւ վասն շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ ոչ 

զեկեղեցականաց իրաւունս տայ պակսեցնել – 21. վասն զի ամէն եկեղեցական 

հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն զէդ հեծելվոր 

որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. Եւ զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականացն տես եւ, 

ուսիր – 21. որ աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց կամ 

յեպիսկոպոսէ կամ յայլ եկեղեցականաց – 21. Զնոյնն այնէ եւ  եպիսկոպոսն 

եկեղեցականի, որ ապստամբէ յիրմէ: - 23. զամէն եկեղեցոյն եւ զեկեղեցականացն 

դատըստներոյն բաներն ուղղէ ի ճշմարիտն – 24.  Եւ երբ նոքայ առնուն՝ նա  գան 

եկեղեցականքն յեկեղեցին ի  մէկ տեղ ու բաժնեն – 34.  Եւ 

եկեղեցականք/ծն.եկեղեցականքն/ չխնայեն զդեկանն ու զեկեղեցիս Աստուծոյ 

աղջաղջ պահեն – 37. Եւ այս ի վերայ ամենայն ազգ եկեղեցականի յիշվի՝ ի մեծ եւ ի 

փոքր: - 38. Վասն եկեղեցականաց մահվան – 48.  Եթէ այր եւ  եթէ կին որ  

եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց 

անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն – 48.  այն պարոնն, որ յիրիցվէ՝  

որ պատարագաւղ լինի՝ հարկ առնու, նա անէծք է գրած այնոր. նոյնպէս եւ 

յեկեղեցականացն ով և լինի, որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ ի կարգաւորսն խառնել – 

50. Վասն արգելելուն եկեղեցականաց դեկան տալ ի վաշխ – 59. Եւ թէ իսկի 

եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ 

երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե՝ ու զոր արար՝ նա ապաշխարէ 

ու քաւէ - 59. Վասն փնտռողութեան, որ առնէ եպիսկոպոսն եկեղեցականաց – 62.  

Վասն հսկելոյ եպիսկոպոսի ի վերայ վարուց եկեղեցականաց – 63. Ապա թէ  

եկեղեցական լինի, նա  ընդ սուրբ եւ առաքինի կարգաւորացն դասն փարի – 64. 

Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ 

իշխան  կամ այլ ազգ գլխաւոր եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն 

կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. Կու հրամայէ աւրէնքն, որ 

զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս կենայ, քան թէ պաշտաւնեալ 
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եկեղեցոյ. եւ ոչ զեկեղեցոյ հող, քաւէլ եկեղեցի կամ եկեղեցական: - 75.  Վասն այլ  

եկեղեցականաց կարգաց եւ պարտուց – 83.  Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա նոյնպէս 

ըստ կարգի  դատվին – 83. Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ՝ թէ՝ մենք 

եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք դրել/ծն.գրել/ աստ – 95.Բայց 

մենք եկեղեցականքս ներելով  զբաժինքն կու տեսնունք պատեհ – 98. Վասն 

եկեղեցականաց որ հարբենան  - 142. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան 

եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ  խմելն չէ քանց վասն այնոր, 

որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 142.  եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ զայդ այնէ, 

մանաւանդ քահանայ կամ եկեղեցական – 142. 

ԵԿԵՂԵՑԱՊԱՆ,ԵԿԵՂԵՑՊԱՆ -  Վասն աւագ իրիցնոյ եւ եկեղեցպներոյ – 35.  Աւագ 

եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր տանն  ինչ գործ 

երթայ հոգայ – 35. 

ԵԿԵՂԵՑԻ - Եւ արդ գրեցի զսա վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ եւ 

գոյանալոյ երկրի – 4. բայց վասն  աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է՝ որ աղէկ 

տեսնու հայրն՝ իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ 

եկեղեցովն/ծն.եկեղեցւովն/ - 7. Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր 

որդիք լինին, նա  հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/ եւ իշխանաց ու 

երկրին տեսովն առնուն մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. Եւ 

թագաւորն զիր շահուն տասնեակն պատեհ է որ եկեղեցոյն տայ: - 11.  Եւ նոքա 

զիրենց տասնեակն տան յիրենց եկեղեցեացն: - 12.  շահուն տասնեակն մէն տան 

թագվորին, եւ եկեղեցւոյն ի յիսնէն մէկ մի՝ աւրինաւք: - 12. Քան զայլ ազգ 

մարդիկքն  վարդապետքն հարկեւորած պիտին, զի հոգւոց բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ 

հաստատութիւն: - 14. նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն ու ի  

կարիքն, ու ի  յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն, ու եկեղեցին գնէ զապաշխարանքն: - 

19. Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ  տեղն 

խնամք տանի ժողովրդեանն եւ զայնչաք սահմանած հարկն առնու ի սուրբ 

եկեղեցոյն եւ ի յայլ եկեղեցականացն ի պէտքն – 21.  վասն զի անէն եկեղեցական 

հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հեծելվոր 

որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21.  Եւ զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականաց տես եւ, 

ուսիր՝ որ ջանուն անուանին, որ  եփ զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին՝ այլ 

չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր /գրքում՝ յին/ ապրանացն մազ մի առանց 

իրաւանց:-21. որ աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց – 21. նա 

զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն ու դնեն յեկեղեցւոյն 

կարիքն: - 21. Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս /ծն.եկեղեցոյն/ ընդ 

կարգակից ընկեր կամ ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ՝ հայնց որ 

մէնակ մեռանի, նա առնուն զկարգն  եւ ի  դարպասն տան զինք – 21. Վասն որ 

մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ յիր  տունն տանի – 23.  Եթէ ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ՝ 

կամ յանաւթից՝ կամ ի զգեստուց՝ կամ ի մոմեղինէ՝ կամ յայլ իրաց գողանայ, նա 



173 
 

զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ զիրքն – 23. Զթերահաւատ մարդոյ 

զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ. եւ ոչ զմէկ հավատացելոյ, քաւէլ թէ սուրբ 

եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի՝ նա ընդունվի: - 24. Չէ ամենեւին պատեհ որ 

եպիսկոպոս յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան մերձենայ. քան զամէն 

եկեղեցւոյն ծն.եկեղեցոյն/ եւ  զեկեղեցականաց դատըստներոյն բաներն ուղղէ ի 

ճշմարիտն – 24. Չէ  ամենեւին սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի հայրենտրութիւն 

գրած – 24.  Եթէ ոք վասն թագւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ՝ եւ  կամ 

վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25.  Չի 

տալ հրաման աւրէնքս՝ որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն, եւ ոչ ի կարգ 

եկեղեցւոյ – 25.  Եւ պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ բարեգործութեան 

բանն ի չար չդառնայ – 25. Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ գրել քան  

զոր յաւրինակն գտայ,  յանդիմանութիւն առ առաջնորդացն եկեղեցոյ – 27. նա չէ 

այն քահանայութիւնն ընդունած, եւ ոչ եկեղեցեաց աւրհնէքն – 28. Եւ տեսէք՝ թէ 

քանի՞ պնդանք կայ հայրապետացն և այլ դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն  

կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 30.  Եւ որ ամենեւին ի 

սահմանադրութեանց եկեղեցոյ/ծն.եկեղեցւոյ/ եւ ոչ ի սահմանաց թեմերոց իշխէ ոք 

փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի՝  որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: - 30. Վասն մայր 

եկեղեցեաց եւ իրենց ժողովրդեանն – 30. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր 

գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին 

հարկիքն. նա զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ 

կամ նշխար տալ, այլ գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն առնուն իրենց քահանայից 

գիտելութեամբ: - 30. Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց 

եկեղեցոյ/ծն.եկեղեցւոյ/ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն 

այնել – 30.  Չկարէ եպիսկոպոս՝ քանի որ մեծ լինի՝ յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք 

առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել – 31. որ սահմանած է սուրբ եկեղեցոյ /ծն, 

եկեղեցւոյն/  իրաւնաւքն: - 31. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշակերտ քշտէ ու 

մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է.  եւ թէ հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ 

այսպիսիք – նա կարգ քաշէ՝ զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ /ծն. 

եկեղեցւոյ/ դնեն – 32. Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին շատ փնտռումն պատեհ է, որ 

այնեն – 33. Եւ զկամաւ սպաննութիւններն՝ աշխարհական պարոնայք գիտնան, եւ 

զակամայն եկեղեցին: - 33. զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն՝ նա Աստուծոյ շնորհքն 

ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33. եւ  թէ զառաջադիմութիւն և 

զմեծութիւն ոք ստանալ կամենայ՝ նա պատեհ է, որ զամէնն հարկեւորէ, եւ 

եպիսկոպոսովն կամ եկեղեցոյն տիրոջն ընտրաւղութեամբ եւ հրամանաւք 

ստանայ – 34. եւ այնոց սահմանովն զաւտարքն հիւրընկալեն եւ մեծարեն որ 

յեկեղեցի գան: - 34. Եւ երբ նոքայ առնուն՝ նա գան եկեղեցականքն յեկեղեցին ի մէկ 

տեղ ու բաժնեն – 34.  եւ այրի  իրիցկինն՝ որ իր էրիկն յեկեղեցոյ /ծն.եկեղեցւոյ/ 

սպասաւորութիւնն լինի մեռեալ եւ ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ կենայ՝ նա յիր 
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իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ տան առանց խալապայի – 35. նա կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/  - 35. Աւագ եւ 

գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ 

երթայ հոգայ՝ քանց զամէն զեկեղեցոյն /ծն.զեկեղեցւոյն/ եւ զժամհարելոյն, հայնց որ 

ամէն ժամ ու ժամ յիր տեղն լինի: - 35. Եւ զանաւթ եւ զսպասն եկեղեցոյ 

/ծն.եկեղեցւոյն/ ինքըն պահէ: - 35. ու թէ չլաւնայ՝ նա յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի 

չտան – 35. եւ ուղղեն զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ /ծն.եկեղեցւոյ/ կարգաց բաներն եւ 

հանեն զծուռն: - 36. Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ  զկաշառն բառնան՝ որ 

բնաւ չբանի յեկեղեցիս Աստուծոյ: - 37. Եւ եկեղեցականք չխնայեն զդեկանն ու 

զեկեղեցիս Աստուծոյ աղջաղջ պահեն – 37. եւ զեկեղեցին /ծն. Ս. եկեղեցի/ եւ 

զուսումն սիրեն, որ իրենք աւգտին եւ այլոց քարոզեն: - 37. Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ 

ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի եկեղեցւոյն բոլոր ու  դուռն ի վերայ՝ որ 

ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ՝ չթողուն պրոպատիկէ աւազանովն:- 37. Եւ 

զայս գլխաւորք եկեղեցւոյն ի կահրա տան այնել–37. Եւ յաշխարհական ոք չտան 

յեկեղեցւոյ /ծն.եկեղեցւոյ/ գործոյ եւ ի բան մերձենալ – 38. եւ կու ասեն՝ թէ այլ եւ այլ 

են ազգաց եւ քրիստոնէից եկեղեցիքն: - 40.  Եւ դեռ այն մէն չէ. քան զՀայոցս այլ կու 

բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի  քաղաքականացն եւ յայլ ազգ աշխարհականացն – 

40.  եւ ի վերայ այդր վիմի շինեցից զեկեղեցի իմ: - 40. Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ 

Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ հետեւողացն, թէ՞  ընդ եկեղեցւոյն 

քարն կամ ընդ փայտն: - 40.  Եւ Պաւղոս ասէ՝  կարգեաց Աստուած եւ եդ  

յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս, որ 

լնուն զեկեղեցիս միաբանութեամբ եւ սիրով ի  փրկութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ: - 40.  

որ է մայր մեր սուրբ եկեղեցի՝ եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս – 40. Բայց 

զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել՝ թէ ի՞նչ թարգմանի կաթուղիկէն եւ եկլէսիայն՝ 

որ է  եկեղեցի/ծն.եկեղեցին/: - 41. չուսուցին՝ թէ վասն նախանձու եւ ատելութեան 

պատռեցէք զսուրբ եկեղեցի եւ զքրիստոնէութեան միութիւնն – 41. Եւ ոչ եթէ 

զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն /ծն.եկեղեցիքն/  

աշխարհականացն՝ որ  կու ասեն՝ թէ  այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ 

գեղերոյն: - 42. Ու  ի յայն կու հային՝  թէ  զեկեղեցեաց անուանքն  այլ եւ այլ են  

այրել – 42. նա չլինի բնաւ բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն, զի ոչ թէ 

եկեղեցին տաւնիցն է, այլ տաւնքն եկեղեցւոյն. եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, 

եւ այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի մէկ հաւատ 

ի Քրիստոս – 42. Բայց արդ ի՞նչ աւելաբանեմք. ամէն քակտելոյս  պատճառն ի 

յառաջնորդացն եկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/  է լել եւ ի թագաւորացն – 42. որ ընդ իր 

վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ – 44. եւ զայլ մնացորդն 

եփեն ու նստին եւ ուտեն համընտութեամբ՝  տառապեալ եւ հարուստ՝  զէդ մէկ 

եղբարք:  Եւ շողհացն ու հատիկն՝  այն եկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/,  յոր տան: - 44.  

Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է. զատկին շաբաթ աւրն, եւ կիրակի աւրն, եւ 
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կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին ննջմանն, խաչին տաւնին, 

աւետեացն՝ այսոք աշխարհի երիցնոյն՝ եւ եկեղեցոյն/ծն.եկեղեցեացն/ : - 45. Եւ 

պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ 

մի եղի, եւ յայլոցն նոյնպես, ի կալէ եւ ի մըզտուրէ, է ըստ քչուցն փոքր ի շատէ՝ իր 

եկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/  տայ – 45. Մարդ որ մեռնի՝ նա  ի մահուն ժամանակն ի 

հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ առաջ զիր եկեղեցոյն /ծն.եկեղեցին/ հոգայ – 46. 

Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ  եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն 

խափանէ. ապա զքահանայ կամ զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ 

այլոց տեսով բանադրել:-47. Բայց թէ ոք առանց հրամանաց՝ հակառակ 

եպիսկոպոսին եկեղեցի  շինէ ի թէմն, առանց հրամանաց, նա զայն այլ 

եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ 

եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48.  ապա 

տունն ու հայրենիստան եկեղեցոյն է: - 49. նա  կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն 

եւ զկէս հայրենացն, եւ կէս այլն մնայ յեկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/ հրամանաւքն: - 

49. ապա  եկեղեցոյն է ծուխն: - 52. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ /ծն.եկեղեցւոյն/  

առաջնորդն եւ զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց գտնուն՝ որ առնու, նա զկարգն 

առնուն – 54.  Ու  թէ չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի 

պարոնութեան /գրքում՝ պարոնության/  դարպասն տայ զինք եկեղեցին – 54.  Բայց 

թէ  երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք 

եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ  զինչ ցեղ որ 

մեղանքն աժենայ: - 55. Վասն հիմնարկելոյ եկեղեցի – 56. Չկայ հրաման յաւրինաց 

որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու 

/ծն.եկեղեցւոյ/ քար առնուլ – 56.  եւ սոցա տեսով պահվէին այլ դատաւորք 

եկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/: - 57. Վասն որ գլխաւոր եկեղեցւոյ ջանայ զիր ընկերոջ 

աստիճանն խլել – 58. Ու թէ այլ յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին 

մտնէ՝ եւ  զէդ պեղծ եւ անզգամ մարդ վստահի ձգվի: -59. Վասն 

անձեռնմխելիութեան իրքին եկեղեցւոյ – 60. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ 

եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին  եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել 

ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝  նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60.  

եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին վզենկի ի յիրքն՝ 

եւ ոչ յայնցոր տառպելնայ գնաւղն: - 61. ապաշխարէ երկու տարի մեծ 

հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն – 61. նա ապա հաղորդելոյ կարէ 

արժանաւորել, որ յեկեղեցի մտէ եւ հաղորդի: - 62. Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ 

կին առնու, նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62.  Եւ 

քահանայ որ դեկան տայ վաշխով՝ վարվի յամէն եկեղեցոյն/ծն.եկեղեցւոյն/ անսղալ: 

-62. Ապա աշխարհականքն կարեն զինչ ցեղ որ եկեղեցին սահմանէ: - 63. Եւ թէ ոք 

իր ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն 

յանպատեհ տեղ մսխէ, նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 64. Եւ կարեն այսոք, 
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երբ եպիսկոպոսն հրամանք տայ, աւրհնել եկեղեցի եւ երէց – 67. Եւ թէ ոք վասն 

աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա 

առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ ոչ՝ յայլ շէն եկեղեցի  տան 

տուրք, նա ընդունելի է, բայց եպիսկոպոսովն: - 71. Եւ չկարէ ոք յայլոց հող 

հակառակութեամբ եկեղեցի շինել, զի մեղք է. եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու 

մեղք, նա  զայլն դուք գիտացէք, թէ ինչ է: - 71. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի տվել՝ նա 

այն այլ չէ պատեհ որ դառնայ – 72. եւ եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ 

սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց կարգն – 73. Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝ եւ 

զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 74.  եւ թէ քրիստոնէ է, 

եկեղեցին  քննէ, եւ զոր պարտն է՝ ի դարպասն տայ որ դատէ: - 74. Եւ զայնոք որ 

վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ 

ընդունի  զինք եկեղեցին – 75. Կու հրամայէ աւրէնքն, որ զքահանայի տուն եւ 

զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս կենայ, քան թէ  պաշտաւնեալ 

եկեղեցոյ/ծն.եկեղեցւոյն/. եւ ոչ զեկեղեցոյ հող, քաւէլ եկեղեցի կամ եկեղեցական:-

75. Վասն որ եկեղեցւոյ եւ դարպասի հրամանաց չհնազանդէ - 76. Եթէ ոք 

դատաստանի եկեղեցոյ/ծն.եկեղեցւոյ/ աւրինաց կամ դարպսու, նաւմաւսով արած 

լինի ու կտրած՝ անհնազանդ լինի, նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, որ 

մեռնի անսղալ: - 76. Ապա երէցն պարտ է որ երբ  զայս առնու՝ նա հերիք այնէ. ու  

այլ  մարմնաւոր գործ չայնէ եւ այլ չգիտենայ յաշխարհի բանէն, քան զեկեղեցինն  

մէն եւ զժամն: - 76.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ  վարձ չառնու 

վասն գրոց կարդալոյ կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ /ծն.եկեղեցւոյ/  ուսմանց – 76. 

Եւ թէ եկեղեցւոյ կամ ի տանէ քար ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա՝ թէ  տուն լինի՝ 

քակեն զինք, ապա թէ  եկեղեցի՝ նա մայր է մեր եւ իր սուգն իր հերիք է - 78.  Բայց 

թէ  կենայ ճարակ՝ նա պատհ է, որ եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյ/ 

ի շէնքն տայ  կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78.  Ուխտի 

տեղ զինչ ու լինի՝ թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի յում վիճակ լինի որ եպիսկոպոսն 

տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել՝  նա պատեհ է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ - 

79. Եւ կու  կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ 

դարպասն – 80. նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն 

աքսորել: - 81. Բայց՝ զինչ ցեղ եւ է՝  զեկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/  քաւութիւնն առնուլ 

պիտի, վասն զի արիւնհեղութիւն է: - 94. նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է 

գնացել ու  կամատ քաւութիւն է դրել – 95. Եւ յայտ տեղդ հասնի, որ  եկեղեցին 

միապէս խնամաւք դատէ - 95.  Նոյնպէս եւ թէ  ընդ անասուն բռնեն. կտրեն 

զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա յեկեղեցին տան  որ քաւէ: - 96.  Այնոնք որ  

աներկեղութեամբ զիրենց պսակով կինն թողուն՝ առանց բոզութեան եւ կամ այլ 

իրաւնաւք պատճառանաց կոխեն զեկեղեցոյն պսակն եւ թողուն զիրեանց կաննին՝ 

նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի 

պահէն ի  դուրս մնան – 100. եւ ապա յեկեղեցի մտնէ ու հաղորդի: - 100. Եւ թէ յայն 
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միջոցն այն թողած կինն մեռնի՝ նա  բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել, եւ  ոչ այլ կին 

առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղոցին հաւնեցնէ՝  զհինգն ի 

դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս եկեղեցւոյն եւ ապա ազատ է: - 101. Ապա 

եկեղեցովն կարէ կեցցնել՝ որ այր չէ, եւ առնու ազատութեան  թուղթ, եւ այնով 

ամուսնանալ կարէ: - 101. նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ 

եպիսկոպոսին – 101. Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն՝ նա անձն ընդ անձին  

տուժի, թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ ընդ եկեղեցի: - 103.  Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ 

թող առջեւ հոգան այրն ու  կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104. Կին՝ որ առանց 

եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց, որ հաւնեցնէ զդատաւորն, 

թողու զայրն ու փախչի՝ նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105.  

նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն /ծն.եկեղեցւոյն/ - 106. 

ապա թէ մէկայլ այրկէն տղայ կենայ՝ նա ի հայրն տան. եւ ինք զիր կինն առնու 

անպատճառ, քաւէլ թէ չլինի եկեղեցոյ /ծն.եկեղեցւոյն/ կամ: - 106.  չկարէ ոք 

ծառայն ժառանգեցնել, քաւէլ թէ պարոնին եւ եկեղեցոյն կամաւք – 132. նա 

եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 

132. եւ որ այնէ՝ նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ -142. 

Բայց վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն պարտի  մեղայ ասել խոստովանահաւրն 

– 143. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ 

ոչ ի դարպսէ - 144.  նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած 

է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն, որ քաւէ-145. եւ տան առջեւ 

զեկեղեցոյ /ծն.զեկեղեցւոյն/ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ գլուխք լինան այն տեղոյն 

շինութեան, եւ ապա այլոցն ըղորդ: - 151.  Ամ թէ ի կանոնք ընկնի եւ 

յեկեղեցոյ/ծն.եկեղեցւոյ/ խոստովանութիւն նա  սպաննաւղացն կարգ եւ 

ապաշխարանք ճանչած  են առ վարդապետերն: - 156.  Ամ թէ զղջայ ու յեկեղեցին 

դիմէ եւ ի կանոնքն՝ նա տան անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու քաւել 

զմեղանքն: - 162. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա  կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե   

տարի եկեղեցի չմտնէ - 163. 

ԵԿԵՂԵՑՊԱՆ    -    Տե՛ս      ԵԿԵՂԵՑԱՊԱՆ 

ԵԿԼԷՍԻԱՅ - Բայց զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել՝ թէ ի՞նչ  թարգմանի 

կաթուղիկէն եւ եկլէսիայն – 41.  եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ այլուի ի 

յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ /ծն.էկլէսիայ/  եւ ի մէկ 

հաւատ ի Քրիստոս – 42. 

ԵՂ -  Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին – 13. 

ԵՂԲԱՅՐ1 - Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս Աստուծոյ,  Որդի 

Կոստամդեայ թագաւորահաւր  եւ եղբայր բարեպաշտ թագաւորին Հայոց Հեթմոյ,  

բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ մտաւք – 4. 

նա զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն, որ հովվէ զեղբարքն եւ 

զերկիրն: - 7.    Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին տան 
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իր արժեաւք  ընդ պռոյգն: - 8.  նա եղբարքն եւ որդիքն՝ որ յառաջագոյն լեալ լինին՝ 

նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Եւ ի 

ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ եւ սիրով տան ժողովրդեանն, եւ զէդ 

սիրուն եղբարք երթան հանգչին: - 35. եւ զայլ մնացորդն եփեն ու նստին եւ  ուտեն 

համընտութեամբ՝ տառապեալ եւ հարուստ՝ զէդ մէկ եղբարք: - 44. ապա թէ ի նոյն 

եղբայրութիւնն ազգ ուննայ կամ  ընկերակից, նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ 

հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի  միաբանութեան տեղն  կենայ: - 72.  

Եւ թէ ծառայ  երթայ կինն  յայրկանն ի տանէն՝ նա զգինն այրիկն տայ. եւ թէ ի 

ծնաւղաց եւ կամ ի յեղբարց /ծն.եղբայրցն/, նա նոքա տան: - 86. եւ մնայ աղչկինն ի 

ծնաւղացն եւ յեղբարցն ի հրամանքն: - 103. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ երկու քոյր 

մէկ եղբաւր բաժին առնուն – 108. թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի նոցանէ 

թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք 

թոռունքն – 110. Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն՝ ի շատն եւ ի  քիչն՝ յերկու քոյրն 

եւ եղբայրն եւ ի մայրն: - 112. Վասն որ եղբարքն յիրացմէ բաժնվին – 112. Երբ 

եղբարք կենան ու յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու 

քեռոյն տեսովն լինի – 112. Եւ թէ ծախէ եղբայրն /ծն.աղբայրն/ զիր բաժինն՝ նա 

պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն, բայց սիրով 

լինի: - 113. Եթէ որդի՝ որ  աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի՝ նա հայրնի յայն 

չէ պատեհ, որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր  վասն եղբաւր – 115. Նոյնպէս եւ թէ  որդի 

առանց հաւրն ու եղբարցն եւ կամ քոյրվտոցն կամաց եւ աւտրէ եւ ծախէ. ապա որ 

կամաւք եւ աւտրէ ու ձեռնգրով ծախէ, նա  հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. որ 

մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր հետ եղբաւր  դանակ կամ թուր քաշէ եւ ի 

հետամտէ, նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ և զնա սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ 

յոչ կամայն ի  խառն է բանս: - 155. 

ԵՂԲԱՅՐ2 – Վասն անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց – 72. Հարց 

անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց սահման, զոր եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ, ի յայս 

տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72. Բայց ոչ է ամէն կարգերն մէկ ազգ. այլ 

թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց տուն են հաստատել եւ հայր եւ գլուխ դրել այլ 

եղբարցն: - 72. Եւ եղբայր, որ մեռնի, նա  չկարէ յայն իրացն՝ որ ի միաբանութիւնն 

էած է դիատկով  այլ ումեք իրք տալ – 72. Եւ թէ երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն որ 

շատ լինի հալծել ի վանքն ու ծառութիւն այրել քան զմէկայլն, նա  թէ աւելի բաժին 

ուզենայ՝ եւ չբռնէ զինք վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն 

զինք յիր գործ. եւ թէ վասն այնր որ տրտնջայ եղբայրն, նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ 

որ զնորա գարծն ի յայն տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ - 73. 

ԵՂԲԱՅՐՈՒԹԻՒՆ -  Եւ թէ ոք գայ եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա  կարէ այլվայ 

առնուլ զիր իրքն ու ելնել – 72. ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ ուննայ կամ 

ընկերակից, նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ 

այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. 
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ԵՂԲԱՒՐՈՐԴԻ,ԵՂԲԱՒՐ ՈՐԴԻ - զեղբաւր որդիսն դնեն երկրին հաւատարիմքն 

յիրենց պարոնին աթոռն – 8.  Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւրորդիք 

լինին, նա  հայրապետին եւ այլ  եկեղեցոյն եւ իշխանաց եւ երկրին տեսովն առնուն 

մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն, եւ  կրթեցնեն յարքունիքն – 8. թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ 

դստերք եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի – 110. 

ԵՂԵՆՏԻԱՐ – Յառաջ եղենտիարքն են, որ են թագադիրք – 68. 

ԵՂԻ - Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի 

սերմունցն դստակ մի եղի … իր եկեղեցոյն տայ – 45. 

ԵՄ /էական բայ/  - վասն զի չէր իմ բան – 4. նա իրաւունք է որ  կտրճերն հաւասար 

ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. Եւ թէպէտ ու նոմոսով է՝  զանդրանիկն 

կացուցանել յաթոռ ինքնակալութեանն, բայց  վասն աւգտութեան աշխարհաց 

իրաւունք է՝ որ աղէկ տեսնու հայրն՝ իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն 

տեսովն եւ սուրբ եկեղեցովն – 7.  Եւ զդստերսն իրաւունք է՝ որ ի  

նահապետութեան տուն կարգեն, որ է թագաւոր կամ բրինձ կամ մարգիզ կամ 

այսպիսիքն: - 8. որ յիրենց պարոնին սերմէն է եւ ոչ աւտար սերմի ծնունդ: - 8. Ու 

կարաւղ է թագաւորն յիր առողջութեան եւ ի մահուն կտակ գրել – 8. Եւ ոչ 

թագաւորն ի խէչ հայրապետի թող չնստի. զի չէ հրաման: - 9. Չէ իրավունք որ 

թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ. զի Աստուծոյ եւ հայրապետին աւրինադրակից է 

- 9. եւ ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին ԳՃ. դեկան պերպեռատ է - 10. Եւ 

տաճկին գինն այսոր  երեք բաժնէն մէկն է - 10. Եւ թէ յոչ կամայ լինի 

սպաննութիւնն՝  նա կէսն  այսոր է գին որ ի դարպասն տան – 11. նորա արեան 

վրէժխնդիրն թագավորին է - 11. զի այս թագաւորին է՝ որ ինքն  դատէ - 11. Ոչ է 

իրաւունք որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել – 11. Եթէ երթայ թագվոր ի 

յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ շահին՝ թագվորին է - 11. Եւ ինչ շահ 

կենայ՝ ըղորդն  այն է՝ որ զամէնն յիրուր քշտեն, ու կէսն թագվորին է՝ եւ կէսն այլ  

իշխանացն – 11. Եւ զոր իշխան՝ որ յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս է  շահն ընդ պարոնն: - 

12. երկու բաժինն ծեծվորին է եւ  մեկ բաժինն պարոնին – 12. Ոսկի եւ ոսկով կտաւ՝ 

որ ի շահն ուրդի՝ թագվարին է. եւ արծաթն ու արծթով կտաւ՝ եւ պրիսմէն՝ 

իշխանացն է.  եւ բրդեղէնն ու բամբկեղէնն եւ պղինձն ու երկաթն՝ զաւրացն է: - 12.  

Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն դիպան, նա ոսկին 

թագվորին է անհնար – 12. Գող եւ ծեծվոր չէ  պարտ յղարկել թագվորին, ապա 

ալանի ծեծէ. զի  այդ իշխանացն և սինաւռապհերաց է հասոյթք: - 12. Ոսկէհանքն 

թագվորին է, եւ արծաթհանքն ի կէս է ընդ երկրին պարոնն եւ ընդ թագվորն. եւ 

երկաթն ու պղինձն ու կլայեկն՝ յորում երկիր գտնվի՝ այնոր է: - 13. Եւ է ըղորդ 

հարկուն սահմանն այս, որ՝ զինչ Աստուած տայ հարկատուին, ի հնկէն մէկն է: - 13. 

Ջրաղացք եւ այսպիսի շինուացք ազատ է: - 13.  զի յամէն տաւներտն /ճիշտը` 

տաւներն/ որ են ի տարին՝ ԺԲ տարպայ՝ գան ծառայեն պարոնին: - 13.  Ի քաղաքի 

եւ ի բերդի շէնք՝ պատեհ է որ ամէն երկիրն աւգնեն ամէն իրաւք, զի  ամէնին է, եւ 
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տեղոյն բնակիչքն ավելի: - 14. զի հոգւոց բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ հաստատութիւն: - 

14. Բայց պարտ է ամենայն դատաւորաց գիտենալ, որ երազի նման է աշխարհիս 

ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիրն որ ընդ 

թագաւորի հնազանդութեամբ լինի՝  ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է. եւ թե 

արծաթահանք, նա թագուհոյն է: - 16. Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ եւ 

լինի՝ որ ի հողէ ելնէ՝ տեղոյն իշխանին է: - 16. Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն՝ նաւթն եւ 

կուպրն՝ ձութն եւ ապակին .. գղթոր եւ մահլապ եւ այլն՝ նա իշխանացն է - 16. Ապա 

վայրի պտուղքն ի  ծառոցանցն երկրին՝ շինականացն է,  որ քաղեն իրենց: - 16. Եւ 

ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ  կամ ջաղցնոյ՝ չկարէ ոք  արգելուլ կամ ասել թէ 

սինաւռս իմ է, մի՛  հանել ջուր – 16. եւ չէ այն ջուրն՝ քանց այնոր որ տարաւ զայն 

ջուրն՝ հայրենիք իւր սեփական: - 16.  Եւ թէ ձուկն  որսայ՝ նոյնն է՝ ի տասնէն զմէկն 

տայ՝ զէդ զցամքոյն որսն: - 17 Ապա թէ  իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին՝ որ 

իրքն գտվի … նա գտնաւղն ի հնկէն զմէկն տայ նմա, եւ թագվորին տասնակ, ու 

այլն գտնաւղին է - 17. Եւ այս է դատաստանն: - 17. Ապա թէ աւագ եւ կրտսեր 

լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ՝ նա  զնորա մազն  տալ 

փետել՝ ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. Եթէ ոք  զիր  հորն բանայ՝ եւ մէնակ մարդ  

ի ներս ածէ, ու  մարդն ի նգէն խեղդվի, նա արեան տէր է ածաւղն: - 18. Եւ սուրբ 

առաքեալքն են սահմանել որ մահապարտ են եւ պղծող տաճարի կարդան: - 19. 

Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք 

տանի ժողովրդեանն – 21.  Ամենայն որ զմկրտածն մկրտէ՝ նա կորսնէ զկարգն, եւ 

որ զձեռնադրածն ձեռնադրէ՝ նայ նոյնն է - 22. Ապա  թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի հետ 

աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա՝ նա 

որպէս վերոյ գրեցաք՝ է տուժանքն – 22.  Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ 

ձեռնադրութիւն մէկ է -22. զի յանաւրինի սերմէ է եւ տեղի լինի նախատանաց եւ 

բամբասանաց առ մարդիկ: - 25. որ վկայեն, որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն 

Աստուծոյ հմուտ լինի եւ հայնց գիտունն, որ ամէնն պատեհ տեսնուն՝ որ իր 

գաւազան տան.  եւ գաւազանն տան, եւ  գաւազանն հրամանք է:-26. Ապա թէ այլ 

ցեղ լինի՝ նա  ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն ու իր սազայ  տան այլ 

վարդապետին: - 26. որ չի լինի ընտրաւղութիւն առաջնորդացն որպէս սահմանած 

է, այլ  կու բանի ըռըշֆաթն եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր կու գայ զինչ է - 27.  Եւ թէ 

առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող ի յետ տայ թէ ոչ  նա պատճառ է, որ  լուծվի 

յեպիսկոպոսութենէն, որ սահմանած է սուրբ եկեղեցոյն իրաւնաւքն – 31. Եւ թէ 

յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է - 32. Եւ 

յղարկաւղն սպաննաւղ է երկու ցեղ: - 33. զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն՝ նա 

Աստուծոյ շնորհքն ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33. Եւ ժողովուրդն չէ 

իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն  լավ է քան զիսայ - - 34.  նա սուրբ եւ 

արժանաւոր է քահանայութեան – 36.  եւ չէ պարտ կարծել. թէ փոքր գնով ենք գնած.  

Քրիստոսի արեան գինն եմք – 39. Բայց ամէն բարոյ եւ առաքինութեան 
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կատարումն սէրն է՝ ըստ առաքելոյն, որ ասէ՝ լրումն աւրինաց սէր է: - 39. Վասն 

սահմանի զոր սուրբն Սահակ է դրել վաներոյն սահմանն է - 39.  եւ կու ասեն՝ թէ  

այլ եւ այլ են ազգաց եւ  քրիստոնէից եկեղեցիքն: - 40.  Եւ ոչ յիշել զՔրիստոսի 

հրամանքն զոր հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն Պետրոս՝ թէ դու ես վէմ – 40.  Ամ 

զայս տեսէք՝ թէ որ  զայս միութիւնս կու քակեն ու կու  այլայլեն, որ է  մայր մեր 

սուրբ եկեղեցի՝ եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս – 40. Ապա տեսէք՝ թէ այնոց 

պատիժն ի՞նչ է - 41. Բայց զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել՝ թէ ի՞նչ թարգմանի 

կաթուղիկէն եւ եկլէսիայն՝ որ է եկեղեցի: - 41. նա չլինի բնաւ բաժանումն սուրբ 

եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն, զի ոչ թէ եկեղեցին տաւնիցն է, այլ տաւնքն եկեղեցւոյն.  

եւ մէկ է ընդ որ կու  երթան տաւնքն – 42. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան 

զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն՝ որ կու ասեն՝ թէ այլ է վանացն եւ այլ  է 

քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. նա կու կարծեն թէ այլ եւ այլ է - 42.  որ է սուրբ 

Սարգսի տաւնն – 43. Եւ զինչ այլ յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, նա մեծ վարձք է 

- 44. եւ մատղուն կէս մորթոյն եւ երկու բաժին ճրագուն վանացն է - 44. Եւ այս 

աշխարհի երիցուն իրաւներն է - 45. Նոյնպէս եւ զվարդավառն կարեն այնել, ապա 

մատղենի մորթերն վանացն է: - 45.  Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի 

մրգերոյ քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ մի եղի, եւ  յայլոցն նոյնպես, ի կալէ եւ ի 

մըզտուրէ, է ըստ քչուցն փոքր ի շատէ՝ իր եկեղեցոյն տայ – 45. Եւ թէ ոք երիցու 

առանձին ժամուց տայ կամ մատղենի, նա կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 

45. Եւ զինչ բարիկինդնացն շաբթուն գայ, նա  երիցուն է ամենն գառնենի մորթին: - 

45. Վասն  որ ի նոյնս է բանս՝ յիրիցնին – 45.  զի այն պարտք է, ու յառաջ զայն  

պիտի  վճարել եւ զիր երիցնուն: - 46. եւ ըռահն վանիցն է որպէս գրել ենք: - 46. 

Նոյնպես թէ զկնիկն տանին, նա այրիկն համբերէ, ու թէ  չհամբերէ՝  նայ նոյն 

պատիժդ է: - 48. նա իրաւունք է՝ որ թէ ուզենայ եկածն՝ նա խափանեն զյետի 

պսակն եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48. բայց ի վերայ ամենայնի իրաւունք է, որ 

առաջի պսակն ընդունած առնուի: - 48. ապա տունն ու  հայրենիստան եկեղեցոյն է: 

- 49. Եւ  այս է ըղորդն՝ այն պարոնն, որ յիրիցվէ՝ որ պատարագաւղ լինի՝ հարկ 

առնու, նա  անէծք է գրած այնոր – 50.  Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու  շահած լինի 

երկու դեհն – 50. Սահման էր՝ որ յառաջ չիշխէր  եպիսկոպոսն վանացն – 50.  

Սահման է յաւրինացն՝ որ թէ  թագաւոր եւ թէ իշխան ու  թէ հեծելւոր, որ ի 

ճանապարհ կենայ, ու  վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 51.  նա 

ամէնն եպիսկոպոսին է: - 52.  նա տայ իր ծխեր, եւ թէ ոչ՝ նա ծխերն հայրենիք չէ իր՝ 

ապա եկեղեցոյն է ծուխն: - 52. Եպիսկոպոսունքն հայրապետին են, եւ իրիցնին 

ծխերովն եպիսկոպոսին – 52. Եւ երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա հայրապետին է 

հալաւն ու միդրն եւ պառկելիքն: Եւ իրիցուն եպիսկոպոսին է: Եւ ծխերոյն իրիցուն 

է: - 52. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի վանքն, նա  այլ իրքն վանացն է - 52.  

Եւ գիտացիք՝ որ  յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ 

ի կապալ հանելն՝  եպիսկոպոսաց  թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ  
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սատանայապաշտք ի յայրել: Եւ  չէ դեռ  այս մէն, ապա  զհաղորդն եւ զպատարագն 

այլ կու ծախեն: - 53. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն՝ քան զիր հալաւն ու 

զպառկելիքն – 53.  եւ այդ նոր դիր է նոր սահման՝ որ ոչ է յառաջնոցն – 53. Եւ այս 

բանի մեղքն, ի  յառաջնորդաց շլնիքն է: - 53. զի լաւ դարպսուն է քան  անհաւտին 

որդւոցն: - 54.  Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն կու այնէ՝ նա 

պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ  հետ իր: - 54. նա 

թէ երէցն դատըստնի՝ նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր  իրիցուն վզենն: - 55.  

Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ 

խաւսել՝ թէ փոքր է կամ նուազ կամ  քիչ – 55. Եւ փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են՝ 

մէկն ձեռնադրված է ու մէկայլն ոչ. եւ բուտն՝ որ է յունարէն պերիտուտ:-56. Մեծն ի 

հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին – 56. Բայց թէ խղճայ եպիսկոպոսն ի 

քակելն՝ նա կարաւղ է: - 56. Եւ կաթողիկոսութեանն աստիճանն այս է՝ որ 

եպիսկոպոսն  որ առանց իր ձեռնադրվի՝ նա չէ ընդունած եպիսկոպոս – 57. Բայց եւ 

Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ հարեւորած էր, եւ ի 

կաթողիկոսութեան աստիճանի էր՝ չէր ի պատեհութեան – 57. Եւ թէ  Յոհաննէս 

աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի 

դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ՝ նա չէ  թէ վասն կաթողիկոսութեան 

պատճառանաց փոխեցաւ – 57. որ արժանավոր է ու գիտուն՝ հեզ եւ խոհեմ, ու 

անաչառ եւ ճշմարիտ ու ճշմարտասէր – 58.  Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի՝ զինչ ու 

լինի կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ տան – 59.  

մարդ, որ յիր չափ հասակին է՝ ի ԺԵ տարին, եւ զիր անձն ի կուսութիւն 

խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել…այլ ի  քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 

61.  փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ յարեւան է, որ ամուսնանայ, 

աւելի քան զմէկն – 61. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք համարած քահանայից 

եւ իրենց հետեւողացն ի յայն գործն: - 61.  Եւ չկարէ այլ  երէց զյետի արձակման 

աղաւթքն ասել, զի այն եպիսկոպոսին է աստիճան:-63.  Փիրիսկոպոսութեան 

աստիճանն այս է, որ  զէդ զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք՝ նա նոյն 

աւրինակովն եւ դոքայ եպիսկոպոսին են: - 64. Բայց ու տեսուչ են եպիսկոպոսացն 

– 64.  Եւ հետ այսոց արհիեպիսկոպոսն են, որ Դ կրկին հագնեն զոնիփորոնն եւ 

չորեքկին նափորտ ի վերայ: - 65. Եւ երրորդ դասք եպիսկոպոսաց որք են 

մետրապաւլիտք՝ բնակիչք քաղաքի – 65. Եւ չորրորդ դասք եպիսկոպոսունքն են, 

նոյն սքեմովն ու դուպլ նափորդով: - 66. Եւ Ե դասք են երիցունքն եւ քահանայքն – 

66.  եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած,  եւ աւծութեամբ մէկ են – 66. եւ կարէ 

այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ զերկու աստիճան եւ ապաշխարաւղք եւ 

կրաւնաւորք: - 66.  Եւ Զ դասք են սարկաւագունքն. եւ սքեմով նոյն են, բայց 

անգաւտի կանգնին՝ եւ ի ձախ թեւն ուրար: - 66.  Եւ սքեմ է նոցա հաւատավորացն 

– 67. եւ ի Հայոց կանանց վաղ է ջնջած այս կարգս: - 67. Բայց այս այն է, զոր գրել է 

առաքեալն՝ թէ յանձն առնեմ  ձեզ զՓիբէ՝ քոյր մեր՝ որ է  սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 
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67. Եւ Է  դասք եպիսկոպոսք են, որ կոչին փիրիսկոպոսք՝ գլխաւորք սարկաւագաց 

– 67. Եւ Ը դասք եպիսկոպոսացն են այնոքիկ, որ կաթուղիկոսք են՝ ըստ սերովբէից  

նմանութեանն: - 67. Եւ իրենց գործն է՝ եպիսկոպոս աւրհնել եւ մեռոն: - 67. Եւ Թ 

դասք աւագ եւ մեծ աւծութիւն է՝  պատրիարգն, որ է  պապն: - 67. Եւ ոնոփորոն 

նոյնն է, բայց եւ հոլանի անգաւտի այլ  հագնի: - 67.  Եւ գործ է նոցա աւծել զդասս 

թագաւորացն, որ են նման Քրիստոսի ի վերայ երկրի: - 67-68. Վասն որոյ 

պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ 

եւ արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ - 68.  Յառաջ եղենտիարքն են, որ են 

թագադիրք – 68.  Երկրորդ դասք վեստիտորայն է, որ է թագադիր  արքային. եւ 

սքեմն եւ գաւազանն նոյնն է, ապա այլ հագուստք  հագնին: - 68.  Երրորդ դասք 

կանդիտորայն է, որ ոսկի խշտերն շալկեն: - 68. Չորրորդ դասք պրաւքսաւտորայն 

է, որ երկթի ասպրնի շալկեն: - 68. Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա 

են՝ որ ասպարս և վահանս, կմբրաւոր շալկեն – 69. զոր կու յիմնամ որ  բազկնոց 

պրացալն է: - 69. Վեցերորդ դասք ստրատորոսքն են. սոքա զէդ ըռքեպդարքն են, որ 

կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69. Եւ չկարէ ոք յայլոց հող 

հակառակութեամբ եկեղեցի շինել, զի մեղք է.  եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու  

մեղք, նա զայլն դուք գիտացէք, թէ ինչ է: - 71. նա ընդունելի է - 71. Բայց ոչ է ամէն 

կարգերն մէկ ազգ - 72. Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան 

է, որ թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ գլխաւոր եկեղեցական կամ 

աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. եւ 

եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց կարգն, եւ ոչ այլ 

ոք՝ որ է յաշխարհականաց: - 73. նա իրաւունք է, որ ի դուրս տանին ի դուր տեղ, եւ 

այնոք որ լսեցին՝ զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն քարկոծեն զինք – 74. եւ 

այս է դատաստանն նոցայ – 74.  Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝ եւ զեկեղեցի 

եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն, եւ թէ անաւրէն լինայ, նա  մեր է 

վրէժխնդրութեան. եւ թէ քրիստոնէ է, եկեղեցին քննէ, եւ զոր պարտն է՝ ի դարպասն 

տայ որ դատէ: - 74. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ 

զմարդն՝ թէ ինչ  մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց ու  

արար վասն պղծութեան, թէ չգիտէր, թէ յահուէ, թէ զինչ ցեղ էր: - 74. նա մայր է մեր 

եւ իր սուգն իր հերիք է - 78. զի որ խալապայի առաջք լինի՝ նա հրամայէ աւրէնքս 

որ առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ՝ որ ըղորդն է. եւ թէ երկուքն են /ծն. լինի/ 

վատ՝ նա նորն դնէ, որ հանգչի այն ուխտն եւ չլինի փոխանակ ուխտի 

անհանգստութեան տեղի: - 79. Կու հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի 

հասակ լինի հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի  քան զհաղորդն եւ զնշխար 

այլ աւելի իրք ուտել. թէ չէ՝ նա նզոված է: - 80.  Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել, 

թէ լաւ է ու թէ վատ: - 81. Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն 

թագաւորութիւնն լինին ծնածք՝ նա այնոք չեն մեղկան – 81. վասն զի սեփհական է 

թագաւորութիւնն ի հաւրէ յորդիքն: - 81. որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն – 
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82. Հրամայէ աստուածային աւրէնքս՝ որ այրն գլուխ է կնոջն – 84.  Այս է զոր 

գրեցաւ: - 84. թէ բժշկի՝ նա այրկանն է - 85.  եւ տղայ թէ կենայ՝ նա հաւրն է: - 85. Եւ 

թէ դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն  տարին, թէ՝ առ 

քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. Նոյնպէս է եւ թէ այրիկն դիւահըրէ: - 85. 

Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ կամ 

պիսակութիւն՝ թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ տարոյն ազատ են: - 86. 

ապա թէ տղայ կենայ՝ նա պռոյքն տղային  է, չդառնայ, նոյնպէս եւ մահրն հետ 

կնկնան մահուն տղայինն է - 86. Եւ այս իրաւունք ի  երկու դեհն մէկ է՝ ի յայրկանն 

եւ ի կնկանն: - 86. ու այն ընդունելի է: - 86. եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն՝ նա հայրն 

ուննայ զտղայքն, եւ առնու այլ կին, եւ ուննայ զիքրն զամէն – 88. Բայց չկարէ այն՝ 

որ պատճառաւորն է՝ այլ ամուսնանալ –88. Ապա անմեղ արձակածն կարէ 

ամուսնանալ, զի ազատ է: - 88.  Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ՝ նա պատեհ է 

բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ ի  յոր դեհաց է, ի յայրկնէն՝ թէ կնկնէն: - 89.  Ապա 

Է տարի է  պոմանն որ համբերէ, թէ հարուստ լինի ու թէ տառապեալ: - 89. նա թէ  

անպսակ է, նա առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. եւ ինքն, որ ծուռն է եւ 

պեղծ, նա զամէնն  կորսնէ եւ մէկայլն առնու: - 92. Նոյնպէս եւ թէ  կնիկն պատահի 

պեղծ՝  է նա մէկ է իրաւունքն: - 92. կամ թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ – 93. Նոյնպէս 

եւ թէ կինն լինի՝ մէկ է:  - 93. եւ ինք սպկիկ էր ի բոզրծութենէ - 94. նա այսոր 

դատաստանն եւ  քաւութիւնն այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 94. Բայց՝ զինչ ցեղ և է, 

արեան  պարտական է, եւ սահմանել պիտի որ քաւէ: - 94. Եւ այս հոգեւոր 

դատաստան է: - 94. Բայց ի մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր տուն 

խէչ իրար գտնու, ու սպաննէ՝ նա անդատապարտ է ի դարպսէ - 94. Եւ այսոր 

բանիւ է սահմանած, որ երկուքն սպաննելն իրավունք է՝ ազատ ի դարպսէ: - 94. 

Բայց՝ զինչ ցեղ եւ է՝ զեկեղեցոյն քաւութիւնն առնուլ պիտի, վասն զի 

արիւնհեղութիւն է: - 94. եւ զմարմնաւորն դուք գիտացիք, որ դատաւորք էր երկրի: - 

95. Եւ այս է դատաւորաց սահմանն – 95.  կին՝ որ զիր այրն՝ որ իր գլուխ է՝ ջանայ 

սպաննել վասն իր բոզութեանն նա պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 

95.  նա ճար է որ պսակվի – 96.  Ապա թէ կինն լինի խաբել զցուլն՝ նա խրատն ու 

մեծ տուժանք ի կնկանն դեհնէ - 96. Բայց պարտ է գիտել՝ որ երկրին բնակիչք ի 

պարոնին պահն են, եւ այն որ տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ՝ նա 

պարոնին է ուժն: - 97. Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ 

է - 98. ես կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս, ու ազատ է յիմմէ - 98. Ի վերայ 

ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս 

ուննան՝ բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ նման են սոցա - 100. նա բնաւ ոչ 

կարէ յեկեղեցի մտնել  եւ ոչ այլ կին առնուլ ինչվի ութ  տարի հայնց ապաշխարէ, 

որ զեկեղեցին հաւնեցնէ …  եւ ապա ազատ է: - 101. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի 

հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու. թէ չէ՝ կարէ 

աւրինաւք այլ այրկան լինիլ: - 101. Ապա եկեղեցովն կարէ կեցցնել՝ որ այր չէ, եւ 
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առնու ազատութեան թուղթ եւ այնով ամուսնանալ կարէ: - 101. նա կարաւղ է որ 

մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. եւ իրաւունք է որ  տան իրեն 

զիր ամէն ընչիցն կէսն, որ երթայ իր  այլ այրիկ առնու: - 102. նա կարէ թողուլ զկինն 

ու ասել, թէ ես  չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի. ու է իրաւ: - 105. Կին՝ որ առանց 

եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց, որ հաւնեցնէ զդատաւորն, 

թողու զայրն ու փախչի՝ նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք  եւ ի յիր այրիկն տան – 105. 

Զի այդ բոզութեան պատճառ է - 105. Ապա երբ փախաւ՝ թէ  բոզցել լինայ, եւ կենայ 

յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ՝ նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106. զի որ ծուռն 

է՝ նա ինք տայ Աստուծոյ պացխուն – 106. եւ կանոնքս ըղորդ է: - 106. Կին՝ որ վասն 

մեղաց ի ծառութեան տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է սորա … զի արք կանայս 

առնին եւ կանայք յարանց եղեն …  բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն 

անսղալ առնու – 106. Եթէ այր կնկան հանդերձ հագնի՝ նզոված է,  եւ թէ կնիկ 

զայրկան՝ նոյնն է. ի Մովսէս է սահմանած: - 106. զի երբ կնքած պսակուեցաւ՝ նա 

զէտ քրիստոնէի մի այլ է պսակուն հաշիւն: - 107. զի թէպէտ եւ բժիշկքն ի 

պատահմանէ ասեն փոխիլ, բայց ի սերմէ  է ճշմարիտն, ու չպիտի զառողջ սերմն՝ 

որ ի հաւրէ լինի մնացել՝ ի յախտաժէտն խառնել եւ  աւերել զմարդկութեանն ազգս: 

- 108.  որք՝ ի դուրս են ի հաւրն սերմէն – 109. զի այն ի յաւտար սերմէ է - 109. 

կարաւղ է հայրն  զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ ծառայի տալ ըստ իր կամաց: -

109. Կանանց ժառանգութիւն՝ նա այս է հանցեղ այլվայ զէդ մեկյալս, զոր այրկանն 

գրեցաք: - 110. Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ դուստր ի 

մաւտ է քան զթոռն  ի ժառանգութիւն – 111. Ապա թէ թոռունք չկենան՝  նա երբ 

հայրն կենայ՝ նա հայնց ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն՝ անդիմադարձ 

– 111. Զամէն իրքն բովանդակ մթխալ մի հաշվէ, ու մթխալն Զ  դանկ ի հաշիւ է - 

111. եւ երկու դանկ ու կէս աղբաւրն է - 112. Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից ծախքն 

ի յորդից բաժինն հաշվին – 112. զի թէ  դիաթիկ այնէ՝ նա ամէնն ջրեցաւ, եւ այն է  

զոր հայրն տայ: - 112.  եւ այս է իրաւունքն: - 112. նա չէ ընդունելի առաջի Աստուծոյ 

եւ նզոված է: - 114. քաւէլ թէ տղայեկ  լինի հայնց,  որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար, 

եւ իր ծնաւղքն եւ որ տեսանն չհամարեն ընդ սգայութենէ՝  թէ չէ, որ ի դարպսու 

դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար է իրաւնաւք մեռնի: - 114. զի 

անընկմահն ի  բազումս բաժնին. /գրքում միջակետ չկա/ են, որ ի խելք են, ու իրենց 

կամաւ կու մեռնին … եւ են որ ի յիրենց խելացն ի դուրս վասն  ցաւոց – 115. ապա 

այնոք որ յառջեւ լինին ծնած՝ ազատ են, մահ չպարտին – 115. Կու հրամայէ 

աւրէնքս թէ՝ մի՛ դներ պռիստիմոն եւ մի գրավ վասն քո … երկու երկնաքարերի թէ 

որ է լավ կամ կտրուկ: - 116. զի գոյացութեան եւ ապրնաց է պատճառք – 116. Եւ այլ 

իրվիտ ի քո հրամանքդ է ամէնն. ի քո լաւն է, թէ մեր խրատուս լսես: - 116.  նա չէ թէ  

զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս – 117. նա պակասն ի յայնոր քսակն է - 117. Եթէ ոսկի 

կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ 

կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա  իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 
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117. Եւ թէ  ունաւղն իրացն ուրանայ ու ասէ՝ թէ չէ, իմ է, հանչաք որ տէրն իրաց ի 

հարկ ընկնի որ  երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն եւ 

առնուլ տէրն զիրքն – 118. որ զիր  իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ 

իւրն է իրքն՝ նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. եւ պարտական են թագաւորք եւ 

զաւրագլուխք՝ որ  զիրենց երկրին վզենն մենակ դարձնեն ի ճանչաւղն: - 118. նա 

չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն՝ որ զվզենն վճարէ: - 119. զի չէ թէ  ուժն 

զոր կու այնէ՝ այն կնկանն է,  այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն այրի ի 

դարպսուն պահն է: - 119. նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ 

զնորա՝ զինչ որ տուել է՝ նա դարձցնէ: - 120. Ու այն  որ ի քաղաքի ներքսեւ է՝ կարէ 

համբերել տարի մի ու այլ աւելի: - 120. եւ դեռ իրաւունք է, որ գողունին  ամէն 

դառնայ – 121. Բայց ըղորդ գրաստնոյ վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ 

հաճի՝ նա իր է անդարձ, եւ թէ ոչ՝ նա ի յետ տայ: - 121. Եւ որ հող  կամ գետին 

վաճառէ, թէ վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր  գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ 

ընկերն ու գնէ՝ նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122. Ապա թէ հարուստ է ու 

զատական՝ նա մենակ պարտի այնել զվճարն ի ժամ – 122. զի ինչվի յեօթն տարին  

կարեն փնդռել ազգականքն՝  դարձցնել եւ կամ վճարել, եւ եօթն լուկ գրեցաք. թէ չէ 

յորդից յորդիք, կամ վճարի գինն թխթով եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123. 

նա մէկ տարի է պոմանն: - 123. Ապա թէ աւելի լինի կոճակն՝ նա գնաւղին բախտն 

է, չդառնայ: - 123. թէ ի կերակրոյն կամ ի տարոյն պեղծութենէն անցնի՝ նա 

գնաւղին է: - 124. նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն, զի ի գնաւղին ուսն է: - 

125.  Եւ արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի, կամ  հարուն, կամ աւեր ծածկած ի 

մարմինն՝ որ մէկայլն չկարենայ ի ժամն տեսնուլ – 126. ապա թէ տեսնու, եւ 

այպովն գնէ՝ նա իր է անդարձ: - 126. Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն 

զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն՝ նա գնաւղին է- 126. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, 

որ ի նզովիցն Աստուծոյ վախէ ու զիր  իրացն նա է  զարատն, եւ յայնկից ի վեր 

չկարէ գնաւղն դարձցնել: - 126. նոյնպէս եւ թէ  նաւ է՝  թէ տուն՝  թէ զինչ ու լինի 

իրք. ու թէ գողընվի իրք՝ նա նոյնպէս գնաւղին է: - 126.  Բայց այրեցմանն վզենն ու 

տուգանքն այնոր է՝ որ պատճառ լինի այրեցման: - 126.  Պարտ է գիտել, որ  

զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս՝ պարոնութիւնն 

սահման է զիրաւունքին՝ զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. նա այս է 

որ  չորեքկին վճարեն  - 127.  նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ – 127. վասն զի նեհն է, որ 

կու կեցցնէ զամէնն – 128. եւ այս թագաւորացն է շալակ – 128. Բայց թէ ըղորդի 

բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա գող է, ու հարամ է, զինչ պահէ. ապա իր 

ըղորդի բաժինն է իր հալալ: - 128. Եւ վաճռնոյն սահմանն այս է՝ որ երկուքին 

կամաւք լինի եւ վկայաւք: - 128. նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128. 

նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. Բայց խիստ հաստատուն այն է, որ 

դատաւորին ձեռնգրով լինի: -129. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն՝ 

նա այս է - 130.  նա ընդունելի է - 130.  զի յետ մահունէ  կտակն հաստատուն է՝ ըստ 
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առաքելոյ: -130. եւ որ չլինայ՝ նա կնկանն յետմնացացն է: - 131. Ապա թէ տղայ լել 

լինայ՝ նա՝ թէ  կենայ տղայն  ու թէ ոչ, նա այրկանն է ամէն իրքն ու այրիկն հոգայ 

զհոգին եւ այս է ըզղորդն/ճիշտը`զըղորդն/ եւ ի հին աւրինացն հաստատուն, թէ 

առջին այրուկին է՝ եւ թէ այլ հետինու ի հետ: - 131. Ապա երբ այրիկն լինի որ 

մեռնի` նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է - 131. նա ոչ կինն իրքն 

այրկան է, եւ ոչ այրկանն  կնկան: - 131. Եւ թէ իսկի  տղայ լել լինայ ի մէջն՝ նա՝  թէ 

ու մեռել լինի տղայն, նա  այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է -  131.  եւ այս եւ 

այն մէկ է, որ չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել – 132. Եւ թէ կարգել լինայ զինք 

գնաւղն, ու որդիք էլ ուննայ նա այն գնաւղին է: - 132. բայց ծառայ է հետ 

մկրտութեանն, որ չկարէ բաժնիլ յիրմէ:- 132. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով 

կին այնել՝ նա կարաւղ է - 133. եւ յորժամ կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել 

զպարտն՝ նա ազատ է /գրքում՝ ազատէ/ - 133. զի սպաննելն ու խրատելն 

պարոնացն է: - 134.  զի իր ծառայ է: - 134. Ապա թէ տաճիկ լինի, ու ասէ թէ՝ ծախէ 

զիս՝ նա թէ զիր  չաք գին  բերէ՝ նա տայ. ապա թէ  չբերէ՝ նա իր է: - 134.  եւ թէ 

կամաւք էր ու վասն չարութեան՝ նա զվզենն  վճարէ ու կամ զինքն այրեն – 135. 

ապա թէ իրն մէն լինի տարածն՝ նա այդ ի կասկած է, նա համբերութիւն տայ, որ 

զգողն փնտռէ - 136. նա ի յերդումն է եւ ի կիսավճարն – 136.  բռնէ  զքո անսունն՝ 

քշտան է - 137.  Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ նա զայն 

կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն՝ եւ զէդ որ էր անարատ՝ վճարէ նորան  թէ 

անսնով եւ թէ  դրամով: - 137.  Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն՝ որ թէ ասէ տէրն, թէ ի 

յետ քշտան է՝ նա զկէսն վճարէ թէ մահ  գործէ, եւ թէ խոց՝ նա զդեղգինն տայ ինչվի 

առողջնայ: - 138. այդ ի  դատաւորին կամքն է - 138. ու չափեն թէ ի յոր շինու ի 

մաւտ է սպաննածն – 139.  եւ նոյնպէս է դատն՝ զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ: - 140. Բայց 

թէ մեծ լինին՝ նա կէս մարդասպանութեանն է - 140.  զէդ աւրէնք է երիտասարդ 

տղայոցն, որ այնեն ի խաղն – 140. նա  կէս վնասուն տէր է - 141. Կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու ազգ պիտի դատել՝ մէկ վասն արբեցողութեան, որ 

ինք մարդ էր ու հանչաք խմեց՝ որ խումրեցաւ  տայ  ու զայն վնասն արար – 141. Թէ 

մահ կենայ՝ նա յիմնան պատճառն եւ զմախանքն թէ յումնէ է. թէ հայնց որ յայնոր է 

պատճառն՝ որ սպանվաւ՝ նա զարեան  գինքն տան – 141.  նա ի դատաւորին կամքն 

է,  թէ վասն իր հոգոյն խղճայ եւ խրատ մէն  տայ: - 141. Այլ դեռ վասն 

հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ 

քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ, եւ որ այլ աւելի է՝ նա պեղծ է եւ 

ագահութիւն եւ պատճառն  ամէն չարեաց – 142.  նա չէ արեան պարտական, այլ 

գովելոյ եւ աւժիթք տալոյ է արժան: - 142. Բայց ակամայ պատահելոյն 

ապաշխարութիւն է՝ զինչ եպիսկոպոսն եւ  վարդապետն դնէ նոցա: - 143.  վասն զի  

հնոյն հրամայածն այս է՝ թէ  զինչ քեզ պեղծ է, դու քո ընկերին մի՛  առներ – 144.  նա 

ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. թէ հալալ մարդ է պահաւղն, նա 

կիսավճար այնէ - 147. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ  զիրն էլ լինան 
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գողցել՝ նա անպարտ է՝  չվճարէ պահաւղն – 147.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

մարդկային ազգս շատ ազգեր են, եւ են, որ ազատք են ու հեծելվորք, եւ են ու չեն՝ եւ 

յայլ ազգ գործերն որ գործ այնեն: - 148.  Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն 

մեռանի՝ նա անպարտ են տէրքն՝ բահրակ, այն տէրն որ զանէնն պնդել լինայ եւ 

արիացուցել զիր գործաւորքն  եւ զհնազանդքն: - 148. Ապա թէ տէրն յայն բանն 

յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի՝ նա այն 

պարտական է եւ  մահապարտ: - 149. Եւ թէ ոք անհոգցնէ զմուխատրայն՝ եւ 

յուղարկէ զմարդ, ու մեռնի՝ նոյնպէս մահապարտ է: - 149.  Եւ այլ կու հրամայէ՝ որ 

զայնպիսին լաւ է որսալ ու  վերցնել քան խաչ եւ աւետարան շալկել – 149.  Եթէ ոք 

զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի  բան, ու սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով 

մեռանի՝ նա արեան տէրն է: - 151. Բայց տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ ցեղ էր  յուղարկելն՝ 

ինքն յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151.  Եւ թէ  ինք լինի 

յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն բանին՝ նա չկա մեղ. ապա թէ ոչ՝ նա մեղք է: - 152. 

Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ  ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ 

թէ՝  զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝ նա  անպարտ է: 

- 152. Ապա թէ ոչ՝ որ անխնամ երետ որոգայթել՝ նա պարտական է: - 152. Բայց 

աղէկ յիմանալ պիտի զպատճառն՝ թէ գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի մշակէ է, թէ 

յի՞նչ իրաց – 152.  նա ուժն այս է իրավանցս: - 152. Նոյնպէս եւ թէ ոք  մարդ ի ծառ 

հանէ կամ քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի՝ նա արեան տէր է - 

153. ապա թէ իր կամաւք լինի եղել ու վարձով՝ նա անպարտ է: - 153. Բայց ամէն 

բանի լինելն որ երթայ՝ ի կամայն է եւ ի յոչ կամայն: - 153. Մեծ բան է բժշկութիւնն ի 

ստածումն մարդկան, եւ շատ սպաննութիւններ կու լինի ընդ խալատն. եւ է որ 

կամաւք, եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու այնով սպաննէ - 153.  եւ այսպիսի 

պատճառնիս շատ են – 153. Եւ որ ի հիւընդին դեհն լինին պատճառք՝ նա այս են, 

որ կամ լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ,  կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ – 153.  Եւ 

թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ  ոչ ի  կամացն է եւ ոչ յակամայն՝ եւ միջակ 

լինի սղալանքն՝ նա  տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն – 154. 

որ մահ լինի զինչ ցեղ ու է - 154.  նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 

155. Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենայ ոք՝ թէ զչարկամն կու սպաննէ ու 

զընկերն քշտէ եւ սպաննէ: - 155. Եւ  կամաւորն այն է, որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի 

վայր դնէ, ու սպաննէ, կամ քարով քշտէ, նա այն հայնց է զէդ երբ թրով եզարկ ու 

եսպան: - 155. Եւ այս ազգի ազգի սպանմունքս շատ են – 155. Եւ է այլ որ մահդեղով 

սպաննեն – 155.  եւ են որ վասն սիրոյ դեղ տան, եւ սպաննեն – 155.  Եւ այսոնք են 

կամաւորք եւ ակամայք – 155.  նա այս է, որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ 

սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց ուրախնայ ընդ սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց 

վերայ ու լինի՝ նա կամաւոր  սպաննութիւն է համարած, եւ սպաննութեան 

իրաւունքն այս է, որ եւ ինք սպանվի: - 156. եւ թէ սպկիկ  յոչ կամայ լինի՝ նա կէսն է.  

նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ  յոչ կամաց լինի՝ նա այլվայ կէսն է տուժանացն: - 156.  
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Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի  բան 

ածէ, որ մեռանի՝ նա մահապարտ է - 156.  Եւ թէ ի կէս հասակն է՝ նա զտուգնաց 

զկէսն տայ վնասաւղն: - 157. Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է իրաւունքն -157. 

Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի. բայց թէ յիրաւունք 

ընկնի՝ նա այն է զինչ որ դարպասն այնէ զիրաւունքն: -157. զի Աստուծոյ արեգակն 

հայնց կու ցայթէ ի նորա վերայ  զէդ ի քո, ու այն է իր յոյսն ու ապրանքն: - 158. ու թէ 

գայ ի դարպաս՝ նա իրաւունք է  որ զնա վճարես – 158.  ով նոր տուն շինէ՝  նա 

բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու  մեռնի. թէ  չէ՝ 

արեան  տէր է - 158. նա այն այլ ցեղ է, ու զայն զնտանոք եւ ծեծաւք եւ խրատնաւք 

պարտ է ըղորդել: - 159. Ապա թէ վասն չարութեան լինի՝ նա պեղծ է - 159. Կանոնք 

եւ դատարանք այսով բաժնին  յիրացմէ՝ որ կանոնքն բերդ է, եւ երբ մեղանչական 

իր բերնովն ասէ զիր մեղանքն՝ նա ապաշխարութեամբ քաւել տան–161. Եւ 

մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք – 162. նա զինք տանջեն թէ  մահու էր՝ թէ 

խրատելոյ՝ եւ թէ  տուգնելոյ: - 163.  նա ընդ անիծիւք է՝ որ նենգէ մաւրն: - 164  Եթէ 

կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի հետ չհընձես. թէ 

ոչ՝ նա հարամ է - 164. Եթէ յայգի մտես՝ որ քո չէ՝  նա դու փորովդ կեր, քեզ հալալ է: 

- 164.  Բայց թէ ի հետդ վերցնես ի բերէն, նա հարամ է: - 164. նա պատեհ է որ աղէկ 

իմանան զպատճառն, եւ զտալն ու զյուղարկելն եւ թէ ինչ ցեղ էր, արտորանաւք էր, 

ու զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն թէ յոր չաք էր, կամ թէ ինչ ցեղ վնասեցաւ կամ 

պատռեցաւ – 165. ապա թէ յաղփրթութենէ լինի՝ նա այն ի դատաւորին խեղճն է - 

165. Ու թէ վարաւղն մեռնի ի վերայ պնդելոյն՝ նա գրաստուն տէրն անպարտ է: - 

165. Ապա թէ ոչ՝ նա պարտական է մեղացն – 165. Թէ բանտվաւղէն լինի, ու ասէ թէ՝  

գահէ կամ վարէ, եւ նա զհրամանքն կատարէ ու մեռնի՝  նա անպարտ է - 165. Բայց 

ի վերայ ամենայնի դատաւորաց ստուգելոյն է դատաստանն՝ պնդելն եւ թողուլն -

166. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ 

սպաննէ՝ նա պատեհ է աղէկ ստուգել, որ վստահի հայնց է ու առանց ոխութեան՝ 

նա այն կանոնացն է հասել, եւ ոչ դատաստանի, որ թէ լաւնայ՝ նա իր չաք մի կարք 

դնեն ըստ ուժոյն, զի յիրմէ չէր այլ ի չարէն. նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական լինի 

ստոյգ՝ նա կանոնացն է գործ եւ ոչ  դատաստանաց: - 166. Եթէ ումեք անսուն 

դիւահրե նա գիտել պարտ է տերանցն որ ի յիրենց մեղացն է եւ ոչ յանասնոց – 166. 

նա գող է, ու տուգանք պարտի – 168. եւ թէ անբժշկելի լինի զարկքն, եւ ուտելոյ 

անասուն լինայ՝ նա զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու. եւ թէ  ուտելոյ չլինայ՝ 

նա նոյնն է - 169. նա ի չորս բաժնէն մէկն է տուգանքն - 169. նոյնպէս եւ թէ զագին 

կտրէ՝ նոյնն է:- 169. Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ 

էութեամբ կու ապրին. նա այնոց վնասն այլցեղ է, նոյնպէս եւ տուգանքն – 169. ու 

այդ իրքդ է, որ ապականէ զերկիր – 169. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ 

նա երկուքին լինի.  եւ այնով արձկնայ շէնն, ու արգիլել բնավ չէ պարտ, կամ տեղ 

որ այգի չէ՝ նա խնայել դնաւղացն – 171. Նա թէ եւ սովորութիւնք իւրաքանչիւր 
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երկրի այլ եւ այլ են,  բայց մեք զոր կարցաք ճշմարտել յաւրինացն՝ նա այս է - 172.  

Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն 

է մեղանքն – 172. նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 172.  Եւ իրաւունք է, որ զդրած 

պոմանն եւ  զվարձն անպակաս տան իրենց – 173. եւ ի լմանն այս է, որ սպրկիկ 

անփոյթ լինի այրել, եւ կէս  այն է, որ միջակ լինի փոյթն եւ յանփոյթն: - 173. Եւ թէ 

իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա 

ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ԵՄ /օժանդակ բայ/  -  Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յաւրէնս 

Տեառն: - 3. Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ 

զպատուիրանս քո:-3. վասն զի այլապերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի 

նորոյս – 4. եւ յԱստուծոյ տեղին է համարած ի յերկրի: - 5.  նա իգացն խափանած է 

յաւրինաց – 8. զի զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգքն յԱստուծոյ Մովսէսի 

բերանով: - 8.  Զգաւառաց հարկն սահմանովն որ սահմանած է՝ առնուն 

պարոնայքն – 13. Եզն այլ ծառութիւն չպարտի, զի զիւր հնկակն տվել է: - 13. եւ 

ամենայն ծուռ դատաստանաց համարս տալոց են առաջի ուղիղ դատաւորին՝ 

Քրիստոսի: - 14.  դուք անդէն գտանելոց էք՝ թէ չար եւ թէ բարի: - 15. Եւ թէ վասն 

անհաւտութեան չէ /ծն.չլինի/ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց 

բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. Եթէ 

ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ, նա թէ հին  

դաղ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա այլ վայ թագվորին լինի – 

17. որ չէ քահանայ աւծեալ եւ կամ արժանի քահանայութեան – 19. նա թէ քահանայ 

չէ աւրհնած՝ նա զէդ աշխարհական դատեն զինք – 19. Եւ սուրբ առաքեալքն են 

սահմանել որ մահապարտ են եւ պղծող տաճարի կարդան: - 19. վասն զի ամէն 

եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ 

զէդ հեծելվոր որ թրովն իր  այնէ զթոշակն: - 21.  նա նոյնպէս որ ձեռնադրած է՝ այլ 

չկարէ ձեռնադրել: - 22. Չէ ամենեւին սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի 

հայրենտրութիւն գրած – 24. Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ չկարէ 

կոչիլ վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց 

վկայութեան – 26. զի նախնի հարքն հայնց են սահմանել, որ ամենևին չիշխէ 

եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ  

ձեռնադրութիւն այնել – 27. որ չի լինի ընտրաւղութիւն առաջնորդացն որպէս 

սահմանած է, այլ կու բանի ըռըշֆաթն եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր կու գայ զինչ է - 

27 եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած, եւ ոչ 

եկեղեցեաց աւրհնէքն – 28. որ սահմանած է սուրբ եկեղեցոյ իրաւնաւքն: - 31.  

Հրամայած է յաւրինացն՝ որ ամենեւին չիշխէ քահանայ ոչ մարդ սպաննել եւ ոչ 

անասուն բնաւ: - 31. Բայց վայ՝  որ զայն լուծել են /ծն.լուծեալ/ վասն նախանձու 

չարութեան – 36. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակ, որ յամեն տարի 

հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն – 36. Ու  զկնքադրամն եւ զայլ 
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մտերոյն բաժինքն սիրով եւ անխալապայ՝ որպէս գրել ենք՝  առնու ամէն մէկ զիր 

բաժինն սալար: - 37. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել /ծն.կատարել/  զբանս եւ 

զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ – 38. եւ չէ պարտ կարծել. թէ փոքր 

գնով ենք գնած – 39. Եւ այս հանչաք կարճած է: - 39. Վասն սահմանի զոր սուրբն 

Սահակ է դրել – 39.  Եւ ի յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն 

Սահակ գրել էր ի հաւս աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն՝  ու պնդել եւ 

խրատե էր՝  նա եւս թէ զայն զամէնն գրել էի՝ նա կարի շատ էր լել – 41. Ու  ի յայն 

կու հային՝ թէ զեկեղեցեաց անուանքն այլ եւ այլ են այրել /ծն.արել/,  նա կու 

կարծեն թէ այլ եւ այլ է. զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացել էին առաջինքն, նա 

չէին այրել վասն այս ահիս քան մէկ անուն: - 42. Բայց արդ ի՞նչ աւելաբանեմք. 

ամէն քակտելոյս պատճառն  ի յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել  եւ ի թագավորացն՝ 

որ թուլացուցել են եւ համբերել ծռաւղացն, հայնչանք որ այս ի յայս եղաւ – 42. 

Վասն այսոր  հրամայած է եւ սահմանած, որ  տան զայս  բաժին ողորմութիւն ի 

վաներս – 43.  եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր – 43. զայսու ընծայաւք եւ մատղնով հրամայած է, որ  ի 

վաներն երթան այնեն: - 43. Եւ վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք 

պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: -44. Եւ հրամայած է, որ 

զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա  ամենեւին պառկելիքն ու 

հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. եւ ըռահն վանիցն է 

որպէս գրել ենք:-46. ու թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, 

այլ բոզութիւն է համարած, ու բաժնեն զինք ու հաւնովորին՝ որ ապաշխարէ Է 

տարի: - 48. նա իրաւունք է՝ որ թէ ուզենայ եկածն՝ նա խափանեն զյետի պսակն եւ 

առաջի պսակն է ընդունած: - 48. Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն Տրդատ զիրիցնին 

ազատել են յամենայն ազգ ծառութենէ իրենց որդովքն: - 49. նա անէծք է գրած 

այնոր – 50. Նա գրած է հիմայ՝ որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ յեպիսկոպոսն թողու 

զվանքն իր ապրնաւքն՝ նա աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. ու այլ ինչքն զինչ որ լինի՝ ու 

այն որ ի պռուգացն՝ երէցկնկանն լինի, եւ ի պարոնութեանն ի հրամանքն է մնացել 

– 52. ու անգէտ ժողովուրդն հաւնել են տգիտութեան: - 53. ապա զինչ զենել է՝ 

սալար զիր իրաւունքն առնու՝ զերին ու զերբուծն ու զմորթին: - 55. Եւ 

փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են՝ մէկն ձեռնադրված է ու  մէկայլն ոչ – 56. Եւ 

կաթողիկոսութեանն աստիճանն այս է՝ որ եպիսկոպոսն որ առանց իր ձեռնադրվի՝ 

նա չէ ընդունած եպիսկոպոս – 57. Բայց եւ Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ 

սովորութեամբ  հարկեւորած էր – 57.  եւ այս չորս աթոռոց մեծութիւնն եւ հարկիքն 

ըստ աւետարանչացն են սահմանած չորս – 57.  Եւ թէ դիմադարձել է այն յորոյ 

կապած է, նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ՝ նա  ծռութեան եւ յանդգնութեան 

կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ  յեպիսկոպոսացն: - 60.  եւ տես զայլազգիսն որ  չեն 

ուտել: - 60.  նա ընդ այն է համարած, որ երկու կին լինի առել – 61.  Զի զայս ի 

Նիկիայի սահմանն ամրացուցել են եւ կապել. փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ 
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տեսի որ յերեւան է, որ ամուսնանայ, աւելի քան զմէկն, եւ որ շնայ՝ նա ելած է ի 

քահանայագործութենէ բնաւիմբ - 61.  որ  գրել էր զայս – 62. եւ զոր գտնուի յայս 

գործս՝ նա  այն ի յիր սրտին խեղճն է մնացել: - 62. Եւ այս հանչաք էր գրած ի 

կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած,  զոր թէ  գնացած էր՝ նա պատեհ էր: - 62. այլ 

կին չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է - 63.  որ դեռ  ոչ զեռսուն  տարին մարդն 

չէ լցել՝ նա երէց չայնեն – 63. նա  նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 64.  եւ սոքա 

եւս պատուով են զանազանած, եւ աւծութեամբ մէկ են – 66.  Բայց ոչ է ամէն 

կարգերն մէկ ազգ. այլ թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց  տուն են հաստատել եւ 

հայր եւ գլուխք դրել այլ եղբարցն: - 72. Եւ եղբայր, որ  մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն՝ 

որ ի միաբանութիւնն էած է դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 72. Եթէ ոք զԱստուած 

հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է հրամել ընդ 

Մովսէս – 74. նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս – 76. Եւ որպէս գրել ենք ի 

սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք՝ երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ 

եւ լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ եւ  խախցոցն – 76.  Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ 

թէ ոք ի ծառէ ի  վայր ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն – 77. Կու հրամայէ աւրէնքս 

… որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի 

քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել. թէ չէ՝ նա նզաված է: - 80. 

Թագաւորքն յԱստուծոյ են կարգած – 81. Եւ այլ ցած շինականք՝ հեծելվորք ամէն 

մէկ զիրն կարեն դատել, նոյնպէս ու  զխրատելն եւ զվարել՝ որպէս գրել ենք – 83. 

Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին, որպէս գրել ենք 

/ծն.գրենք/: - 83.  զի յիրենց տունն է լել առջեւ – 85.  զի չէ հրամել Քրիստոս, որ կինն 

զայրն կարէ արձակել: - 88. զի չէ հրամայել աւրէնքս: - 89. Վասն բաժանման, որոյ 

պատճառ լեալ է ատելութիւնն – 90. Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր կնիկն սպաննէ՝ 

նա սպաննելն չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. Եւ այսոր բանիւ է սահմանած – 94.  Ի 

յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ՝ թէ՝ մենք եկեղեցականքս հոգոյ 

դատաստան եւ խնամք եմք դրել աստ – 95. նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է 

գնացել ու  կամատ քաւութիւն է դրել – 95.  նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել 

զճշմարիտն՝ թէ  կինն զցուլն է հարկել ու խաբել, թէ  ցուլն զկինն: - 96.  Եւ թէ  ցուլն 

զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս աւրէնքս դժար սաստ է 

հրամայէլ, զի գրել է որ մեռնի – 96. նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ 

վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98.  Ու թէ այս փնթոյս ու  անսգամիս արձակելն 

վասն այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց 

դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն՝ ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 

99.  զի չէ մաւրն մկրտութիւնն տղային ընդունած: - 100.և Գ տարի ապաշխարէ 

փոշիմանեն և որ չէ փոշիմնացած, նա կարէ ամուսնանալ  անահ: - 102. Եթէ ոք 

իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղքն կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձնէ՝ նա՝ իրք 

որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102. նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի՝ 

սարկաւագն զէդ երէց է համարած: - 104. եւ այրն որ չէ փաւշամնած՝ նա կարէ 
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ամուսնանալ անահ: - 104. նա չէ ընդունած այն պսակն – 105.  Քահանայ՝ որ  զայս 

այնէ ու անհասակաց պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ ակամայ՝ առանց յիրար 

հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ ազգացն՝ պսակէ՝ նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

ապա հրամայած է յաւրէնքս, որ ծախել այլ կարէ զինք այրիկն: - 105.  Եթէ այր 

կնկան հանդերձ հագնի՝ նզոված է, եւ թէ կնիկ զայրկան՝ նոյնն է. ի Մովսէս է 

սահմանած: - 106.  զի երկու աղջիկն մէկ կտրիճ է համարած, եւ կինն կէս այրկան է 

համարած յաւրէնքս: - 108.  Այս ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած – 112. Բայց 

զանդըրանիկն  Աստուած է հարկեւորել – 113.  նա այլ խիստ այն է անիծած 

յՍատուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. Զի գրեալ է յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ թէ որդին արհամարհէ 

զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ երթայ՝ առանց հաւրն 

հրամանացն՝ նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113.  Նա չէ ընդունելի 

առաջի Աստուծոյ եւ նզոված է: - 114.  Բայց որդիքն ի հաւր մահապարտութիւնն 

բռնվին՝ այնոնք, որ  յետ անհաւտութեանն են ծնած – 115.  Եթէ քեզ ոք պարտք 

պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ  ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 

116. զի աւրէնքն զայնպիսի այնելիքն հաւնաւվորումն է համարել – 116. Գրած է 

յաւրէնքս -  117. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ ինչ այլ իրք որ  լինի կորուսած, ու տէրն 

վկայ բերէ  կամ երդնու որ իւր է ու  կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր 

իրքն: - 117. նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ զնորա՝ զինչ որ 

տուել է՝ նա դարձցնէ: - 120. Ապա տուն, որ պարսպի  ընդ դրուցէ լինի, նա այնոր 

հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է համարած – 120. զի վաճառին վճարն է հանած 

/ծն.համած/  մանավանդ այնոց, որ վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն – 

123. բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն է հասել – 124.  Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ 

… որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա  լեալ է բարի: - 124. 

նա անիծած է, ու դառնայ վաճառն եւ փոխն: -126. զէդ որ գրել ենք վասն գողերոյն: - 

127. Եւ թէ ողջնայ հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն – 130. Եւ զխոստումն, թէ  ելնէ՝ ինք 

կատարէ, եւ թէ մեռնի՝ նա հոգէբարձերն, զէդ, որ գրած է ի կտակն – 130. Յաղագս 

ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն գրել ենք ի յառաք – 132. Եթէ կնկով լինի մտել՝ 

նա կնկով ելնէ եւ որդովք. եւ թէ ինքն մէն, զինչ ցեղ  գնվել է: - 132. եւ թէ  

սպաննաւղն է լել պատճառ՝ նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն՝ զէդ որ գրած կայ ի 

շատ տեղ:-141. Եւ թէ քահանայ լինի հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ 

ինք առջընդրեց ու եսպան զայն՝ որ զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր՝ 

նա չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի 

դարպսէ եւ  ընկած է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն, որ քաւէ - 145. 

որ լնու զասացեալ զանէծսն, որ կախածնոյն է հանած՝ զէդ որ եւ ինք ի նոյն մահն 

մեռաւ: - 145.  Եւ թէ գողացել լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող՝ 

զինչ, որ հրամայած է վասն գողերոյն: - 147. զի շինել է տված եւ ոչ յաւիրել: - 147.  

նա  նզոված է, ու ձգած է հայրենէտրութենէն – 149.  եւ զայս Մովսէս Աստուծոյ 

բերանովն է գրէլ: - 149. զի Մովսէս է ասցել/ծն.ասացել/ թէ երդվիր երդմամբ առ 
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այնպիսին եւ կորոյ. բայց մեզ հրամէլ է Քրիստոս՝ թէ մի՛ երդնուլ – 149. Եթէ ոք 

զումէք իրք հարամ ուտէ՝ նա թող չորս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի.  եւ թէ ոչ՝ նա 

թող յաղքատս տայ, եւ ընդունած է: - 150. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի զպատճառն՝ 

թէ գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի մշակէ է, թէ  յի՞նչ իրաց – 152. եւ այսպիսի 

պատճառնիս շատ են,  որ շատ ազգ ցաւեր խառնեն, եւ  այսպիսիքս ամէնն 

կամաւոր սպաննումն է համարած ի յիրաւունքս:- 153. եւ այսոք այլ ընդ 

մահապարտք են համարած՝ թէ այր լինի եւ թէ կին, եւ մահու վճար առնուն: - 155. 

Ամ թէ ի կանոնք ընկնի եւ յեկեղեցոյ խոստովանութիւն նա  սպաննաւղացն կարգ 

եւ ապաշխարանք ճանչած են /ծն.է/  առ վարդապետերն: - 156. Եւ թէ ի 

դատաստան ընկնի՝ նա զինչ թագաւորք են սահմանել՝ նա այս է, որ թէ այլազգի 

կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց ուրախնայ ընդ 

սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու լինի՝ նա կամաւոր սպաննութիւն է 

համարած – 156. Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ խնդայ՝ նա դեռ 

կամաւոր է համարած, եւ երբ խիստ ողորմութիւն այնեն իր՝ նա զկէսն տուժի – 156. 

Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ 

այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ - 157. Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ 

նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած 

լինայ – 159.  զոր այն ենք գրել: - 159. նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի  տուր 

է տվել եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել, եւ ոչ ընդ իր ցղբեղութենէ է լել – 160. Ապա թէ 

վարձ է տվել պահելոյ՝ նա այլ վստահի իրաւնաւք պարտի զվճարն – 160. զի 

զվարձն վասն այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ կորսնէր–160. զի Աստուած է 

հրամել/ծն.համել/ յաւրէնս–161. Աստուած է հրամել զայս Մովսէսի: - 163. զայս 

Աստուած է հրամէլ /ծն.համել/: - 164. նա այն կանոնացն է հասել, եւ ոչ 

դատաստանի – 166. եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ առել ու ասցել է /ծն.ասացել/ նա 

չտայ տուգանք, ու թէ  տայ՝ նա խիստ քչիկ: - 169. կամ թող երթան յանշէնն, որպէս 

սահմանած է իրենց: - 169.            

 նոր գործածություն -  վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի 

նորոյս՝ հայնց  որ իսկի չէին ի հասկնալ – 4. զի երբ ի սրբոյն ի սահմանէն չեն ի 

պատկառիլ՝ նա ի մերոյս ո՞րպէս: - 36. զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն 

երէց լինի – 49. հայնց որ այնոր  բանիւ չէ ի կարել ի հուն ելնել որ դառնայ ի  տուն 

եւ բանի – 88. զի է՞ր չէր ի հայիլ զգումաշն: - 126. Եւ չէ ի  հրամել աւրենքս որ մէկ 

վկայի ավտան ի  վերայ մարդոյ ասացած իրաց – 163. 

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ  - Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ 

եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն – 20. 

Նա ի հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ 

պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ՝ ապա ի միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20. 

Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք 

տանի ժողովրդեանն – 21.  այլ չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր /գրքում՝ յին/  
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ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. Եւ թէ բերէ ժամանակն, որ 

աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց կամ յեպիսկոպոսէ կամ յայլ 

եկեղեցականաց … նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն ու 

դնեն յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21. նա  տուժանքն այնոր ապաշխարութեամբ լինայ՝ 

զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: - 32. Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի 

կարգէն իշխէ կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ 

իրաւնաւք – 22. Վասն որ թէ եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն – 23. Եթե  

եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու գայ յուղղութիւն՝ նա 

չկորսնէ վասն այնոր իրք: - 23. Ապա թէ ոչ՝ նա  յղրկեն առ ինք երկու եպիսկոպոս՝ 

ու կոչեն  զինք Բ ու Գ հետ – 23. Զնոյնն  այնէ եւ եպիսկոպոսն եկեղեցականի, որ 

ապստամբէ յիրմէ: - 23. Վասն եպիսկոպոսաց՝ որ թէ ուննան հայրենատրութիւն՝ թէ 

ոչ–24. Չէ ամենեւին սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի հայրենտրութիւն գրած – 24. 

եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր  եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել – 24. Վասն 

եպիսկոպոսաց՝ որ չմերձենան յաշխարհական գործ – 24. Չէ ամենեւին պատեհ որ 

եպիսկոպոս յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան մերձենայ – 24. Վասն  

եպիսկոպոսաց՝ թէ  որպէս պարտին իրաց հնազանդել – 26. Եթէ որպէս պատեհ է, 

որ եպիսկոպոսունն իրաց հնազանդութիւն այնեն – 26. որ եպիսկոպոս որ 

արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ՝ նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան – 26. Եւ ի դարպաս ու ի հանդէս պատեհ է, որ 

հնազանդութիւն այնէ եպիսկոպոսն արհիեպիսկոպոսին – 27. զի նախնի հարքն 

հայնց են սահմանել, որ ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի 

թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. քաւէլ թէ տեղոյն 

եպիսկոպոսն եւ  արհիեպիսկոպոսն հարկեւորէ եւ հրամանք տայ: - 27. նա չէ բնաւ 

արժան զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն՝ որ ինք իր կամաւ ուզէ եւ սեղան տայ 

պարոնաց՝ թէ զիս եպիսկոպոս դիք – 27. Եթե եպիսկոպոսն  կարգաւոր դատէ՝ կամ 

ձգէ ի կարգէն  կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: - 

28. Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ  սուտ ելնէ անկեալն ի կարգէն ու եպիսկոպոսն 

իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ - 28. եւ թէ եպեիսկոպոսն 

անպատեհ բան լինի արեալ վասն ատելութեան, նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն 

խնդրէ յեպիսկոպոսէն: - 28. Վասն եպիսկոպոսաց եւ իրենց թէմերոյն – 28. Ապա 

կարէ եպիսկոպոսն զայլ եպիսկոպոս հարկեւորել եւ  մեծարելաբար, մանավանդ 

որ եպիսկոպոսն զարքեպիսկոպոսն մեծարէ: - 28. Չկայ ամենեւին հրաման, որ 

եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ ձեռնադրութիւն  այնէ բնաւ – 28.  եւ թէ այնէ 

ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած, եւ որ եկեղեցեաց 

աւրհնէքն՝  եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն եպիսկոպոսին /ծն.եպիսկոպոսն/   

հակառակութեամբ եւ յոչ կամայ այնէ: - 28. Վասն որ ժողովուրդն խուխայ այնեն ի 

վերայ եպիսկոպոսին – 29. Եթէ ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն 

խուխայ այնեն եւ իր այլ հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր եւ կէսն 
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չար կենան  ու ասեն՝ ու կէսն բարի, նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն 

հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. ապա կու հրամայէ սուրբ ժողովն, որ թէ ի ցած 

եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն զքաղքնոյն 

եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ փնտռեն ու 

ստուգեն զըղորդն – 29. եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա կաթողիկոսի 

գիտելութեամբն ձգեն զինք կամ տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 29. որ հրամայէ եւ 

եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն – 29.  եւ ապա թէ ի մեղանքն գտնվի եպիսկոպոսն, նա 

տուժեն ըստ մեղանացն: - 29. եւ ոչ թողու եպիսկոպոսն, որ լինի – 30. Վասն  որ 

չկարէ եպիսկոպոս յայլ թէմէ իրք առնուլ – 31. Չկարէ եպիսկոպոս՝ քանի որ մեծ 

լինի՝ յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել – 31.   նա 

երթայ առ եպիսկոպոսն՝ եւ երբ յիմանայ եպիսկոպոսն՝ նա զինչ կամենայ կարէ 

այնել՝ թէ  տաճիկ սպաննէ եւ թէ անհաւատ դէպ ի  Քրիստոս – 31. նա կարգ քաշէ՝ 

զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն  - 32. նա պատեհ է, որ զամէնն 

հարկեւորէ եւ եպիսկոպոսովն կամ եկեղեցոյն տիրոջն ընտրաւղութեամբ եւ 

հրամանաւք ստանայ, եւ այլքն զէդ աւագ ընկերոջն հնազանդին իր աննախանձ – 

34.  նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն եւ կորսնէ առ 

եպիսկոպոսն զկարգն – 35. Եւ եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն մէկի ի յիր 

վիճակեալ քաղաքն եւ ի թէմն փնտռեն եւ ըղորդեն – 37. Եւ զայս ամէնս 

եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ պահել – 38. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել 

զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ՝ թէ իսկի պակսէ՝ նա 

զամէնին վճարէ Աստուած յիրենցմէ վճարվի, եւ ի  հայրապետէն՝ թէ  

զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38. Բայց ու եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ 

չլինի՝ որ վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ, ու յետեւ ի 

դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի հայրապետէն – 47. Բայց թէ ոք առանց 

հրամանաց՝ հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն…նա զայն այլ 

եպիսկոպոսի /ծն. եպիսկոպոսին/  հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. նա կարէ 

դնել … իր ընչիցն մէն. քահանայութեանն կամ ծխերոյն չկարէ դնել առանց 

եպիսկոպոսին կամացն եւ հրամանացն: - 49. Վասն եպիսկոպոսաց՝ թէ որպէս 

իշխեն վաներոյ – 50. Սահման էր՝ որ յառաջ չիշխէր եպիսկոպոսն վանացն – 50. Նա 

գրած է հիմայ՝ որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր 

ապրնաւքն՝ նա  աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. Եւ աշխարհի  էրեց՝ որ անորդի 

մեռանի, նա եպիսկոպոսն զհալաւն զամէն եւ զանկողինն  առնու – 51. ու թէ  

երէցկինն այլ մեռնի, նա ամէնն եպիսկոպոսին է: - 52. Եպիսկոպոսունքն 

հայրապետին են, եւ իրիցնին ծխերովն եպիսկոպոսին – 52. բայց եպիսկոպոսն իր 

ծուխ չկարէ ուննալ: - 52. Եւ երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա հայրապետին է հալաւն  

ու մինդրն եւ պառկելիքն: Եւ իրիցուն եպիսկոպոսին է: - 52. Եւ թէ ժառանկ որդի 

կենայ, ու  իրիցութեանն լինի, նա զայն եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ ծուխ տայ եւ թէ 

ոչ – 52. Եւ գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ  զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, 
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հայնց որ ի կապալ հանելն՝ եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ 

սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. Եթէ ոք չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն 

կու այնէ՝ նա  պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ 

իր: - 54.  ապա թէ զըղջայ ու մեղայ ասէ, նա եպիսկոպոսն կարգ դնէ որ քաշէ: - 55.  

Բայց թէ  երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ 

դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ զինչ 

ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց 

եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ – 56. Բայց թէ 

խղճայ եպիսկոպոսն ի քակելն՝ նա կարաւղ է: - 56. Եւ կաթողիկոսութեանն 

աստիճանն այս է՝ որ եպիսկոպոսն որ առանց իր  ձեռնադրվի՝ նա չէ ընդունած 

եպիսկոպոս – 57. բայց երբ կենայ ու լինի եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ նա  

վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա  կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57. Բայց եւ 

Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ հարկեւորած էր,  եւ ի 

կաթողիկոսութեան աստիճանի էր՝ չէր ի պատեհութեան, եւ  զմայրաքաղաքաց 

եպիսկոպոսաց զձեռնադրութիւնն ինքն  տայր – 57.  Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ՝ նա 

կարեն ժողովել եպիսկոպոսունք եւ  ձեռնադրել կաթողիկոս: - 58. Զի 

զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ  երկրին եւ գաւառին ու իր կարգակցերոյն եւ 

ուսուցչացն ու  վարդապետաց տեսով եւ ընտրաւղութեամբ նստուցանեն յաթոռ: - 

58.  Եւ թէ ի հեռու տեղաց լինայ՝ նա յուղարկեն երեք 

եպիսկոպոսունք/ծն.եպիսկոպոսք/ որ երթան փնդռեն յիր վերայ – 58. Եւ ապա տայ 

կաթողիկոսն զպատիւ եպիսկոպոսութեան. եւ այս բանիւս կաթողիկոն 

եպիսկոպոսաց գլուխ ասի: - 58. Եթէ եպիսկոպոս կամ երէց ջանայ  զիր ընկերոջ 

զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ արգելեն 

զինքն ի յայն գործոյն: - 58. նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ՝ նա ծռութեան եւ 

յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ  յեպիսկոպոսացն: - 60.  Եւ իրք որ 

եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել  

լինի՝ կամ այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի 

զամէնն առնուլ – 60. Վասն փնտռողութեան, որ առնէ եպիսկոպոսն 

եկեղեցականաց – 62. Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն արի կենաց 

եւ փնտռէ ի վերայ քահանայիցն եւ սարկաւագացն վասն բոզութեան – 62. Վասն 

հսկելոյ եպիսկոպոսի ի վերայ վարուց եկեղեցականաց – 63. Եւ թէ ի քաղաքն 

եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսին 

հրամանացն ժամ այնէ. ապա երթայ ի յեպիսկոպոսէն հրամանք առնու եւ 

աւրհնութիւն եւ խաչ. եւ մեծարեն զեպիսկոպոսն: - 63. Եւ չկարէ այլ երէց զյետի 

արձակման աղաւթքն ասել, զի այն եպիսկոպոսին է աստիճան: - 63. Նոյնպէս եւ  

զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին- 63.  Փիրիսկոպոսութեան 

աստիճանն այս է, որ զէդ զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք՝ նա նոյն 

աւրինակովն եւ դոքայ եպիսկոպոսին են: - 64. Բայց ու տեսուչ են եպիսկոպոսացն, 
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որ թէ անպատեհութիւն այնեն՝ նա ընդ կաթողիկոսն եւ ընդ պատրիարքն ասեն: - 

64. Եւ թէ ոք իր ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի … նզոված է ի  սուրբ 

հայրապետացն: - 64.  Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն 

զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի  վեր նստուցին՝ վասն հարկիցն 

Քրիստոսի: - 65. Եւ երրորդ դասք եպիսկոպոսաց/ծն.եպիսկոպոսացն/ որք են 

մետրապաւլիտք՝ բնակիչք քաղաքի–65. Ու կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, 

աւրհնել մեռոն – 65. Եւ չորրորդ դասք եպիսկոպոսունքն են – 66.  Եւ Է դասք 

եպիսկոպոսք են, որ կոչին փիրիսկոպոսք՝ գլխաւորք սարկաւագաց – 67.  Եւ կարեն 

այսոք, երբ եպիսկոպոսն հրամանք տայ, աւրհնել եկեղեցի եւ երէց – 67. Եւ Ը դասք 

եպիսկոպոսացն են այնոքիկ, որ կաթուղիկոսք են՝ ըստ սերովբէից նմանութեանն: - 

67. Եւ իրենց գործն է՝ եպիսկոպոս աւրհնել եւ մեռոն: - 67. Եւ թէ ոք  վասն աւեր 

եկեղեցւոյ շինման իրք  տայ յաշխարհական կամ ի  քահանայ, եւ նա չշինէ, նա 

առնու  այլվայ զիր ինչքն եւ  տայ յայլ ոք  որ շինէ. եւ թէ ոչ՝ յայլ եկեղեցի  տան 

տուրք, նա ընդունելի է, բայց եպիսկոպոսովն – 71. եւ եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն 

պատեհ է, որ սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց կարգն, եւ ոչ այլ ոք՝ որ է 

յաշխարհականաց: - 73. Եւ տայ եպիսկոպոսն ու կարաւղ վաներոյն հայրապետերն 

այնոնց կերակուր եւ հանդերձ – 77. Բայց թէ կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ 

ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. Ուխտի տեղ զինչ ու  լինի՝ թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի 

յում վիճակ լինի որ եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել՝ նա պատեհ 

է որ ծառութրարն  աղէկ ծառայէ, որ թէ հեռու լինի ի շինոյն: Եւ թէ ի  մաւտ՝ նա 

քահանայքն ծառայեն, ու զիր մուտքն ի յիր վերայ հանեն եպիսկոպոսին տեսովն – 

79. նա հրամայէ աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ՝ որ ըղորդն է - 79. 

Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ պարոնացն – 80.  եւ թէ յանդգնի 

յայս եպիսկոպոսն՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 80. Եպիսկոպոսն զերէցն եւ զսարկաւագն 

դատէ եւ ի կարգէ ձգէ - 83. սոքա երիցանցէ դատին եւ  աքսորին: Եպիսկոպոսք ի 

կաթուղիկոսաց, եւ կաթուղիկոսք ի պապէ եւ ի պատրիարքաց եւ յայն 

եպիսկոպոսացն, որ զինք կաթուղիկոս լինին ձեռնադրել: - 83. Ապա թէ երկուքն 

իրար հալալ այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ եւ 

տուգանք – 87. Եւ ի վերայ ամէնին դնէ զդեղն եպիսկոպոսն – 89. Ու դնեն առջեւ 

եպիսկոպոսին, եւ զկնաթողացն կարքն կրէ - 92. Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր 

առնու, ու մեռնի այն այրն՝ նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն՝ նա 

չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 99. նա կարաւղ է որ մենակ երթայ 

յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. Եւ եպիսկոպոս որ հրաման տայ կամ 

թուլացնէ զայս՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 104. Բայց ձեռնգիրն հաստատէ զբանն՝ 

պարոնին ձեռնգիրն եպիսկոպոսին խաչին եւ վկայիցն: - 129. Եւ թէ յիւրոցն 

սպաննէ՝ ազատ կամ ծառայ՝ նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ 

եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 138. նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ 
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սպասաւորութիւն այնէ, եւ ոչ պատարագ, ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ ի վարդապետէն 

հայնց կարգ քաշէ՝ զոր պատեհն է, որ դնեն: - 142.  ապա եպիսկոպոսին մեղայ ասէ 

վասն  հնազանդութեանն – 143. եպիսկոպոսն պարտի հնազանդել աւրինացս եւ 

արձակէլ զնա: - 143. Բայց ակամայ պատահելոյն ապաշխարութիւն է՝ զինչ 

եպիսկոպոսն եւ վարդապետն դնէ նոցա: - 143. 

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՈՒԹԻՒՆ  -   Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն 

իշխէ կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 

22. եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր  եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել – 24.  նա  չէ 

բնաւ արժան զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն – 27.  Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, 

թող ի յետ տայ  թէ ոչ նա պատճառ է, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31. Եւ ապա 

տայ կաթողիկոսն զպատիւ եպիսկոպոսութեան – 58. Եւ իրք որ  եկեղեցւոյ լինի եւ 

եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել 

ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ: - 60.  

նա ու  մեռոն այլ կարեն աւրհնել, վասն զի եպիսկոպոսութեան աւծումն ունին: - 

67. 

ԵՌՍՈՒՆ - Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ  ոչ զեռսուն տարին 

մարդն չէ լցել՝ նա  երէց չայնեն – 63. 

ԵՍ -  Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս քո, ի պահել  ինձ յոյժ: - 3.  Երանի թէ 

յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ զպատուիրանս քո: - 3. Յայնժամ 

ես ոչ ամաչէի ի զգուշանալ ինձ ի  պատուիրանս քո: - 3.  Զիրաւունս քո պահեցի, 

մի՛  թողուր զիս  մինչև ի սպառ: - 3. Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր 

ծառայս Աստուծոյ …բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս 

ծերացեալ մտաւք – 4.  Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի  հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի  սովորական բառս – 4. 

Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ մեղաց 

թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ - 4. Զորս աղաչեմ անմեղադիր լինել իմոյ 

նուաստութեանս. վասն զի չէր իմ  բան – 4. Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ 

ջաղցնոյ՝ չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել թէ՝ սինաւռս իմ է, մի՛ հանել  ջուր – 16. զի 

Քրիստոս հրամայեց թէ՝ որ զձեզ անարգէ՝ զիս անարգէ - 19. Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու 

կու գրեմ – 27. նա չէ բնաւ արժան զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն՝ որ ինք իր կամաւ 

ուզէ եւ սեղան տայ պարոնաց՝ թէ զիս եպիսկոպոս դիք – 27. եւ մեք անպարտ 

մնամք: - 36. զի մենք յայս կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: - 36. Բայց ինձ 

Սմբատայ՝ ծառայիս Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս գտնուլ զսրբոյն 

Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36. եւ թէ  թողուն մեր հովիւքն՝ որ 

գայլ զմեզ  տանի, նա Քրիստոս առնու զիր վճարն: - 39.  Բայց եւ  մեզ 

աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց  հովուացն հնազանդ  լինել իբրեւ 

Աստուծոյ հայնց որ ասեն հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի՝ թէ  

ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ՝ զոր ետ ինձ Աստուած: - 39.  եւ այսով մեծ հերձուած 
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եւ կռիւ ածին ի միութիւնն. եւ քակտեալ ցնդեցին զմեզ: - 40. եւ ի վերայ այդր վիմի 

շինեցից զեկեղեցի իմ: - 40.  որ է  մայր մեր սուրբ եկեղեցի՝ եւ հայր բանն Աստուծոյ 

Քրիստոս – 40. նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր հաւրէն եւ ի մաւրէն կու քակտեն 

– 40. նա  այն բաժանաւղքն զմեզ հայնց կու այնեն: - 41. Եւ ի յայս տեղս չկարցի ես 

գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր ի հաւս աւրինաւք ի հին եւ ի նոր 

կտակարանացն՝  ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա եւս թէ զայն զամէնն գրել էի՝ նա 

կարի շատ էր լել: - 41. Պարտ է գիտել, որ ժողովարան թարգմանի՝ որ հաւնիկ լինի 

ամենայն ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ ի մաւր մեր 

հանգչիլ ի  գիրկ – 41. եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ  զարիւն հաւրն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ զոր վասն  մէր էհեղ – 41. վասն զի և առաքեալքն ի մէկ 

կեցան եւ զմեզ ի մէկ ուսուցին- 41.  սուրբ հայրն Սահակ … զգուշացոյն զմեզ - 41. 

եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր 

լուսաւորիչն մեր – 43. Հայնց կու հրամէ սուրբ եւ երջանիկ հայրս մեր Սահակ: - 46. 

Վասն մեղաց Աստուած կու տայ զմեզ ի ձեռն անաւրինաց: - 48. զի ես Սմբատ 

սպարապետս փնդռեցի ի կանոնքն եւ գտայ, որ  գրել էր զայս – 62.  ի յայս տեղս 

մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72. բայց մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաք 

մի  այլ  յաւելցուցաք հարկաւորապէս: - 72. Մենք հարքս կամեցաք, այլ ոչ սուրբն 

Բարսեղ: - 73. Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝ եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ 

զհաղորդն եւ զմկրտութիւն, եւ թէ անաւրէն լինայ, նա  մեր է վրէժխնդրութեան – 74.  

եւ ի Սահակայն կայր մորթին գրած ու ի հաւս չկայ՝  եւ ես  չգրեցի – 76. Ու  թէ 

չայնեն զայս աշակերտքն, նա վասն այնոր կու անհանգստեն զիրենք 

վարդապետներն, եւ թէ դատըստնին  թէ՝ զմեր իրիկունքն առի, ու զմեզ 

չաւգտեցուցին՝ նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան – 77. նա  մայր է 

մեր եւ իր սուգն իր հերիք է - 78. զի նոքա ձրի բարեխաւսեն մեզ առ Աստուած: - 80. 

մենք եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք դրել աստ – 95. Բայց մենք 

եկեղեցականքս ներելով զբաժինքն կու տեսնունք պատեհ – 98. ես կու 

ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98.  ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105. ի 

քո լաւն է, թէ մեր խրատուս լսես: - 116. Եւ թէ ունաւղն իրացն ուրանայ ու ասէ՝ թէ 

չէ, իմ է, հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ  ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ 

դարպսով կեցցնէ - 117. Բայց թէ վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ 

պոմնով, եւ տայ՝ թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու տուր ինձ զիսայ չաք  դեկանս – 129. 

Եւ թէ փաւշամնի՝ ու այլվայ դառնայ ծառայն առ իր տէրն ու ասէ թէ՝ տուր զիմ 

կնիկն ու զտղայքն՝ նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ 

մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 132. Ապա թէ տաճիկ լինի, ու ասէ թէ՝ ծախէ զիս՝ նա 

թէ զիր չաք գին բերէ՝ նա տայ – 134. բայց մեզ հրամէլ է Քրիստոս՝ թէ մի երդնուլ – 

149. Նա թէ եւ սովորութիւնք իւրաքանչիւր  երկրի այլ եւ այլ են, բայց մեք զոր 

կարցաք ճշմարտել յաւրինացն՝ նա  այս է - 172. 
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ԵՏՄՆԱՑՈՂ – ու սահմանէ հոգոյն եւ ի իր ետմնացողացն /ծն. յետմնացացն/  ըստ 

իր կամաց – 130. 

ԵՐԱԶ - երազի նման է աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. 

ԵՐԱՆԵԼ - Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յաւրէնքս Տեառն: -3. 

ԵՐԱՆԻ - Երանի ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա, բոլորով սրտիւ իւրեանց 

խնդրեսցեն զնա: - 3. Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ 

զպատուիրանս քո: - 3. 

ԵՐԱՆԻ ԹԷ - Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք  իմ, ի պահել ինձ 

զպատուիրանս քո: - 3. 

ԵՐԱՇԽԱՒՈՐ - Եւ թէ իսկի եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան տալ ի 

վաշխ ու բանեցնել, նա կամ երաշխաւորաւք /ծն. երեշխեւորաւք/ եւ թղթով 

խոստանայ որ այլ չայնե՝ ու զոր արար՝ նա ապաշխարէ ու քաւէ - 59. 

ԵՐԲ - Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա  չէ պատեհ այլ 

մարդ սպաննել – 9. եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ՝ որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ 

- 10. նա թէ քահանայ չէ աւրհնած՝ նա զէդ աշխարհական դատեն զինք՝ երբ որ 

գտնուն որ զքահանայութեան գործ կենայ ու այնէ: - 19. նա երթայ առ եպիսկոպոսն՝ 

եւ երբ յիմանայ եպիսկոպոսն՝ նա  զինչ կամենայ կարէ այնել – 31. Զէդ երբ մարդ 

կացին ածէ ու ճուղ կտրէ՝ նա  անցնի կացինն եւ ընկերոջն դիպի ու սպաննէ, եւ 

գան ազգն նորա եւ ասեն՝ թէ կամաւ սպաններ: - 33. Եւ երբ նոքայ առնուն՝ նա գան 

եկեղեցականքն յեկեղեցին ի մէկ տեղ ու բաժնեն – 34. զի երբ ի սրբոյն ի սահմանէն 

չեն ի պատկառիլ՝ նա ի մերոյս ո՞րպէս: - 36. զի երբ յիրացմէ կու քակտեն՝ նա ու ի 

նացմէ  կու քակտինք, զէդ այն՝ որ երբ զիր հայրն ու զմայրն կորսնէ՝ նա գայլն ու 

գազանք կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 40. Ապա տեսէք՝ թէ այնոց պատիժն 

ի՞նչ է, կամ թէ երբ համբերեն իրենց կարաւղքն՝ ինչ մեղք այնեն: - 41. սուրբ հայրն 

Սահակ քանի տարով յառաջ, երբ դեռ Յունաց գրովն վարէաք, զգուշացոյց զմեզ եւ 

պնդեաց … որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու 

այնեն – 41. երբ խիստ յանդգնի, նա  ամենին տեսովն ու պատեհովն զիր մեղկանն 

մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. Եւ երբ Է տարին լմննայ, նա կարեն այլոց 

ամուսնանալ անահ: - 48.  երբ ի յաղէկ ազգէ լինի, նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս 

տունն եւ զկէս հայրենացն, եւ կէս այլն մնայ յեկեղեցոյն հրամանաւքն: - 49. Ապա 

երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին զիրիցնին ի հեծել – 50. Նա 

կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ՝ ի շուրջ 

գայ ի վանքն – 51.  Եւ երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա հայրապետին է հալաւն ու 

մինդրն եւ պառկելիքն:-52. բայց երբ կենայ ու լինի եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ 

նա վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57. Եւ իրք 

որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն 

ծախել լինի՝ կամ այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի 

զամէնն առնուլ – 60. եւ յայսոց երբ Գ մետրապաւլիտք կենան, նա կարեն 
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ձեռնադրել արքեպիսկոպոսք: - 66. եւ ի սոցանէ երբ Գ կենան խէչ իրերաց, նա  

կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, ու սուրբ սեղան ու մեռոն եւ աւազան: - 

66. Եւ կարեն այսոք, երբ եպիսկոպոսն հրամանք տայ, աւրհնել եկեղեցի եւ երէց – 

67. եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու մեղք, նա զայլն դուք գիտացէք, թէ ինչ է: - 

71. Ապա  երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու՝ նա հերիք այնէ - 76. Գրած է  ի 

Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն, եւ՝ 

երբ մուրզ հանէ՝ նա ապա ուտվի պտուղն: - 78. ապա պատեհ է որ ուխտիւք եւ 

պատարագաւք զինք զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան: - 

78. Երբ /ծն.եթէ/ սուտ երէց կամ զիտառ լինի ոք՝ ազգի ազգի … նայ երբ գտնվի  

սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան  առնուլ պիտի – 78.  Ապա երբ խիստ թոյլ տվի՝ 

նա  չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր պէտքն: - 80. Եւ իշխան՝ զոր ինք 

թագաւորն լինին իշխանացուցանել, նա ինք կարէ ձգել. երբ ու կամի՝ 

յիշխանութենէն, եւ խրատել ու այնել զինչ իր պիտի: - 81.  Ապա թէ ուրդի՝ որ վասն 

անհնազանդ լինելոյ կնկանն անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու տայ 

հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. եւ ապա հետ այնոր՝ թէ 

այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ՝ նա թէ  յայրկանէն լինի պատճառն, նա երբ բաժնեն՝ 

նա  այրիկն  չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ այն որ թողվաւ – 87. զայս 

երբ ստուգեն, ու  այլ ճար չկենայ՝ նա  բաժնվի իրաւնաւք – 90. Ապա թէ ի յայրկանն 

գէշ բարուցն լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ 

քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. Ապա թէ կին զայրիկն 

սպաննէ՝ մահադեղով կամ կախարդութեամբ կամ զինչ ցեղ ու լինի, եւ կամ թէ ցլու 

տայ սպաննել՝ նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել  ու կամատ 

քաւութիւն է դրել՝ հայնց զէդ երբ կինն զայրն սպաննէ ու զէդ երբ այրն զկինն: - 95.  

ու երբ յայնոր ազտին ու ի յիրենց տունն գան ի հանգչիլ՝ նա իր կինն զինք ի յիր 

անհոգութիւնն սպաննէ: - 95. ու երբ այլ չկարէ՝ նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, ու 

գրէ ի վերայ – 98.  բայց եւ զտղան այլ պիտի մկրտել, երբ ծնանի – 100.  երբ այնով 

կեցցնէ այրն՝ նա թողուլ տան: - 100. եւ երբ զիր հասակն առնու, որ ԺԵ տարին լինի՝ 

նա կարէ թողուլ զկինն ու ասել, թէ ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105. Ապա 

երբ փախաւ՝ թէ  բոզցել լինայ, եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ՝ նա  

հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106.  բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն 

անսղալ առնու – 106. զի երբ կնքած .պսակուեցաւ՝ նա զէտ  քրիստոնէի մի այլ է 

պսակուն հաշիւն: - 107.  Բայց երբ որդի չկենայ՝ նա անճարկութեամբ դստերքն 

այսցեղ ժառանգեն, երբ հայրն չայնէ դիաթէկ – 109. Բայց ի վերոյ գրեալ 

ժառանգութիւն դստերացն՝ հաւրեղբարք եւ հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ 

դուստր կենայ: - 110. Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա հայնց 

ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն՝ անդիմադարձ – 111. Եւ երբ կարգած 

քուրվտի կենան՝ դու զերկուքն մէկ աղբայր հաշվէ - 111.  Երբ եղբարք կենան ու 

յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի 
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– 112. զի կու հրամայէ աւրէնքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին վճարն 

հայնց ուժով կու տայ  առնուլ, նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն 

հրամայէ վճար լինել – 119.  նա երբ ժամն գայ՝ նա ի ծախաւղն դառնայ – 123. երբ 

զգինն վճարէ՝ նա ի  հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ բնաւ: - 125.  Վասն ջաղցնոյ եւ այլ 

այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով՝ նա այլ  չկարէ փաւշամնիլ 

– 125. Եւ զհացի ու զգինոյ եւ զայլ հնդերաց նեհն՝ պատեհ է՝ որ թագաւորն ժողովէ 

զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն աշուն, երբ տարոյն մուտքն մտէ 

- 127. Ապա  երբ այրիկն լինի որ մեռնի՝ նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել 

ըղորդ է - 131. նա երբ հանչաք մի ծառայէ  զինք որ  զիր գինն արժենայ, նա 

իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. Եւ թէ ոչ՝ նա երբ հանչաք մի ծառայէ՝ որ 

զիր գինն հանէ, նա ազատի: - 133. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ 

կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն 

այն մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. ու երբ լցվի՝ նա ապա  զըղորդ սինաւռ դնեն – 151. 

Եւ կամաւորն այն է,որ  տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու  սպաննէ, կամ քարով 

քշտէ, նա այն հայնց է զէդ երբ թրով եզարկ ու եսպան:- 155. եւ երբ խիստ 

ողորմութիւն այնեն իր՝ նա զկէսն տուժի – 156. Ու երբ կտրես զնորայ  վարձն՝ նա 

բողոքէ առ Աստուած – 158. Կանոնք եւ դատաստանք այսով բաժնին յիրացմէ՝  որ 

կանոնքն բերդ է, եւ երբ  մեղանչական իր բերնովն ասէ զիր մեղանքն՝ նա 

ապաշխարութեամբ քաւել տան – 161. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն 

գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել մաւրն – 164. ու 

երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ սինաւռնին կարեն գոյանալ բնաւ,  եւ ոչ 

արձակ մնալ – 170.  Նոյնպէս եւ զմշակնոյն վարձերն՝ ի վերայ սղութեան ու 

լաւութեանն այնեն զնեհն. զի  առանց նեհի, որ պատեհվոր լինի, աշխարհ երբ 

շինվի … - 173. 

ԵՐԲՈՒԾ  -  ապա զինչ զենել է՝ սալար զիր իրաւունքն առնու՝ զերին ու զերբուծն ու 

զմորթին: - 55. եւ կրկին կու գրենք՝ երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ եւ լինի՝ աջ 

էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն – 76. 

ԵՐԳ  -  եւ էյրիկ մարդն չխմէ որ հարբենայ. եւ ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն 

իշխէ հանել բնաւ – 51. 

ԵՐԴ  -- Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով նոր  տուն շինէ՝ նա բոլոր ցւիցն պսակ դնէ, որ 

մարդ ընդ  տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի – 158. 

ԵՐԴՆՈՒԼ - բայց մեզ հրամէլ է Քրիստոս՝ թէ մի՛ երդնուլ. բայց թէ երդնու եւ 

կատարէ, նա թող ապաշխարէ եւ քաւէ: - 149. Եթէ … տէրն վկայ բերէ կամ երդնու 

որ իւր է ու կորուսել է նա  իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117. նա զայն 

երդումն ըղորդ երդնու – 160. 

ԵՐԴՈՒՄՆ  -  ամէն իրաց տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ  վկայնով եւ երդմամբ 

որ իւրն է իրքն՝ նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր 

գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136. ու թէ չգտնվի՝ նա ի յերդումն 
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է եւ ի կիսավճարն – 136.  զի Մովսէս է ասցել թէ երդվիր երդմամբ առ այնպիսին եւ 

կորոյ – 149. նա զայն երդումն /ծն.երդումս/  ըղորդ երդնու – 160.  եւ ապա յանկից 

ծնանի այլ մեծ չար, տուրտվութիւնք եւ սուտ երդմունք /ծն.երդմունքն/  եւ այլ 

բազում չարիք: - 162. 

ԵՐԴՎԵԼ  -  զի Մովսէս է ասցել թէ երդվիր երդմամբ առ այնպիսին եւ կորոյ – 149. 

ԵՐԵՇԽԱՒՈՐ  -  նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, ու 

երեշխաւոր /ծն.երաշխեւոր/ տայ որ  այլ չայնէ -106. 

ԵՐԵՇԽԱՒՈՐ ՏԱԼ    -    Տե՛ս    ԵՐԵՇԽԱՒՈՐ 

ԵՐԵՍ,ԵՐԵՍՔ  -  Եւ առանց դատաստանի եւ երեսոյ /ծն.երեսղոյ/ թող իրավունք 

չլինի – 13. Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր թոռն  ինչվի յերեք երեսքն երէց 

չլինի ժամարար: - 38. Եւ սքեմ ի վզերն ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ – 68. Եւ 

այլ հրամայէ աւրէնքս, որ այս հայրենէտրութիւնս ի հաւրն  դեհաց ինչվի չորս  

երեսքն յիշվէ - 110. թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք՝ նա 

յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք թոռունքն. եւ թէ 

այսոք չկենան՝ նա ի հաւրեղբայրն եւ ի հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս երեսքն յիշվէ 

հայրենէտրութիւնս: - 110. 

ԵՐԵՍՈՒՆ  -  փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի – 61.  տե՛ս ի յերեսուն գլուխն սուրբ 

Գրիգոր Լուսաւորչին – 62. 

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ  -  եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի քշտանացն՝ 

նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ կամ 

խոռել կամ մեռցնել: - 127. 

ԵՐԵՑ     -  Տե՛ս    ԵՐԷՑ 

ԵՐԵՒԱՆ  -  որ աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց – 21.  Տե՛ս 

նաև ՅԵՐԵՒԱՆ 

ԵՐԵՒՆԱԼ - Եւ թէ երեւնայ /ծն.յերեւան/ որ կայ ոք յեղբարցն որ շատ լինի հալծել ի 

վանքն ու ծառութիւն այրել քանզ մէկայլն, նա թէ աւելի բաժին ուզենայ … նա տան 

իր – 73. եւ ի յայն այլ  երեւնայ որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի – 157. 

ԵՐԵՒՑՆԵԼ  -  Վասն որ չլինի քահանայ եւ զինք քահանայ երեւցնէ - 19. 

ԵՐԵՔ  – նա երեք հետ պատեհ է որ ձենել տայ՝ թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. Եւ 

տաճկին գինն այսոր երեք բաժնէն մէկ է – 10. Եւ  բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ 

իր թոռն ինչվի յերեք  երեսքն երէց չլինին ժամարար: - 38. նա յուղարկեն երեք 

եպիսկոպոսունք որ երթան փնդռեն յիր վերայ – 58. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ 

երեք համարած քահանայից եւ իրենց հետեւողացն ի յայն գործն: - 61. Ապա թէ 

յայրկնէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն 

իր անձինն գին – 87. նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել … ինչվի ութ  տարի հայնց 

ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ՝ զհինգն ի դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս 

եկեղեցւոյն – 101. ու երեք տարի ապաշխարէ փաւշամնածն – 104. Եւ անասնոց 

չորքոտանեաց վաճառն  պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ լինի հաստատած – 121. 
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եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի քըշտանացն՝ նա ի պարոնն 

կամ յերեսփոխանն բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ կամ խոռել կամ 

մեռցնել: - 127. եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն – 130. բայց թէ ներեն վասն 

խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն:  - 157. զի յերկուց եւ յերից վկայից ասէ 

հաստատել զբանն: - 163. ու  երեք հետ սէր այնէ անսնոյն տիրոջն – 168. 

ԵՐԵՔ ՀԵՏ     -    Տե՛ս   ԵՐԵՔ 

ԵՐԷՑ,ԵՐԵՑ,ԻՐԻՑ  -  նոյնպէս զմահ եւ զհոգէբարձութիւն երիցանց /ծն.երիցունց/  

իրենք այնեն: - 27. երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե շուտ գնա ի յինա բանն – 32. 

Վասն որ չհաճի ժողովուրդն յերէցն – 34. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ 

թէ ինայ  երէցն  լավ է քան զիսայ – 34. նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ 

տան առանց խալապայի – 35. Վասն աւագ իրիցնոյ եւ եկեղեցպներոյ – 35. Աւագ եւ 

գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր  տանն ինչ գործ 

երթայ հոգայ – 35. Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր թոռն ինչվի յերեք  

երեսքն երէց չլինին ժամարար: - 38. նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ 

այլ ազգականացն՝ պառկելիքն եւ հալաւն սաւլերն եւ գաւտին՝ եւ այլ այսպիսի 

ըռահ ի կանանց վանքն երթայ. եւ յերիցուն մատղէն ամէն մորթին եւ յետի կիցքն 

դմակովն, ու խասապն եւ  ճրագուն ի վանքն – 44.Վասն աշխարհի իրիցնոյ 

սահմանի – 45. Եւ  թէ ոք երիցու առանձին ժամուց տայ  կամ մատղենի, նա կէս 

դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 45. Եւ զինչ բարիկինդնացն շաբթուն գայ, նա 

երիցուն է ամենն գառնենի մորթին: - 45. Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է. 

զատկին շաբաթ աւրն, եւ կիրակի աւրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան … 

խաչին տաւնին, աւետեացն՝ այսոք աշխարհի երիցնոյն՝ եւ եկեղեցոյն: - 45. Վասն 

որ ի նոյնս է բանս՝ յիրիցնին – 45. զի այն պարտք է, ու յառաջ զայն պիտի վճարել եւ 

զիր երիցնուն:/ծն.երիցնին/  - 46. Ու երիցնին տան զիրենց հասնի ի վանքն –46. 

Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ 

գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46.  Բայց աւտար երէց յայլ թեմէ՝ կարէ 

հաղորդել եւ թաղել զբանադրածն – 47.  Բայց թէ  հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն՝ 

ճանաչած ի քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի … նա կարէ 

իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն – 49. զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի 

տալ որ բիճն երէց լինի – 49. Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն Տրդատ զիրիցնին 

/ծն.զերիցնին/  ազատել են յամենայն ազգ ծառութենէ իրենց որդովքն: - 49.Կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն 

յիրիցնին – 49.  Եւ այս է ըղորդն՝ այն պարոնն, որ յիրիցվէ՝ որ պատարագաւղ լինի՝ 

հարկ առնու, նա անէծք է գրած այնոր – 50.  Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի 

վերայ Հայոց, նա  տանէին զիրիցնին ի հեծել – 50. Ամ թէ յիստկի, նա  լաւ է ու 

շահած լինի երկու դեհն. եւ թէ ոչ, նա յիրիցնոյն  վասն այնոր հարկ կու առնուն. որ 

գիտենայք: - 50.  Վասն որ աշխարհի երէց անորդի մեռնի – 51. Եպիսկոպոսունքն 

հայրապետին են, եւ իրիցնին ծխերովն եպիսկոպոսին – 52. Եւ երբ եպիսկոպոսն 
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մեռնի, նա հայրապետին է հալաւն ու մինդրն եւ պառկելիքն: Եւ իրիցուն 

եպիսկոպոսին է: Եւ ծխերոյն իրիցուն է: - 52.  Եւ գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, 

որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի կապալ հանելն  եպիսկոպոսաց  

թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ սատանայապաշտք ի յայրել: -53. չկայ ամենեւին 

հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու  ծխին մասն երթայ, քաւէլ թէ տեղոյն  երէցն մեծրէ: 

-  53. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց 

գտնուն՝ որ առնու, նա զկարգն առնուն – 54. Եւ աշխարհի իրիցնին չէ պատեհ, որ 

մատղին՝ որ ի վանքն  երթայ՝ հակառակին: - 55.  Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ 

իր երէցն ու այլ երէցով /ծն.իրիցով/ մատաղ այնէ գաղտուկ, նա թէ երէց/ծն.էրէցն/ 

դատըստնի՝ նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն: - 55. Ապա թէ 

տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն/ծն.էրէցն/  չկարէ 

խաւսել – 55. Ու թէ խալապայ լինի եւ  յանդգեալ քըշտէ իրիցուն, նա  ձեռքն կտրվի 

– 55. Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ 

դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն – 55. Եթէ եպիսկոպոս կամ 

երէց ջանայ զիր ընկերոջ աստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ 

եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ  այրել 

ինչ ի պետքս է նա  երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60.  

Եւ թէ սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ՝ նա  թէ թողու զբոզ կինն՝ նա կարէ երէց լինել 

– 63. որ դեռ ոչ զեռսուն տարին մարդն չէ լցել՝ նա երէց չայնեն – 63. չէ պատեհ, որ 

քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ այնէ - 63. Եւ չկարէ այլ 

երէց զյետի արձակման աղաւթքն ասել – 63.  եւ ապա զայն երէցն բաժնէ 

ժողովրդեանն: - 63. եւ թէ աշխարհի երէց է, նա արժան է ընդ հարկեւոր գիտունքն 

եւ ընդ մաւտեւորս  պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի յարիլ ի  բարին – 64. 

Եւ Ե դասք են իրիցունքն եւ քահանայքն. քահանայքն ի քաղաքն կենան, եւ 

իրիցունքն ի գեղ եւ յագարակ – 66. Եւ կարեն այսոք, երբ եպիսկոպոսն հրամանք 

տայ, աւրհնել եկեղեցի եւ երէց – 67. Եւ որպէս գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ 

սահմանն եւ կրկին կու գրենք՝ երեցնոյ /ծն. իրիցնոյ/ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ եւ 

լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն, ու ի ցորենէն  եւ ի  գինոյն տասնակ, եւ ի 

մազէ եւ ի բրդէ - 76. Ապա երէցն պարտ է  որ երբ  զայս առնու՝ նա  հերիք այնէ - 76. 

Վասն որ սուտ երէց եւ զիտառ լինի – 78. Երբ սուտ երէց /ծն.էրէց/ կամ զիտառ լինի 

ոք՝ ազգի ազգի՝ որ կու լինին շատք, ու  խաբեն զԱստուած եւ զմարդիկք … նա երբ 

գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի – 78. Եպիսկոպոսն զերէցն 

եւ զսարկաւագն դատէ եւ ի կարգէ ձգէ - 83.  Սարկաւագուհին  ի սարկաւագաց, եւ 

մոնոզոնք եւ այլ  այսպիսիք երիցանց /ծն. յիրիցնոյ/ ձեռնադրածք՝ սոքա երիցանցէ 

/ծն.յիրիցնոյ/  դատին եւ աքսորին: - 83. նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի՝ սարկաւագն զէդ 

երէց է համարած: - 104. Վասն թէ չէ պարտ բաժանել իրիցու ձեռնտվածն – 104. Եթէ 

իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա 



207 
 

չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին՝ նա  

կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104.  նա կոչէ  զիր ծանաւթիքն եւ  զնոմիկոսն, եւ թէ ի 

գեղ լինայ՝ նայ զգեղջին երէցն, եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն – 130.  չկարէ ոք 

ծառայն ժառանգեցնել, քաւէլ թէ պարոնին եւ եկեղեցոյն  կամաւք. եւ ոչ երէց 

/ծն.էրէց/  այնել չէ պատեհ: - 132. 

ԵՐԷՑԿԻՆ,ԵՐԻՑԿԻՆ -  նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն /ծն. 

իրիցկնոջն/ եւ այլ ազգականացն՝ պառկելիքն եւ հալաւն սաւլերն եւ  գաւտին՝ եւ 

այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ – 44. եւ զծխերն տայ ում կամի. ու այլ 

ինչքն զինչ որ լինի՝ ու այն որ ի պռուգացն՝ երէցկնկանն լինի – 52. ու թէ  երէցկինն 

/ծն.իրիցկինն/  այլ  մեռնի, նա ամէնն եպիսկոպոսին է: - 52. 

ԵՐԻՑԿԻՆ    -    Տե՛ս   ԵՐԷՑԿԻՆ 

ԵՐԹԱԼ  -  Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ շահի՝ 

թագվորին է - 11. Եւ թէ լաւ կինք յիրմէ ոք երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու 

բաժինն ծեծվորին է  եւ մեկ բաժինն պարոնին – 12. եւ թէ ինք յիրմէ երթայ, նա ինք 

զինք գնէ: - 12. Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ՝ որս այնէ, նա ի տասնէն մեկ տեղոյն 

տիրոջն տայ – 17. Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ 

թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: - 28. նա երթայ առ 

եպիսկոպոսն – 31. Քահանայի չէ պատեհ, որ մեծ քսութեամբ եւ հպարտութեամբ եւ 

դիւական  նախանձով երթան ընդ իրար – 33. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ 

զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ – 35. Եւ ի 

ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ եւ սիրով տան ժողովրդեանն, եւ զէդ 

սիրուն եղբարք երթան հանգչին: - 35. զայսու ընծայաւք եւ մատղնով հրամայած է, 

որ ի վաներն երթան այնեն: - 43.  Եւ վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք 

պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Եւ  հրամայած է, 

որ զինչ իսկ մարդ մեռնի,  թէ  հարուստ եւ թէ աղքատ, նա ամենեւին պառկելիքն ու 

հալաւն  ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ … նոյնպէս եւ աշխարհի 

երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն՝ պառկելիքն եւ հալաւն սաւլերն եւ 

գաւտին՝ եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ – 44. Բայց ու եպիսկոպոսն 

պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ, 

ու յետեւ ի դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի  հայրապետէն – 47. զի չկայ 

ամենեւին հրամանք,  որ երէց ի յայլ  երիցու ծխին մասն երթայ – 53. Եւ աշխարհի 

իրիցնին չէ պատեհ, որ մատղին՝ որ ի վանքն երթայ՝ հակառակին: - 55. նա 

յուղարկեն երեք եպիսկոպոսունք որ երթան փնդռեն յիր վերայ – 58.  Վասն որ ի 

կարգէն ձգեն եւ երթայ այլ տեղ կարգ առնու – 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի … եւ 

նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ  իրաւունք որ տան – 59.  ապա երթայ ի 

յեպիսկոպոսէն հրամանք առնու եւ աւրհնութիւն եւ խաչ – 63.  ապա պատեհ է որ 

ուխտիւք  եւ  պատարագաւք զինք զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ 

հացիւ երթան: - 78. որ երթայ էրիկ մի այլ առնու: - 84. Այլ եւ թէ կինն ծառայ երթայ – 
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86. Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն ի տանէն՝ նա զգինն այրիկն տայ – 86. ու այն 

կինն առնու յայրկէն զիր ամէն պռոյքն ու զմահրն, եւ երթայ առնու իր այրիկ: - 87. 

Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ ի վաճառ երթայ կամ թէ ծառայ 

ընկնի, ու համբաւն ելնէ թէ մեռաւ , նա Է տարի  պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90. 

Եւ ի վերայ այսր ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ 

– 91. Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ կնիկ՝ նա թէ ու  լսէ կինն նա 

պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91. Եւ թէ չըղորդի, 

նա  բաժնեն իրաւնաւք, որ ի յայր պեղծն չերթայ՝ եւ ի մահն՝ որ երկուքն մեռնի: - 92. 

եւ կամ թէ զիր կինն ատէ զոք, եւ յիր սիրելեացն հոգցի ի խէչն տայ երթալ, ու զկինն 

սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94. ու տայ զիր իրքն եւ զպռոյգն ի 

յինքն, ու վարէ որ  երթայ /ծն.եթայ/ - 98. Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ 

խաբենայ ու  կին առնու՝ նա յորժամ յիմանայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ 

մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին, եւ իրաւունք է  որ տան իրեն զիր 

ամէն ընչիցն կէսն, որ երթայ իր այլ այրիկ առնու: - 101-102. Վասն որ նոր կին 

առնու՝ ի պատերազմ չերթայ – 103. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ մարդ որ նոր կին լինի 

առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել, որ տարաժամ սուգ չլինի կնոջն: - 103. եւ այլ ի յետ 

ի յիր յազգն երթայ – 111. Եւ յայսոր վերայ երթայ /ծն.գնայ/  բաժինքն՝ ի շատն եւ ի 

քիչն՝ յերկու քոյրն եւ եղբայրն եւ ի մայրն: 112.  Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ  

զդարմանաւղ հայրն ուրանայ … ու առանց աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն  

առ  այլք երթայ՝ նա այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113.Զի 

գրեալ է յաւրէնսն՝ որ դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ 

աստուածպաշտութեան կարգ երթայ՝ առանց հաւրն հրամանացն՝ նա նզոված է 

յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 114. որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու – 117. որ 

երթայ  վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ - 117. եւ հանդիպի երթալ այլվայ 

շահել կամ դարձնել զիրքն – 118. նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի  վայր երթայ – 

121. Թէ  պոմանն կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի՝ նա ի գնողէն ի  վայր երթայ – 

123. Եւ այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ աման՝ զինչ ու լինի: - 124. Եւ  յայսոր 

վերայ երթայ այսպիսեացն իրաւներն: - 126. նա կապլնին թագաւորաց տըվաւքն 

պատեհ է որ երթայ: - 127. քաւէլ իր կամաւքն երթայ: - 134. Եթէ ոք զիր  անսունքն  

թողու որ  երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի՝ նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն 

չափովն ի յիւրոյն տան – 135. Կու հրամայէ  աւրէնքս, որ թէ ոք կենայ ու երթայ իր 

ճամբովն, եւ այլք կենան ու պահեն զճանապարհն՝ որ  սպաննութիւն այնեն կամ 

գողութիւն, ու այն հալալ գնացաւղն յաջող լինայ ու զնոքա սպաննէ՝ նա չէ արեան 

պարտական – 142. Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ՝ ի կամայն է եւ ի յոչ կամայն: 

- 153. Նոյնպէս եւ կոտրածն ու խոցն՝ ի չաքուցն ի վերայ երթայ եւ տուգանքն – 158. 

նա ի այնոր վերայ երթայ դատաստանն: - 160.  Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ 

զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ իրաւունքս՝ որ այլվայ իր  տան 

տնկել – 161.  Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե 
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տարի եկեղեցի չմտնէ - 163. Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի 

վարձկանքն՝ որ անհնար արծաւղ դնվի վարձով – 168. կամ թող երթան յանշէնն, 

որպէս սահմանած է իրենց: - 169. ու երբ  ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ 

սինաւռնին  կարեն գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ, եւ ոչ երկիր 

առանց խաշանց ի գործ երթալ: - 170. Եւ այս ի վերայ մեծ անասնոցն ու երմկի եւ 

խաշանց եւ ամենայն չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

ԵՐԻ  -  ապա զինչ զենել է՝ սալար զիր իրաւունքն առնու՝ զերին ու զերբուծն ու 

զմորթին: - 55. 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-զէդ աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, որ այնեն ի խաղն– 141. 

ԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ – նա չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. 

ԵՐԿԱԹ -  եւ բրդեղէնն ու բամբկեղէնն եւ պղինձն ու երկաթն՝ զաւրացն է: - 12. եւ 

երկաթն ու պղինձն ու կլայեկն՝ յորում երկիր գտնվի՝ այնոր է: - 13. Ապա երկաթն 

ու պղինծն ու այլ իրք զինչ եւ լինի՝ որ ի հողէ ելնէ՝ տեղոյն իշխանին է: - 16. 

ԵՐԿԱՐ -  Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ 

եպիսկոպոսացն է դրէլ – 38. եւ ի տաւներն երկար ու պինդ քարոզութեամբ՝ գիտուն 

վարդապետաց քարոզութեամբ՝ կշտացնէ զիրենք – 38. 

ԵՐԿԵՂ     -  Տե՛ս     ԵՐԿԻՒՂ 

ԵՐԿԵՂԱԾ -  Եւ կենան երկեղած յԱստուծոյ – 37. 

ԵՐԿԹԻ - Չորրորդ դասք պրաւքսաւտորայն է, որ երկթի ասպրնի շալկեն: - 68. 

ԵՐԿԻՂ    -   Տե՛ս     ԵՐԿԻՒՂ 

ԵՐԿԻՐ - Եւ արդ գրեցի զսա վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ եւ գոյանալոյ 

երկրի – 4. վասն զի յԱստուծոյ կարգեցաւ թագաւորութիւնն, եւ յԱստուծոյ տեղին է 

համարած ի յերկրի: - 5. նա զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն, որ 

հովվէ զեղբարքն եւ զերկիրն: - 7.  Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր 

մի կէս բաժին տան իր արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8.զեղբաւր որդիսն դնեն երկրին 

հաւատարիմքն յիրենց պարոնին աթոռն – 8. Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ 

եղբաւր որդիք լինին, նա հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին 

տեսովն առնուն մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. Եւ 

թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ քաղաք եւ բերդ՝ եւ մեծ գետոց 

կանդարայ՝ եւ հոգէտուն ի վերայ մեծ ճամփնի եւ ի կապննի երկրին: - 9. եւ 

զպտղաբեր ծառք երկրին չտայ կտրել: - 10.  զայս այն տաճկին տան գին, որ ի 

թագաւորին երկրին /ծն. երկիրն/ կենայ: -10. Եւ որ գաղտուկ մեղանք լինի յերկիրն՝ 

զայն խոստովանհայրքն ուղղեն: - 11.  Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու 

յերկիրն, նա  ոսկի՝ զինչ  շահին՝ թագվորին է - 11. Ապա թէ  թագվորն չլինի ի հետ՝ 

ու իշխան յիշվէ իր երկիրն /ծն.երկրին/ դիպան, նա ոսկին թագվորին է անհնար, եւ 

շահուն տասնեակն մէն տան  թագվորին – 12.  Ոսկէհանքն թագվորին է, եւ 

արծաթհանքն ի կէս է ընդ երկրին պարոնն եւ ընդ թագվորն – 13. եւ երկաթն ու 

պղինձն ու կլայեկն՝ յորում երկիր գտնվի՝ այնոր է: - 13. Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան 
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յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու 

շինէ որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 14. Ի քաղաքի եւ ի բերդի շէնք՝ 

պատեհ է որ ամէն երկիրն աւգնեն ամէն իրաւք, զի ամէնին է, եւ տեղոյն բնակիչքն 

ավելի: - 14. Դարպսեցիք հարկեւորած լինին յերկրէն: - 14.  Եթէ իշխանի գաւառն՝ 

կամ յերկիր  որ ընդ թագւորի հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա 

թագվորին է - 15. Ապա անճարակ  բաժին հասնի երկրին տիրոջն–16. Ապա վայրի 

պտուղքն ի ծառոցանցն երկրին՝ շինականացն է, որ քաղեն իրենց: - 16. Եւ թէ ոք 

յայլոց երկիր երթայ՝ որս այնէ, նա  ի տասնէն մեկ տեղոյն տիրոջն տայ – 16. նա թէ 

կարգաւոր լինի՝ նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն – 25.  զարիւն նոցա 

եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից – 39. որ ամէն ազգ եւ երկիր  իրենց 

հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու  այնեն – 41. յառաջ սուրբ Գրիգոր եւ այլ 

յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք 

շինեցին – 43. Զիր զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին ու իր 

կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն  ու վարդապետացն տեսով եւ ընտրաւղութեամբ 

նստուցանեն յաթոռ: - 58.  եւ յերկրին պարոնէն եւ յամենեն հաճութեան գիր 

առնուն – 58. Եւ գործ է նոցա աւծել զդասս թագաւորացն, որ են նման Քրիստոսի ի 

վերայ երկրի: - 67. նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն 

աքսորել: - 81. քաւէլ թէ այլ թագաւոր ու հայրապետ կենայ ու երկիրն առ հասարակ 

հաւնին:-82. Վասն ամուսնութեան կնոջ, որոյ այրիկն հեռանայ յերկրէն – 90. Այրիկ 

մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ ի վաճառ երթայ կամ թէ  ծառայ ընկնի, 

ու համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90. եւ 

զմարմնաւորն դուք գիտացիք, որ դատաւորք էր երկրի: - 95. Բայց պարտ է գիտել՝ 

որ  երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են – 97. բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ 

ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ 

է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 114. եւ պարտական են թագաւորք եւ 

զաւրագլուխք՝ որ զիրենց երկրին վզենն մենակ դարձնեն ի  ճանչաւղն: - 118. Բայց 

դատաւորք  պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին եւ զերկրին տիպաւննին – 

132. Վասն որ յիր ընկերոջ յերկիրն յիշվէ - 149. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի 

քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու  ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ - 149. 

եւ զինչ ցեղ սովորութիւն լինի երկրին եւ պահ տալոյ պոմըննին՝ նա ի այնոր 

վերայ/գրքում` վերա/ երթայ դատաստանն: - 160. ու այդ իրքդ է, որ ապականէ 

զերկիր – 169. ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ սինաւռնին կարեն գոյանալ 

բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ, եւ ոչ երկիր առանց խաշանց ի  գործ երթալ: 

- 170. Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ հատուկ եւ հաւատարիմք պատեհ 

է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն – 171.  Եւ զկապճկերն ըստ 

երկրին սահմանին այնեն – 171. սովորութիւնք իւրաքանչիւր երկրի այլ եւ այլ են – 

172. Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն՝ որ ի վերայ 
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այլ եւ այլ գաւացաց եւ երկրի այլ եւ այլ սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս 

տան զվարձերն: - 173. 

ԵՐԿԻՒՂ,ԵՐԿԵՂ,ԵՐԿԻՂ  - յոր հաճին յորդոց թագաւորին եւ գիտնան որ բարի 

բարուք լինի եւ աստուածասէր ու երկիղով /ծն. երկիւղած/ եւ ըռատակն, նա զայն 

կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 7. նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ 

զամէնն ի շուրջ գալով եւ զբանն  Աստուծոյ ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ 

յերկեղն Աստուծոյ – 39. ԶԱստուծոյ երկիւղն/ծն.երկեղն/ եւ զիւր ծանաւթութիւնն 

հրամայէ աւրէնքս ստանալ՝ ըստ Սողոմոնի: - 64. 

ԵՐԿՆԱՅԻՆ – վասն զի Աստուած զերկնային դաս հրեշտակացն 

զաստիճանաւորսն արար իւր ի սպասաւորութիւն – 64. 

ԵՐԿՆԱՔԱՐ – Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝  մի՛ դներ պռիստիմոն եւ մի՛ գրավ վասն 

քո … երկու երկնաքարերի /ծն.երկնքրին/  թէ որ է  լավ կամ կտրուկ: - 116. 

ԵՐԿՈՒ - Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի թուրք՝ մեռնի. կամ խրատվի ի 

յաչսն կամ յերկու ձեռսն եւ ապաշխարէ: - 10. Եւ որ  յարքունի ջամբռէ իրք 

գողանայ՝ նա զերկու աչսն հանէ եւ զկինն ու զորդիսն առնուն եւ այլ  զինչ ուննայ՝ 

առնուն – 10. Եւ թէ այլազգի  քրիստոնէ սպաննէ՝ մեռնի. եւ թէ յոչ կամայ սպաննէ՝ 

զերկու ձեռսն կտրվի եւ զարեան գինն վճարէ - 10. նա երկու բաժինն  ծեծվորին է եւ 

մեկ բաժինն պարոնին – 12. Եւ ի բերդն երկու ճանպահ հաց տանեն եւ երկու աղ: - 

13. Ապա անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ ցեղ որ  կարենան հաշտել՝ 

որ երկուքն լինին շահած: - 16. Վասն որ  թէ երկու մարդ զիրար ծեծեն որ չլինան 

կամաթք – 18. Եթէ երկու մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք լինին՝ նա 

տուգանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. Ապա թէ ոչ՝ նա յղրկեն առ ինք երկու 

եպիսկոպոս՝ ու կոչեն զինք Բ ու Գ  հետ – 23. զի չկարէ ոք երկուց տերանց ծառայել՝ 

որպես հրամայէ Քրիստոս: - 24. եւ  յղարկաւղն սպաննաւղ է երկու ցեղ: - 32. եւ 

գլխաւոր քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս, եւ այլ քահանայիցն ամէն  մէկի 

երկու մասն – 34.  եւ մատղուն կէս մորթոյն եւ երկու բաժին ճրագուն վանացն է - 

44.  Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած  լինի  երկու դեհն – 50. քանց որ երկու 

հարկիքն մեկ եղան: - 57. նա ընդ այն է համարած, որ երկու կին լինի առել – 61. 

Ապա թէ ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ … նա ապա 

հաղորդութեան արժանի լինի – 61. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք համարած 

քահանայից եւ իրենց հետեւողացն ի յայն  գործն: - 61. նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի 

յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ, եւ երկուք ի ներքս անհաղորդ - 62. եւ ոնոփորոն ի 

յերկու ուսն արկանեն  ուրար եւ թիկնոց շուրջառով ելանեն ի բեմն: - 66. եւ կարէ 

այնել  զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ զերկու աստիճան եւ ապաշխարաւղք եւ 

կրաւնաւորք: - 66. եւ սքեմ զնոյն ունին, բայց հոլանի հագնին  անգաւտի, եւ ուրար 

ի յերկու ուսն: - 67. Եւ սքեմ հագնին նոյնպէս հոլանի անգաւտի, եւ ոնոփորոն 

զերկու ուսն: - 67. եւ թէ երկուքն են վատ՝ նա նորն դնէ - 79. Բայց երկու դեհին 

հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ երկուքն մաշեցին՝ վճար չկայ – 84.  Եւ 
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այս իրաւունք ի երկու դեհն մէկ է՝ ի յայրկանն եւ ի կնկանն: - 86.  Ապա թէ երկուքն 

իրար հալալ այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ եւ 

տուգանք – 87. Եւ թէ չըղորդի, նա բաժնեն իրաւնաւք, որ ի  յայր պեղծն չերթայ՝ եւ ի 

մահն՝ որ երկուքն մեռնի: - 92.  Եւ այսոր բանիւ է սահմանած, որ երկուքն 

սպաննելն իրավունք է՝ ազատ ի դարպսէ: - 94. Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն. 

կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն – 96. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն 

վասն այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց 

դատաստան  կարէ ոք տանել կնկանն՝ ապա  այս երկու /ծն.երկուքիս/ 

պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. Վասն որ թէ երկու էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու 

կնիկն մօտէ թափէ  - 99. երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ – 99. Եւ ոչ է 

պատեհ՝ որ երկու կոյր զիրար առնուն – 108.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ երկու քոյր 

մէկ եղբաւր բաժին առնուն. զի երկու աղջիկն մէկ կտրիճ է համարած – 108. Բայց 

թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն 

ունին, եւ  պիտի որ զէդ որդոյ  առնուն ի տանէն եւ ի տեղոյն եւ յընչիցն բաժին զէդ 

երկու  քուրոջ: - 109. Եւ թէ կարգածք կենան ի դստերացն  ի յայլ տուն՝ նա այնոք 

երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն իրենց: - 109. դու զերկու դանկ ու կէսն 

աղբաւրն  տուր – 111. Եւ երբ կարգած քուրվտի կենան՝ դու զերկուքն մէկ աղբայր 

հաշվէ, եւ երկու դանկ ու կէսն աղբաւրն է, եւ երկու դանկ ու կէսն երկու քուէրցն  եւ 

դանկ մի մաւրն: - 111-112. Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն՝ ի շատն եւ ի քիչն՝ 

յերկու քոյրն եւ եղբայրն եւ մայրն: - 112. Բայց զանդըրանիկն Աստուած է 

հարկեւորել, եւ պատեհ է, որ ի հաւրն ի տեղն նստի, եւ երկու բաժին առնու: - 113. 

Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝ մի՛ դներ պռիստիմոն եւ մի՛ գրավ վասն քո … երկու 

երկնաքարերի թէ  որ է լավ կամ կտրուկ: - 116.  Եւ վաճռնոյն սահմանն այս է՝ որ 

երկուքին կամաւք լինի եւ վկայաւք: - 128. Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի 

միջոցն՝ մաշի ի յերկու դեհացն՝ նա չկայ վճար: - 131.  Ապա երբ այրիկն լինի որ 

մեռնի՝ նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է. նոյնպէս եւ զկնկան ի 

յիրոյն, ի կնկան. եւ թէ տղայ  կենայ՝ նա երկուքին ի ժառանգ: - 131. Բայց թէ ի 

զարկուց ժամն չմեռնի, ու երկու  աւր ապրի՝ նա  այլ տուգանք չտայ, թէ յետեւ 

մեռնի – 134. նա թէ իրն էլ լինա տարվել ի հետ՝ նա  թող երկուքն զգողն փնտռեն, 

ինչուր գտնուն – 136. զինչ ցեղ որ լսէ դատաւորն յերկուքէն եւ ի վկայից ու ի 

դրացներոյն, եւ ըղորդ զիրաւունք անաչառ այնէ: - 136. ու թէ չլինի ասած՝ նա 

ծախեն զքշտանն, եւ կէս  այնեն ընդ երկուքն: - 137.  եւ կուրացնել յերկու աչաց 

արժան է: - 138.  Կու հրամայէ աւրէնքս,  որ զայն ցեղն երկու ազգ պիտի դատել՝ մէկ 

վասն արբեցողութեան … եւ երկու հետ,  վասն վնասուն զոր գործեց – 141. ապա 

ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն,  թէ այր եւ թէ կին՝ եւ թէ երկուքն: - 

143.  Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ  գիտենայ ոք՝  թէ զչարկամն կու սպաննէ 

ու զընկերն քշտէ եւ սպաննէ:  - 155. Եւ այսոնք են կամաւորք եւ ակամայք, եւ որ 

յերկուքին մէջ սպաննութեներն: - 155. զի յերկուց եւ յերից վկայից ասէ հաստատել 
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զբանն: - 163. զի շէնն այնոց անշինութեամբ պահվի եւ  գոյանայ լիութեամբ այս 

երկու իրաւքս – 170.  Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ նա երկուքին լինի – 

171. 

ԵՐԿՈՒ ՀԵՏ    -   Տե՛ս   ԵՐԿՈՒ 

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ -  եւ զայս անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն … եւ 

յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր լուսաւորիչն 

մեր. եւ զվարդավառին եւ  զծաղկազարդին … եւ զՂազարու յարութիւնն եւ 

զերկուշաբթի զատկի մեռելոցն – 43. 

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ ԶԱՏԿԻ ՄԵՌԵԼՈՑ  -       Տե՛ս   ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ 

ԵՐԿՐԱՒՈՐ -  Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ՝ նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի – 38. վասն զի Աստուած զերկնային 

դաս հրեշտակացն զաստիճանաւորսն արար իւր ի սպասաւորութիւն եւ 

զերկրաւորքս նոյնպէս ի տէրութիւն եւ ի  պարոնութիւն: - 64. 

ԵՐԿՐԿԱԼ -  Բայց զգողն արժան է՝ որ  ամէն երկրկալ խրատել կարէ - 11. 

ԵՐԿՐՈՐԴ -  Եւ Պաւղոս ասէ՝ կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ 

զառաքեալսն եւ երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս – 40. Երկրորդ 

դասք վեստիտորայն է - 68. 

ԵՐՄԱԿ - Բայց թէ յերմկէն /ծն.յերեմակէն/ ելաւ ի դուրս՝ նա զգեղն վկայեցնէ, ու 

նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 160. Բայց եւ յաղագս երմկերոյ գրել պարտ է եւ 

գոմշընոյ եւ խաշանց: - 170. վասն զի  ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ ինչ չկարեն գոյանալ 

բնաւ – 170. որ  երմակն եւ գոմըշնին  կամ խաշինքըն ուտեն – 170.  Եւ այս ի վերայ 

մեծ անասնոցն ու երմկի /ծն. երամակնի/ եւ խաշանց եւ ամենայն չորքոտանեաց 

մէկ երթայ: - 174. 

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ -  Բայց եւ Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ 

հարկեւորած էր – 57. Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն 

զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր նստուցին՝ վասն հարկիցն 

Քրիստոսի: - 65. Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի յիր աւուրքն զՅովհաննէս 

աւետարանչին զմեծ  պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ ի 

Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել. եւ զՄաթէոս աւետարանչին 

աթոռն յԵրուսաղէմ – 65. 

ԵՐՋԱՆԻԿ – Հայնց կու հրամէ սուրբ եւ երջանիկ հայրն մեր Սահակ: - 46. 

ԵՐՐՈՐԴ - Եւ Պաւղոս ասէ՝ կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս 

եւ երկրորդ զմարգարէս եւ  երրորդ զվարդապետս – 40.  Եւ երրորդ դասք 

եպիսկոպոսաց որք են մետրապաւլիտք՝ բնակիչք քաղաքի – 65. Երրորդ դասք 

կանդիտորայն է - 68. 

ԵՒ  - գործածված է 1768 անգամ: 

ԵՒ - ը կապակցությունների մեջ - Եւ արդ գրեցի զսա վասն հաստատութեան սրբոյ 

եկեղեցւոյ եւ գոյանալոյ երկրի. եւ ապա վասն աշխարհական դատաւորաց եւ 
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թագաւորաց: - 4. Եւ զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք. եւ ապա  

զկարգաւորացն եւ զաշխարհականացն եւ զայրուկնոջն: - 5. Նոյնպէս եւ իշխանքն 

պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել – 14. Նոյնպէս եւ աղն 

ու բորակն՝ նաւթն եւ կուպրն՝ ձութն եւ ապակին՝ խունկն եւ մազտաքին … գղթոր 

եւ մահլապ եւ այլն՝ նա իշխանացն է - 16. Այլ թէ յայլ  սինաւռկցաց քաղեն նա 

զտասնակն տան տեղոյն տիրոջն … Սոյնպէս եւ շինոյ փայտն եւ արաւտի խոտն ու 

ընձելոյն – 16. Եթէ ոք՝ որ չէ քահանայ աւծեալ եւ կամ արժանի քահանայութեան, եւ 

առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական  բաներոյ զինչ ու լինի … նա թէ քահանայ 

չէ աւրհնած՝ նա զէդ աշխարհական դատեն զինք – 19. քաւէլ թէ ճշմարտեն որ 

անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջին ձեռնադրաւղն՝ եւ ապա ձեռնադրեն, նա  

չկորսնէ զկարգն ձեռնադրաւղն: - 22. Վասն  որ մռտէ ի թագաւորէն եւ կամ 

յիշխանէ եւ անարժան իրք ասէ - 25. քաւէլ  գայ տէրն՝ եւ թխտով որոշի ի ծառայէն՝ 

եւ ապա կարէ մտանել: - 25.  Եթէ ոք վասն  թագաւորի անպատեհ կամ անարժան 

խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին  

դատստնել – 25. եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա կաթողիկոսի 

գիտելութեամբն ձգեն զինք կամ տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 29. եւ ապա թէ ի 

մեղանքն գտնվի եպիսկոպոսն, նա տուժեն ըստ մեղանացն: - 29. Նոյնպէս եւ թէ ոք 

հետ իրաց  նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ մարդոյ  դիպի ու մեռնի. նա տեսնուն  որ ոխ 

չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33. Եւ արդ,  այս է սահման կարգած 

քահանայիցն – 36. Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան 

զիրենք եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն 

փրկութիւն – 38. Բայց եւ մեզ աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց հովուացն 

հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ – 39. եւ կու ասեն՝ թէ  այլ եւ այլ են ազգաց եւ 

քրիստոնէից եկեղեցիքն: - 40. Ու ի յայն կու հային՝ թէ զեկեղեցեաց անուանքն այլ 

եւ այլ են այրել, նա կու կարծեն թէ այլ եւ այլ է - 42. որ  իրենք գիտեն զայս՝ ու տան 

պացխուն առաջի Քրիստոսի, նոյնպէս եւ զվարդավառն կարեն այնել, ապա 

մատղենի մորթերն վանացն է: - 45. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի վանքն, 

նա այլ իրքն վանացն է. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ իրն լինի, նա 

կարէ իր ազգի եւ կամ  յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա  հակառակել: - 52. 

Նոյնպէս եւ թէ անպատեհ բանդրէ, նա զինք բանադրեն՝ որ ապաշխարէ - 56. Չկայ 

հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ 

յաւեր եկեղեցու քար առնուլ. թէ չիք, քակվի շէնքն եւ կամ փիրիսկոպոսովն լինի ի 

պակասութիւնն: -56. Մեծն ի հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ 

այլոց իշխէր ի հին սահմանն, եւ ի հետ  սորա՝ Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն, եւ 

սոցա տեսով պահվէին այլ դատաւորք եկեղեցոյն: - 57. Բայց եւ Երուսաղէմայ 

եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ հարկեւորած էր – 57. Եթէ եպիսկոպոս կամ 

երէց ջանայ զիր ընկերոջ զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Եւ ապա տայ կաթողիկոսն 
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զպատիւ եպիսկոպոսութեան – 58. Եւ թէ  ոք ի կարգէ ձգած լինի … եւ  նա ջանայ  

այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ տան … Նոյնպէս եւ թէ աշխարհական 

լինի բանադրած: - 59. Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ կին առնու, նա Ե տարի ի 

դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ, եւ երկուք ի ներքս անհաղորդ, եւ ապա 

լաւկ հաղորդի ի սուրբ խորհրդոյն: - 62.  Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ 

զամէն արի կենաց  եւ փնտռէ ի վերայ քահանայիցն եւ սարկաւագացն – 62. 

Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ եւ 

յառաջ ինքն առնու եւ հարկեւորացն տայ, եւ ապա  զայն երէցն բաժնէ 

ժողովրդեանն: - 63. եւ թէ հրամայէ քահանայն, նա եւ սարկաւագուհիք էլ կարեն 

ձեռնադրել – 67. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ տալով յանդիմանեն, եւ ապա՝ թէ չլսէ՝ 

նա փոխեն: - 72. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ 

զմարդն՝ թէ ինչ  մարդ է եւ կամ յինչ հասակի – 74. Նոյնպէս եւ թէ վասն  ահու, նա 

դեղդրեն զնա գիտնական վարդապետք: - 75. իսկի չէ պատեհ վարձ առնուլ եւ ապա 

ուսուցնել: - 77. նա եւ ըստ արժանեացն դատիլ – 77. Երբ սուտ երէց կամ զիտառ 

լինի ոք՝ ազգի ազգի՝ որ կու լինին շատք, ու խաբեն զԱստուած եւ զմարդիկք եւ կամ 

սուտ գերէտարութեան թուղթ գրեն ու  մատնէհարեն՝ նայ երբ գտնվի սուտն ի 

վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի, ու յայն  սուրբ տեղն յուղարկել՝ ում անուն 

զխաբէութեամբն ժողովքն կու այնէր եւ կամ ի յայն սուրբն տալ՝ յոր տեղ որ սուտ 

եղաւ ինքն: - 78. Բայց թէ կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ  եպիսկոպոսն զամէնն  

եկեղեցոյն ի շէնքն  տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. 

Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ կամ 

պիսակութիւն՝ թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ տարոյն ազատ են: - 86. Եւ 

թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք  եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա կարեն 

դնել մէկ դիհն եւ մէկալն, ու այն ընդունելի է: - 86.  Այլ եւ թէ կինն ծառոյ երթայ – 86. 

Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն ի տանէն՝ նա զգինն այրիկն տան. եւ թէ ի  

ծնաւղաց եւ կամ ի յեղբարց, նա նոքա տան: - 86. Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու 

տղայ չկենայ՝ նա դառնայ պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն՝ թէ  այրիկն լինի  տուել – 

86. եւ ապա հետ այնոր՝ թէ  այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ՝ նա թէ  յայրկանէն  լինի 

պատճառն, նա երբ բաժնեն՝ նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի 

կենայ այն որ թողվաւ–87. Ապա յայրկանն  հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել 

ու տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ, կամ թէ ունի հանչաք մի 

ստացուածք, որ  աժէ զպատուիրանազանց լինելն, նոյնպէս եւ զհասակն զայրկանն 

եւ զկնկանն: - 89. Յետ այնոր որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա  յետ Է տարոյն 

կարէ առնուլ այրիկ: - 91. Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ  առնու իր այլ կնիկ՝ նա թէ 

ու լսէ կինն  նա պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91. 

Նոյնպէս եւ թէ կնիկն պատահի պեղծ՝ է  նա մէկ է իրաւունքն: - 92. Նոյնպէս եւ թէ 

կինն լինի՝ մէկ է: - 93. եւ պատեհ է խոստովանհաւրն, որ զսպաննաւղն տեսնու՝ 

նոյնպէս եւ զսպաննածն, ու իմանայ զիրենց կենքն – 93. եւ կամ թէ զիր կին ատէ 



216 
 

զոք, եւ յիր սիրելեացն հոգցի  ի խէչն տայ երթալ, ու զկինն սպաննէ անմեղ զէդ 

մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94. Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ՝  մահադեղով կամ 

կախարդութեամբ … եւ կամ թէ ցլու տայ սպաննել նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ 

խնամաւք է գնացել ու  կամատ քաւութիւն է դրել – 95.  Եթէ  ումեք կին ի 

բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ ինքն՝ նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել 

զճշմարիտն – 96.  Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն. կտրեն զերկուքն զձուքն եւ 

զձետն, եւ ապա  յեկեղեցին տան որ  քաւէ: - 96. Բայց տարի մի ապաշխարել տան 

այրկանն, եւ ապա հաղորդի եւ կին առնու: - 100. Այնոնք որ աներկեղութեամբ 

զիրենց պսակով կինն թողուն՝ առանց բոզութեան եւ կամ այլ  իրաւնաւք 

պատճառանաց կոխեն զեկեղեցոյն պսակն  եւ թողուն զիրեանց կաննին՝ նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի 

դուրս մնան – 100. Ապա թէ դառնայ՝ նա իր այնելոցն կարգ դնեն որ ապաշխարէ. եւ 

ապա  յեկեղեցի մտնէ ու  հաղորդի: - 100. ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ  

զեկեղեցին հաւնեցնէ՝ զհինգն ի դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս եկեղեցւոյն եւ 

ապա ազատ է: - 101. Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի` նա կինն չկարէ բնաւ 

այլ այրիկ առնուլ պսակով, նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի՝ սարկաւագն զէդ երէց է 

համարած: - 104.  Քահանայ՝ որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ  այնէ, եւ կամ 

զայնոք որ ակամայ՝ առանց յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ ազգացն՝ 

պսակէ՝ նա զկարգն կորսնէ: - 105. նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով 

եւ եկեղեցոյն, ու երեշխաւոր տայ որ այլ չայնէ, եւ ապա  հաշտեցնեն զիրենք: - 106. 

Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու 

զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ. եւ ապա  կազմէ զինք քրիստոնէական հաւատով, եւ 

մկրտէ, ու  հագնի զքրիստոնէութեան զսգեստն. եւ ապա պսակվի, եւ ուննայ զինք 

հալալ: - 107. զի թէպէտ եւ բժիշկքն ի պատահմանէ ասեն փոխիլ, բայց ի սերմէ է 

ճշմարիտն – 107.  Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է պարտ ամուսնացնել բնաւ, զի տղայ 

չհանէ ի հուն: - 108.  նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109.  

զի այն ի յաւտար սերմէ է. նոյնպէս եւ քեռին եւ քվեր որդին եւ մաւրաքոյրն: - 109. 

այն հայրն՝ որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցնէ ու ի չափ 

հասակի բերէ, եւ ապա /ծն. ու/  աւրէնութեամբ բաժնէ յիրմէն … նա դատի 

յԱստուծոյ: - 113. Զի գրեալ է յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ թէ  որդին արհամարհէ զհայրն եւ 

յուխտ եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ երթայ՝ առանց հաւրն հրամանացն՝ 

նա  նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. Բայց որդիքն ի հաւր 

մահապարտութիւնն բռնվին՝ այնոնք, որ յետ անհաւտութեանն են  ծնած, նոյնպէս 

եւ կինն – 115. Նոյնպէս եւ թէ  անսուն կոտրէ կամ  կորսնէ կամ պակսեցնէ՝ նա 

վճարէ - 119. Զի թէ գողունի լինի ու  գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս 

եւ թէ քշտան լինի ու բեռին գրաստ լինի՝ նա  դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր 

երթայ – 121. Եւ եզին որ լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով 

պատեհ է որ լինի – 121. Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ՝ նա դառնայ 
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յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. զի ինչվի յեօթն 

տարին կարեն փնդռել ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ վճարել – 123. նոյնպէս եւ թէ 

նաւ է՝ թէ տուն՝ թէ զինչ ու լինի իրք. ու թէ գողընվի իրք՝ նա նոյնպէս գնաւղին է: - 

125. Թէ հայրն ծախէ հայրենիք՝ նա պատեհ է, որ  որդեցն կամաւք լինի իրենց 

ելնելն ի ժառանգութենէն. նոյնպէս եւ  թէ որդիքն ծախեն՝ նա հաւրն եւ 

հաւրեղբարցն ու քոյրվտոցն կամաւքն – 128. Նոյնպէս եւ թէ որդի առանց հաւրն եւ 

եղբարցն եւ կամ քոյրվտոցն կամաց եւ աւտրէ եւ ծախէ. ապա որ կամաւք եւ աւտրէ 

ու  ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. Եւ թէ ոք քրիստոնէ 

ծառայ գնէ յանաւրինաց՝ նա ծառայէ զգնաւղն Է տարի. եւ ապա կարէ բաժնիլ  

յիրմէ, եւ վճարէ զիր գինն: - 132. ԷթԷ ոք  կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ 

տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր  արար՝ չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ 

թէ կամաւք ու յոչ կամայ – 135.  Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ  քշտան լինի, 

ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա քարկոծեն 

զինք եւ զիւր տէրն, եւ կամ գնէ ինք զինք ի դարպսէն – 136. նոյնպէս եւ թէ հարբած 

լինի մարդն եւ ի  հորն ընգնի: - 137. Նոյնպէս եւ թէ  անսունքն զիրար սպաննեն, նա 

թէ ասցած լինայ նորա՝ թէ բռնէ զքո  անսունն՝ քշտան է, եւ նա  չլինայ բռնել՝ նա 

զայն անսունն  ի սպանծին տէրն տան եւ զէդ գինք անսնոյն առնու – 137. Նոյնպէս 

եւ թէ լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի 

յայնոր չաքն, եւ նոյնպէս է դատն՝ զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ: - 140. Եւ թէ ի զգայութեան 

հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւկամ տուգանացն լինի այնոր՝ որ  տայր գրաւ 

յընկերն զի գրաւ դնէր – 140.  նոյնպէս եւ նա  կէս վնասուն տէր է - 141.  Ու դնեն ի 

յինք նշան, որ՝ թէ այլ  այնէ՝ նա մեռնի, եւ կամ զինք կենդանի թաղեն, ու կամ ի 

զընդանն կենայ ու մեռանի: - 144.  Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ՝ նա 

չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ ոչ նա թող  յաղքատս տայ, եւ ապա քաւէ: - 

150. Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ՝ նա թող չորս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի – 

150. եւ ապա յայլոց առնուլ ու այլոց  տալ կամ բաժնել: - 151. Բայց թէ աւերակք լինի 

ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր  դնեն՝ հայնց, որ այլք 

չզրկվին, ինչվի լցվի – 151. եւ տան առջեւ  զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ  

գլուխք լինան այն տեղոյն շինութեան, եւ ապա  այլոցն ըղորդ: - 151. Եթէ ոք զմարդ 

ի  մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով մեռանի՝ նա 

արեան տէրն է: - 151. Նոյնպէս եւ թէ  վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ 

զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն 

այնոր վնասի՝ նա անպարտ է: - 152. Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ  քար, 

եւ կամ /ծն.կան/  յանմուղ գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի՝ նա արեան տէր է - 153. Եւ 

որ ի հիւընդին դեհն լինին պատճառք՝ նա այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին 

յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ կամ  յայլ այսպիսեացս, եւ կամ ի 

ծառութրացն  յանարիութենէ: - 153. նոյնպէս եւ թէ խոց լինի ճեղքել կամ կտրել կամ 

խարել: - 153. Եւ յայս  ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել,  որ թէ կամաւք 
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լինի աղալն եւ կամ վասն պզման՝ նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 154.    ու 

թէ փայտ կամ քար գլէ, նա գայ դիպի ու սպաննէ, եւ կամ յայգոց  կամ յածոց պահել 

քարէ եւ սպաննէ. եւ կամ թէ ի քար լուծելն ի ծառ, նա անցնի ու դիպի եւ սպաննէ … 

եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի … եւ կամ թէ մարդ, որ ի 

մարդասպներոյ ի մէջ ընկնի՝ եւ կամենան զինք սպաննել, նա դառնայ եւ ինք իր 

աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ՝ նա  այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է 

բանս: -  144-145.  Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն – 155.  Նոյնպէս եւ թէ  յոչ կամայ 

լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա դեռ կամաւոր է համարած – 156. նոյնպէս 

եւ թէ ի կամաց եւ յոչ կամաց լինի՝ նա այլվայ կէսն է տուժանացն: - 156. նոյնպէս եւ 

թէ  թուրք  լինայ եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա տուգնվի զկէս 

արեան գինքն - 157. եւ ապա յանկից ծնանի  այլ մեծ չար, տուրտվութիւնք եւ  սուտ 

երդմունք եւ այլ  բազում չարիք: -162. եւ թէ ի վերայ սրտի լինի եւ կամ վասն 

ոխակալութեան, եւ ի դուրս ի վնասէն՝ նա  զայն զարկն իր քըշտեն  զոր  ինք անմեղ 

անասնոյն եզարկ – 162. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու հրամէ՝ 

որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ, ապա ի դուրս աղաւթէ, եւ ողորմութիւն տայ 

աղքատաց, եւ ապա կարէ հաղորդիլ – 163. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու  

փրթած՝ նա պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ – 163. Վասն որ զձին ի բան տայ եւ 

կամ այլազգ գրաստ – 164. Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան եւ կամ զայլազգ  

գրաստ եւ կամ այլ անսուն, եւ  յղրկէ ուրեք ի բան, եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի կապ 

կամ ի փոս,  կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի՝ նա պատեհ  է որ 

աղէկ իմանան զպատճառն – 164. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛ գահել, ու նա գահեց, 

կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ մեռնի՝ նա թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝ նա վճարել 

պիտի:  - 165. թո՛ղ աւետարան տայ կարդալ, եւ Խ աւր պահէ, ու զայն  անսունն 

զենէ, ու  անաւրինաց ծախէ եւ կամ բաժնէ: - 167. Եւ զայլ անսնոցն վնասն տեսնուլ 

պիտի եւ զպահրանն, նոյնպէս եւ զարծաւղն եւ զսպաննելն եւ զգնելն անասնոց – 

167. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ  այնել՝ նա հաւքցաւղին տեսովն 

պատեհ է, որ լինի, նոյնպէս եւ քշտելն ու կոտրելն կամ վճարն վնասու, որ պարոնն 

զիր հնգակն առնու ի վճարէն: - 168. նոյնպէս եւ թէ զագին կտրէ՝ նոյնն է: - 169. նա 

այնոց վնասն  այլցեղ է,  նոյնպէս եւ տուգանքն – 169. Բայց ի վերայ ամենայնի՝ 

խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել. խոզրարծ պիտի դնել, կամ 

զմաւտակայ շինութիւնն քակել, զոր տեսնուն պատեհ, եւ կամ սպաննել եւ ի 

շինութենէն վարել: - 169. զի թէպէտ եւ յառաջն դրած կենայ՝ բայց ու յետինն պիտի 

որ շատնան: - 171. Նոյնպէս եւ  զմշակնոյն վարձերն՝ ի վերայ տարոյն սղութեան ու 

լաւութեանն այնեն զնեհն – 173. Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք եւ 

այլ այսպիսիքն՝ որ ի վերայ այլ եւ այլ  գաւառաց եւ երկրի այլ եւ այլ սովորութիւնք 

եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան զվարձերն: - 173. Նոյնպէս եւ զյղին ձգեցվոր 

այնէլն կամաւոր պատճառանաւք: - 173. 

ԵՒ ԱՅԼՆ    -   Տե՛ս   ԵՒ-ը կապակցությունների մեջ 
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ԵՒ ԱՊԱ     -   Տե՛ս   ԵՒ-ը կապակցությունների մեջ 

ԵՒ ԱՐԴ     -    Տե՛ս  ԵՒ-ը կապակցությունների մեջ 

ԵՒԹՆ -  Եւ թէ դիւահար կինն այլ  կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն 

տարին, թէ՝  առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. 

ԵՒ ԿԱՄ     Տե՛ս  ԵՒ-ը կապակցությունների մեջ 

ԵՒ ԿԱՄ ԹԷ       Տե՛ս     ԵՒ-ը կապակցությունների մեջ 

ԵՒՍ - Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք …Եւս առաւել զգրագրերն եւ 

զբժշկերն՝ զի զմարդս կու  ստածեն: - 14. նա եւս թէ զայն զամէնն գրել էի՝ նա  կարի 

շատ էր լել: - 41. եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած – 66. որ  եւ նոքա եւս 

կարեն քարոզ ասել կանանց – 67.  զի կու հրամայէ աւրենքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն 

կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել 

զկորսնելոյն  կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. Եւս առաւել թէ  քիչ 

լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ նա ամէնն դառնայ, եւ այրկանն 

ի հաւն բաժին  չկայ: - 131. 

ԵՒՍ ԱՌԱՒԵԼ - Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք … Եւս առաւել 

զգրագրերն եւ զբժշկերն՝ զի  զմարդս կու ստածեն: - 14. զի կու հրամայէ աւրենքս՝ 

թէ երբ զգրաւկնուն կամ  զպռիստիմոնին վճարն  հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա 

որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար  լինել – 119. Եւս 

առաւել թէ քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ նա ամէնն 

դառնայ, եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131. 

ԵՓ – Ոչխարն՝ եփ գառն կամ ուլ բերէ տարեկան՝ ի տասնէն  մէկն առնու պարոնն: 

- 13. Եւ զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականացն  տես եւ, ուսիր՝ որ ջանուն անուանին, 

որ եփ /ծն.երբ/  զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին՝ այլ չկարէ պակսեցնել 

եպիսկոպոսն յիր /գրքում՝յին/ ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. ու եփ 

պսակվի՝ նա տուժանք չպարտի: - 96. 

ԵՓԵԼ - եւ զայլ  մնացորդն եփեն  ու նստին եւ ուտեն համընտութեամբ՝  

տառապեալ եւ հարուստ՝ զէդ մէկ եղբարք: - 44. 

ԵՓԵՍՈՍ – Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ 

ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ – 57. Յուստիանոս կայսրն 

կամեցաւ ի յիր աւուրքն զՅովհաննէս  աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան 

աթոռն ի յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65. 

ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆՔ - Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ   

զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք՝ նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա 

եպիսկոպոսին են: - 64. 

ԵՕԹՆ - զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ 

վճարել, եւ եօթն լուկ գրեցաք – 123. 

                                                  Զ 
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Զ /թվ./ - Զամէն իրքն բովամդակ մթխալ մի հաշվէ, ու մթխալն  Զ դանկ ի հաշիւ –

111. 

Զ /նախդիր/  - հայցական հոլովի հետ գործածված է 1251 անգամ: 

Զ-ը նախդիրը մյուս հոլովների հետ  - Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ 

դատաւորացն գրել. բուն յառաջ զթագաւորացն – 5. եւ զամենայն զրկելոցն եւ 

զգանկտվորացն դարպաս բռնէ եւ իրաւունք այնէ: - 9. Բայց տեսնուլ պիտի եւ 

փնտռել եւ իմանալ զմտնելոյն /ծն.զմտելոյն/ որպէսն ի վարձն ու ամէն կերպ: - 18. 

Նոյնպէս եւ  զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ անուշացնէ 

անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 38. զայսու 

/ծն. զայսոք/ ընծայաւք եւ մատղնով հրամայած է, որ ի վաներն երթան այնեն: - 43. 

Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ առաջ 

զիր /ծն. զի/ եկեղեցոյն հոգայ, ու ի ներքն  լինի կեցել – 46. Ապա թէ հուքրելով լինի 

վասն պղծութեան՝ դու արա նմա զէտ զանարգանացն /ծն.անարգմանն/ որ 

գրեցաք`քարկոծել պարտ է, զի անարգեաց: - 74-75. բայց զխրատելոյն կամ 

զմեռցնելոյն՝ առանց թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել – 82. զի կու 

հրամայէ արենքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն  կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց  ուժով 

կու  տայ առնուլ, նա  որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն  կամ զվատնելոյն հրամայէ 

վճար լինել – 119. 

ԶԱՆԱԶԱՆԵԼ -  եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած – 66. 

ԶԱՏԱԿԱՆ - Ապա թէ հարուստ է ու զատական՝ նա մենակ պարտի այնել զվճարն 

ի ժամ – 122. 

ԶԱՏԵԼ -  Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին կամաւք է, որ չասաց 

կամ չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ԶԱՏԻԿ – նա զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ  եկեղեցի հաղորդ 

կամ նշխար տալ – 30. եւ զայս անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն … 

եւ զվարդավառին եւ  զծաղկազարդին … եւ զերկուշաբթի զատկի մեռելոցն – 43. Եւ 

այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է. զատկին շաբաթ աւրն, եւ կիրակի աւրն, եւ 

կրկնոյ զատկին, ու հոգոյն գալստեան – 45.  Կու հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ 

քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի 

/ծն.զատկին/  քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի  իրք ուտել – 80. 

ԶԱՐԴ,ԶԱՐԹ - Եւ որ այսոր ուժ չուննայ՝ որ վճարէ՝ նա ծախեն զինքն ու զիր  տունն 

ու զինչ ուննայ ու ի գինն տան, զարդ ի կնկնէն  ու ի յորդեցն: - 10. նա իրաւունք է, 

որ բռնեն զինք  եւ ի յիր  այրիկն տան, որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք ու այնէ 

զինչ իր պիտի, զարթ ի ծախելոյն եւ սպաննելոյ եւ ի բաժնելոյ: - 105. 
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ԶԱՐԴԱՐԵԼ – Չկարէ եպիսկոպոս՝ քանի որ մեծ լինի՝ յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ 

իրք առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել – 31. 

ԶԱՐԹ    -    Տե՛ս   ԶԱՐԴ 

ԶԱՐԿ - Ապա թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի հետ աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն 

/ծն.զարկքն/ փնտռեն ու տեսնուն – 22. Բայց թէ ի զարկուց ժամն չմեռնի, ու երկու 

աւր ապրի՝ նա այլ տուգանք չտայ, թէ  յետեւ մեռնի – 134. Եւ թէ խոց լինի մահու՝ 

նա քշտաւղն տայ զդեղգինն, եւ զինք ի զնդանն պահեն ըստ զարկուցն – 141. ապա 

զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն տուգանք, եւ զդեղգինն  ու զբժշկերոյն կամ ի 

յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք զքշտածին 

կամաւք զիր զարկսն /ծն.զարկքն/՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, 

կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. Եւ թէ 

զարկն/ծն. զարկն է/  մարդոյ ի խալապայն, որ պեղծ զարկսն ուննայ, եւ հետ այնոր 

տեսնուն իսկի որ զարկածն  ելնէ ի շուրջ կու գայ՝ նա թէ  այլ յետեւ մեռնի, նա ելած 

է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ - 145. նա զայն զարկն /ծն.զարկքն/ իր 

քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. ապա թէ վնաս լինի՝ նա ի վերայ 

զարկուցն վնասն կտրվի ի դատաստանն – 162. ու թէ զարկ /ծն.զարք/ այնէ կամ 

խոց՝ որ  ողջնալ կարէ՝ նա զոր խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ - 168. եւ թէ 

անբժշկելի լինի զարկքն, եւ ուտելոյ անասուն լինայ՝ նա զգինն տայ ու զանասունն 

յինք առնու – 169. 

ԶԱՐԿԵԼ - եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ – 145. Եւ 

կամաւորն այն է, որ  տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու սպաննէ, կամ քարով 

քշտէ, նա այն հայնց է զէդ երբ թրով եզարկ ու եսպան: - 155. նա իմանան ըղորդ 

զզարկելոյն /ծն.զզարկնեփլոյն/ պատճառն – 162. նա զայն զարկն իր քըշտեն զոր 

ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162.  ապա դու զնորա վարձն տուր, եւ նա զքո 

պարտքն վճարէ, զգողցածն ու զզարկածն եւ զսպաննածն ու զկոտրածն անսղալ 

վճարել պիտի: - 173. 

ԶԱՐԿՆԵԼ -  Վասն որ զարկնէ յղի կնոջ որ զտղայն ձգէ - 103. Եթէ ոք զարկնէ 

պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ անկերպարանք լինի եւ խլինք՝ նա կէս 

տղայի վճարէ ցհայրն – 103. 

ԶԱՒԴՈՒԱԾ,ԶԱՒԴՎԱԾ - եւ զայնոք որ ի մեղայն  գան եւ մեղացուք լինին, նա 

աւերէ զիրենց զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 10. Հրամայէ աստուածային աւրէնքս՝  որ 

այրն  գլուխ է կնոջն, եւ պատեհ է, որ կինն հայնց կենայ ի  յայրկան հրամանքն՝ զէդ 

ոտքն ու այլ զաւդուածքն գլխոյն: - 84. նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, 

կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

ԶԱՒԴՎԱԾ  -   Տե՛ս   ԶԱՒԴՈՒԱԾ 

ԶԱՒՐ - եւ բրդեղէնն ու բամբկեղէնն եւ պղինձն ու երկաթն՝ զաւրացն է: - 12. 

ԶԱՒՐԱԳԼՈՒԽ - եւ պարտական են թագաւորք եւ զաւրագլուխք՝ որ  զիրենց 

երկրին վզենն մենակ դարձնեն ի ճանչաւղն: - 118. 
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ԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ - Եւ թէ ի զգայութեան /ծն.սգայութեան/ հասակ լինան՝ նա կէս 

տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի այնոր՝ որ տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր 

– 140. 

ԶԳԱՍՏՈՒԹԻՒՆ – նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն, որ 

եւ այլքն խրատվին ի զգաստութիւն /ծն.սգաստութիւն/ : - 154. 

ԶԳԵՍՏ - Եթէ ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ՝ կամ ի զգեստուց /ծն.սգեստաց/ ՝ կամ ի 

մոմեղինէ՝ կամ յայլ իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ 

զիրքն – 23. 

ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ – Յայնժամ ես ոչ ամաչէի ի զգուշանալ ինձ ի  պատուիրանս քո: - 3. 

ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼ – Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ 

զգուշացնէ/ծն. սգուլացնէ/ պարոնն ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ  պատրաստ արայ, ու նա 

չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝ նա անպարտ է: - 152. 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – սուրբ հայրն Սահակ … զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց … որ 

ամէն ազգ ու երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 42. 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՑԵԼ - բահրակ թէ զգուշացուցել լինայ տէրն ու պընդել ի վերայ 

իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել, և նա այլ ազգ այնէ՝ նա այնոր վստահ վճար 

պիտի – 165. 

ԶԵՆԵԼ - ապա զինչ զենել է՝ սալար զիր իրաւունքն առնու՝ զերին ու զերբուծն ու 

զմորթին: - 55. թող աւետարան տայ կարդալ, եւ Խ աւր պահէ, ու զայն անսունն 

զենէ, ու անաւրինաց ծախէ եւ կամ բաժնէ: - 167. 

ԶԵՏԱՌ - Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն /ծն.զիտառքն/ հրամայէ ձգել ի 

կարգէն – 80. 

ԶԷԴ,ԶԷԹ,ԶԷՏ - Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի  կէս բաժին  

տան իր արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8.  զի զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգքն 

յԱստուծոյ Մովսէսի բերանով: - 8. Եւ թէ  ձուկն որսայ՝ նոյնն է՝ ի տասնէն զմէկն 

տայ՝ զէդ /ծն.զերդ/ զցամքոյն որսն: - 17.  նա զէդ աշխարհական դատեն զինք՝ երբ 

որ գտնուն որ զքահանայական գործ կենայ ու այննէ: - 19. եւ այնպես տուժէ զէդ /ծն. 

զերդ/  աստուածանարգ: - 19. նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն եւ զէդ /ծն. 

զերդ/  աստուածածախ տուժեն – 20. վասն զի  ամէն եկեղեցական հայնց է 

հաստատած ի յիր ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հեծելվոր որ 

թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու 

հաւնաւորեն ու  դնեն յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21.  նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն 

տան զինք, որ զէդ սպաննաւղ դատեն զինք: - 22. եւ այն որ կրկին կարգ էառ՝ նա 

զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ  կորսնէ՝ եւ տուժվի ի  դարպասէն իրաւամբք: - 22. 

Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ մի մկրտած 

լինի՝ նա չկարէ այլ մկրտիլ – 22. Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝ նա զկարքն առնուն 

ու  դարպսուն նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն՝ զէդ գողոյ ու  անհաւտի: - 23. Եւ 

թէ աշխարհական լինի, նա զէդ /ծն.զերդ/ սպաննաւղ ապաշխարութիւն քաշէ: - 32. 
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Զէդ երբ մարդ կացին ածէ ու ճուղ կտրէ՝ նա անցնի կացինն եւ ընկերոջն դիպի ու 

սպաննէ, եւ գան  ազգն նորա եւ ասեն՝ թէ կամաւ սպաններ – 33.  եւ այլքն զէդ 

/ծն.զերդ/  աւագ ընկերոջն հնազանդին իր աննախանձ – 34. Աւագ եւ գլխաւոր 

կացուցած երէցն՝ զէդ /ծն.զերդ/ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր  տանն ինչ գործ 

երթայ հոգայ – 35. Եւ ի ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ եւ սիրով 

տան ժողովրդեանն, եւ զէդ սիրուն եղբարք երթան հանգչին: - 35. Եւ զսուրբ 

պատարագն սիրով առանց նախանձու այնեն՝ զէդ որ գրեալ կայ: - 38. Եւ 

արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի  դուրս ձգվի՝ ինչվի հայնց գոյ ի խելք՝ զէդ 

առաջնորդ կամի: - 38. զի երբ յիրացմէ կու քակտեն՝ նա ու ի նացմէ կու քակտինք, 

զէդ այն՝ որ երբ զիր հայրն ու զմայրն կորսնէ՝ նա գայլն ու գազանք կու յափշտակեն 

ու կու ուտեն զինք – 40. որ զէդ աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն 

առ իրար անցնեն – 43. եւ զայլ մնացորդն եփեն ու նստին եւ ուտեն 

համընտութեամբ՝ տառապեալ եւ հարուստ՝ զէդ մէկ եղբարք: - 44. Ապա զէդ 

/ծն.եդե/ ի վանք կենան ու հանգչին եւ ելնեն գնան: - 51. Եւ գիտացիք՝ որ յանհաւատ 

իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի  կապալ հանելն՝ 

եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. 

Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով այրել եւ քարկոծել, զէդ անհաւատ – 

53. Ու թէ այլ յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ՝ եւ զէդ 

պեղծ եւ անզգամ մարդ վստահի ձգվի: - 59. նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի 

կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 59. Եւ թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ  գաղտաբար միս 

ուտէ, նա զայնպիսին զէդ /ծն.զերդ/  զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել – 60. 

Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ  զէդ զեօթանասունքն որ առաքելոցն 

էին աշակերտք՝ նա նոյն  աւրինակովն եւ դոքայ եպիսկոպոսին են: - 64. Ու կարեն 

ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ յայլ մեծերոյն մեռոնէն մասն 

ուննան, որ խառնեն ի ներքս զէդ զխմոր իրք – 65. սոքա զէդ  ըռքեպդարքն են, որ 

կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69. Ապա թէ հուքրելով լինի վասն 

պղծութեան՝ դու արա նմա զէտ  զանարգանացն որ գրեցաք – 75. ապա պատեհ է 

որ ուխտիւք եւ  պատարագաւք զինք զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ 

հացիւ երթան: - 78. եւ պատեհ է, որ կինն հայնց կենայ ի յայրկան հրամանքն՝ զէտ 

ոտքն ու այլ զաւդուածքն գլխոյն: - 84. զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն եւ 

զնդանեն: - 92. նա յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար 

տան իրաւնաւք՝ որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ  գիր: - 

92. նա  զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն ու 

վճարվի զարիւնն – 93. նա զէդ մարդասպան դատեն զինքն – 94. զկինն սպաննէ 

անմեղ զէդ մեղկան – 94.  սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ 

քաւութիւն է դրել՝ հայնց զէդ երբ կինն զայրն սպաննէ ու զէդ երբ այրն զկինն: - 95. 

Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ  

խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. 
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նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի՝ սարկաւագն զէդ երէց է համարած: - 104. Ու թէ ատէ 

զնոյն կինն՝ նա չկարէ ուննալ զինք զէտ ծառայ – 107. զի երբ կնքած պսակուեցաւ՝ 

նա զէտ քրիստոնէի մի այլ է պսակուն հաշիւն: - 107.  Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ 

փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին, եւ պիտի որ 

զէդ /ծն.զերդ/  որդոյ առնուն ի տանէն  եւ  ի տեղոյն  եւ յընչիցն բաժին զէդ երկու 

քուրոջ: - 109. Կանանց ժառանգութիւն՝ նա այս է հանցեղ այլվայ զէդ մէկայլս, զոր 

այրկանն գրեցաք: - 110. Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա հայնց 

ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ /ծն.զետ/ որդիքն հաւրն անդիմադարձ – 111. կու 

հրամայէ աւրէնքս որ զէդ /ծն.այդ/ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար 

յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ է  որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 114. նա 

պատեհ է, որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն որ սուտ ուրացաւ եւ հանչաք չորս ի 

դարպասն տուգանք տայ: - 118. Ապա տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա 

այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է համարած – 120. եւ դեռ իրաւունք է, որ 

գողունին ամէն դառնայ, զէդ որ գտվի տէրն, թող առնու – 121. Եւ եզին որ լինի 

վաճառ՝ նա նոյնպէս եւայս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է  որ լինի, որ  տանի 

փորձէ ի  լուծ՝ ի արաւր՝ ի սայլ, եւ ի բեռն եւ  յամէն իրք, որ չլինի արատաւոր, զէդ 

որ ի մէկայլն գրեցաք, եւ ոչ գողունի – 121. Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ աշունն 

լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով դնեն պոմանն, կամ կոթրու:-123. 

Բայց կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք 

ծախէ, նա զինք զէդ գող ու  անհաւատ դատեն, զէդ որ գրել ենք վասն գողերոյն:-127. 

Եւ զխոստումն, թէ ելնէ՝ ինք կատարէ, եւ թէ մեռնի՝ նա հոգէբարձերն, զէդ որ գրած 

է ի կտակն – 130. նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք – 133. Եթէ ոք զիր հորն  բաց 

թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ նա զայն կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն՝ 

եւ զէդ որ էր անարատ՝ վճարէ նորան թէ անսնով եւ թէ դրամով: - 137. նա զայն 

անսունն ի սպանծին տէրն տան եւ զէդ /ծն.զետ/ գինք անսնոյն առնու – 137. նա զէդ 

մարդասպան տուժեն զինքն – 139. Նոյնպէս եւ թէ լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ 

նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն, եւ նոյնպէս է դատն՝ զէդ որ ի 

վերայ գրեցաւ: - 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն՝ եւ գրաւով ի բարձի տեղաց ի 

վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային՝ զէդ գրեցաւ: - 140. 

զէդ աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, որ  այնեն ի խաղն – 140. եւ թէ սպաննաւղն է 

լել պատճառ՝ նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն՝ զէդ որ գրած կայ ի շատ տեղ: - 141. 

Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան կամ  վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ 

սպանանէ՝ կու հրամայէ աւրենքս որ զէթ այլ  կենդանացնել չկարէ զինք … ապա 

ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. ապա այնոր բնաւ ոչ 

ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպասէ, քաւէլ գնէ 

ինք զինք զէդ որ գրեալ կայ յարեան գինք: - 144. Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան 

աւր մի մէն, ու ապա  տանին թաղեն, որ լնու զասացեալ զանէծսն, որ կախածնոյն է 

հանած՝ զէդ զոր եւ ինք ի նոյն մահն մեռաւ: - 146. ու չայնէ զբանն հայնց զէդ, որ 
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պոմանն լինայ – 146. Եւ թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող 

– 147. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել, որ թէ կամաւք լինի 

սղալն եւ կամ վասն պզման՝ նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 154. Եւ 

կամաւորն այն է, որ  եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու  սպաննէ, կամ քարով քշտէ, նա  

այն հայնց է զէդ երբ թրով եզարկ ու եսպան: - 155.  Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի  

հասակն հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին 

եւ ի ԺԵ - 157. զի Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու 

այն է իր յոյսն ու ապրանքն: - 158. Ապա թէ գտնուն՝ նա զգողն տուժեն. եւ թէ ոչ՝ նա 

զէդ ի վերայ գրեցաք հայնցեղ լինի վճարն – 160. եւ զէդ ի բերդ մտաւ՝ նա փրկեցաւ ի 

մահվանէ: - 161. Եթէ ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ ուրեք 

փակած կամ ընկած կամ կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու 

խալսել զինք: - 163. Եւ այն՝ որ գրաստն վնասի՝ նա զէդ որ գրեցաք: - 165.  զի ամէն 

աշխարհս անասնով մէն չկարեն  ապրիլ զէտ զթուրքմանն – 169. 

ԶԷԹ     -    Տե՛ս     ԶԷԴ 

ԶԷՏ     -     Տե՛ս    ԶԷԴ 

ԶԻ/շ./ -  Զի ոչ թէ որ գործեն զանաւրէնութիւն, ի ճանապարհս նորա գնասցեն: - 3.  

Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ մեղաց 

թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի: - 4. նա 

իրաւունք է որ կտրճերն հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն, վասն այնոր՝ զի 

չէ պատեհ որ յորդոց թագաւորի ի ցածութիւն ընկնին: - 7. զի քանի որձ դասուն  

ժառանգքն բաւեն, նա իգացն խափանած է յաւրինաց. զի  զէդ աւտար է համարած 

իգաց ժառանգքն յԱստուծոլ Մովսէսի բերանով: - 8. Չէ իրավունք որ թագաւոր 

անպսակ սիրղով կենայ. զի Աստուծոյ եւ հայրապետին աւրինադրակից է - 9. Եւ ոչ 

թագաւորն ի խէչ հայրապետի թող չնստի. զի  չէ հրաման: - 9. Զընդանելն ըստ 

թագաւորին կամացն լինի. զի այս թագաւորին է՝ որ ինքն դատէ - 11. Գող եւ ծեծվոր 

չէ պարտ յղարկել թագվորին, ապա ալանի ծեծէ. զի այդ իշխանացն և 

սինաւռապհերաց է հասոյթք: - 12. Եւ թէ լաւ կինք յիրմէ ոք  երթայ ծեծէ՝ առանց 

պարոնին, նա երկու բաժինն ծեծվորին է  եւ մեկ բաժինն պարոնին, զի ինքն յիրմէ  

գնաց ի ծեծ: - 12. Եզն այլ ծառութիւն չպարտի, զի զիւր հնկակն տվել է: - 13. Եւ 

ջորին եւ ձին եւ էշն չտայ. զի  յամէն տաւներտն որ են ի տարին՝ ԺԲ տարպայ՝ գան 

ծառայեն պարոնին: - 13. Ի քաղաքի եւ ի բերդի շէնք՝ պատեհ է որ ամէն երկիրն 

աւգնեն ամէն իրաւք, զի ամէնին է, եւ  տեղոյն բնակիչքն ավելի: - 14. Զամէն ազգ 

արուեստավոր պատուեցէք … Եւս առաւել զգրագրերն եւ զբժշկերն՝ զի զմարդս կու 

ստածեն: - 14. Քան զայլ ազգ մարդիկքն վարդապետքն հարկեւորած պիտին, զի 

հոգւոց բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ հաստատութիւն: - 14. զի Քրիստոս հրամայեց՝ թէ՝ 

որ զձեզ անարգէ՝ զիս անարգէ - 19. զի թէ վկայութեամբ չայնէ՝ նա հետ իր մահուն 

տուժեն զազգն եւ առնուն: - 20. Զի զԱստուծոյ իրաւունս ծախեց Յուդայի պէս: - 20. 

զի չկարէ ոք երկուց տերանց ծառայել՝ որպես հրամայէ Քրիստոս: - 24. Եւ 
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պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ  բարեգործութեան բանն ի չար 

չդառնայ. զի  յանաւրինի սերմէ է եւ տեղի լինի նախատանաց եւ բամբասանաց առ 

մարդիկ: - 25.  զի նախնի հարքն հայնց են  սահմանել, որ  ամենևին չիշխէ 

եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել – 27. զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն՝ նա Աստուծոյ շնորհքն 

ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33. զի երբ ի սրբոյն ի սահմանէն չեն ի 

պատկառիլ՝ նա ի մերոյս ո՞րպէս: - 36. Ամա ով ուզէ որ ուսնի՝ նա թող անտի ուսնի.  

զի մենք յայս կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: - 36. զի երբ յիրացմէ կու 

քակտեն՝ նա ու ի նացմէ կու քակտինք – 40. նա չլինի բնաւ բաժանումն սուրբ 

եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն, զի ոչ թէ եկեղեցին տաւնիցն է,  այլ տաւնքն  եկեղեցւոյն – 

42.  զի այն պարտ է, որ յառաջ զայն պիտի վճարել եւ  զիր երիցնուն: - 46.  Ու  

բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի բանադրելն, զի 

եւ իր այլ կայ կապաւղ եւ արձակաւղ: - 47. Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի 

որդեգիրն՝ ճանչած ի քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի, զի 

ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն երէց լինի – 49.  զի որպէս  զէրէցն չէ պատեհ ի 

հարկ դնել, նա  հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք  հանել ի հարկէն առանց պարոնին 

կամացն: - 50.  Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին 

զիրիցնին ի հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ. որ խառնեցան յիրար. զի ոչ  թագաւորք 

չմնաց ի Հայք: - 50.  Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով այրել եւ  

քարկոծել, զէդ  անհաւատ. զի ծուռ ու անիրաւ տիպօն դրին:  - 53. Թող աղէկ 

գիտենան, որ կու համբերին՝ զի չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու 

ծխին մասն երթայ – 53. եւ զինչ որ ունի՝ նա առնու իրն հալալ. զի լաւ դարպսուն է 

քան անհաւտին որդւոցն: - 54. Զի պատեհ է, որ լինի, որ վանքն  կաշովն ըռովկի – 

55. բայց երբ կենայ ու լինի  եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ նա վասն այնոր թե 

բաժին մի հակառակին՝ նա կաթողիկոսն չլսէ նոցա, զի ի յոր շատն ի յաղէկ դեհն 

հաճին, նա զինչ որ  այլք հակառակ վկայեն՝ նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57. Զի 

զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին ու իր կարգակցերոյն եւ 

ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ ընտրաւղութեամբ նստուցանեն յաթոռ: - 

58. Եւ թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ 

զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել …  զի զԱստուած կու խաբէ - 60. Զի զայս ի 

Նիկիայի սահմանն ամրացուցել են եւ կապել – 61. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ 

երեք համարած քահանայից եւ իրենց հետեւողացն ի յայն  գործն: - 61. զի ես 

Սմբատ սպարապետս փնդռեցի ի կանոնքն եւ գտայ – 62. Եւ չկարէ այլ երէց զյետի 

արձակման աղաւթքն ասել, զի այն եպիսկոպոսին է աստիճան: - 63. Յուստիանոս 

կայսրն կամեցաւ …  զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն 

ի յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել…եւ զՄաթէոս աւետարանչին աթոռն 

յԵրուսաղէմ, զի կամեցաւ զայնոք փառաւորել: - 65. Եւ չկարէ ոք յայլոց հող 

հակառակութեամբ եկեղեցի շինել, զի մեղք է - 71. Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, 



227 
 

նոյն է՝ եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 74.  Ապա թէ 

հուքրելով լինի վասն պղծութեան՝  դու արա նմա զէտ զանարգանացն որ գրեցաք՝ 

քարկոծել պարտ է, զի անարգեաց: - 74-75. զի որ խալապայի առաջք լինի՝ նա 

հրամայէ աւրէնքս որ  առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ՝ որ ըղորդն է - 79.  զի 

նոքա ձրի բարեխաւսեն մեզ առ Աստուած: - 80. զի չկայ ամենեւին հրաման 

յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն – 82. Զի թէպէտ եւ 

յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ վասն անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ 

վասն անճարակութեան, որ  տեսան որ այլ մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա  զայս 

թուլցուցին: - 84. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի  

ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին, զի յիրենց տունն է լել առջեւ 

– 85. զի չէ հրամել Քրիստոս, որ կինն զայրն կարէ արձակել: - 88.  Ապա անմեղ 

արձակածն կարէ ամուսնանալ, զի  ազատ է: - 88.  քաւէլ թէ կինն կամենայ, ու 

հաշիւ  այնեն ընդ իրար՝ որ դնէ զինք  ի տուն զիր  ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ 

կին՝ այն կնկանն հրամանաւք, ապա որ ի մէկ տուն չկենայ, զի չէ հրամայել 

աւրէնքս: - 89.  Եւ ի վերայ ամէնին  դնէ զդեղն   եպիսկոպոսն. զի  այլ ոք չունի 

հրաման: - 89.  Եւ թէ ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս 

աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ, զի  գրել է որ մեռնի – 96.  Եւ թէ կենայ կին՝ որ 

այրկանն քըշտէ՝ նա զձեռն կտրեն. զի ոտքն գլխոյն է՞ր քշտէ: - 99. նա կու հրամայէ 

աւրէնքս  որ ձեռն կտրվի այն կնկանն, զի այն ում  ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ՝ նա ի 

յայն կնկնէն  ելաւ ուժն ու ծեծելն – 99.   բայց եւ զտղան այլ պիտի մկրտել, երբ 

ծնանի, զի չէ մաւրն մկրտութիւնն տղային ընդունած: - 100. Զինչ փաւշամնելոյ 

զրոյց կայ՝ թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի  յեկեղեցի. զի՝ թէ մտեն 

ու յետոյ փաւշամնին   նա այլ չկարեն ամուսնանալ – 104.   Զի այդ բոզութեան 

պատճառ է - 105.  զի որ ծուռն է՝  նա ինք  տայ Աստուծոյ պացխուն – 106.  զի արք 

կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն – 106.  զի երբ կնքած պսակուեցաւ՝ նա զէտ 

քրիստոնէի մի այլ է պսակուն հաշիւն: - 107.  զի թէպէտ եւ բժիշկքն ի պատահմանէ 

ասեն  փոխիլ, բայց ի սերմէ է ճշմարիտն – 107. Նոյնպէս եւ զմունջն  ոչ է պարտ 

ամուսնացնել բնաւ, զի տղայ չհանէ ի հուն: - 108. զի երկու աղջիկն մէկ կտրիճ է 

համարած – 108. նա այնոնք ժառանգ ոչ լինին. եւ ոչ թոռն որ ի դստերէն լինի, զի  

այն ի յաւտար սերմէ է - 109. Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա 

հայնց ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն՝ անդիմադարձ. եւ ոչ մաւրն, զի 

զմաւրն գրեցաք զբաժինն: - 111. զի թէ դիաթիկ այնէ՝ նա ամէնն ջրեցաւ – 112. նա 

զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն բայց զաղջկներոյն պատեհ է 

հաշվիլ ի յիւրեանց բաժինն, զի ի յաւտար  տուն կու գնան – 112.  Զի գրեալ է 

յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ 

աստուածպաշտութեան կարգ երթայ՝ առանց հաւրն հրամանացն՝ նա նզոված է 

յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. Զի թէպէտ և Քրիստոս հրամայեաց թէ՝ որ ոք  եթող 

զհայր կամ զմայր, եւ զայլն  որ ի կարգի՝ բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք 
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Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ  արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ է 

որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ  - 114. զի անընկմահն ի բազունս բաժնին. են, որ 

ի խելք են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին … եւ են որ ի յիրենց խելացն ի դուրս վասն 

ցաւոց – 115. զի աւրէնքն զայնպիսի այնելիքն հաւնաւվորումն է  համարել – 116.  

Ապա ի դուրս կարես գրաւկնել զինքն  զինչ ցեղ  ուզես բայց ամենեւին լուծք եզանց 

չէ պարտ գրաւկնել, զի  գոյացութեան եւ ապրնաց է պատճառք.  նոյնպէս ոչ ձի եւ 

ոչ սիլահ, զի կռվոյ եւ ծառութեան ի պէտք է ի պարոնութեանն ի կարիքն: - 116. զի 

կու հրամայէ աւրէնքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց 

ուժով կու տայ  առնուլ,  նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն 

հրամայէ վճար լինել – 119. զայրիկ կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց, ապա 

դարպսու տեսովն վճարվի զիր  պարտքն. զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ՝ այն կնկանն 

է,  այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն  այրի ի դարպսուն պահն է: - 119. Զի թէ 

գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ – 121. զի կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ թէ  ինչվի տարի մի  ի յայն պատճռնին  գտվի՝ նա դառնայ ի տէրն, եւ 

առնու զիր դրամն: - 122. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի վճարն կարէ 

առնուլ զիր հողն այլվայ – 122.  զի վաճառին վճարն է հանած մանավանդ այնոց, որ 

վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն – 122. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն 

փնդռել ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ վճարել, եւ եօթն լուկ գրեցաք – 123. Թէ 

պոմանն կըշռով լինի, ու թէ  պակաս լինի՝ նա ի գնողէն ի վայր երթայ, կամ վճարէ 

զպակասն. զի  խաբէութիւն չպիտի: - 123. նա վասն այնոր չունի պացխուն 

ծախաւղն, զի ի գնաւղին ուսն է: - 125. Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն 

զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն՝ նա գնաւղին է. զի է՞ր չէր ի հայիլ զգումաշն: - 126. 

Զի այսով հաշտի Աստուած ընդ աշխարհս եւ այլ  շատ տայ զբարին: - 128. նոյնպէս 

եւ թէ որդիքն ծախեն՝ նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու քոյրվտոցն կամաւքն, զի թէ  

կամաւք չլինի՝ նա թէ և թուխթ ու ձեռնգիր լինի տված՝ նա ըղորդ ժառանգութիւնն 

չխանծրի – 128. Եւ թէ ողջնայ հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն. զի յետ  մահունէ 

կտակն հաստատուն է՝ ըստ առաքելոյ: - 130.  եւ զխոստմունքն չկարէ պակսեցնել՝ 

զԱստուծոյ ուխտն. զի չէ պատեհ: - 130. Եթէ ոք զիր ծառայն քշտէ ու սպաննէ՝ նա  

զարեան գինն ի դարպասն վճարէ. զի սպաննելն ու խրատելն  պարոնացն է: - 133.  

Բայց թէ ի զարկուց ժամն չմեռնի, ու երկու աւր ապրի՝ նա այլ տուգանք չտայ, թէ 

յետեւ  մեռնի. զի  իր ծառայ է: - 134. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի  զակն հանէ կամ 

խոռէ՝ կամ զակռայն ձգէ՝ նա ազատէ զծառայն, զի զիր գինն էառ: - 134. Եւ թէ ի 

զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի այնոր՝ 

որ տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր – 140.  Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած 

լինայ ի պահ տվածն՝ վասն յիմելոյ՝ նա  վճարել կու հրամայէ իրաւունքս 

զպատեհն, զի շինել է տված եւ ոչ յաւիրել: - 147. զի Մովսէս է ասցել թէ երդվիր 

երդմամբ առ  այնպիսին եւ կորոյ – 149. նոյնպէս եւ թէ  թուրք լինայ  եւ ծիծաղել 

իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա տուգնվի զկէս արեան գինքն՝ զի է՞ր իշխեց 
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ծիծաղել:  - 157. զի Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու 

այն է իր յոյսն ու ապրանքն: - 158.  զի զվարձն վասն այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ 

կորսնէր – 160.  Եթէ ոք ի փոխ տայ՝ նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու - զի Աստուած է 

հրամել յաւրէնս – մանաւանդ ի փոխ առնաւղին որդեցն. զի թէ հայր մեռել լինի՝ նա 

որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161. Զի հայնց կու հրամայէ 

իրաւունքս, որ թէ ոք  քշտէ անասնոյ՝ նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն պատճառն – 

162. Եւ չէ ի հրամել արենքս որ մէկ վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց. 

զի յերկուց եւ յերից վկալից ասէ հաստատել  զբանն: - 163. զի թէ այսաւր դու քո 

ընկերին այնես նա յեգուց քո ընկերն  քեզ այնէ - 163. որ թէ լաւնայ՝ նա իր չաք մի 

կարք  դնեն ըստ ուժոյն, զի յիրմէ չէր այլ ի չարէն – 166.  Եւ ի հաւտ դարպսուն 

պիտի  արիանալ, զի զվզենն իր բաժին ունի – 168. Զի թէ պառիկոս առանց 

դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ  վնասարարն՝ նա գող է - 168. զի ամէն աշխարհս 

անասնով մէն չկարեն ապրիլ զէտ զթուրքմանն – 169. զի շէնն այնոց 

անշինութեամբ  պահվի եւ  գոյանայ լիութեամբ այս երկու իրաւքս – 170. զի թէպէտ 

եւ յառաջն դրած կենայ՝  բայց յետինն  պիտի որ շատնան: - 171. Նոյնպէս եւ 

զմշակնոյն վարձերն՝ ի վերայ տարոյն սղութեան ու լաւութեանն այնեն զնեհն. զի  

առանց նեհի, որ պատեհվոր լինի, աշխարհ երբ շինվի … - 173. 

ԶԻ՞ /դեր./  -  Եւ թէ կենայ կին՝ որ այրկանն քըշտէ՝ նա զձեռն կտրեն. զի ոտքն 

գլխոյն է՞ր քշտէ: - 99. զի է՞ր չէր ի հայիլ զգումաշն: - 126. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ 

առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար՝  չարկամութեամբ արար 

եւ կամ  թէ ի՞նչ ցեղ,  եւ թէ կամաւք ու յոչ կամայ – 135. նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ 

եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա տուգնվի զկէս արեան գինքն՝ զի  

է՞ր  իշխեց ծիծաղել: - 157. 

ԶԻՆՉ -  Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք գողնայ՝ նա զերկու աչսն հանէ եւ զկինն ու 

զորդիսն առնուն եւ այլ զինչ ունենայ՝ առնուն – 10. Եւ որ այսոր ուժ չուննայ՝ որ 

վճարէ՝ նա ծախեն զինքն ու զիր տունն ու զինչ ուննայ ու ի գինն տան – 10. Եթէ 

երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ շահին՝ թագվորին է - 11. 

Մարդ որ մարդ պրկէ՝ ամէնն զինչ կենա՝ պրկաւղին է - 12. Եւ է ըղորդ հարկուն 

սահմանն այս, որ՝ զինչ Աստուած տայ հարկատուին, ի հնկէն մէկն է: - 13. Զամէնն 

զինչ որ աստէն գործէք՝ դուք անդէն գտանելոց էք՝ թէ չար եւ թէ բարի: - 15.  Ապա 

երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ եւ լինի՝ որ ի հողէ ելնէ՝ տեղոյն իշխանին է: - 16. 

Ապա անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ  ցեղ որ կարենան հաշտել՝ որ 

երկուքն լինին շահած: - 16. կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ ամէն մարդոյ 

գետններ՝ ի յիր հողն եւ շինել զինչ  իւր պիտենայ – 16. եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք 

եկեղեցական բաներոյ զինչ ու լինի – 19. եւ թէ ի կարծիք լինի՝ նա տուժանքն այնոր 

ապաշխարութեամբ լինայ՝ զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: - 22. այլ կու բանի ըռըշֆաթն 

եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր կու գայ զինչ է - 27. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ 

այն քահանայութիւնն ընդունած, եւ ոչ եկեղեցեաց աւրհնէքն՝ եւ ոչ ինչ իրք զինչ 
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/ծն.զի/ տեղոյն եպիսկոպոսին հակառակութեամբ եւ յոչ կամայ այնէ:  - 28.  նա զինչ 

կամենայ կարէ այնել – 31. Եւ թէ յուսցնելն  վարդապետ զաշակերտ քշտէ ու մեռնի, 

նա նոյնն սպաննաւղ է. եւ թէ հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ  լինայ այսպիսիք – 

նա կարգ քաշէ՝ զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն – 32.  Եւ ի յայս 

տեղս չկարցի  ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր ի հաւս աւրինաւք 

ի հին եւ ի նոր կտակարանացն՝ ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա  եւս թէ զայն զամէնն 

գրել էի՝ նա կարի շատ էր լել: - 41. Եւ զինչ այլ յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, նա 

մեծ վարձք է, որ  կարաւտածքն ուտեն եւ հագնին: - 43. Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ 

մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա  ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն  

ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի  վանքն երթայ – 44. Եւ զինչ բարիկինդնացն շաբթուն 

գայ,  նա երիցուն է ամենն գառնենի մորթին: - 45. Եւ աշխարհի էրեց՝ որ անորդի 

մեռանի, նա  եպիսկոպոսն զհալաւն զամէն եւ զանկողինն առնու. եւ զծխերն տայ 

ում կամի. ու  այլ ինչքն զինչ որ լինի՝ ու այն որ ի պռուգացն՝ երէցկնկանն լինի – 52. 

եւ զինչ որ ունի՝ նա առնու իրն հալալ – 54. նա թող ի պարոնութեան/գրքում՝ 

պարոնության/ դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ առնու զինչ ուննայ – 54. ապա 

զինչ զենել է՝ սալար զիր  իրաւունքն առնու–55.  Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ 

ի ծխէն կամ  քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն 

զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. նա 

զինչ որ  այլք հակառակ վկայեն՝ նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57. Եւ թէ իսկի 

եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ 

երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե … ու թե չառնու յանձն, նա զէդ 

հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն – 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի՝ զինչ ու լինի 

կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ տան – 59. եւ ի 

յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր  ցուցնէ - 61. Ապա աշխարհականքն կարեն 

զինչ ցեղ որ եկեղեցին   սահմանէ: - 63. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի տվել՝  նա այն այլ 

չէ պատեհ որ դառնայ: - 72. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա  պատեհ է  

տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց 

ու արար վասն պղծութեան, թէ չգիտէր, թէ յահուէ, թէ  զինչ ցեղ էր: - 74.  Եւ որպէս 

գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք՝ երեցնոյ բաժինն՝ ի 

մատղէն զինչ եւ լինի – 76. նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ 

պիտի – 78. Ուխտի տեղ զինչ ու լինի՝ թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի յում վիճակ լինի 

որ եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել՝ նա պատեհ է որ 

ծառութրարն աղէկ ծառայէ - 79. Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել 

ի կարգէն, ու առնուլ զինչ ուննան  զամէնն ի դարպասն – 80. Եւ իշխան՝  զոր ինք 

թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա ինք կարէ ձգել. երբ ու կամի՝ յիշխանութենէն, 

եւ խրատել  ու այնել զինչ իր պիտի: - 81. Ապա թէ իշխանքն իրենց իշխան լինին 

շինել,  նա իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու խրատել եւ այնել զինչ 

կամին – 82. եւ  տայ էրիկն զինչ հետ իր առել լինի ի յինք – 84. ապա անսուն զինչ որ 



231 
 

լինի՝ գլուխքն դառնայ, եւ այճն ի կէս լինի – 84. Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ 

հրամանք եւ կամ պոման դնեն՝ եւ զինչ ու դնեն նա  կարեն դնել մէկ դիհն եւ մէկալն 

– 86. Ապա թէ երկուքն իրար հալալ այնեն,  նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու 

դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք. զինչ որ Աստուած յիր սիրտն ծագէ: - 87. եւ զիր 

պռոյգն եւ զինչ բերել լինայ զամէնն ի յինք դարձնէ: - 89. Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, 

որ հեռանայ յերկրէն, թէ ի վաճառ երթայ կամ թէ ծառայ ընկնի, ու համբաւն ելնէ թէ 

մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 91. զինչ ունէր նա յիր ձեռքն կայր 

– 93. Բայց՝ զինչ ցեղ և է,  արեան պարտական է, եւ սահմանել պիտի որ քաւէ: - 94.  

Բայց՝ զինչ ցեղ եւ է՝ զեկեղեցոյն քաւութիւնն առնուլ պիտի – 94. Ապա թէ կին 

զայրիկն սպաննէ՝ մահադեղով կամ կախարդութեամբ կամ զինչ ցեղ ու լինի …նա 

սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն դրել – 95. ապա 

այն որ զիր այրն սպաննէ՝ այլ զի՞նչ կրէ քան զչարաչար մահն արդար իրաւամբք: - 

96.  Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ է. եւ թէ ոչ՝ թողու, 

եւ իր այլ կին առնու, եւ զայն ազգն այնեն զինչ ուզեն: - 98.  Եւ անէ զինչ հաշիւ լինի 

արած ու պոման ընդ իրար: - 102. Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն 

… նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն,  որչաք որ դնէ նորա զգինքն հայրն՝ եւ զինչ այլ 

աղչնաւք միջնորդեն: - 103. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ թող առջեւ հոգան այրն ու 

կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104.  որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք ու այնէ 

զինչ իր պիտի – 105. բայց զինչ ցեղ ու է,  երբ գայ՝ նա  զիր կինն անսղալ առնու – 

106. ապա թէ դիաթէկ այնէ՝ նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա յայնոր այլ ոք չկարէ 

յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ ու 

լինին՝ փեսայ կամ այլոք, որք՝ ի դուրս են ի հաւրն սերմէն՝ նա այնոնք ժառանգ ոչ 

լինին – 109. նա ելնէ առնու իր այրիկն եւ զինչ կամի՝ զայն այնէ: - 110. կու հրամայէ 

աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի` նոյնպէս 

եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 114.  Ապա ի դուրս կարես 

գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես բայց ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել – 

116. Վասն ոսկոյ արծաթոյ կամ անասնոյ կորուսած կամ զինչ որ լինի  - 117. 

Այսցեղ լինի եւ թէ կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ  այլ իրք զինչ 

ու լինի – 117. Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ  տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, 

թէ՝ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա  բանն՝ զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ՝ նա 

չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն – 118. նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ 

առնուլ զիր տունն, եւ զնորա՝ զինչ որ տուել է՝ նա  դարձցնէ - 120. զի թէ տարին 

լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի վճարն կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ, ու տայ զինչ  

տւել լինայ ի գնողէն – 122. Թէ ի գարուն լինի ծախն՝ նա քսան աւր փորձէ  գնաւղն, 

եւ զվճարն ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն՝ զինչ ցեղ զուժն ու զելումուտն 

տեսնուն զմեղվացն: - 123. Եւ այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ աման՝ զինչ ու 

լինի: - 124.  Վասն այգեց  եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ՝ 

նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն 
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– 124.  նոյնպէս եւ թէ նաւ է՝ թէ տուն՝ թէ զինչ ու լինի իրք. ու թէ գողընվի իրք՝ նա 

նոյնպէս գնաւղին է: - 126. Բայց  թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա 

գող է, ու հարամ է, զինչ պահէ - 128. Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա կնկով ելնէ եւ  

որդովք. եւ թէ ինքն մէն, զինչ ցեղ գնվել է: - 132. Եւ յայսոր  վերայ՝ զինչ որ տեսնուն 

զբանն որ լել լինայ, նա այնոր վերայ այնեն զիրաւունքն: - 135. ու թէ չգտնվի՝ նա ի 

յերդումն է եւ ի կիսավճարն, կամ զինչ ցեղ որ լսէ դատաւորն յերկուքէն եւ ի  

վկայից ու ի դրացներոյն, եւ ըղորդ զիրաւունք անաչառ այնէ: - 136. Եւ թէ յիւրոցն 

սպաննէ՝ ազատ կամ ծառայ՝ նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ 

եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 138. Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ՝ նա 

վճարէ. եւ թէ հրամնաւք լինի հեծել՝ նա զինչ արժենայ միատակ վճարէ - 138.  Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն  երկու ազգ պիտի դատել՝ մէկ վասն 

արբեցողութեան … եւ երկու հետ, վասն վնասուն զոր գործեց, եւ զինչ վնասն 

արժենայ: - 141. Բայց ակամայ պատահելոյն ապաշխարութիւն է՝ զինչ 

եպիսկոպոսն եւ վարդապետն դնէ նոցա: - 143.  վասն զի  հնոյն հրամայածն այս է՝ 

թէ զինչ քեզ պեղծ է, դու քո ընկերին մի՛ առներ – 144.  Բայց թէ ի գին հանեն 

դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ 

ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

Եւ թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող՝ զինչ որ հրամայած 

է վասն գողերոյն: - 147.  Եւ ի վերայ այսր  ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ 

հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան վնասէ, նա վճարէ՝ յիր քսակէն: - 148. եւ կամ 

թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի … կամ  պարոն զճորտ, կամ 

տիկին զծառեկան՝ որ մահ լինի զինչ ցեղ ու է … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի 

խառն է բանս: - 154. Եւ  թէ ի դատաստան ընկնի՝ նա զինչ թագաւորք են սահմանել՝ 

նա այս է, որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի … նա 

կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156. Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ 

ի դատաստան չընկնի. բայց թէ յիրաւունք  ընկնի՝ նա այն է զինչ որ դարպասն այնէ 

զիրաւունքն: - 157. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով՝ նա զվարձն  

տայ ու  զամանն. եւ թէ կորսնէ կամ կոտրէ՝ նա կամ գտնու կամ վճարէ զինչ 

արժենայ: - 159. եւ թէ ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ՝ նա պատեհ է զինք այն հրովն 

տուժել, ու յիր ընչիցն զայրեցման վզենն տուպլ վճարուիլ զինչ ազգ ու լինայ վզենն: 

- 159. Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու լինի՝ ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռնի կամ 

կոտրի կամ գողնվի կամ ծեծեն ու տանին՝ նա  զայն երդումն ըղորդ  երդնու՝ որ ոչ ի 

տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել … նա  չտայ վճար: - 160. Ապա թէ գտնուն՝ 

նա զգողն տուժեն. եւ թէ ոչ՝ նա զէդ ի վերայ գրեցաք հայնցեղ  լինի վճարն, եւ զինչ 

ցեղ սովորութիւն լինի երկրին եւ  պահ տալոյն պոմըննին՝ նա ի այնոր վերայ 

/գրքում` վերա/ երթայ դատաստանն: - 160. Ապա թէ ոչ՝ որ ի դատաստան ընկնի՝ 

նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք  ընկերին խմցոյց. 

հայնց ցասմամբ, զինչ այն ուժն արժենայ – 162. Եւ թէ ուրդի սուտ վկայ ի վերայ 
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մարդոյ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ՝ զինչ՝ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն 

պիտի որ տանջուէր, նա  զինք տանջեն թէ մահու էր՝ թէ խրատելոյ՝ եւ թէ 

տուգնելոյ: - 163. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ 

այլ վնաս զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու  գեհին պատ պիտի որ  արգիլէ զիրենք – 167.  

եւ թէ կուրցնէ՝ նա զինչ աժենայ անասունն՝ նա  ի չորս բաժնէն մէկն է տուգանքն – 

169. ու թէ այլ աւել առնու` նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ առնուն, եւ ի զնդանն  այլ 

դնեն եւ տան ապաշխարել: - 172. 

ԶԻՆՉ ԵՒ     -     Տե՛ս      ԶԻՆՉ 

ԶԻՆՉ ՈՐ    -     Տե՛ս      ԶԻՆՉ 

ԶԻՆՉ ՈՒ     -     Տե՛ս     ԶԻՆՉ 

ԶԻՏԱՌ  - Եւ թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին 

զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել – 60. Վասն որ  սուտ երէց եւ զիտառ լինի 

– 78. Երբ սուտ երէց կամ զիտառ լինի ոք՝ ազգի ազգի՝ որ կու լինին շատք, ու 

խաբեն զԱստուած եւ զմարդիկք եւ կամ սուտ գերէտարութեան թուղթ գրեն ու 

մատնէհարեն՝ նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի – 78. 

ԶՂՋԱԼ -  Եւ թէ քամահրանք այնէ իր վարդապետին՝ նա զայն  վարդապետն 

ողջացնէ թէ զղջայ: - 26.  ապա թէ զըղջայ ու մեղայ ասէ, նա եպիսկոպոսն կարգ դնէ 

որ քաշէ: - 55. Ամ թէ զղջայ /ծն.զղջանայ/  ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն՝ նա տան 

անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու  քաւել զմեղանքն: - 162. 

ԶՂՋԱՆԱԼ -  Եթե  եպիսկոպոս մռտէ  ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու գայ 

յուղղութիւն՝ նա չկորսնէ վասն  այնոր իրք: - 23. 

ԶՆԴԱՆ,ԶՆՏԱՆ -  նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ - 28.  ու  զընդանով 

եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն, որ այլ ոք  չիշխէ զայն գործ այնել: - 54. ինքն 

ինչվի մահ ապաշխարէ ի զընդանն /ծն. ի զընդան/ - 138.  Եւ թէ խոց լինի մահու՝ նա 

քշտաւղն տայ զդեղգինն, եւ զինք ի զընդանն  պահեն  ըստ զարկուցն – 141. Ու  

դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ այլ այնէ՝ նա մեռնի, եւ կամ զինք կենդանի թաղեն, ու կամ 

ի զընդանն կենայ ու մեռանի: - 144. նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ 

արժանեացն, որ եւ այլքն խրատվին ի զգաստութիւն: - 154.  ու զայն զնտանոք 

/ծն.զընդանով/ եւ ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. ու թէ այլ աւել 

առնու՝ նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ առնուն, եւ ի զնդանն այլ դնեն եւ տան 

ապաշխարել: - 172. 

ԶՆԴԱՆԵԼ,ԶՆՏԱՆԵԼ - Զընդանելն ըստ թագաւորին կամացն լինի – 11. ապա 

զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ հանել վարել յիրենց տեղոյ ի բաց՝ կարեն այնել: - 

82.  Ապա թէ յայրկանն գէշ բարուցն լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր 

կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար  կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու 

զնդանեն: - 92. 

ԶՆՏԱՆ     -     Տե՛ս    ԶՆԴԱՆ 

ԶՆՏԱՆԵԼ -     Տե՛ս   ԶՆԴԱՆԵԼ 
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ԶՈՒԳՎԵԼ - եփ զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին՝ այլ չկարէ պակսեցնել 

եպիսկոպոսն յիր /գրքում՝ յին/  ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. 

ԶՐԵՀ – Մարդ որ մարդ պրկէ՝ ամէնն զինչ կենա՝ պրկաւղին է, եւ զրհին /ծն.զրեհն/ 

մէն պարոնին: - 12. 

ԶՐԿԱՆՔ  - Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է - 31. Վասն վնասաց եւ զրկանաց 

վճարելոյ իրաւունք – 135. Ամ թէ զղջայ  ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն՝ նա տան 

անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն:  - 162. 

ԶՐԿԵԼ - եւ զամենայն զրկելոցն եւ զգանկտվորացն դարպաս բռնէ եւ  իրաւունք 

այնէ: - 9. նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի  հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 

15. Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն, որ  վասն մէկի մի սղալանաց զայլս չզրկէ: - 47. նա 

կարաւղ է հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ  ծառայի տալ ըստ իր կամաց: - 

109. որ ոչ ծախաւղքն զրկին եւ ոչ գնաւղքն, եւ  հովվի աշխարհն – 128. եւ թող այս 

հաստատուն մնայ՝ որ չզրկեն զիրար – 172. Եւ կու հրամայէ արէնքս, որ ով զիր 

ընկերն հարմէ կամ զրկէ՝ նա տուպլ առնուն յիրոյն եւ ի նա  տան: - 172. 

ԶՐԿՎԵԼ - Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, 

եւ կամ նոր դնեն՝ հայնց, որ  այլք չզրկվին, ինչվի լցվի – 151. 

ԶՐՈՅՑ - Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ 

մտեն ի յեկեղեցի – 104. 

  

  

  

                                     Է 

  

  

  

  

Է  - Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ շահին՝ 

թագվորին է. եւ զայս  մունետկին, ու թէ յերջեւ  գըտվի առ ոք՝ Է պատիկ տուգնվի: - 

11. Թէ այրն լինի ծառայ  տարած, նա կինն Է տարի համբերէ. ու թէ այս Է տարոյս 

ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած, ու բաժնեն 

զինք ու հաւնովորին՝ որ ապաշխարէ Է տարի: - 48. Եւ երբ Է տարին լմննայ, նա 

կարեն այլոց ամուսնանալ անահ: - 48. Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն 

տունն լինի լել, նա համբերէ Է տարի – 85. Ապա Է տարի է պոմանն որ համբերէ - 

89. նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 91. Յետ այնոր որ ստուգէ կինն, թէ 

մեռաւ, եւ ապա յետ Է տարոյն կարէ առնուլ այրիկ: - 91. Եւ թէ յետ Է տարոյն գայ 

այրիկն … նա առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ – 91.  Եւ թէ այրիկն երթայ 

յիրմէ, եւ առնու իր այլ  կնիկ՝  նա թէ ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ զայն Է տարի 
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համբերէ, եւ ապա  առնու այրիկ: - 91. ու կնիկն համբերէ Է տարի – 92. Եւ թէ ոք 

քրիստոնէ ծառայ գնէ յանաւրինաց՝ նա ծառայէ զգնաւղն Է  տարի – 132. 

ԷԳ -  զի քանի որձ դասուն ժառանգքն բաւեն, նա իգացն խափանած է յաւրինաց. զի  

զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգքն յԱստուծոյ  Մովսէսի բերանով: - 8. 

ԷԹԷ  -  Էթէ ոք  կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ վասն 

է՞ր արար՝  չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ թէ կամաւք ու  յոչ կամայ 

– 135. 

ԷԼ - Եւ գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ /ծն.այլ/ կու 

ծախեն, հայնց որ ի կապալ հանելն՝ եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք 

զէդ սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. Եւ զայս  ի սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին 

սահմանն էլ /ծն.այլ/ գտնուս փակած – 62. եւ թէ հրամայէ քահանայն, նա եւ 

սարկաւագուհիք էլ /ծն.այլ/ կարեն ձեռնադրել – 67. Ապա յայրկանն 

հայրենեստներոյն վերայ էլ /ծն.այլ/ պիտի հայել ու տնտղել – 89.  Եւ թէ կարգել 

լինայ զինք գնաւղն, ու որդիք էլ /ծն.այլ/  ուննայ նա այն գնաւղին է: - 132.  նա թէ 

իրն էլ /ծն.այլ/  լինա տարվել ի հետ՝ նա թող  երկուքն զգողն փնտռեն, ինչուր 

գտնուն – 136. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն էլ լինան գողցել՝ 

նա անպարտ է՝ չվճարէ պահաւղն – 147. Բայց աղունին վատութեան պատճատն էլ 

/ծն.այլ/ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ զոր լինի ի հացն: - 

171. 

ԷՅՐԻԿ - եւ էյրիկ մարդն չխմէ որ հարբենայ – 51. 

ԷՅՐԻԿ ՄԱՐԴ     -    Տե՛ս    ԷՅՐԻԿ 

ԷՆ  -  Էն /գրքում՝ են/  կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ, քաւէլ այրն տայ հրամանք 

կամ մահ գայ: - 88. 

ԷՇ -  Եւ ջորին եւ  ձին եւ էշն չտայ - 13. 

ԷՈՒԹԻՒՆ - Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ էութեամբ 

/ծն.եւութեամբ/ կու  ապրին – 169. 

Է ՊԱՏԻԿ      -    Տե՛ս     Է 

ԷՍԿՈՒՊԻՏՈՐԻԱ - Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն/ծն. էսկոպոտորայն/  -

69. 

ԷՐԻԿ - եւ այրի իրիցկինն՝ որ իր էրիկն /ծն.այրիկն/  յեկեղեցոյ սպասաւորութիւնն 

լինի մեռեալ եւ ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ  կենայ՝ նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի 

բաժին նորայ տան առանց խալապայի – 35.  եւ տայ էրիկն /ծն.այրիկն/  զինչ հետ 

իր առել լինի ի յինք, որ  երթայ էրիկ մի այլ առնու: - 84.  Վասն որ թէ երկու  էրիկ 

յիրար կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ թափէ - 99. 

ԷՐԻԿ ԱՌՆՈՒԼ  -    Տե՛ս   ԷՐԻԿ   

ԷՐԵՑ,ԷՐԷՑ -  Բայց վայ՝ որ զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ 

ատելութիւն մտել առ իրար աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին /ծն.իրիցնին/ - 36. զի 

որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա հայնց ոչ  զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի 
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հարկէն առանց պարոնին կամացն: - 50. Եւ աշխարհի էրեց /ծն.երեց/՝ որ անորդի 

մեռնի, նա եպիսկոպոսն զհալաւն զմէն եւ զանկողինն առնու – 51. 

ԷՐԷՑ    -   Տե՛ս   ԷՐԵՑ 

ԷՐԻ - Եւ որպէս գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք՝ 

երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ եւ լինի՝ աջ էրին /ծն.երինտ/ ու երբուծնէ եւ 

խախցոցն – 76. 

  

  

                                                                        

                                     Ը 

  

  

  

ԸՂՈՐԴ - Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր 

իրաւունքն  տանել ըղորդ - 9. Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն այն է՝ որ զամէնն յիրուր 

քշտեն – 11. Եւ ընդ այս ըղորդ անցնել՝ այլ չէքուչէք չէ պատեհ առնուլ ավելի ի 

հարկատվացն: - 13. Եւ է ըղորդ հարկուն սահմանն այս – 13. Եւ եթէ իրք կենայ՝ որ 

ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա  կարէ վկայեցնել ու տալ 

տիաթկով իր ազգին – 20. նա արհիեպիսկոպոսն ժողվէ  զամէն զքաղքնոյն 

եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ փնտռեն ու 

ստուգեն զըղորդն/ծն.զըղորն/-29. որ զայն  ժողվէ զամէնն, ու փնտռեն ու ստուգեն 

զըղորդն – 29. այլ զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասավոր համարին եւ զիրենց  ըղորդ 

իրաւունքն զամէն իրք ի յիր ժամն տան: - 34. Եւ այս է ըղորդն՝  այն պարոնն, որ 

յիրիցվէ՝ որ պատարագաւղ լինի՝ հարկ առնու, նա անէծք է գրած այնոր – 50. Բայց 

թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է. ապա թէ կենայ 

իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ 

ոչ ոք իշխէ  նմա հակառակել: - 52. Ու թէ լինի արժանի քահանայութեան, նա թող  

զինք ըղորդ քահանայացնէ - 54.  նա հրամայէ աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն եւ 

այնոր տայ` որ ըղորդն է - 79.  եւ թէ ի  քրիստոնէութենէ ելնէ, եւ ճշմարտի, որ չլինի 

ըղորդ ի հաւատն, զայս  երբ ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 

90. ու կարէ յորդորէ զինք՝ որ դառնայ յըղորդն – 93. եւ կանոնքս ըղորդ է: - 106. 

Զբաժինքն այսպէս արա, որ ըղորդ լինի – 111. Բայց ըղորդ գրաստնոյ վաճառն այս 

է, որ եաւթն  աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է  անդարձ, եւ թէ ոչ՝ նա ի յետ  տայ: - 121. 

եւ դուքերն եւ մուխթասպնին ի վերայ այսոր սաստելով ըղորդ պահեն – 127. Բայց 

թէ  ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա գող է, ու հարամ է, զինչ պահէ. 

ապա իր ըղորդի բաժինն է իր հալալ: - 128. նա ըղորդ ժառանգութիւնն չխանծրի – 

128. եւ այս է ըզղորդն /ճիշտը` զըղորդն/ եւ ի հին աւրինացն հաստատուն – 131. 

Ապա երբ այրիկն լինի որ մեռնի՝ նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ 
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է - 131. եւ ըղորդ զիրաւունք անաչառ այնէ: - 136. բայց քո ըղորդութեամբ պահէ 

ըղորդ իրաւնաւք – 150. ու երբ լցվի՝ նա ապա զըղորդ սինաւռ դնեն – 151. եւ տան 

առջեւ զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ գլուխք լինան այն տեղոյն 

շինութեան, եւ ապա այլոցն ըղորդ: - 151. նա զայն երդումն ըղորդ երդնու – 160. Զի 

հայնց կու հրամայէ իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ անասնոյ՝ նա իմանան ըղորդ 

զզարկելոյն  պատճառն – 162. 

ԸՂՈՐԴԵԼ -  Եւ եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն մէկի ի յիր  վիճակեալ քաղաքն 

եւ ի թէմն փնտռեն եւ ըղորդեն – 37. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ 

զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ՝ թէ իսկի պակսէ՝ նա զամէնին 

վճարէ  Աստուած յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն՝ թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ: 

- 38. Եւ թէ չըղորդի, նա  բաժնեն իրաւնաւք, որ ի յայր /ծն.յայլ/ պեղծն չերթայ՝ եւ ի 

մահն՝ որ երկուքն մեռնի: - 92. նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ 

եկեղեցոյն – 106. եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին /ծն.չըղորդեն/ հետ երեք 

դարպայի քըշտանացն՝  նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն –127. զայն 

զնտանաւք եւ ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. 

ԸՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ -  Բայց դատաւորին պարտ է փնտռել ըղորդութեամբ եւ  ընտրել 

զակամայ սպաննութիւն: - 32. բայց քո ըղորդութեամբ պահէ ըղորդ  իրաւնաւք – 

150. 

ԸՄՊԵԼ - Ապա թէ ոչ՝ որ ի դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն 

եւ ըմպել /ծն.ըմբել/ զբաժակն – 162. բայց ի վերայ մեղացն  չափուն  տան եւ 

զապաշխարանք ըմպել: - 163. 

 ԸՆԳՆԵԼ - Եւ թէ  եկեղեցւոյ կամ ի  տանէ քար ընգնի  եւ մարդ սպաննէ, նա՝ թէ 

տուն լինի՝ քակեն զինք – 78. Վասն որ զիր հորն  բաց  թողու եւ անասուն ի ներս 

ընգնի – 137. Եթէ ոք զիր հորն  բաց թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ նա  զայն 

կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն՝ եւ զէդ որ էր անարատ՝ վճարէ նորան թէ 

անսնով եւ թէ դրամով … նոյնպէս եւ թէ  հարբած լինի մարդն եւ ի հորն ընգնի: - 

137. 

ԸՆԴ /նախդիր տրական  հոլովի  հետ/ - Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի 

կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ  կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն 

այնել – 30.  Ամ ի՞նչ Քրիստոս  ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ 

հետեւողացն, թէ՞ ընդ եկեղեցւոյն քարն կամ ընդ փայտն: - 40.  նա կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ որ  զնորա  գործն ի յայն տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ. բայց հայնց՝ որ  ընդ 

պոման եւ ընդ զմարթեցնելոյ /ծն.չմարթեցնելոյ/  չաւիրէ զամէնն, ապա լոկ 

ահռեցնել այսով զնա: - 73. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ՝ մարդ որ 

զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է - 126. 

ԸՆԴ /նախդիր հայցական հոլովի հետ/ - Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ 

եղբաւր մի կէս բաժին տան իր արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. եւ դարպասն կիսէ ընդ 

սպանած թուրքին ազգն: - 11. Եւ զոր  իշխան՝ որ յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս է շահն ընդ 
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պարոնն: - 12. Ոսկէհանքն թագվորին է, եւ արծաթհանքն ի կէս է ընդ երկրին 

պարոնն եւ ընդ թագվորն – 13.  Եւ ընդ այս ըղորդ անցնել՝ այլ չէքուչէք չէ պատեհ 

առնուլ ավելի ի հարկատվացն: - 13. Հայնց լինի դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր 

պարոնայքն առ հասարակ՝ եւ ընդ իւրեանց ճորտերն: - 15. քանց կարեն հանել ու 

տանել խանդկով ընդ ամէն մարդոյ գետններ՝ ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր 

պիտենայ -  16. եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ՝ թէ  այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն՝ 

նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 17.  Եւ թէ յայս  ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ 

կարգակից ընկեր կամ ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ՝ հայնց որ 

մէնակ մեռանի, նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք, որ զէդ սպաննաւղ 

դատեն զինք: – 22. Վասն որ թէ ոք ընդ թերահաւատ խնամութիւն այնէ - 30.  եւ ելնէ 

ի փողոց ընդ մարդ դիպի – 32. Քահանայի չէ պարտ, որ մեծ քսութեամբ եւ 

հպարտութեամբ եւ դիւական նախանձով երթան ընդ իրար – 33. նա սաստիկ 

պատուհաս կրէ՝ եւ ի կարգէն ընկնի՝ մինչ որ ապաշխարութեամբ քաւէ եւ հաշտի 

ընդ տէրն եւ ընդ վարդապետն: - 38. Եւ ոչ յիշել զՔրիստոսի հրամանքն զոր 

հրամայեաց ընդ  սուրբ առաքեալն Պետրոս՝ թէ  դու ես վէմ – 40. Ամ ի՞նչ Քրիստոս 

զայդ ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ հետեւողացն, թէ՞ ընդ 

եկեղեցւոյն քարն կամ ընդ փայտն: - 40. եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն – 42. Եւ 

միաբանք տեղոյն պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ կարգովն հայնց, 

որ  զէդ աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ իրար անցնեն – 43. 

Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր վանքն 

կապած լինի եւ  ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ, ոչ իշխէ ի կանոնական 

հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44. ու 

թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է 

համարած – 48. Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ 

այնէ գաղտուկ, նա թէ երէցն դատըստնի՝ նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր 

իրիցուն վզենն: - 55. Եւ թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն՝ թե հայնց 

որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ – 60. նա ընդ այն է համարած, որ 

երկու կին լինի առել – 61. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք համարած 

քահանայից եւ իրենց հետեւողացն ի յայն գործն: - 61. Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս 

այլ կին  առնու, նա Ե կարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62. Բայց 

ու  տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ  անպատեհութիւն այնեն՝ նա ընդ 

կաթողիկոսն եւ ընդ պատրիարքն ասեն: - 64. Ապա թէ եկեղեցական լինի, նա ընդ 

սուրբ եւ առաքինի կարգաւորացն դասն փարի. եւ թէ  աշխարհի երէց է, նա արժան 

է ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր 

կերպի յարիլ ի  բարին – 64. եւ թէ վասն  այնր որ տրտնջայ եղբայրն, նա կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ. բայց հայնց՝ 

որ ընդ պոման եւ ընդ զմարթեցնելոյ/ծն. չմարթեցնելոյ/ չաւիրէ զամէնն–73.  Եթէ ոք 

զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է 
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հրամել ընդ /ծն. ի ձեռն/  Մովսէս – 74. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա 

պատեհ է տեսնուլ զմարդն – 74. Եւ թէ ընդ անգէտսն արար, նա հինգպատիկ կարգ  

քաշէ քան զարժանն: - 75.  նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս – 76. ու 

հաշիւ այնեն ընդ իրար՝  որ դնէ զինք ի տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու 

այլ կին – 89,  Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ 

ումեք, որ ստուգվի եւ թէ  ընդ անասուն մեղանչէ … նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. Եւ 

ի վերայ  այսր ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ – 

91, Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ խոստացել լինայ թէ  պսակվիմ ընդ քեզ, ու 

այնով լինայ խաբել զկինն՝ նա ճարն է որ պսակվի – 96. Նոյնպէս եւ թէ ընդ 

անասուն բռնեն. կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն – 96. Եւ թէ ոչ՝ նա տայ հաւրն 

յիսուն դրամ, ու  պսակվի ընդ ինք անբաժանելի: - 97, նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի 

մտնել, եւ ոչ այլ կին առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին 

հաւնեցնէ՝ զհինգն ի դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս եկեղեցւոյն և ապա ազատ է: - 

101, Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիցն, որ տայ 

իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք 

կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք 

չպարտի – 102. Եւ անէ զինչ հաշիւ լինի արած ու պոման ընդ իրար: - 102, Ապա թէ 

ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն՝ նա ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն  տան, 

եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102. Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն՝ նա անձն 

ընդ անձին տուժի,  թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ ընդ եկեղեցի: - 103, Եթէ իրիցու 

խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա  չկայ 

հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր  այլք շատ իրք տանին՝ նա 

կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք 

պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107. Եթէ քեզ 

ոք պարտք պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն 

գրաւկնել – 116. Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, 

թէ՝ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն՝ զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ՝ նա 

չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն – 118. կամ որ ի գետ նստի եւ չանցնի 

ընդ կարմուջ – 121. Զի այսով հաշտի Աստուած ընդ աշխարհս եւ այլ  շատ տայ 

զբարին: - 128. վասն աղքատութեան  մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ պոմնով, եւ  տայ՝ 

թէ կալ զիտայ հայրենիքս, ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս ինչվի հանչաք մի ժամ – 

129. նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129. Եթէ այրն ու կինն ի 

մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամէն ստացուածքն անբաժին ընդ իրար՝ նա կարէ 

այրն տիաթիկ անել – 130.  ու թէ չլինի ասած՝ նա ծախեն զքշտանն, եւ ի կէս այնեն 

ընդ  երկուքն /ծն.երկուսն/:  - 137. Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ 

խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ կռուին ընդ իրար, նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ չունի մեղք – 150. Մեծ բան է բժշկութիւնն ի ստածումն մարդկան, եւ 

շատ սպաննութեներ կու  լինի ընդ խալատն. եւ է որ կամաւք, եւ է որ չգիտէ եւ 
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չճանչէ զցաւն ու այնով  սպաննէ, կամ որ ընդ ընկերն մախայ եւ այնով – 153.  կամ 

թէ ձիով դիպի, կամ թէ սայլ կոխէ եւ սպաննէ կամ  հետ որսոյ կամ ընդ վայր նետէ, 

նա դիպի եւ սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. նա 

ընդ իր ահն ի ներքս դառնայ եւ զնա սպաննէ - 155. եւ այսոք այլ ընդ մահապարտք 

են համարած՝ թէ այր լինի եւ  թէ կին, եւ մահու վճար առնուն: - 155. նա այս է, որ թէ 

այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց ուրախնայ ընդ 

սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու լինի՝ նա կամաւոր սպաննութիւն է 

համարած – 156. Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է իրաւունքն – 157.  Կու հրամայէ 

աւրէնսք՝ որ ով նոր տուն շինէ՝  նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան 

երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի – 158. Վասն որ անսուն փաթըթվի ընդ չվան – 163. 

բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ այլ դեհ 

գնացածն քան ընդ որ պարոնն հրամէ՝ նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 165-166. Եթէ 

ոք ընդ  դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ՝ 

նա պատեհ է աղէկ ստուգել – 166. ու շինականք շուտ կու հաշտին ընդ իրար – 168. 

Զի թէ պառիկոս առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն՝ նա գող է - 168. 

Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու փնտռել վկայաւք՝ որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս 

ասցել լինայ եւ ի դարպաս այլ գնացել ու ասցել – 169. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ 

երկուք ի մէջ՝  նա երկուքին լինի – 171. Ու թէ անցնել տայ ընդ քարն՝ միատակ 

վճարէ տէրն ապա թէ գողնա՝ չորս տակ – 171. 

ԸՆԴ /նախդիր բացառական հոլովի հետ/  -  քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի 

չգիտենայ թէ ինչ արար, եւ իր ծնաւղքն  եւ որ տեսանն չհամարեն ընդ սգայութենէ՝ 

թէ չէ, որ ի դարպսու դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար է իրաւնաւք մեռնի: 

- 114. Եթէ ոք մի տուն վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ՝ 

նա  յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. Ապա թէ ոչ, նա թէ ընդ վատ լինելոյ կամ 

վատ թրծելոյ փրթի՝ նա վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն եւ  զգինոյն կէսն: - 124. 

Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն՝ նա 

գնաւղին է - 126. թէ հալալ մարդ է պահաւղն, նա  կիսավճար այնէ. ապա թէ ընդ 

ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալ տված՝ նա ի լման վճարէ: - 147. նոյնպէս եւ թէ թուրք 

լինայ եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա տուգնվի զկէս արեան 

գինքն՝ զի է՞ր իշխեց ծիծաղել: - 157. նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է 

տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել, եւ ոչ ընդ իր ցղբեղութենէ է լել՝ նա չտայ վճար: - 

160. 

ԸՆԴ /նախդիր գործիական հոլովի հետ/ - Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ 

թագաւորի հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է - 16. Կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ  երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ 

հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է. թէ ոչ՝ նա 

ընդ անիծիւք է՝ որ նենգէ մաւրն: - 164. 
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ԸՆԴ  նախդիրը կապակցությունների մեջ -  Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն՝ 

նա անձն ընդ անձին տուժի, թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ ընդ եկեղեցի: - 103. Վասն, որ 

մարդ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու  հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի, 

եւ ատամն ընդ ատաման, եւ ձեռք ընդ ձեռաց, եւ վէր ընդ վիրի – 144. Եթէ մարդ 

դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա 

վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 

146. 

ԸՆԴԴԷՄ  - Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ 

թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ գլխաւոր եկեղեցական կամ աշխարհական, որ 

վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. 

ԸՆԴ ԴՐՈՒՑԷ  -  Ապա  տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ /ծն.դուրսն է/  լինի, նա 

այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է համարած – 120. 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ - եւ ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին ԳՃ դեկան պերպեռատ է-

10. 

ԸՆԴ ՆԵՐՔՆԷ - Եթէ ոք մի  տուն վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի 

ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. 

ԸՆԴ ՆԵՐՔՍ -  ու թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ 

բոզութիւն է համարած – 48.  նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել, եւ ոչ այլ կին 

առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ  զեկեղեցին հաւնեցնէ՝ զհինգն ի 

դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս եկեղեցւոյն և ապա ազատ է: - 101. Եթէ քեզ ոք 

պարտք  պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ  ներքս ուր էր գրաւկանն  

գրաւկնել – 116. 

ԸՆԴՈՒՆԵԼ - արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ մէն, որպէս գրեցաք. եւ թէ այնէ 

ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած /ծն.ընդունական/ - 28. 

Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի  կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ 

ընդ  այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել՝ ոչ ուննալ հարս եւ ոչ տալ՝ եւ թէ այնէ՝ 

չլինի ընդունած – 30. Թէ այրն լինի ծառայ տարած, նա կինն Է տարի համբերէ. ու 

թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած – 48. Ու թէ հետ այնոր 

ուրդի, որ գայ մէկայլն ի ծառայութենէ, նա իրաւունք է՝ որ թէ ուզենայ եկածն՝ նա 

խափանեն զյետի պսակն եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48.  բայց ի վերայ 

ամենայնի իրաւունք է, որ առաջի պսակն ընդունած առնուի: - 48. Եւ 

կաթողիկոսութեան աստիճանն այս է՝ որ եպիսկոպոսն որ առանց իր ձեռնադրվի՝ 

նա չէ ընդունած եպիսկոպոս – 57. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ 

վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին – 75. բայց 

եւ զտղան այլ պիտի մկրտել, երբ ծնանի, զի չէ մաւրն մկրտութիւնն տղային 

ընդունած – 100. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ պսակ որ տղայի լինի,  որ քան 

զտասնուհինգ  տարին պակաս լինի՝ նա չէ ընդունած այն պսակն – 105. Եթէ ոք 
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զումեք իրք հարամ ուտէ՝ նա թող չարս կրկին վճարէ, եւ ապա  քաւի. եւ  թէ ոչ՝ նա 

թող յաղքատս տայ, եւ ընդունած է: - 150. 

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ - Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ  յաշխարհական 

կամ ի քահանայ, եւ նա  չշինէ, նա  առնու այլվայ զիր  ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ. 

եւ թէ ոչ՝  յայլ շէն եկեղեցի  տան տուրք, նա ընդունելի է, բայց եպիսկոպոսովն: - 71. 

Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա 

կարեն դնել մէկ դիհն եւ մէկալն, ու այն ընդունելի է: - 86.  նա չէ ընդունելի առաջի 

Աստուծոյ եւ նզոված է: - 114. նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128.  

նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն եւ թէ ի գեղ լինայ՝ նայ զգեղջին երէցն, եւ 

երեք վկայով գրել տայ զիր  իրքն.  ու սահմանէ հոգոյն եւ իր  ետմնացողացն ըստ 

իր կամաց՝ նա ընդունելի է: - 130. 

 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ -  նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն 

յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի  դուրս մնան – 100. 

ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ - Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ.  եւ ոչ 

զմէկ հավատացելոյ, քաւէլ թէ  սուրբ եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի՝ նա 

ընդունվի: - 24. 

ԸՆԴ ՎԱՅՐ – կամ թէ ձիով դիպի, կամ թէ սայլ կոխէ եւ սպաննէ կամ հետ որսոյ 

կամ ընդ վայր նետէ, նա դիպի եւ սպաննէ … նա այս ի  կամայն եւ յոչ կամայն ի 

խառն է բանս: - 154. 

ԸՆԾԱՅ - զայսու ընծայաւք եւ մատղնով հրամայած է, որ ի վաներն երթան այնեն: - 

43. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ պարոնացն, որ ի յայն ընծայիցն 

չմտէ ի յիրենց տունն – 80. 

ԸՆԿԵՐ -  Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ ընդ 

աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ՝ հայնց որ մէնակ մեռանի, նա առնուն 

զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21. որ կամենան զինքն ու զիր ընկերքն 

սպաննել – 31. Զէդ երբ մարդ կացին ածէ ու ճուղ կտրէ՝ նա անցնի կացինն եւ 

ընկերոջն /ծն.յընգերն/  դիպի ու սպաննէ, եւ գան ազգն նորա եւ ասեն՝  թէ կամաւ 

սպաններ: - 33. եւ այլքն զէդ աւագ ընկերոջն /ծն.ընկերւոջ/   հնազանդին իր 

աննախանձ – 34. Վասն որ գլխաւոր եկեղեցւոյ ջանայ զիր  ընկերոջ աստիճանն 

խլել – 58. Եթէ եպիսկոպոս կամ երէց ջանայ զիր ընկերոջ /ծն. ընկերւոջ/  

զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ արգելեն 

զինքն ի յայն գործոյն: - 58. նա չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ իր ընկերք լինին՝ ոչ 

զնա  աքսորել եւ ոչ  ձգել: - 81. նոյնպէս եւ թէ նախարարնի լինի՝ նա իր 

ընկերքն/ծն.ընկերօքն/ դատե զինք, եւ առանց իր ընկերաց /ծն.ընկերակցաց/ 

չկարեն ձգել զնա - 82. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ վասն տառպելութեան, որ 

ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն  ու գնէ՝ նա ի պոմանն է իր 

համբերելն: - 122.  Թէ ի  գարուն լինի ծախն՝ նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ 

զվճարն ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն – 123. Կու հրամայէ Մովսէս 
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Աստուծոյ բերանով թէ՝ մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին 

ծախէ՝ նա անիծած է - 126. Վասն որ խաբէ զընկերն եւ զվատ  իրքն վաճառէ - 126. 

Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի 

այնոր` որ  տայր գրաւ յընկերն զի  գրաւ դնէր – 140. նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն  

բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ կէս վնասուն տէր է - 141. վասն զի 

հնոյն հրամայածն այս է՝ թէ  զինչ քեզ պեղծ է, դու քո ընկերին մի՛առներ – 144. 

Վասն որ յիր ընկերոջ յերկիրն յիշվէ - 149. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի 

քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու  կորուստ բերէ - 149. 

Վասն որ  զիր ընկերն սպաննէ ի պատերազմ – 150.   Այն, որ զիր ընկերն ի 

պատերազմ ընդ խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ կռուին ընդ իրար, 

նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք – 150. եւ շատ  սպաննութիւններ կու լինի 

ընդ խալատն. եւ է որ  կամաւք, եւ է  որ չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու այնով սպաննէ, 

կամ որ ընդ ընկերն մախայ – 153.  Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենայ ոք՝ 

թէ զչարկամն կու սպաննէ ու զընկերն քշտէ եւ  սպաննէ: - 155.  Վասն որ զիր 

անսունն ի յիր ընկերն ի պահ տայ - 160. Եթէ ոք զիր անսուն …ի յիր ընկերն 

/ծն.ընկեր/ ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ կոտրի կամ գողնվի կամ ծեծեն ու տանին՝ 

նա  զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր  կամաւք է կոտրվել 

… նա չտայ վճար: - 160. եւ այնով ստէ իր  ընկերոջն ու խլէ եւ յափշտակէ ու վնասէ 

- 162. Ապա թէ ոչ՝ որ ի դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ 

ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց – 162. զի թէ այսաւր դու քո  ընկերին 

այնես նա յեգուց քո ընկերն քեզ այնէ - 163. Եւ կու  հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր 

ընկերն հարմէ կամ զրկէ՝ նա տուպլ առնուն յիրոյն եւ  ի նա տան: - 172. 

ԸՆԿԵՐԱԿԻՑ - ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ ուննայ կամ  ընկերակից, նա 

հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ  տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի 

միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. 

ԸՆԿՆԵԼ - Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ, նա իրաւունք է որ կտրճերն 

հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն, վասն այնոր՝ զի չէ պատեհ որ յորդոց 

թագաւորի ի ցածութիւն ընկնին: - 7. որ ի ճանպահ հարամիք  ի վերայն ընկնին – 

31. Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար դնէ՝ եւ ընկնի 

/ծն.անգնի/ ու մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. նա սաստիկ 

պատուհաս կրէ՝ եւ ի կարգէն ընկնի /ծն.ընգնի/  - 38. Բայց ու եպիսկոպոսն պատեհ 

է աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ, ու յետեւ 

ի դատապարտութիւն ընկնի /ծն.ընգնի/  յԱստուծոյ կամ ի հայրապետէն – 47. 

Վասն այրուկնաց, որ ծառայ ընկնին – 48. Ապա պատեհ տեսաք գրել՝ թէ ուստի 

ընկաւ /ծն.անկօ/ տիպաւնս այս: - 53. Վասն որ ի ծառէ վայր ընկնի ու մեռնի – 77. 

Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի /ծն.ընգնի/ ու մեռնի՝ 

նա զծառն կտրեն – 77. Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ ի վաճառ 

կամ թէ ծառայ ընկնի, ու  համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է  տարի պատեհ է, որ 
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համբերէ կինն: - 91. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ 

զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ, կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ 

իրք ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ  իր կենայ – 

93.  Եթէ որդի՝  որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի՝ նա  հայրն ի յայն չէ 

պատեհ, որ բռնվի – 115.  հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ երթայ վկայ բերէ 

եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն – 117. նա թէ այլ յետեւ մեռնի, նա 

ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած է ի յեկեղեցւոյն պարտն 

եւ ի յապաշխարութիւն, որ քաւէ - 145. Բայց թէ կրակ ընկնի /ծն.ընգնի/ ի չարկմէ 

կամ հասարակաց այրեցմանէ՝ ու այրէ՝ նա չտայ  վճար. ապա թէ ի պահաւղէն 

ընկնի /ծն. ընգնի/   կրակ՝ նա վճարէ զիրաց տէրն: - 147.  Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, 

եւ կեցցնվի, որ ի կամացն է եւ ոչ յակամայն՝ եւ միջակ լինի  սղալանքն՝ նա 

տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն  ըստ արժանեացն – 154. եւ կամ թէ ի քար 

լուծելն ի ծառ, նա անցնի ու դիպի եւ սպաննէ եւ թէ փակչի ի ծառն ու ի հետ 

ժամանակի ընկնի ու սպաննէ զմարդ…եւ կամ թէ մարդ, որ ի մարդասպներոյ ի մէջ 

ընկնի՝ եւ կամենան զինք սպաննել, նա դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն 

զնոքա սպաննէ՝ նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. Ամ թէ ի 

կանոնք ընկնի եւ ի յեկեղեցոյ խոստովանութիւն նա սպաննաւղացն կարգ եւ 

ապաշխարանք ճանչած են առ վարդապետերն: - 156. Եւ թէ դատաստան ընկնի՝ 

նա զինչ թագաւորք են սահմանել՝ նա այս է - 156.  Նոյնպէս լինի եւ 

ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի.  բայց թէ  յիրաւունք ընկնի՝ նա այն է 

զինչ որ դարպասն  այնէ զիրաւունքն: - 157.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով  նոր 

տուն շինէ՝ նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու 

մեռնի – 158.  Ապա թէ ոչ՝ որ ի դատաստան ընկնի՝ նա  տայ իրաւունքն դարձնել 

զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց – 162. Եթէ ոք զմարդոյ 

անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ ուրեք փակած կամ ընկած /ծն.ընգած/  

կամ կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163. 

ԸՆԿՆԵԼ ԿՐԱԿ    -      Տե՛ս    ԸՆԿՆԵԼ 

ԸՆՁԵԼ -  Այլ թէ յայլ սինաւռկցաց  քաղեն նա զտասնակն տան տեղոյն  տիրոջն … 

Սոյնպէս եւ շինոյ փայտն եւ արաւտի խոտն ու ընձելոյն: - 16. 

ԸՆՋՈՒՂ -  Վասն որ գրաստ կամ ընջուղ ուննայ քշտան – 136. Եթէ ոք գրաստ կամ 

ընջուղ /ծն.ինչուղ/  ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա 

չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա  քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 137. 

ԸՆՏՐԱՒՂՈՒԹԻՒՆ – նա պատեհ է, որ զամէնն հարկեւորէ, եւ եպիսկոպոսովն կամ 

եկեղեցոյն տիրոջն ընտրաւղութեամբ եւ հրամանաւք ստանայ – 34. որ չի լինի 

ընտրաւղութիւն առաջնորդացն որպէս սահմանած է - 27. բայց երբ կենայ ու լինի 

եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ նա վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա 

կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57. Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին ու 

իր կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ ընտրաւղութեամբ 
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նստուցանեն յաթոռ: - 58. Եւ չկարէ բնաւ ինք ի յիրմէ կաթողիկոս ձեռնադրել. քաւէլ 

ի նոցմէ ձեռնադրին բազմաց ընտրաւղութեամբ: - 58. եւ թէ զբանառածն մէն տանի՝ 

նա ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ - 159. 

ԸՆՏՐԵԼ -  Բայց դատաւորին պարտ է փնտռել ըղորդութեամբ եւ ընտրել զակամայ 

սպաննութիւն: - 33.  զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն՝ նա Աստուծոյ շնորհքն 

ընտրեաց /ծն.ընտրեց/ ու մեծ արար զնա  յեկեղեցին: - 33. Եւ ժողովուրդն չէ 

իրաւունք որ ընտրեն /ծն.ասեն/ ՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ – 34. Եւ պատեհ է 

որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ մի եղի … 

իր եկեղեցոյն  տայ, զաղէկն եւ ոչ զվատն՝ նման Կայէնի՝ որ ընտրէր ու զվատն 

անէր:  - 45. ամ թող տւաւղն եւ առնաւղն ընտրեն:  - 76. ի յայնոց ընտրեն զաղէկն եւ 

դնեն թագաւոր – 81. 

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ -  որ կարէ եպիսկոպոսն իւր  եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել՝ 

քանց զայն որ ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ հայրապետին եւ ամենայն 

ժողովրդեանն արժանի  այնեն: - 24. 

ԸՆՔՆԱԿԱԼ – Ոչ է իրաւունք որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել, քաւէլ ոք 

ազգաւ թագաւորութեան ընքնակալ լինին: - 11. 

ԸՌԱՀ - նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն՝ 

պառկելիքն եւ հալաւն սաւլերն եւ գաւտին՝ եւ այլ  այսպիսի ըռահ ի կանանց 

վանքն երթայ – 44. եւ ըռահն վանիցն է որպէս գրել ենք: - 46. 

ԸՌԱՏԱԿՆ -  եւ գիտնան որ բարի բարուք լինի եւ աստուածասէր ու  երկիղով եւ 

ըռատակն /ծն.առատասիրի/ - 7. 

ԸՌԸՇՖԱԹՆ - այլ կու բանի ըռըշֆաթն եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր կու գայ զինչ է - 

27. 

ԸՌՈՎԿԵԼ - Զի պատեհ է, որ լինի, որ վանքն կաշովն ըռովկի – 55. 

ԸՌՔԵՊԴԱՐ  - սոքա զէդ ըռքեպդարք /ծն.յռքեապտարքն/ են, որ կազմաւ զձիոյն 

թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69. 

ԸՍՏ/նախդիր տրական հոլովի հետ/  -  Զընդանելն ըստ թագաւորին  կամաց լինի – 

11. Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն այն է՝ որ զամէնն յիրուր քշտեն, ու կէսն թագվորին է՝ 

եւ կէսն այլ իշխանացն՝ ըստ իրենց մարդաթըւին չափոյն ի յիրենց վերայ բաժնեն: - 

11. եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն 

զինք կամ տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 29. եւ ապա թէ ի մեղանքն գտնվի 

եպիսկոպոսն, նա տուժեն ըստ մեղանացն: - 29. ապա որ չայնէ՝ նա զվրէժ 

դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս, եւ մեք անպարտ մնամք: - 36. Բայց ամէն 

բարոյ եւ առաքինութեան կատարումն սէրն է՝ ըստ /ծն.շատ/ առաքելոյն, որ ասէ՝ 

լրումն աւրինաց սէր է: - 39. Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն 

քթոց  մի, եւ ի սերմունցն դստակ մի եղի, եւ յայլոցն նոյնպէս, ի կալէ եւ ի մըզտուրէ, 

է ըստ քչուցն փոքր ի շատէ՝ իր եկեղեցոյն  տայ – 45. Եւ թէ աւտար լինի յիր 

ազգականութենէ՝ լաւկ որդեգիր, նա զիր  ժամուն եւ զգնայուն իրք՝ զայն մէն կարէ 
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տալ ըստ իր կամաց – 49. Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն 

բերէ - 55. եւ այս չորս աթոռոց մեծութիւնն եւ հարկիքն ըստ աւետարանչացն են 

սահմանած չորս: - 57. ԶԱստուծոյ երկիւղն եւ զիւր ծանաւթութիւնն հրամայէ 

աւրէնքս ստանալ՝ ըստ Սողոմոնի; - 64. եւ թէ աշխարհի երէց է, նա  արժան է ընդ 

հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի 

յարիլ ի բարին – 64. Եւ Ը դասք եպիսկոպոսացն են այնոքիկ, որ կաթողիկոսք են՝ 

ըստ սերովբէից նմանութեանն: - 67.  Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ 

յիրենց դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի – 82. Եւ թէ գրէ 

կտակ, եւ զիր ծառայն իւր ժառանգ դնէ՝ նա կարաւղ է հայրն զանհնազանդ որդիսն 

զրկել, եւ ծառայի տայ ըստ իր կամաց: - 109. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն՝ նա 

պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն, բայց  սիրով 

լինի: - 113. Բայց զազգն եւ պահաւղքն դատեն եւ քաւել տան, եւ այլ ի վերայ այսոր 

ըստ մահուանն լինի ու իրաւունք: - 115. նա կոչէ զիր ծանաւթիքն  եւ զնոմիկոսն, եւ 

թէ  ի գեղ լինայ՝ նայ  զգեղջին երէցն, եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն. ու 

սահմանէ հոգոյն  եւ իր ետմնացողացն ըստ իր կամաց – 130. զի յետ մահունէ 

կտակն հաստատուն է՝ ըստ առաքելոյ: - 130. դեղգինն ըստ տղայի հասակին լինի: - 

140. Եւ թէ խոց լինի մահու՝ նա քշտաւղն տայ զդեղգինն, եւ զինք ի զընդանն պահեն 

ըստ զարկուցն – 141.  նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու –162. ապա թէ 

յաղփրթութենէ լինի՝ նա այն ի դատաւորին խեղճն է՝ որ ըստ մեղանացն չաքուցն 

տուգնէ զմեղկանն – 165. որ թէ լաւնայ՝ նա իր չաք մի կարք դնեն ըստ ուժոյն – 166. 

Եւ զկապճկերն ըստ երկրին սահմանին այնեն, եւ ըստ ջաղցացն եւ ըստ ջրին 

ուժոյն – 171-172. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և վճար լինի ըստ 

մեղանացն – 173.  նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ԸՍՏ /նախդիր հայցական հոլովի հետ / -  ապա ըստ /ծն.ընդ/ ինքն ի վայր հայի յայլ 

ցածերն – 65. 

ԸՍՏ նախդիրը կապակցությունների մեջ - նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի 

յետ տան, նա եւ ըստ արժանեացն դատիլ – 77. Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա 

նոյնպէս ըստ կարգի դատվին – 83. Բայց թէ ներեն՝ նա զգինն տայ ըստ 

արժանեացն: - 99. եւ նա զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 

146. Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի կամացն է եւ ոչ յակամայն՝ եւ 

միջակ լինի սղալանքն՝ նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն 

-  - 154.  եւ թէ զբանառածն մէն տանի՝ նա ընտրաւղութեամբ ապա  վճարէ, թէ լինի 

ըստ արժանեաց կերպին – 159. 

ԸՍՏ ԱՐԺԱՆԵԱՑ     -      Տե՛ս    ԸՍՏ –ը  կապակցությունների մեջ: 

ԸՍՏ ԱՐԺԱՆՈՅՆ     -       Տե՛ս    ԸՍՏ –ը կապակցությունների մեջ: 

ԸՍՏ ԿԱՐԳԻ  -  Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին – 83. 
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ԹԱԳԱԴԻՐ  -  Յառաջ եղենտիարքն են, որ են թագադիրք – 68.  Երկրորդ դասք 

վեստիտորայն է, որ է  թագադիր /ծն.պսակակապ/ արքային – 68. 

ԹԱԳԱՎՈՐ,ԹԱԳԱՒՈՐ -  Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս 

Աստուծոյ, Որդի Կոստանդեայ թագաւորահաւր եւ եղբայր բարեպաշտ թագաւորին 

Հայոց Հեթմոյ, բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի  դատաստանագիրքս 

ծերացեալ մտաւք – 4.  Եւ արդ գրեցի զսա վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ 

եւ գոյանալոյ երկրի եւ ապա վասն աշխարհական դատաւորաց եւ թագաւորաց: - 4. 

Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորացն գրել. բուն յառաջ 

զթագաւորացն – 5.  Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ,  նա իրաւունք է որ 

կտրճերն հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն, վասն այնոր՝ զի չէ պատեհ որ 

յորդոց թագաւորի ի ցածութիւն ընկնին: - 7.  Վասն թագաւորաց  եւ որդոց նոցին – 

7. յոր հաճին յորդոց թագաւորին … նա զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան 

հաւրն – 7.  Եւ  զդստերսն իրաւունք է՝ որ ի նահապետութեան տուն կարգեն, որ է 

թագաւոր կամ բրինձ  կամ մարգիզ կամ այսպիսիքն: - 8.  Եւ թե որդիքն մեռել լինին 

թագաւորին, նա որդոցն որդիքն ժառանգեն զթագաւորութիւնն եւ ոչ դստերացն – 8. 

Բայց թէ անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, նա 

կարէ հայրն թագել զինք ի պոման – 8. Ու կարաւղ է թագաւորն յիր առողջութեան 

եւ ի մահուն կտակ գրել – 8.  եւ յոր հաճին յայնոց՝ նա հետ թագաւորին մահուն 

զայն դնեն յաթոռն հայրապետով: - 8. Եւ թագաւորն /ծն.թագւորին/ մէն է՝ որ կարէ 

դեկան շինել – 9. Չէ իրավունք որ թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ – 9. Քրիստոսի 

դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր իրաւունքն տանել ըղորդ - 9. 

Եւ ի կռիւ ուր  թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա չէ պատեհ այլ մարդ 

սպաննել – 9. նա թագաւորին հրամնով շինէ: - 9. Եւ զթագաւորի հալաւ չիշխէ ոք 

հագնել առանց իր հրամանին: - 9. Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ նստել – 9.  

Եւ ոչ թագաւորն ի խէչ հայրապետի թող չնստի – 9. զայս այն տաճկին տան գին, որ 

ի թագաւորին երկրին կենայ: - 10. Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ՝ նա 

նորա արեան վրէժխնդիրն  թագավորին է - 11. զի այս թագաւորին է՝ որ ինքն դատէ 

- 11. Զնդանելն ըստ թագաւորին կամացն լինի – 11. Եւ  թագաւորն զիր շահուն 

տասնեակն պատեհ է որ եկեղեցոյն տայ: -11. մի՛ լիցի թագաւորին յայն ձեռնարկել, 

այլ իշխանքն զիրենցն ուննան մնացական եւ թագաւորին ուժ տան:-14. Վասն 

իշխանաց  եւ այլոց, որք թագաւորի ի հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն լինին –15. 

Թէ իշխան կամ այլ ոք՝ որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի եւ 

իրք պատճառ այնէ թագաւորին, հայնց որ մեռնի իրաւնաւք, նա եղբարքն եւ 
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որդիքն՝ որ յառաջագոյն լեալ լինին՝ նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի 

հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր հողն եւ թէ  

յայլ իշխանաց, որ ի հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Եթէ իշխանի գաւառն՝ 

կամ յերկիր որ ընդ թագաւորի հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտնվի, նա 

թագվորին է - 15. Վասն որ մռտէ ի թագաւորէն եւ կամ յիշխանէ եւ անարժան իրք 

ասէ - 25. Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ … նա 

պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. ամէն քակտելոյս պատճառն ի 

յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել եւ ի թագավորացն–42. Սուրբն Գրիգոր եւ 

թագաւորն Տրդատ զիրիցնին ազատել են յամենայն ազգ ծառութենէ իրենց 

որդովքն: - 49. զի ոչ  թագաւորք չմնաց ի Հայք: - 50. Վասն որ թագաւորք եւ իշխանք 

ի վանք իջուանք առնուն – 51. Սահման է յաւրինացն՝ որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան 

ու թէ  հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա  ի հաւն իջնու, չիջնու 

ի գեղ – 51. եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ, եւ զինչ որ ունի՝ նա առնու իրն 

հալալ – 54.  Եւ գործ է նոցա աւծել զդասս թագաւորացն – 67-68. եւ զխաչն 

տէրունական շալկեն յառաջի թագաւորին: - 68. եւ գործ ունին որ, երբ թագաւորն 

մեռանի՝ նա զդագաղսն շալկեն – 68. այլ թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց տուն 

են հաստատել եւ հայր  եւ գլուխք դրել այլ եղբարցն: - 72. Ընդդէմ Աստուծոյ 

իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ 

գլխաւոր եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր 

իրենք չուզենան – 73.  եւ որ չառնու զԱստուծոյ վճարն, թէ թագաւոր լինայ եւ թէ 

դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ ի ժողովրդենէ առցէ զվրեժն: - 74. Վասն թագաւորաց, 

իշխանաց եւ  ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչին ի դատաստանաց – 81. Թագաւորք 

յԱստուծոյ են կարգած – 81. Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն 

թագաւորութիւնն լինին ծնածք՝ նա այնոք չեն մեղկան. ի յայնոց ընտրեն զաղէկն եւ 

դնեն թագաւոր – 81. Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա ինք 

կարէ ձգել – 81. Եւ թէ վասն փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել 

կան մեռցնել՝ նա չկարեն իշխանքն. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ 

թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն այնել, քաւէլ թէ այլ թագաւոր ու հայրապետ 

կենայ ու երկիրն առ հասարակ հաւնին: - 81-82. Եւ զիշխանքն դատէ իշխանաց 

իշխան … զթագաւորին ճորտերն՝ թագաւորին հրամանաւքն: - 82. Ապա թէ  

իշխանքն իրենց իշխան լինին շինել, նա իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել 

ու խրատել եւ այնել զինչ կամին. ապա թէ թագաւորն լինա /ծն.դրել/, նա չկարեն 

ձգել, քաւէլ թագաւորովն – 82. բայց զխրատելոյն կամ զմեռցնելոյն՝ առանց 

թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել. զի չկայ ամենեւին հրաման 

յաւրինացս, որ այլ ոք  մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն՝ քաւել թագաւորն 

եւ իշխանաց իշխանն – 82. բայց թագաւորաց եւ աշխարհաւոր աւրինաւորաց չէ 

պատեհ զայս այսցեղ թուլցնել – 95. Բայց սուրբ թագաւորքն, որ  զառաջին 

նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին, նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, 
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գրեցին՝ որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109.  եւ պարտական են 

թագաւորք  եւ զաւրագլուխք՝ որ զիրենց երկրին վզենն մենակ դարձնեն ի 

ճանչաւղն: - 118. նա կապլնին թագաւորաց տըվաւքն պատեհ է որ երթայ: - 127. 

թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն աշուն – 127.  

եւ այս թագաւորացն է շալակ – 128. Բայց մեծ իշխանք եւ փոքունքն եւ իմաստունք 

բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք զիրար՝ ի յայս 

ուղիղ սահմանիս պահելն: - 128. Յաղագս ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն գրել 

ենք ի յառաջ – 132. Եւ թէ ի  դատաստան ընկնի՝ նա զինչ թագաւորք 

/ծն.թագաւորքն/  են սահմանել՝ նա այս է - 156. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ  իրքս 

որ ի պարոնաց եւ ի թագաւորաց /ծն.թագաւորացն/  ի խնամքն եւ ի պահն կենայ – 

170. 

ԹԱԳԱՒՈՐ     -   Տե՛ս    ԹԱԳԱՎՈՐ 

ԹԱԳԱՒՈՐԱԿԱՆ – ի թագաւորական դարպսէ հարկապահանջք գան – 27. Վասն  

աստիճանաւորաց թագաւորական պաղատին  - 68.  եւ տանին յառաջ 

զթագաւորական հաքնելիքն՝ զոր խնդրէ արքայն: - 68. 

ԹԱԳԱՒՈՐԱՀԱՅՐ -  Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս 

Աստուծոյ, Որդի Կոստանդեայ թագաւորահաւր եւ եղբայր բարեպաշտ թագաւորին 

Հայոց Հեթմոյ, բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս 

ծերացեալ մտաւք – 4. 

ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս, ի 

թըւականութեանս Հայոց ՉԴԺ ամին…ի թագաւորութեան բարեպաշտին Հեթմոյ եւ 

որդոյ սորա  Լեւոնին: - 4. Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորացն 

գրել.  բուն յառաջ զթագաւորացն, վասն զի յԱստուծոյ կարգեցաւ թագաւորութիւնն 

– 5. Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ,  նա իրաւունք է որ կտրճերն 

հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. Եւ թէ որդիքն մեռել լինին 

թագաւորին, նա որդոցն որդիքն ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 8. Ոչ է իրաւունք 

որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել, քաւէլ  որք ազգաւ թագաւորութեան 

ընքնակալ լինին: - 11. Բայց թէ  որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն 

թագաւորութիւնն լինին ծնածք՝ նա այնոք չեն մեղկան. ի յայնոց ընտրեն զաղէկն եւ 

դնեն թագաւոր, վասն զի սեփհական է թագաւորութիւնն ի հաւրէ յորդիքն: - 81. 

ԹԱԳԵԼ - Բայց թէ անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ 

դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ 

աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8. 

ԹԱԳՈՒՀԻ - Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ թագաւորի 

հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է. եւ թէ  արծաթահանք, 

նա թագուհոյն է: - 16. 
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ԹԱԳՎՈՐ - Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ շահին՝ 

թագվորին է - 11. Եւ ինչ շահ կենայ՝  ըղորդն այն է՝ որ զամէնն յիրուր քշտեն, ու 

կէսն  թագվորին է՝ եւ կէսն այլ  իշխանացն – 11. Ոսկի եւ ոսկով կտաւ՝ որ ի շահն 

ուրդի՝ թագվորին է - 12. Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն 

դիպան, նա ոսկին թագվորին է անհնար, եւ շահուն տասնեակն մէն տան 

թագվորին, եւ եկեղեցւոյն ի յիսնէն  մէկ մի՝  աւրինաւք: - 12. Գող եւ ծեծվոր չէ 

պարտ յղարկել թագվորին, ապա ալանի ծեծէ - 12. Ոսկէհանքն թագվորին է, 

արծաթհանքն ի կէս է ընդ երկրին  պարոնն եւ ընդ թագվորն – 13. եւ չիշխէ ոք՝ յայն 

որ առանց թագվորին դիր յաւելցնէ: - 13. Եւ թագվորն պարտի որ  պահէ զաղքատն 

– 13. Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր  որ ընդ թագաւորի հնազանդութեամբն 

լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է - 16. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ 

կամ յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ,  նա թէ հին դաղ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի  որ 

հին թագվորի է լել, նա  այլ վայ թագվորին լինի, եւ ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ 

տեղոյն տիրոջն: - 17. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին՝ որ իրքն 

գտվի, նա ի յիր ազգէն տեղոյն տէր կենայ «նա  գտնաւղն ի հնկէն զմէկն տայ նմա, 

եւ թագվորին տասնակ – 17. 

ԹԱՂԵԼ -  նա չկարէ զինք երէց հաղորդել՝ ոչ թաղել եւ ոչ  զիր տղայն կնքել, քաւէլ 

թէ կենայ ու մեռնի տղայն, նա  ապա թող կնքեն ու թաղեն:  -47. Բայց աւտար երէց 

յայլ թեմէ՝ կարէ հաղորդել եւ թաղել զբանադրածն – 47. Ու դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ 

այլ այնէ՝ նա մեռնի, եւ կամ զինք կենդանի թաղեն, ու կամ ի զնդանն կենայ ու 

մեռանի: - 144.  Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան աւր մի մէն, ու ապա տանին 

թաղեն – 146. 

ԹԱՂՈՒՄ/Ն/ -   Չկայ ամենեւին հրամանք յաւրինացն՝ բնաւ հողադրամ առնուլ ի 

մեռելոց թաղումն: - 53.  Հարցանէն յաւրէնքս վասն անընկմահու՝ թէ լինի իրենց  

թաղումն կամ պատարագ - 114.  եւ զայնոք բնաւ ոչ թաղման արժանի այնէլ եւ ոչ 

պատարագի – 115.  գնեն պատանք եւ մոմեղէն, ու  տան թաղում այնել 

/ծն.թաղումն  անել/, թէ  քրիստոնէ լինի: - 139. 

ԹԱՂՈՒՄ ԱՅՆԵԼ /ծն.ԹԱՂՈՒՄՆ ԱՆԵԼ/     -  Տե՛ս   ԹԱՂՈՒՄ/Ն/ 

ԹԱՄԲ - Վեցերորդ դասք ստրատորոսքն են.  սոքայ զէդ ըռքեպդարքն են, որ 

կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69. 

ԹԱՐԳՄԱՆԵԼ - Բայց զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել՝ թէ ի՞նչ թարգմանի 

կաթուղիկէն եւ եկլէսիայն՝ որ է եկեղեցի: - 41. Պարտ է գիտել, որ ժողովարան 

թարգմանի – 41. 

ԹԱՓ -  յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն /ծն.թափին/, նա կարաւղ է որ մենակ 

երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. 

ԹԱՓԵԼ – Վասն որ թէ  երկու էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ թափել – 99. 

ԹԵ  -    Տե՛ս  ԹԷ 

ԹԵԹԵՒ – նա այսոր դատաստանն եւ քաւութիւնն այլազգ է ու այլ  թեթեւ: - 94. 
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ԹԵՄ    -        Տե՛ս  ԹԷՄ 

ԹԵ ՈՉ, ԹԷ ՈՉ  -      Տե՛ս  ԹԷ 

ԹԵՐԱՀԱՎԱՏ,ԹԵՐԱՀԱՒԱՏ – Վասն  թերահավատոց վկայութեան – 24.  

Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ – 24. Վասն որ  թէ ոք 

ընդ թերահաւատ խնամութիւն այնէ - 30. Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի 

կարգաւորաց  եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն 

այնել – 30. 

ԹԵՐԱՀԱՒԱՏ     -    Տե՛ս     ԹԵՐԱՀԱՎԱՏ 

ԹԵՐԻ - Բայց դատաւորք պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին եւ զերկրին 

տիպաւննին, եւ ի վերայ այնոր այնեն, եւ զթերին լնուն: - 132. 

ԹԵՒ - Եւ Զ դասք են սարկաւագունքն. եւ սքեմով նոյն են, բայց անգաւտի կանգնին՝ 

եւ ի ձախ թեւն ուրար: - 66. եւ խաչ ուննան ի  ճակատն եւ քուշ կենայ ի յաջ թեւն – 

67. 

ԹԵ   -  Տե’ս    ԹԷ 

ԹԷ -  Զի ոչ թէ որ գործեն զանաւրէնութիւն, ի ճանապարհս  նորա գնասցեն: - 3. 

Երանի թէ  յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ զպատուիրանս քո: - 3. 

Բայց թէ /ծն. թէ ընդ/  անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ 

դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ 

աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8. Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ 

եղբաւր որդիք լինին, նա  հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու  երկրին 

տեսովն առնուն մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն–8. Եւ թե որդիքն մեռել լինին 

թագաւորին, նա որդոցն որդիքն ժառանգեն զթագաւորութիւնն եւ ոչ դստերացն – 8.  

Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա չէ պատեհ այլ մարդ 

սպաննել. քաւէլ թէ հայնց որդիք լինին յայլազգեացն, որ այն շմորոյն պատճառք 

լինին լել: - 9. Եւ թէ իշխան կամենայ յայսոց շինել, նա թագաւորին հրամնով շինէ: - 

9. Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ նստել՝ քաւէլ թէ  ինք  հրամմէ եւ յիր սեղանն՝ 

քաւէլ հայրապետն: - 9. բայց թէ զտուրտվելն կատարեալ լինի այրել, անհնար 

մեռնի: - 10. Եւ թէ քաղաք լինի  սղարել եւ ի յառ ածել, նա երեք հետ պատեհ է որ 

ձենել տայ՝ թէ  եկէք ի հնազանդութիւն. թէ  գան, նա զամէնն  հնազանդութեամբ 

բերէ եւ չտայ սպաննել. եւ թէ չգան, նա զմեղապարտսն մէն տայ  սպաննել – 9. Եւ 

թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի թուրք՝ մեռնի. կամ խրատվի ի յաչսն կամ 

յերկու ձեռսն եւ ապաշխարէ: - 10.  եւ թէ ծախէ զկինն եւ զորդ իսն՝ արժան է: - 10.  

Եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ՝ մեռնի. եւ թէ յոչ կամայ սպաննէ՝ երկու ձեռսն 

կտրվի եւ զարեան գինն վճարէ - 10. Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն՝ նա կէսն 

այսոր է գին որ ի դարպասն տան – 11. Եւ թէ յոչ կամայ լինայ՝ հնար չկայ – 11. Եւ թէ  

լաւ կինք յիրմէ ոք երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու բաժինն ծեծվորին է եւ 

մեկ բաժինն պարոնին – 12. Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա 

ոսկի զինչ շահին՝ թագվորին է. եւ զայս մունետկին, ու թէ  յերջեւ գտվի  առ ոք՝ Է 
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պատիկ տուգնվի: - 11.  Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն 

դիպան,  նա ոսկին թագվորին է անհնար – 12. Եւ թէ  ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք՝ 

ու բռնվի, նա պարոնն պարտի որ գնէ. եւ թէ ինք յիրմէ երթայ, նա ինք զինք գնէ: - 

12. Եւ թագվորն պարտի որ պահէ զաղքատն. թէ ոչ՝ Աստուծոյ պարտական մնայ: - 

13. Եւ թէ  ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց շինէ 

կամ այլ ինչ, նա  վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր  յետմնացացն մնացական մնայ 

– 14.  Թէ/ծն.եթե/ իշխան կամ այլ ոք՝ որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի 

հնազանդութիւն լինի, եւ իրք պատճառ այնէ թագաւորին …նա եղբարքն եւ որդիքն 

… վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15.  Եւ թէ 

վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց 

բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15.  

Զամէնն զինչ որ աստէն գործէք՝ դուք անդէն գտանելոց էք՝ թէ չար եւ թէ բարի: - 15. 

Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր հողն եւ թէ  յայլ իշխանաց, որ ի 

հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ 

թագաւորի հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է. եւ թե 

արծաթահանք, նա թագուհոյն է: - 15-16.  Այլ թէ յայլ սինաւռկցաց քաղեն նա  

զտասնակն տան տեղոյն տիրոջն – 16. Եւ թէ ոք  յայլոց երկիր երթայ՝ որս այնէ, նա 

ի տասնէն մեկ տեղոյն տիրոջն տայ – 16. Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ 

ջաղցնոյ՝ չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել թէ՝ սինաւռս իմ է, մի՛ հանել ջուր – 16. Ապա 

թէ  գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի՝ նա տասնեն մէն  տան. եւ տեղոյն տէրն 

պարտի, որ՝ թէ  այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն՝ նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 

17. Եւ թէ  ձուկն որսայ՝ նոյնն է՝ ի տասնէն զմէկն տայ՝ զէդ զցամքոյն որսն: - 17. Եթէ 

ոք ի դուրս ի յիր աւերակք յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ, նա թէ հին 

դաղ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա այլ վայ թագվորին լինի – 

17. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին՝ որ իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն 

տեղոյն տէր կենայ «նա գտնաւղն ի հնկէն զմէկն տայ նմա, եւ թագվորին  տասնակ, 

ու այլն գտնաւղին է. ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր» նա 

չտան իր՝ քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Վասն որ թէ երկու մարդ զիրար 

ծեծեն որ չլինան կամաթք – 18. Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ 

իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ՝ նա զնորա մազն տալ փետել՝ ու շատ առնուն 

զտուգանքն: - 18. նա թէ քահանայ չէ աւրհնած՝ նա զէդ աշխարհական դատեն 

զինք՝ երբ որ գտնուն որ զքահանայական գործ կենայ ու  այնէ: - 19. Զքահանայ թէ 

ոք անարգէ կամ ծեծէ՝ նա զԱստուած կու անարգէ. զի Քրիստոս հրամայեց՝ թէ՝ որ 

զձեզ անարգէ՝ զիս անարգէ - 19. զի թէ վկայութեամբ  չայնէ՝ նա հետ իր մահուն 

տուժեն զազգն եւ առնուն: - 20. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական իրաւունքս, 

որ թէ  եկեղեցական դատաւոր եւ թէ աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն որ 

թէ՝ զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական 

աթոռոյն և զէդ աստուածածախ տուժեն – 20.  Եւ թէ  բերէ ժամանակն, որ 
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աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց … եւ այլք որ ուննան եւ 

հարուստ լինին՝ նա զիրենց իրքն խնայեն ի յայն կարիքն, նա զէդ մարդասպան 

ձգեն զինք եւ դատեն – 21. Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից 

ընկեր կամ ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ՝ հայնց որ մէնակ  

մեռանի, նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21. Ապա թէ  չմեռնի ի 

ժամն՝ ու ի հետ աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու  տեսնուն, եւ թէ ի 

սպաննաւղէն լինա՝ նա որպէս վերոյ գրեցաք՝ է տուժանքն. եւ թէ ի կարծիք լինի՝ 

նա տուժանքն այնոր ապաշխարութեամբ լինայ՝ զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: - 22.  

քաւէլ թէ ճշմարտեն որ անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջին ձեռնադրաւղն՝ եւ 

ապա ձեռնադրեն, նա չկորսնէ զկարգն ձեռնադրաւղն: - 22.  Վասն որ թէ 

եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն – 23.  Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝ նա զկարքն 

առնուն ու դարպսուն նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն՝ զէդ գողոյ ու անհաւատի: 

- 23. Վասն եպիսկոպոսաց՝ որ թէ ուննան հայրենատրութիւն՝ թէ ոչ – 24. Ապա թէ 

ոչ՝ նա յղրկեն առ ինք երկու եպիսկոպոս՝ ու կոչեն զինք Բ ու Գ հետ. եւ թէ յանդգնի 

ու չգայ ի ժողովն,  նա իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն` եւ ի յայնոր վերայ 

իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն: - 23. Զթերահաւատ մարդոյ 

զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ. եւ  ոչ զմէկ հավատացելոյ, քաւէլ թէ  սուրբ 

եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի՝ նա ընդունվի: - 24. Եւ թէ ոք յանդգնի՝ նա ձգվի 

յաթոռոյն եւ տուժվի ի դարպասն: - 24. Վասն եպիսկոպոսաց՝ որ թէ  ուննան 

հայրենատրութիւն՝ թէ ոչ – 24. նա թէ չգայ լաւցնէ զիր  արատն, նա թէ կարգաւոր 

լինի՝ նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն եւ թէ աշխարհական լինի՝ նա 

հաւնովրեն զինքն եւ բանադրած վարեն. ու թէ բանն մեծ լինի՝ նա  սազայ տան ի 

վերայ  իրացն: - 25. Ապա թէ այլ ցեղ լինի՝ նա ամբարտաւանութիւն է եւ  

տգիտութիւն ու իր սազայ տան այլ վարդապետին: - 26. Եւ թէ քամահրանք այնէ իր 

վարդապետին՝ նա  զայն վարդապետն ողջացնէ թէ զղջայ: - 26. Վասն 

եպիսկոպոսաց՝ թէ որպէս պարտին իրաց հնազանդել – 26. քաւէլ թէ  տեղոյն 

եպիսկոպոսն եւ արհիեպիսկոպոսն հարկեւորէ եւ հրամանք  տայ: - 27. նա չէ բնաւ 

արժան զայն ածել  յեպիսկոպոսութիւն՝ որ ինք իր կամաւ ուզէ եւ սեղան տայ 

պարոնաց՝ թէ  զիս եպիսկոպոս դիք – 27. Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ 

անկեալն ի  կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ 

ապաշխարէ. եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ բան լինի արեալ վասն ատելութեան, 

նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն: - 28.Վասն թէ որպէս 

եպիսկոպոս զոք դատէ կամ ձգէ ի  կարգէն – 28. արհիեպիսկոպոսն կարէ 

հարկեւորիլ մէն, որպէս գրեցաք. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն 

քահանայութիւնն ընդունած – 28. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն՝ 

նա առանց կաթողիկոսի ոչ լինի կամ իր հրամանացն՝ որ հրամայէ եւ եպիսկոպոս 

դնէ յիր տեղն, որ զայն ժողվէ զամէնն, ու փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն. եւ ապա թէ 

/ծն.եթէ/ի մեղանքն գտնվի եպիսկոպոսն, նա տուժեն ըստ մեղանացն: - 29. ապա  
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կու հրամայէ սուրբ ժողովն, որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա 

արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ 

զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն. եւ ապա՝ թէ մեղկան 

լինի եպիսկոպոսն՝ նա կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն զինքէ կամ տուժին 

զինքն ըստ մեղանացն: - 29.  Եւ տեսէք թէ քանի՞ պնդանք կայ հայրապետացն և այլ 

դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի 

ծուռն: - 30. Վասն որ թէ ոք ընդ թերահաւատ խնամութիւն այնէ - 30. Չկայ հրաման 

յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի 

մարդոյ խնամութիւն այնել՝ ոչ ուննալ հարս եւ ոչ տալ՝ եւ թէ  այնէ՝ չլինի ընդունած, 

եւ ոչ թողու եպիսկոպոսն, որ լինի եւ տուգնվին  մեծ տուգանաւք իրաւնաւք, թէ 

այնէ: - 30. Ապա թէ ուրդի որ ի ճանպահ հարամիք ի վերայն ընկնին … որ 

կամենան  զինքն ու զիր ընկերքն սպաննել, նա  վասն այնոր որ սպաննէ զթշնամին 

անձին իրոյ, նա երթայ առ եպիսկոպոսն՝ եւ երբ յիմանայ եպիսկոպոսն՝ նա զինչ 

կամենայ կարէ այնել՝ թէ տաճիկ սպաննէ եւ թէ անհաւատ դէպ ի Քրիստոս - 31. Եւ 

թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող ի /գրքում՝ թողի/ յետ տայ թէ ոչ նա պատճառ է 

/գրքումէ պատճառէ/, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն, որ  սահմանած է սուրբ  

եկեղեցոյ իրաւնաւքն: - 31. ապա թէ  քրիստոնէ այլ լինի սպանածն, նա բնաւ չկարէ 

այլ պատարագ այնել – 31.  Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի  կամ ի  վերայ պատի 

քար դնէ՝ եւ ընկնի ու մարդ սպաննէ,  նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. Եւ թէ 

աշխարհական լինի, նա զէդ սպաննաւղ ապաշխարութիւն քաշէ:  - 32. Եւ թէ 

/ծն.եթէ/ յուսցնելն վարդապետ զաշակերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն սպանաւղ է. եւ 

թէ հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ այսպիսիք – նա կարգ քաշէ՝ զինչ 

եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն – 32. Եւ թէ երէց ի հեծման մարդ 

յղարկէ՝ թե շուտ գնա ի յինա բանն, կամ՝ հետ մարդոյ հետ հաս, եւ ելնէ ի փողոցն 

ընդ մարդ դիպի՝ որ մեռնի՝ նա դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն, եւ  յղարկաւղն 

սպաննաւղ է երկու ցեղ: - 32. Զէդ երբ մարդ կացին ածէ ու ճուղ կտրէ՝ նա անցնի 

կացինն եւ ընկերոջն դիպի ու սպաննէ, եւ գան ազգն նորա եւ ասեն՝ թէ կամաւ 

սպաններ: - 33. Նոյնպէս եւ թէ  ոք հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ մարդոյ դիպի 

ու մեռնի. նա  տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33. Ապա թէ 

անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ՝ նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի մէջն՝ կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. Եւ ժողովուրդն 

չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ կամ այլ անուշաձայն, եւ 

զմէկն թողուն ու ի մէկալն հարկեն – 34.  եւ թէ զառաջադիմութիւն եւ զմեծութիւն ոք 

ստանալ կամենայ՝ նա պատեհ է, որ զամէնն հարկեւորէ -  34. եւ քահանայ որ ծոյլ 

կենայ՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ, ու թէ չլաւնայ՝ նա յեկեղեցոյ մտոցն 

իրեն փող մի չտան – 35. ապա թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ շարժէ՝ նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է 

տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ՝ թէ իսկի 
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պակսէ՝ նա զամէնին վճարէ Աստուած յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն՝ թէ 

զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38. Եւ թէ ոչ՝ որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ 

ծուլութեան յամեցնեն նա՝ զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա 

խնդրեցից՝  ասէ տէր. եւ չէ պարտ կարծել. թէ  փոքր գնով ենք գնած. Քրիստոսի 

արեան գինն եմք, եւ թէ թողուն մեր հովիւքն՝ որ գայլ զմեզ տանի, նա Քրիստոս 

առնու զիր վճարն: - 39. Բայց եւ մեզ աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց 

հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ հայնց որ ասեն հովիւքն առաջի ահեղ 

ատենին Քրիստոսի՝ թէ  ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ՝ զոր  ետ ինձ Աստուած: - 

39. Եւ ոչ յիշել զՔրիստոսի հրամանքն զոր հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն 

Պետրոս՝ թէ դու ես վէմ – 40.  Կու հրամայէ սուրբն Սահակ՝ թէ  տգէտ եւ պեղծ 

մարդիկն բաժին կու ձգեն ի սուրբ եւ կաթուղիկէ վիմիս մէջ, եւ կու ասեն՝ թէ այլ եւ 

այլ են ազգաց եւ քրիստոնէից եկեղեցիքն: - 40. Ամ զայս տեսէք՝ թէ որ  զայս 

միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն, որ է մայր մեր սուրբ եկեղեցի՝ եւ հայր բանն 

Աստուծոյ Քրիստոս – 40. Բայց զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել՝ թէ ի՞նչ 

թարգմանի կաթուղիկէն եւ եկլէսիայն՝ որ է եկեղեցի: - 41. Ապա տեսէք՝ թէ այնոց 

պատիժն ի՞նչ է, կամ թէ երբ համբերեն իրենց կարաւղքն՝ ինչ մեղք այնեն: - 41. Եւ ի 

յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր ի հաւս 

աւրինաւք ի  հին եւ ի նոր կտակարանացն՝ ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա եւս թէ զայն 

զամէնն գրել էի՝ նա կարի շատ էր լել: - 41. չուսուցին՝ թէ  վասն նախանձու եւ 

ատելութեան պատռեցէք զսուրբ եկեղեցի եւ զքրիստոնէութեան միութիւնն. եւ ոչ 

ասացին թէ դիւաց եւ անաւրինաց կերակուր տուք զքրիստոնէք: - 41. Եւ տեսէք թէ 

սուրբ հայրն Սահակ քանի տարով յառաջ, երբ դեռ Յունաց գրովն վարէաք, 

զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց՝ թէ՝ տեսէք որ վասն տաւնիցն՝ զոր կայ սովորութեամբ 

որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն, նա չլինի 

բնաւ բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն, զի ոչ թէ  եկեղեցին տաւնիցն է, 

այլ տաւնքն եկեղեցւոյն – 41-42. Ու ի յայն կու հային՝ թէ զեկեղեցեաց անուանքն այլ 

եւ այլ են այրել, նա  կու կարծեն թէ այլ եւ այլ է. զորս թէ յառաջագոյն զայս 

գիտացեալ էին առաջինքն, նա չէին այրել վասն այս ահիս քան մէկ անուն: - 42. Եւ 

ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն՝ 

որ կու ասեն՝ թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. եւ այլուի ի 

յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի մէկ հաւատ ի Քրիստոս.  

քաւէլ թէ  բաժանած լինին ազգն եւ որոշած ի ճշմարտութենէն – 42. Զոր թէ 

հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ առողջացնէր եւ հանէր զդեւն, նա մեծ վարձք 

այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42. Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, 

թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի  գաւտին ու 

ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. Եւ վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք 

պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Ապա թէ վանաց 

գեղ լինի, նա ի յիր  վանքն տայ – 44. Եւ թէ ոք երիցու առանձին ժամուց տայ կամ 
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մատղենի, նա կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է:-45. Եւ որ այսոր անհնազանդ 

լինի ու այլազգ  այնէ, նա  երեք հետ իր խրատն տան. եւ թէ  չլսէ եւ ուղղի, նա ձգուի 

ի կարգէ: - 46.  Եւ ապա թէ այլ իրք յաւելնայ, նա տայ ում կամի: - 46.  Մարդ՝ որ 

վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ գայ իր, նա 

չկարէ զինք երէց հաղորդել՝ ոչ /գրքում՝ որ/ թաղել եւ ոչ զիր տղայն կնքել, քաւէլ թէ 

կենայ ու մեռնի տղայն, նա ապա թող կնքեն ու թաղեն: - 47. Բայց աւտար երէց յայլ 

թեմէ՝ կարէ հաղորդել  եւ թաղել զբանադրածն, ու ասէ՝ թէ չգիտէի: - 47. Բայց թէ ոք 

առանց հրամանաց՝ հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն, առանց 

հրամանաց, նա զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. 

Նոյնպէս թէ զկնիկն տանին, նա այրիկն համբերէ, ու թէ չհամբերէ՝ նայ նոյն 

պատիժդ է: - 48. Ու թէ հետ այնոր ուրդի, որ գայ մէկայլն ի ծառայութենէ, նա 

իրաւունք է՝ որ թէ ուզենայ եկածն՝ նա խափանեն զյետի պսակն եւ առջի պսակն է 

ընդունած: - 48. Թէ այրն լինի ծառայ տարած, նա կինն Է տարի համբերէ. ու թէ այս 

Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած – 

48.  Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն՝ ճանաչած ի  քահանայից ազգէ կամ 

ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի … նա կարէ իրաւնաւք ուննալ՝ զկէս տունն եւ զկէս 

հայրենացն – 49. Եւ թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ՝ լաւկ որդեգիր, նա զիր 

ժամուն եւ զգնայուն իրք՝ զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. Վասն 

եպիսկոպոսաց՝ թէ որպէս իշխեն վաներոյ – 50. Ամ թէ յիստկի, նա  լաւ է ու շահած 

լինի երկու դեհն. եւ թէ ոչ, նա յիրիցնոյն վասն այնոր հարկ կու առնուն. որ 

գիտենայք: - 50. Հիւանդանոց ուր կենայ՝ նա չէ պատեհ ամենեւիմբ  անտից հարկ 

առնուլ, ոչ ի հիւանդէ եւ յիւր սպասաւորէ. թէ ոչ՝ թող համարի թէ զՔրիստոս կու 

կողոպտէ: - 51. Սահման է յաւրինացն՝ որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ  

հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 

51. Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ՝ 

ի շուրջ գայ ի վանքն, ապա  հարկաւք որ ծածուկ կենայ – 51. Եւ թէ ժառանկ որդի 

կենայ, ու  իրիցութեանն լինի, նա զայն եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ ծուխ տայ եւ թէ 

ոչ. որ թէ խելք ուննայ, որ զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր, եւ թէ ոչ՝  նա 

ծխերն հայրենիք չէ իր՝ ապա եկեղեցոյն է  ծուխն: - 52. Բայց թէ եպիսկոպոսն 

միաբան կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք՝ 

որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա 

հակառակել: - 52. ու թէ երէցկինն  այլ մեռնի, նա ամէնն  եպիսկոպոսին է: - 52. 

Ապա պատեհ տեսաք գրել՝ թէ ուստի ընկաւ տիպաւնս այս: - 53. Թող աղէկ 

գիտենան, որ կու համբերին՝ զի  չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի յայլ  երիցու 

ծխին մասն երթայ, քաւէլ թէ տեղոյն երէցն մեծարէ: - 53.  Եւ աբեղայի չկա հրաման 

որ բնաւ ծուխ ուննայ. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն մեռելոց՝ կամ 

մատաղ այնեն – 55.  Ու թէ չլինի արժանի, եւ  անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի 

պարոնութեան դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ առնու զինչ ուննայ – 54. Ու թէ 
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լինի արժանի  քահանայութեան, նա թող զինք ըղորդ քահանայացնէ - 54. Ապա թէ  

տառապեալ լինի մարդն, նա  ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ խաւսել՝ 

թե  փոքր է կամ նուազ կամ քիչ – 55.  Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն  ու 

այլ երէցով մատաղ այնէ գաղտուկ, նա  թէ երէցն դատստնի՝ նա իրաւունքն հայնց 

է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն: - 55.  Ու թէ խալապայ լինի  եւ յանդգեալ քըշտէ 

իրիցուն, նա ձեռքն կտրվի. ապա թէ զըղջայ  ու մեղայ  ասէ, նա եպիսկոպոսն  կարգ 

դնէ որ քաշէ: - 55. Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա 

եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն  մինչեւ 

ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն  արժենայ: - 55.  Նոյնպէս եւ թէ անպատեհ 

բանդրէ, նա զինք բանադրեն՝ որ ապաշխարէ - 56. Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք 

իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար  առնուլ. 

թե չիք, քակվի շէնքն եւ կամ փիրիսկոպոսովն լինի ի պակասութիւնն: - 56. Բայց թէ 

խղճայ եպիսկոպոսն ի քակելն՝ նա կարաւղ է: - 56. բայց երբ կենայ ու լինի 

եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ նա վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա 

կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57. Եւ թէ Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփոսոսէ ու 

ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ՝ նա չէ 

թէ վասն կաթողիկոսութեան պատճառանաց փոխեցաւ, քանց որ  երկու հարկիքն 

մեկ եղան: - 57.  Եւ յայլ իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի, 

նա կայ հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ՝ նա 

կարեն ժողովել եպիսկոպոսունք եւ ձեռնադրել կաթողիկոս: - 58. Եւ թէ ի հեռու 

տեղաց լինայ՝ նայ ուղարկեն երեք եպիսկոպոսունք որ երթան փնդռեն յիր վերայ – 

58. Ու թէ այլ յանդգնի,  նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ  յեկեղեցին մտնէ՝ եւ զէդ 

պեղծ եւ  անզգամ մարդ վստահի ձգվի: - 59. Եւ թէ իսկի եկեղեցական մարդ, զինչ ու 

լինի, իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ երաշխաւորաւք եւ թղթով 

խոստանայ որ  այլ չայնե՝ ու զոր արար՝ նա ապաշխարէ ու քաւէ. ու թե չառնու 

յանձն, նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան – 59.  Նոյնպէս եւ 

թէ աշխարհական լինի բանադրած: - 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած  լինի … եւ նա 

ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ տան. քաւէլ թէ աղչանք գրեն ի 

կապաւղն որ արձակէ: - 59. Եւ թէ դիմադարձել է այն յորոյ կապած է, նա ով որ 

արձակէ կամ կարգ  տայ՝ նա ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի 

կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 60. Եւ թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ 

գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ 

տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 60.  Եւ թե  ուտէ, նա ալանի թող ուտէ: - 60. 

Եւ թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն՝ թե հայնց որ գնաւղն շահել 

լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ - 60.  

Ապա թէ ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի 

ներք չմտնէ ու ելնէ  հետ այլ ապաշխարաւղացն – 61. ես Սմբատ սպարապետս 

փնդռեցի ի կանոնքն եւ գտայ, որ գրել էր զայս, թէ քահանայ, որ բոզնայ, նա Ժ 
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տարի ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ 

արժանաւորել – 62. Եւ թէ  սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ՝ նա  թէ թողու զբոզ կինն՝ 

նա կարէ երէց լինել, թէ այլ կին չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է - 62. Եւ այս 

հանչաք էր գրած ի կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած, զոր թէ գնացած էր՝ նա 

պատեհ էր: - 62. Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի 

երէցն առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ  այնէ - 63. Եւ թէ ոք իր ձեռնադրաւղ 

եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ տեղ մսխէ, նա 

նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 64. Ապա թէ եկեղեցական լինի, նա ընդ սուրբ 

եւ առաքինի կարգաւորացն դասն փարի. եւ թէ աշխարհի  երէց է, նա արժան է ընդ 

հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի 

յարիլ ի բարին - 64.  Բայց ու  տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ  թէ անպատեհութիւն 

այնեն՝ նա ընդ կաթողիկոսն եւ ընդ պատրիարքն ասեն: - 64. Ու իշխեն պատարագ 

այնել եւ մկրտել եւ  տալ խաղաղութիւն. ու թէ  եպիսկոպոս չկենայ, նա աւրհնեն 

խաչ, եւ թէ հրամանք տայ՝ նա մեռոն ել աւրհնեն – 66. եւ թէ հրամայէ քահանայն, 

նա եւ սարկաւագուհիք էլ կարեն ձեռնադրել – 66-67. եւ թէ հայրապետն հրամանք 

տայ, նա ու մեռոն այլ կարեն աւրհնել, վասն զի եպիսկոպոսութեան  աւծումն 

ունին: - 67.  Բայց այս այնէ, զոր գրել է առաքեալն՝ թէ յանձն առնեմ ձեզ զՓիբէ՝ քոյր 

մեր՝ որ է սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 67. Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք 

տայ յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ 

տայ յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ ոչ՝ յայլ շէն եկեղեցի տան տուրք, նա ընդունելի է, բայց 

եպիսկոպոսովն: - 71. եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու մեղք, նա զայլն դուք 

գիտացէք, թէ ինչ է: - 71. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ տալով յանդիմանեն, եւ ապա՝ 

թէ չլսէ՝ նա փոխեն: - 72. Եւ թէ ոք  գայ եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա  կարէ 

այլվայ առնուլ զիր իրքն ու ելնել – 72. ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ ուննայ 

կամ ընկերակից, նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի 

իր, որ այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. Եւ թէ երեւնայ որ կայ ոք 

յեղբարցն որ շատ լինի հալծել ի վանքն ու ծառութիւն այրել քան զմէկայլն, նա թէ  

աւելի բաժին ուզենայ … նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. եւ թէ վասն 

այնր որ տրտնջայ եղբայրն, նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  զնորա գործն ի յայն 

տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ - 73.  Եւ թէ վնաս լինի ի յանաւթն, նա վճարէ: - 73. եւ որ 

չառնու զԱստուծոյ վճարն, թէ թագաւոր լինայ եւ թէ դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ ի 

ժողովրդենէ առցէ զվրեժն: - 74.  եւ այս է դատաստանն նոցայ, թէ հարուստ լինայ եւ 

թէ տառպեալ – 74.  Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ 

զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար 

վասն պղծութեան, թէ չգիտէր, թէ  յահուէ, թէ զինչ ցեղ էր: - 74.  Զի եթէ ոք 

զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝ եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն, եւ 

թէ  անաւրէն լինայ, նա մեր է վրէժխնդրութեան. եւ թէ քրիստոնէ է, եկեղեցին քննէ, 

եւ զոր պարտն է՝ ի դարպասն տայ որ դատէ: - 74. Ապա թէ հուքրելով լինի վասն 



259 
 

պղծութեան՝  դու արա նմա զէտ զանարգանացն որ գրեցաք – 74. Եւ թէ ընդ 

անգէտսն արար, նա  հինգպատիկ կարգ քաշէ քան զարժանն: Նոյնպէս եւ թէ վասն 

ահու, նա դեղդրեն զնա գիտնական վարդապետք: - 75. Կու հրամայէ աւրէնքն, որ 

զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս կենայ, քան թէ պաշտաւնեալ 

եկեղեցոյ – 75.  Եւ թէ ուսցնաւղն լինի  տառապեալ՝ նա թէ իր կամաւքն զիր  

վարդապետն քընքշեցնէ եւ տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է հոգեւոր 

սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. Ու թէ չայնեն զայս 

աշակերտքն, նա վասն այնոր կու անհանգստեն զիրենք վարդապետներն, եւ թէ 

դատըստնին թէ՝ զմեր իրիկունքն առի, ու զմեզ չաւգտեցուցին՝ նա կու հրամայէ, որ 

ինչվի յետի փողն ի յետ  տան – 77. եւ թէ կարող լինին տէրքն տղայոց՝ նա 

զհանդերձն մէն տան – 77. Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր 

ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն – 77. Եւ թէ եկեղեցւոյ կամ ի տանէ քար ընգնի եւ  

մարդ սպաննէ, նա՝ թէ տուն լինի՝ քակեն զինք, ապա թէ եկեղեցի՝ նա մայր է մեր եւ 

իր սուգն իր հերիք է - 78. Եւ թէ անսուն քշտէ եւ սպաննէ զմարդ՝ նա զանասունն 

սպանեն եւ ձգեն, եւ չուտվի: - 78. Բայց թէ  կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ 

ճշմարիտ գերէտրոջ: -78.  Ուխտի տեղ զինչ ու լինի՝ թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի 

յում վիճակ լինի որ եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել՝ նա պատեհ 

է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ  հեռու լինի ի շինոյն:  Եւ թէ ի մաւտ՝ նա 

քահանայքն ծառայեն, ու  զիր  մուտքն ի յիր վերայ հանեն եպիսկոպոսին տեսովն – 

79. եւ թէ երկուքն են վատ՝ նա նորն դնէ, որ հանգչի այն ուխտն եւ չլինի փոխանակ 

ուխտի անհանգստութեան տեղի: - 79. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ 

կամ ի յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն. թէ ոչ, որ զայս այնեն, նա նզովք 

առնուն յԱստուծոց՝ ով որ այնէ - 80.  չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա 

աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան  զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել. թէ 

չէ՝ նա նզոված է: - 80.  եւ թէ յանդգնի յայս եպիսկոպոսն՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 80.  

Ապա զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա՝  թէ հայնց պիղծ լինին, որ չկարէ հանդուրժել 

աշխարհն, նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն 

աքսորել: - 81. նա հրամայէ աւրէնքս, որ այնպիսիքն, որ յԱստուծոյ լինին՝  նա 

Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել, թէ լաւ է ու թէ վատ: -81. Բայց թէ որդիք կենայ 

թագաւորին, որ ի յայն թագաւորութիւնն  լինին ծնածք՝ նա այնոք չեն մեղկան – 81. 

Ապա թէ իշխանքն իրենց իշխան լինին շինել, նա իրենք կարեն զիրենց դրած 

իշխանն ձգել ու խրատել եւ այնել զինչ կամին. ապա թէ թագաւորն լինա/դրել/, նա 

չկարեն ձգել, քաւէլ թէ  թագաւորովն. նոյնպէս եւ թէ նախարարնի լինի՝ նա իր 

ընկերքն  դատե զինք, եւ առանց իր ընկերաց չկարեն ձգել զնա - 82. Եւ թէ  վասն 

փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել կամ մեռցնել՝ նա չկարեն 

իշխանքն. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն 

այնել, քաւէլ թէ այլ թագաւոր ու հայրապետ կենայ ու երկիրն առ հասարակ 
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հաւնին: - 82. Ապա թէ ուրդի՝ որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն 

անհանգստութիւն կենայ  յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն 

երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն տունն լինի 

լել, նա համբերէ Է տարի. թէ բժշկի՝ նա լել բարի ու թէ ոչ նա  թողու զինք 

իրաւանքն, եւ առնու իր այլ կին, եւ տղայ թէ կենայ՝ նա հաւրն է: - 85. Եւ թէ 

դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ՝  նա պատեհ է, որ  աղէկ քննեն եւ ստուգեն, 

որ սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85.  Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն 

չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին, զի յիրենց 

տունն է լել առջեւ. թէ բժշկի՝ նա այրկանն է, եւ թէ ոչ՝ նա հանբերէ այրիկն քանի 

կարէ, եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն  զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ – 85.  Եւ թէ 

դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն տարին, թէ՝ առ քեզ 

կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ: Նոյնպէս է եւ թէ այրիկն դիւահըրէ: - 85. Բայց թէ 

իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ 

զիրենք  քանց մահն: - 85. Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման 

դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա կարեն դնել մէկ դիհն եւ մէկալն, ու այն ընդունելի է: - 86.  

Այլ եւ թէ կինն ծառայ երթայ – 86. Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն ի տանէն՝ նա 

զգինն այրիկն տայ. եւ թէ ի ծնաւղաց եւ կամ ի յեղբարց, նա նոքա տան: - 86. Ապա 

թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ կամ 

պիսակութիւն՝ թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ  տարոյն ազատ են: - 86. Եւ 

թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ՝ նա դառնայ պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն՝ 

թէ այրիկն լինի տուել.  ապա թէ տղայ կենայ՝ նա պռոյքն տղային է, չդառնայ – 86. 

Ապա թէ ի կնկնէն լինի՝ նա չտայ այրիկն մազ մի՝ ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. եւ ապա 

հետ այնոր՝ թէ այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ՝ նա թէ յայրկանէն լինի պատճառն, 

նա երբ բաժնեն՝ նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քան կենդանի կենայ այն որ 

թողվաւ – 87. Ապա թէ երկուքն իրար հալալ այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին 

յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք. զինչ որ Աստուած յիր սիրտն ծագէ: - 87. 

Վասն թէ  ատեցվոր լինեն մէկն ու մէկն – 87. Եւ թէ ատեցվոր լինին մէկումէկն՝ 

անմեղանք՝ առանց բոզութեան՝ նա պատեհ է յերկար ժամանակ փնտռել – 87. 

Ապա թէ յայրկանէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք 

տայ  կնոջն իր անձինն գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել. ապա թէ ոչ նա չտայ: - 87. 

եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն՝ նա հայրն ուննայ զտղայքն, եւ առնու այլ կին – 87-88. 

Եւ թէ վասն բոզրածութեան լինի  անհանգստութիւնն ի յայրուկնաց մէջն … նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Ապա թէ այլ իրաւք աղէկ ուննայ զկինն, նա  

վասն բոզրածութեան չկարէ թողուլ կինն զայրն – 88. Բայց չկարէ այն՝ որ 

պատճառաւորն է՝ այլ ամուսնանալ. թէ ոչ /ծն.չիք/  նա, որպէս Քրիստոս 

հրամայեաց, շնութիւն է համարած: - 88-89. Ապա յայրկանն  հայրենեստներոյն 

վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ, կամ թէ ունի 

հանչաք մի ստացուածք, որ աժէ զպատուիրանազանց լինելն – 89. Ու թէ չայժենայ 
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ինչ դեղն՝ նա հային յայրն ու կինն. ու թէ գիտացեալ լինայ ու առել՝ նա չկայ բնաւ 

բաժինք – 89.  քաւէլ թէ կինն կամենայ, ու հաշիւ այնեն ընդ իրար՝ որ դնէ զինք ի 

տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու  այլ կին – 89.  Կին որ ամուլ լինի եւ 

տղայ չբերէ՝ նա պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ ի յոր դեհաց է, ի  

յայրկնէն՝ թէ կնկնէն: - 89. Եւ թէ ցաւ ինչ կենայ՝ նա ջանան դեղերով: - 89. Ապա Է 

տարի է պոմանն որ համբերէ, թէ հարուստ լինի ու թէ տառապեալ: - 89. Եւ թէ կինն 

այլ այրկան չկամենայ լինալ՝ նա ի յոր տեղ ուր կենայ կինն՝ նա պարտի այրիկն, որ 

զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի – 89. եւ թէ ի 

քրիստոնէութենէն ելնէ, եւ ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ ի հաւատն, զայն երբ 

ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն 

ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք, որ  ստուգվի եւ թէ ընդ անասուն 

մեղանչէ … նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. Եւ թէ ուրդի, որ վասն ատելութեան լինի լել 

բաժնվել, որ  այրիկն լինայ թողել  զկինն. ու գնացել լինայ կինն՝ առել այլ այրիկ ու 

մեռել. եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն, եւ ուզենայ այրիկն, որ  առնու զկինն՝ 

նա պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 90. Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ 

յերկրէն, թէ ի վաճառ երթայ կամ թէ ծառայ ընկնի, ու համբաւն ելնէ թէ /ծն.եթէ/ 

մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90-91. Եւ ո՞վ գիտէ՝ թէ 

փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ կամենայ կինն, նա շատ դատաստան ու իրաւունք 

կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ  անարգեց զպսակն եւ կոխեց: Ապա թէ ոչ, նա իր 

շնորհաւորէ: - 91. Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ, եւ վասն 

խորթերոյ լինի պատճառն՝ նա պատեհ է, որ թէ պոմնով չլինի շալկել այրիկն 

զխորթերն՝ ի մաւր առնուլն, նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. Եւ թէ  

այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ կնիկ՝ նա թէ  ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ 

զայն Է  տարի համբերէ, եւ ապա  առնու այրիկ: - 91. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի 

հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ. ու թէ  որդիք կենայ, նա ի 

հայրն տայ: - 91. Եւ թէ յետ Է տարոյն գայ այրիկն. ու գտնու այլ այր կնկանն 

պսակով՝ նա թէ  անպսակ է, նա  առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. Յետ 

այնոր  որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա յետ Էտարոյն կարէ առնուլ այրիկ: - 91.  

Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուց լինի, նա հայնց  տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն 

անպատեհ ծեծէ կամ  քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. 

Եւ  թէ չըղորդի, նա բաժնեն իրաւնաւք – 92.  Նոյնպէս եւ թէ կնիկն պատահի պեղծ՝ 

է նա մէկ է իրաւունքն: - 92. Ապա թէ ազգ մի լինի՝ որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ 

հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն – 93. Նոյնպէս եւ թէ կինն լինի՝ մէկ է: - 93. եւ թէ 

վասն անհաստատութեանն կամ տվայտութեան, կամ թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ 

եւ նա վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան  զինքն՝ նա զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, 

որ զինք տուժի … ապա թէ ոչ, որ նա զիրն աղէկ ունէր՝ ու անկարիք կայր … նա 

այտոր դատաստանն եւ քաւութիւնն  այլազգ է ու այլ թեթև: - 93. Բայց ի 

մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր տուն խէչ իրար գտնու, ու 
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սպաննէ՝ նա  անդատապարտ է ի դարպսէ - 94. Ապա թէ զմէկն սպաննէ ու զմէկն 

թողու, նա զէդ մարդասպան դատեն զինքն – 94. եւ կամ թէ զիր կինն ատէ զոք, եւ 

յիր  սիրելեացն հոգցի ի խէչն տայ երթալ, ու զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան – 

94.  Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ՝ թէ՝ մենք եկեղեցականքս հոգոյ 

դատաստան եւ խնամք եմք դրել աստ – 95.  Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ՝ 

մահադեղով կամ կախարդութեամբ կամ զինչ ցեղ ու լինի, եւ կամ թէ  ցլու տայ 

սպաննել՝ նա  սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն է 

դրել – 95. վասն զի թէ զայս թուլութիւնդ ուննան կաննին՝ նա շատք մեռնին ի 

կաննոյ ձեռաց, ու առաւել հեծելվորքն՝ որ ուննան զգրաւղին ահն ու զչարկմուն – 

95. վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան սպաննէ՝ նա զինք 

նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95-96. նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել 

զճշմարիտն՝ թէ  կինն զցուլն է հարկել ու խաբել, թէ ցուլն զկինն: - 96. Ապա թէ կինն 

լինի խաբել զցուլն՝ նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է - 96.  Եւ թէ ցուլն 

զկինն լինի խաբել  ու բերել ի յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է  

հրամայէլ, զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձետն կտրեն, առաւել թէ ի կահրայ 

բան լինի այրել: - 96. Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ խոստացել լինայ թէ՝ 

պսակվիմ ընդ քեզ,ու այնով լինայ խաբել զկինն՝ նա ճարն է որ պսակվի – 96. 

Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն. կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա  

յեկեղեցին տան որ քաւէ: - 96.  Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի 

յանձնէ հանէ՝ նա թէ խնամէխաւսւած լինի՝ նա  դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, 

որ գրեցաք: Եւ թէ ոչ՝ տայ հաւրն յիսուն դրամ, ու պսակվի ընդ ինք անբաժնելի: 

Ապա թէ չկամենայ՝ նա  կտրեն զձետն: – 97. Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ՝ չգտայ 

զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն՝ նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն – 97. 

Ապա թէ իրաւ լինի այրիկն՝ նա աւրէնքն զմահ կու հրամայէ աղջկանն: - 98. Բայց 

թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ է. եւ  թէ ոչ՝ թողու, եւ իր այլ 

կին առնու, եւ զայն ազգն այնեն  զինչ ուզեն: - 98. նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, 

ու գրէ ի վերայ՝ թէ՝ ես ֆըլանս … կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98.  Եւ թէ 

այն այրն այլվայ առնու զինքն՝ նա չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 

98-99. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն վասն այնոր է սահմանած 

արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն 

– 99. Վասն որ թէ երկու էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ թափէ - 99. Կարէ 

աւրինաւք քահանայն մկրտել զյղի կին, որ թէ մահու կարիք կենայ – 99. Բայց թէ 

ներեն՝ նա զգինն տայ ըստ արժանեացն: - 99. Եւ թէ կենայ կին՝ որ այրկանն քըշտէ՝ 

նա  զձեռն կտրեն – 99. Ապա թէ դառնայ՝ նա  իր այնելոցն կարգ դնեն որ 

ապաշխարէ - 100. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի  հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ 

պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու. թէ չէ՝ կարէ աւրինաւք այլ այրկան լինիլ: - 

101. Եւ թէ յայն միջոցն այն թողած կինն մեռնի՝ նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել – 

101.Վասն թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ հաւրն կամաւք – 102.Ապա թէ ընդ այլ ոք լինայ 
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խնամէխաւսած աղչիկն՝ նա  ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա 

պոմանն: - 102. Ապա թէ բռնվին՝ նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն կտրեն – 103. 

Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ անկերպարանք լինի 

եւ խլինք՝ նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն՝ 

նա անձն ընդ անձին տուժի, թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ ընդ եկեղեցի: - 103. Զինչ 

փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի 

յեկեղեցի. զի՝ թէ մտեն ու  յետոյ փաւշամնին նա.  այլ չկարեն ամուսնանալ – 104. 

Վասն թէ չէ պարտ բաժանել իրիցու ձեռնտվածն – 104. Եթէ աւագ սարկաւագի մահ 

հանդիպի՝ նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ պսակով, նոյնպէս եւ թէ կինն 

մեռնի՝ սարկաւագն զէդ երէց է համարած: - 104. Եթէ իրիցու խնամութիւն 

հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա  չկայ հրաման, որ 

վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր  այլք շատ իրք տանին՝ նա կարէ փոխել 

զձեռնտվածն. քաւէլ  թէ բոզութիւն այնէ, ու կեցցնեն ի վերայ առջնոյն: - 104. նա 

կարէ թողուլ զկինն ու ասել, թէ ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105. Վասն թէ 

յինչ հասակ պսակ լինի – 105. Ապա թէ տեսնուն. որ վասն այրկանն պղծութեան 

լինի…նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, ու երեշխաւոր  

տայ որ այլ չայնէ, եւ ապա հաշտեցնեն զիրենք: - 105-106. ապա թէ մէկայլ այրկէն 

տղայ կենայ՝ նա ի հայրն տան. եւ ինք զիր կինն առնու անպատճառ, քաւէլ թէ չլինի 

եկեղեցոյ կամ: - 106.  Ապա երբ փախաւ՝ թէ բոզցել լինայ, եւ կենայ յայրկանն ի 

վերայ այլ պատճառ՝ նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106. Եթէ այր կնկան 

հանդերձ հագնի՝ նզոված է, եւ թէ  կնիկ զայրկան՝ նոյնն է - 106. Ու թէ ատէ զնոյն 

կինն՝ նա չկարէ ուննալ զինք զէտ ծառայ, ապա  ազատէ զինք, բայց ոչ առանց 

բոզութեան պատճառանաց – 107. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի 

տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին – 108. Եւ թէ որդիք կենայ 

դստերացն, կամ զինչ ու լինին՝ փեսայ կամ այլոք, որք՝ ի դուրս են ի  հաւրն սերմէն՝ 

նա այնոնք ժառանգ ոչ լինին – 109. Եւ թէ  կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ 

տուն՝ նա այնոք  երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն իրենց: - 109. ապա թէ 

դիաթէկ այնէ՝ նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ 

պակսեցնել: - 109. Եւ թէ  գրէ կտակ, եւ զիր  ծառայն իւր ժառանգ դնէ՝ նա կարաւղ է 

հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ ծառայի տալ ըստ իր  կամաց: - 109. Բայց թէ 

կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ 

զմէկն առնու – 110. Եւ թէ  կինն մայր լինի որդոց ու թէ աւտար մաւրու՝ զիր պռոյգն 

եւ զմահրն առնու, եւ թէ պիտի՝ կենայ ի խէչ որդեցն. ու թէ ոչ՝ նա ելնէ առնու իր 

այրիկն եւ զինչ կամի՝ զայն այնէ: - 110. թէ  ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի 

նոցանէ թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք 

թոռունքն. եւ թէ այսոք չկենան՝ նա ի հաւրեղբայրն եւ ի հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս 

երեսքն յիշվէ հայրենէտրութիւնս: - 110.  Բայց թէ կտրիճին թոռ կենայ՝ եւ ուրդի, որ 

թոռինն հայրն չկենայ, նոյնպէս եւ թէ  յաղջկանէն կենայ թոռ՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա  
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թոռունքն ժառանգեն – 110-111. Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա 

հայնց ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն՝ անդիմադարձ – 111. Ապա թէ 

թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ  դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի 

ժառանգութիւն.  եւ այլ ի յետ ի յիր յազգն երթայ. եւ թէ այսոք չկենան՝ զոր գրեցաք: - 

111. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի  

յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն, թէ կալել լինի զայն զկնիկն, եւ ի  

յանձնէ հանել. ապա թէ  ոչ՝ նա զիր իրքն մէն առնու ու ելնէ: - 111.  ու հաշվէ, թէ 

մայր մի կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու  քոյր մի նա  դու զերկու դանկ ու կէսն 

աղբաւրն տուր … եւ մնայ  դանկ մի՝ զայն մաւրն տուր – 111. ու թէ  չկենայ առել 

կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի  յետ հանեն – 112. Այս 

ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած, որ թէ  դիաթիկ չայնէ հայրն. զի թէ դիաթիկ 

այնէ՝ նա ամէնն ջրեցաւ, եւ այն է զոր հայրն տայ: - 112. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր 

բաժինն՝ նա պատեհ է, որ  ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն,  եւ ոչ մէկն 

միայն, բայց սիրով լինի: - 113. Զի գրեալ է յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ թէ որդին արհամարհէ 

զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ երթայ՝ առանց հաւրն 

հրամանացն՝ նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. Զի թէպէտ և Քրիստոս 

հրամայեաց թէ՝ որ ոք եթող զհայր կամ զմայր, եւ զայլն որ ի կարգի՝ բայց կու 

հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի՝ 

նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ. թէ ոչ՝  նա չէ 

ընդունելի առաջի Աստուծոյ եւ նզոված է: - 114. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ 

բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա մեռանի, կամ անարգէ կամ 

բամբասէ՝ մեռցի, քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար, եւ 

իր ծնաւղքն եւ որ տեսանն չհամարեն ընդ սգայութենէ՝ թէ ոչ, որ ի դարպսու 

դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար է իրաւնաւք մեռնի: - 114. Հարցանէն 

յաւրէնքս վասն անընկմահու՝ թէ լինի իրենց թաղումն կամ պատարագ. նա կու 

հրամայէ թէ՝ աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել – 114. հայնց որ, դեռ թէ հայրն 

կամենայ զինք պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն՝ նա չէ պատեհ առնուլ – 115. ի քո 

լաւն է, թէ մեր խրատուս լսես: - 116. Վասն թէ ոչ է իրաւունք մտանել ի տուն 

գրաւկանն – 116. Ապա թէ դնես՝ դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ  խրատուս: - 116. 

Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝ մի՛ դներ պռիստիմոն եւ մի՛ գրավ  վասն քո … երկու 

երկնաքարերի թէ որ  է լավ կամ կտրուկ: - 116.  Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ՝ 

նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն  գրաւկնել. զի  աւրէնքն 

զայնպիսի այնելիքն հաւնաւվորումն է համարել. քաւէլ թէ  դարպսուն հրամանաւք 

եւ թէ դեռ ու մարդ այլ ուզես ի հետդ՝ նա պատեհ է: - 116. Գրած է յաւրէնքս, որ թէ 

ոք գրաւով զմարդոյ տուն կամ  զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ կորոյս, թէ 

յիմեցնէ ի յինք  չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով 

առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն 

վճարէ, զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ.  քաւել թէ պարոնութեան հրամանաւք 
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լինայ այրել զյիմեցնելն եւ դարպսով: - 117. Այսցեղ լինի եւ թէ  կենդանի իրք լինի 

գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի – 117. Եւ թէ ունաւղն իրացն 

ուրանայ ու ասէ՝ թէ չէ, իմ է, հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ երթայ վկայ 

բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն – 117.  Եւ թէ ոք չարկամ յիշվէ 

ումեք իրք տանի, եւ հանդիպի երթալ այլվայ շահել կամ  դարձնել զիրքն, նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ  ամէն իրաց տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ 

երդմամբ որ իւրն է իրքն՝ նա  առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. Եւ թէ լինի որ 

տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ՝ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ 

արա զինա բանն՝ զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ՝ նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է 

մեղանքն՝ որ զվզենն վճարէ: -118. Ապա թէ առանց հրամանաց այնէ՝ նա վճարէ այն 

որ արարն: - 119. Նոյնպէս եւ թէ  անսուն կոտրէ կամ կորսնէ կամ պակսեցնէ՝ նա 

վճարէ. զի կու  հրամայէ աւրենքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին վճարն 

հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն 

հրամայէ վճար լինել – 119. զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ՝ այն կնկանն է, այլ 

դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն այրի ի դարպսուն պահն է: - 119.  Եթէ ոք մի 

տուն վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն 

թող լինի իր  վճարն. եւ թէ չլինի, ու տարի մի յիմէ՝ նա կարաւղ է տան տէրն  այլվայ 

առնուլ զիր տունն, եւ զնորա՝ զինչ որ տուել է, նա դարձցնէ: - 119. Բայց 

դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն, թէ յաղքատութենէ լինի 

պատճառն՝ նա ներելով այնեն  դէպի ի  հարուստն: - 120. Ու թէ տանն ծախաւղն 

մեռել լինայ ու կամ գնաւղն՝ նա որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել հետ տարոյն: - 

120.  Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ 

յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն կամաւք լինի 

յիմելոյն պոմանն: - 120. Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ 

դառնայ, նոյնպէս եւ թէ քշտան լինի ու բեռին գրաստ լինի՝ նա դառնայ յետ կամ ի 

գնոջէն ի վայր երթայ՝ որն որ պատեհ լինի ու հաւնի ունաւղն – 121. Բայց ըղորդ 

գրաստնոյ վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փաւրձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ, եւ թէ 

ոչ՝ նա ի յետ տայ: - 121. զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ  ինչվի տարի մի ի յայն 

պատճռնին գտվի՝ նա դառնայ ի տէրն, եւ  առնու զիր դրամն: - 122.  Նոյնպէս եւ 

կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ՝ նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի 

պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122.  Ապա թէ հարուստ է ու զատական՝ նա մենակ 

պարտի այնել զվճարն ի ժամ. զի թէ  տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի  վճարն 

կարէ առնուլ  զիր հողն այլվայ, ու տայ  զինչ տւել լինայ ի գնողէն, թէ իր պիտենայ – 

122. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ  վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր 

գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն ու գնէ՝ նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122.  

Եւ թէ ոչ վասն տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել վաճառն՝ նա մէկ 

տարին է պոմանն: - 123.  զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել ազգականքն՝ 

դարձցնել եւ կամ վճարել, եւ եօթն լուկ գրեցաք. թէ չէ յորդից յորդիք, կամ վճարի 
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գինն թխթով եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123. Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա 

թէ աշունն լինի՝ նա  մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով դնեն պոման, կամ 

կոթրու: - 123. Թէ ի գարուն լինի ծախն՝ նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն 

ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն՝ զինչ ցեղ զուժն ու զելումուտն տեսնուն 

զմեղվացն: - 123. Ապա թէ աւելի լինի կոճակն՝ նա գնաւղին բախտն է, չդառնայ: - 

123.  Թէ պոմանն կըշռով լինի,  ու թէ պակաս լինի՝ նա ի գնողէն ի վայր երթայ, կամ 

վճարէ  զպակասն – 123. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ 

ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ ժամն գայ՝ նա ի  ծախաւղն դառնայ. բայց ի 

վկայքն  եւ ի պոմանն է հասել. թէ ի  կերակրոյն կամ տարոյն պեղծութենէն անցնի՝ 

նա գնաւղին է: - 123-124.  Ապա թէ ոչ, նա թէ ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ 

փրթի՝ նա վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. Ով  աման կամ 

անաւթ ինչ վաճառէ - զկարասն յառաջ կու գրենք – որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց 

զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է բարի: - 124.  Վասն այգեց  եւ այլ ազգ ծառոց 

զինչ ու լինի, որ թէ  ոք ծախէ կամ գնէ՝ նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա  

վասն  այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ՝ որ 

դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո կամ ի յայլ իրաց. թէ ոչ 

զամանն մէն վճարէ, նա հերիք է: - 124. Վասն  ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ 

ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով՝ նա այլ չկարէ փաւշամնիլ՝ ոչ գնաւղն եւ ոչ 

ծախաւղն, քանց ամէն կազմութեամբն՝ գնաւղինէ թէ շահի եւ թէ վզենկի, թէ կոտրի 

թէ այրի. նոյնպէս եւ թէ նաւ է՝ թէ  տուն՝ թէ զինչ ու լինի իրք.  ու թէ գողընվի իրք՝ 

նա նոյնպէս  գնաւղին է: - 125. Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի 

ծալն կենայ աւերն՝ նա գնաւղին է - 126. ապա թէ տեսնու, եւ այպովն գնէ՝ նա իր է 

անդարձ: - 126. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ՝ մարդ որ զիր ընկերն 

խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է - 126. բայց ուր ծախ չլինի՝ 

նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ. քաւել թէ  ահուտ ճանպահ լինի, որ վասն պահելոյն 

իւրենց իրաւունք առնուն ի վաճըռկներոյն ի ճանպահն. թէ ոչ՝ նա կապլնին 

թագաւորաց տըվաւքն պատեհ է որ երթայ: - 127.  Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ 

կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք՝ քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ,որ 

թէ ծախէ զիր բաժինն կամ տայ՝ նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128. 

նոյնպէս եւ թէ որդիքն ծախեն՝ նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու քոյրվտոցն կամաւքն, 

զի թէ կամաւք չլինի՝ նա թէ և թուղթ ու ձեռնգիր լինի տված՝ նա ըղորդ 

ժառանգութիւնն չխանծրի եւ յորժամ գան ի  դատաստան, նա առնու անսղալ: - 128.  

Բայց  թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա գող է, ու հարամ է, զինչ 

պահէ - 128. Բայց թէ վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ պոմնով, եւ 

տայ՝ թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու  տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս, ինչվի հանչաք մի 

ժամ՝ նա ի յայն սահմանեալ ժամն կամ ի յոր ժամ ուզէ՝  որ դառնայ ի յինքն իր 

պոմնովն եւ վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129. 

Նոյնպէս եւ թէ որդի առանց հաւրն ու եղբարցն եւ կամ քոյրվտոցն կամաց եւ աւտրէ 
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եւ ծախէ. ապա որ կամաւք եւ աւտրէ ու ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է եւ 

անդարձ: - 129. Եւ թէ ողջնայ հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն -130. Եւ զխոստումն, թէ 

ելնէ՝ ինք կատարէ, եւ թէ մեռնի՝ նա հոգէբարձերն, զէդ, որ գրած է ի կտակն – 130. 

նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն, եւ թէ ի գեղ լինայ՝ նայ զգեղջին երէցն – 130. 

Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք՝ նա զոր 

լինի հոգւոյ կնոջն՝ լինի տիաթկովն,  եւ որ չլինայ՝ նա կնկանն յետմնացացն է: - 130. 

Ապա թէ բաժնած լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետէ նա իր ժառանգաւոր 

յետմնացացն լինի, զոր դնէ: - 130. Ապա թէ տղայ լել  լինայ՝ նա` թէ կենայ տղայն ու 

թէ ոչ, նա այրկանն է ամէն իրք ու այրիկն հոգայ զհոգին եւ այս է ըզղորդն /ճիշտը` 

զըղորդն/ եւ ի հին աւրինացն հաստատուն, թէ առջին  այրուկին է՝ եւ թէ այլ 

հետինու ի  հետ: - 131. Եւս առաւել թէ  քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու  

տղայ չկենայ՝ նա ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131. Բայց թէ 

մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ դեռ կինն չլինի գիտացել՝ նա ոչ կինն իրք այրկան է, 

եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. Եւ թէ իսկի տղայ լել լինայ ի մէջն՝ նա՝ թէ ու մեռել լինի 

տղայն, նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է - 131.  Ապա երբ այրիկն լինի որ 

մեռնի՝ նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է. նոյնպէս եւ զկնկան ի 

յիրոյն, ի կնկան. եւ թէ տղայ կենայ՝ նա երկուքին ի ժառանգ: - 131. Բայց դարձ 

իրացն թէ լինի՝ նա  հարսնից ծախքն չդառնայ, եւ ոչ յիշուի բնաւ: - 131.  Եւ թէ 

կարգել լինայ զինք գնաւղն, ու որդիք էլ ուննայ նա այն գնաւղին է: - 132. Եւ թէ 

փաւշամնի՝ ու այլվայ դառնայ  ծառայն առ իր տէրն ու ասէ թէ՝ տուր զիմ կնիկ  ու 

զտղայքն՝ նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր 

ինչվի մահն: - 132. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայ  գնէ յանաւրինաց՝ նա ծառայէ  

զգնաւղն Է  տարի – 132. Յաղագս ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն  գրել ենք ի 

յառաջ -  եւ այս եւ այն մէկ է -  որ չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել,քաւէլ թէ 

պարոնին եւ եկեղեցոյն կամաւք – 132. Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա կնկով ելնէ եւ 

որդովք. եւ թէ ինքն մէն՝ զինչ ցեղ գնվել է: - 132. Եւ թէ  տաճիկ ծառայ  գնէ ոք, եւ 

ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա չկարէ արգելուլ – 132. Բայց  թէ ժողվէ զիր 

գինն ու տայ յիր տէրն՝ նա պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ 

զինք. եւ թէ  չառնու ու ազտէ՝ նա երբ հանչաք մի ծառայէ զինք ու զիր գինն  

արժենայ, նա իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. Ապա թէ կամենայ զինք իր 

պսակով կին այնել՝ նա կարաւղ է, եւ թէ իր որդոյ կամ ազգի կամ ճորտոյ տալ՝ նա 

պատեհ է, եւ թէ /ծն.զոր/ կարենայ նա  պռուգէ զիքն: Եւ թէ ոչ՝ նա երբ հանչաք մի 

ծառայէ՝ որ զիր գինն հանէ, նա ազատի: - 133. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ՝ 

պառիկոս փախչի յիր պարոնէն՝ նա քանի այն պառիկոսն ապրի, նա կարէ  առնուլ 

զինք պարոնն. ապա թէ մեռնի ի  դուրս՝ նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ, քաւէլ 

իր կամաւքն երթայ: - 134. Բայց թէ ի զարկուց ժամն չմեռնի, ու երկու աւր ապրի՝ 

նա այլ տուգանք  չտայ, թէ յետեւ մեռնի – 134. Եւ թէ ոք  քրիստոնէ ծառայի զակն 

հանէ կամ  խոռէ՝ կամ զակռայն ձգէ՝ նա  ազատէ զծառայն, զի  զիր գինն էառ: - 134. 
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Ապա թէ  տաճիկ լինի, ու ասէ թէ՝ ծախէ զիս՝ նա թէ զիր չաք  գին բերէ՝ նա  տայ. 

ապա թէ  չբերէ՝ նա իր է: - 134. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի՝ նա մի՛  մատներ 

զինք – 134. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ 

վասն է՞ր արար՝ չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ թէ  կամաւք ու յոչ 

կամայ – 135. եւ թէ չուննայ զայն վզենն  դեկան վճարէ: - 135.  եւ թէ կամաւք էր ու 

վասն չարութեան՝ նա զվզենն վճարէ ու կամ զինքն այրեն եւ թէ յոչ կամաց՝ ի 

հեռուէ բերէ հողմն՝ նա զկէսն, եւ թէ ի մաւտէ՝ նա  միատակ վճարէ: - 135.  Եթէ ոք 

մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի՝ նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի 

հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն. նա թէ իրն էլ լինայ տարվել ի հետ՝ նա թող 

երկուքն զգողն փնտռեն, ինչուր գտնուն. ապա թէ իրն մէն լինի տարածն՝ նա այդ ի 

կասկած է, նա համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ. ու թէ չգտնվի՝ նա ի յերդումն է 

եւ ի կիսավճարն – 136.  Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու 

ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ` նա քարկոծեն 

զինք եւ զիւր տէրն … ապա թէ այլ չլինայ քշտել՝ նա զանասունն  մէն քարկոծեն: - 

136-137.  Ապա թէ մարդ սպաննէ՝ նա տայ զարեան գին, կամ զինք սպաննեն նորայ 

փոխան. բայց  թէ ցորեկ լինի՝ նա զկէսն վճարէ. նոյնպէս եւ թէ հարբած լինի մարդն 

եւ ի հորն ընգնի: - 137. Նոյնպէս եւ թէ  անսունքն զիրար սպաննեն, նա թէ  ասցած 

լինայ նորա՝ թէ բռնէ զքո  անսունն՝ քշտան է, եւ նա չլինայ բռնել՝ նա զայն անսունն 

ի սպանծին տէրն տան եւ զէդ գինք անսնոյն առնու – 137. ու թէ չլինի ասած՝ նա 

ծախեն զքշտանն, եւ ի կէս այնեն ընդ  երկուքն: - 137.  Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, 

եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ նա զայն կոտրած անսունն առնու  հորոյն տէրն՝ եւ զէդ  

որ էր անարատ՝ վճարէ նորան թէ անսնով եւ թէ դրամով: - 137.  Բայց դեռ այլ  կայ ի 

քշտանքն՝ որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է՝ նա զկէս վճարէ թէ մահ  գործէ, եւ թէ 

խոց՝ նա զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ: - 138.  Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ 

պատռեցնէ՝ նա վճարէ. եւ թէ  հրամնաւք լինի հեծել՝ նա  զինչ արժենայ միատակ 

վճարէ, եւ թէ անհրամանք՝ նա կրկին: -138. Եւ թէ յիւրոցն սպաննէ՝ ազատ կամ 

ծառայ՝ նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ եպիսկոպոսն կարգ 

դնէ նորա: - 138. Բայց թէ իսկի ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ 

դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն, նա այդ ի 

դատաւորին կամքն է - 138.  Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի՝ անաւրինաց  

ծախէ՝ նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 138. Եւ թէ տէրն չյայտնի 

սպանծին՝ նա չկայ այլ տուգանք. ապա թէ տէր գայ՝ նա զարիան գինն այն շէնն 

վճարէ՝ որ ի մաւտ լինի: - 139. ու տան թաղում այնել, թէ քրիստոնէ լինի: - 139. ու 

չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. Եւ թէ ուրդի, որ ի խաղալն տղայք 

զիրար սպաննեն՝ նա պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ քան 

զտասնուերկու տարին ի վեր  լինի՝ նա զէդ մարդասպան տուժեն զինքն ապա թէ  

տասնումէկ տարոյ լինի՝ նա զկէսն – 139. Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ ի վնասելն 

խոցէ կամ կոտրէ  նա նոյնպէս ի հասակն հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն յայնոր 
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վերայ դնեն: - 139. Նոյնպէս եւ թէ լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ 

ի հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն – 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն, եւ 

գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի,  նա ի տղայոց յաւրեն ու ի  

չաքն հային՝ զէդ գրեցաւ: - 140. Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս 

տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի այնոր՝ որ տայր  գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր. 

եւ թէ խոցնայ՝ նա դեղգինն ըստ տղայի հասակն լինի: - 140. Բայց թէ մեծ  լինին՝ նա 

կէս մարդասպաննութեանն է - 140. Եւ թէ գրաւով ծանր իրք վերցնեն՝ կամ 

ուժփորձուկ այնեն …  նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու  վնասել տայ 

զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է -  140. Թէ մահ կենայ՝ նա յիմնան 

պատճառն եւ զմախանքն թէ  յումնէ է. թէ հայնց  որ յայնոր է պատճառն՝ որ 

սպանվաւ՝ նա զարեան գինքն տան. եւ թէ  սպաննաւղն է լել պատճառ՝ նա զէդ 

սպաննաւղ զինքն դատեն՝ զէդ որ գրած կայ ի շատ տեղ: - 141. Եւ թէ խոց լինի 

մահու՝ նա քշտաւղն տայ զդեղգինն – 141. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ թէ զայնոր 

ձեռքն կտրեն, որ քաւէ զսպաննութիւնն զոր արար՝ նա ի դատաւորին կամքն է, թէ 

վասն իր հոգոյն խղճայ եւ խրատ մէն  տայ: - 141.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք 

կենայ ու երթայ իր ճամբովն, եւ այլք կենան ու պահեն զճանապարհն՝ որ 

սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն, ու այն հալալ գնացաւղն յաջող լինայ ու 

զնոքա սպաննէ՝ նա չէ արեան պարտական, այլ  գովելոյ եւ աւժիթք տալոյ է 

արժան: - 142. Եւ թէ քահանայ լինի հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք 

առջընդրեց ու եսպան զայն՝ որ զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր՝ նա 

չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. ապա ինքն  յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն, 

թէ այր  եւ թէ կին՝ եւ թէ երկուքն: - 143.  Բայց վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն 

պարտի մեղայ ասել խոստովանահաւրն՝ եւ թողութիւն առնուլ, թէ  քրիստոնէ լինի 

– 143. Ու  դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ  այլ այնէ՝ նա  մեռնի – 144. վասն զի  հնոյն 

հրամայածն այս է՝ թէ /ծն.եթէ/ զինչ քեզ պեղծ է, դու քո ընկերին մի՛ առներ, եւ 

Քրիստոս զհինն ի նորս վերանորոգեց, թէ մի՛ առնէք ումեք, չար փոխանակ չարի: - 

144. Ամ մի՛ այնէր. ու թէ այնէ, ոք զայս՝ նա  դատաւորք աւրինաւք զնոյն պարտին 

արբուցանել անաւղացն: - 144. Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք զքշտածին 

կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, կամ ակռայ 

ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. Եւ թէ զարկն մարդոյ 

ի խալապայն, որ պեղծ զարկսն ուննայ, եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն 

ելնէ ի շուրջ կու գայ՝ նա թէ այլ յետեւ մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի մահուն 

պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն, որ 

քաւէ - 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ մարդ ուժ այնէ տառպել՝ մարդոյ, եւ 

զիր  վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ՝ կամ կտրէ, ու գայ դատըստնի տառպելն, նա 

դարպասն վճարել տայ – 145.  Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն 

պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ 

պատեհ թողուլ զինք -  146. թէ հալալ մարդ է պահաւղն, նա կիսավճար այնէ. ապա 
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թէ ընդ ցղբեղ  դնելոյ լինայ գողնալ տված՝ նա ի լման վճարէ: - 147. Եւ թէ գողցել 

լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող՝ զինչ որ հրամայած է վասն 

գողերոյն: -  147. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ  ի պահ տվածն՝ վասն 

յիմելոյ՝ նա  վճարել կու հրամայէ իրաւունքս  զպատեհն – 147. Եւ թէ գրաւկնած 

լինի որ կորսնվի՝ նա վճարէ: - 147. Եւ թէ չարկամ յիշվէ կամ ծեծէ ու տանի՝ նա 

չտայ վճար: - 147.  Ու  թէ կորսնէ՝ նա վճարէ: - 147.  Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի 

պահաւղն, որ զիրն էլ լինան  գողցել՝ նա անպարտ է՝  չվճարէ պահաւղն. բայց թէ  

զայնոր մէն  լինան առել ու զպահաւղին թողել՝ նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ 

դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147.  Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ 

հասարակաց այրեցմանէ՝ ու այրէ՝ նա չտայ վճար. ապա թէ ի պահաւղէն ընկնի 

կրակն՝ նա վճարէ զիրաց տէրն: - 147. Բայց թէ  առանց տիրոջն հրամանաց առնու 

եւ վնասէ նա վճարէ: - 148. Եւ թէ  զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ՝ նա չտայ վճար: - 148.  

Եւ վարձկան, որ յունէ  տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, չտայ վճար. ապա թէ իր 

կամաւք վնասէ՝ նա վճարէ: - 148. Եւ թէ ոք անհոգցնէ զմուխատրայն՝ եւ յուղարկէ 

զմարդ, ու մեռնի՝ նոյնպէս մահապարտ է: - 149.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի 

քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ - 

149.Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն … ու վնասի՝ նա այն պարտական է 

եւ մահապարտ: -149. Այլ կու հրամայէ Մովսէս՝ թէ՝ մի՛ խլեր զհնոց սահմանած 

սինաւռն քո սինաւռկցերոյն, բայց քո  ըղորդութեամբ պահէ ըղորդ իրաւնաւք. 

հայնց որ թէ  խլած լինի՝ նա իրաւնաւք դարձնէ ու առնու, եւ ոչ ուժով. եւ թէ ոչ, նա 

տուժվի ի դարպսէ եւ յիրաւանց: - 149-150. զի Մովսէս է ասցել թէ երդվիր երդմամբ 

առ այնպիսին եւ կորոյ.  բայց մեզ հրամէլ է Քրիստոս՝ թէ մի’ երդնուլ. բայց թէ 

երդնու եւ կատարէ, նա թող ապաշխարէ եւ քաւէ: - 149-150. Եթէ ոք զումեք իրք 

հարամ ուտէ՝ նա թող չորս կրկին վճարէ, եւ ապա  քաւի. եւ թէ ոչ՝ նա թող 

յաղքատս տայ, եւ ընդունած է: - 150. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ՝ նա  

չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ ոչ նա թող յաղքատս տայ, եւ ապա  քաւէ: - 

150. Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ 

նոր դնեն՝ հայնց, որ այլք չզրկվին, ինչվի լցվի – 151. Բայց տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ 

ցեղ էր յուղարկելն՝ ինքն յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151. 

Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի  այն բանին՝ նա չկա մեղ. ապա թէ ոչ՝ 

նա մեղք է: - 152. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր կարեցն 

լուծէ զջուրն՝ որ  այլոց վնաս այնէ, նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն տէրն՝ նա  

կիսավճար տայ իւրն ապա թէ ոչ՝ որ լաւկ լուծել լինայ եւ թողել անփոյթ՝ նա ի լման 

վճարէ. բահրակ թէ վասն չարութեան լինի այրել: - 152. Նոյնպէս եւ թէ  վարձվոր 

լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ պատրաստ 

արայ, ու նա   չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝ նա անպարտ է: Ապա թէ ոչ՝ որ 

անխնամ երետ որոգայթել՝ նա պարտական է: - 152. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի 

/գրքում՝ պետի/  զպատճառն՝ թէ գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի  մշակէ է, թէ յի՞նչ 
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իրաց – 152. Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ  քար, եւ կամ յանմուղ 

գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի՝ նա  արեան տէր է. ապա թէ իր կամաւք լինի եղել ու 

վարձով՝ նա անպարտ է: - 152-153. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ 

հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի դեղ 

տայ, նա պեղծ բերէ. նոյնպէս եւ թէ  խոց լինի ճեղքել կամ կտրել կամ խարել: - 153. 

Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել,  որ թէ  կամաւք լինի սղալն եւ 

կամ վասն  պզման՝ նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 154. Եւ թէ ի դարպաս 

ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի կամացն է եւ ոչ յակամայն՝ եւ միջակ լինի սղալանքն՝ 

նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն – 154. Ապա թէ ի յոչ 

կամաց լինի, որ ինք խոստովանի՝ նա այն  ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. Եւ թէ 

մարդ փայտ կենայ ու կոտրէ, նա փրթի կացինն ու դիպի եւ մարդ սպաննէ.  եւ թէ 

փայտ կամ  քար գլէ, նա գայ դիպի ու սպաննէ,  եւ կամ յայգոց կամ յածոց պահել 

քարէ եւ սպաննէ. եւ կամ թէ ի քար լուծելն ի ծառ, նա անցնի ու դիպի եւ սպաննէ, եւ 

թէ փակչի ի ծառն ու ի հետ ժամանակի ընկնի ու սպաննէ զմարդն. եւ կամ թէ հայր 

զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի … կամ թէ ձիով դիպի, կամ թէ սայլ կոխէ 

եւ սպաննէ … եւ կամ թէ մարդ, որ ի  մարդասպներոյ ի մէջ ընկնի՝ եւ  կամենան 

զինք սպաննել, նա դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ՝ նա այս ի 

կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154-155. եւ այսոք  այլ ընդ մահապարտք 

են համարած՝ թէ այր լինի եւ թէ կին, եւ  մահու վճար առնուն: - 155.  Նոյնպէս եւ 

այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենայ ոք՝ թէ զչարկամն կու սպաննէ  ու զընկերն քշտէ 

եւ սպաննէ: - 155.  Ամ թէ ի կանոնք ընկնի եւ յեկեղեցոյ խոստովանութիւն նա 

սպաննաւղացն կարգ եւ ապաշխարանք ճանչած են առ վարդապետերն: - 156. Եւ 

թէ ի դատաստան ընկնի՝ նա զինչ թագաւորք են սահմանել՝ նա այս է, որ թէ  

այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի,  քանց ուրախնայ ընդ 

սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու լինի՝ նա կամաւոր սպաննութիւն է 

համարած – 156. Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ  լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա 

դեռ կամաւոր է համարած, եւ երբ խիստ ողորմութիւն այնեն իր՝ նա զկէսն տուժի. 

եւ թէ սպկիկ յոչ կամայ լինի՝ նա կէսն է. նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ յոչ կամաց լինի՝ 

նա  այլվայ կէսն է տուժանացն: - 156. եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի՝ նա  զբժշկին եւ 

զդեղերոյն ծախքն ինք տայ – 156. Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է իրաւունքն. 

բայց թէ  ներեն վասն խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն: - 157. Եւ թէ ի կէս 

հասակն է՝ նա զտուգնաց զկէսն տայ վնասաւղն: - 157. եւ թէ թուրք լինայ եւ  

ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա  տուգնվի զկէս արեան գինքն՝ զի 

է՞ր  իշխեց ծիծաղել: - 157. Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի  հասակն հայել պարտ է - 157. 

Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի. բայց թէ  յիրաւունք 

ընկնի՝ նա այն է  զինչ որ դարպասն այնէ զիրաւունքն: - 157. Ապա թէ  յանկասկած 

փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն, եւ 

թէ քրիստոնէ լինի  յումնէ խրտաւ՝ նա զկիսոյն կէսն: - 157. ու  թէ  գայ ի դարպաս՝ 
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իրաւունք է որ զնա վճարես – 158.  Վասն թէ  որպէս պարտ է զնոր  տուն շինել – 

158.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  ով նոր տուն շինէ՝ նա  բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ 

մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի. թէ չէ՝ արեան տէր է, եւ յամէնն զինքն 

վճարէ: - 158.  թէ ու  սիրով լինի վնասն՝  նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ – 158. 

Ապա թէ վասն չարութեան լինի՝ նա պեղծ է,  որ ի յայս իշխեց, եւ թէ բռնվի ի յայս 

մեղանքդ՝ նա  պատեհ է զինք այն հրովն տուժել – 159. Եթէ ուրդի, որ մարդ իր 

կամաւք կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել՝ 

կամ հարբած  լինայ՝ նա այն  այլ ցեղ է - 159.  Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի  

բան վարձով՝ նա  զվարձն տայ ու զամանն. եւ թէ կորսնէ կամ կոտրէ՝ նա կամ  

գտնու կամ վճարէ զինչ արժենայ: - 159. Ապա թէ յիշաւ այնէ, ու տանի  զամըննին 

եւ առնաւղին այլ ի հետ՝ նա չպարտի վճար. եւ թէ  զբանառածն մէն  տանի՝ նա 

ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ, թէ լինի ըստ արժանեաց կերպին, զոր  այն ենք 

գրել: - 159. Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան անսուն լինի ու տված լինի պոմնով  

որ ի տունն ուննայր, ու ի դուրս եթող՝ որ կերվաւ՝ նա վճարէ: - 160. Բայց  թէ երմկէն 

ելաւ ի դուրս՝ նա զգեղն վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի:- 160. Ապա 

թէ վարձ է տվել պահելոյ՝ նա այլ վստահի իրաւնաւք պարտի զվճարն. զի զվարձն 

այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ կորսնէր, եւ այս հայնցեղ, թէ զգողն չգտնուն: - 160. 

Ապա թէ գտնուն՝ նա զգողն տուժեն. եւ թէ ոչ՝ նա զէդ ի վերայ գրեցաք հայնցեղ լինի 

վճարն – 160. զի թէ հայրն մեռել լինի՝ նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ 

իրաւունք: - 161. եւ յիմանան թէ այն ծառն քանի արժենայ, եւ թէ որչաք պտուղ կու  

տայր ի տարոջն – 161. Զի հայնց կու հրամայէ իրաւունքս, որ  թէ ոք քշտէ անասնոյ՝ 

նա իմանան  ըղորդ զզարկելոյն պատճառն. եւ թէ ի վերայ սրտի լինի եւ կամ վասն 

ոխակալութեան, եւ ի դուրս ի վնասէն՝ նա զայն զարկն իր քըշտեն զոր ինք անմեղ 

անասնոյն եզարկ – 162. Ամ թէ զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն՝ նա տան 

անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն: Ապա թէ ոչ՝ որ ի 

դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր 

ինք ընկերին խմցոյց – 162. ապա թէ վնաս լինի՝ նա ի վերայ զարկուցն վնասն 

կտրվի ի դատաստանն. եւ թէ չքշտէ, ու համբերէ եւ գայ ի դատըստն՝ նա զիր 

վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա 

կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ - 163. Եւ թէ ուրդի սուտ վկայ ի 

վերայ մարդոյ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ՝ զինչ այն սուտ վկայութեամբն 

անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք տանջեն թէ մահու էր՝ թէ խրատելոյ՝ եւ թէ  

տուգնելոյ: - 163. Ապա թէ չայնես զպէտ ու մեռնի՝ նա որ տեսաւ ու չարար պէտն 

նա վճարէ: - 163. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու փրթած՝ նա պատեհ է բռնել, ու 

չառնուլ վարձ. զի թէ այսաւր դու քո ընկերին  այնես նա  յեգուց քո ընկերն քեզ այնէ 

- 163. Եթէ կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի հետ 

չհընձես. թէ ոչ՝ նա  հարամ է - 164. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն 

գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյն՝ նա մի՛ նենգել մաւրն, ձագերն 
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ու ձուերն գտնաւղին  հերիք է. թէ ոչ՝  նա ընդ անիծիւք է՝ որ նենգէ մաւրն: - 164. 

Բայց թէ ի հետդ վերցնես ի բերէն՝ նա  հարամ է: - 164. ապա թէ յաղփրթութենէ 

լինի՝ նա այն ի դատաւորին խեղճն է՝ որ ըստ մեղանացն չաքուցն տուգնէ 

զմեղկանն – 165. Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան …եւ նա տանի ի ջուր…որ 

վնասի կամ  մեռնի՝ նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն…եւ թէ ինչ ցեղ էր, 

արտորանաւք էր, ու զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն թէ յոր չաք էր, կամ է ինչ ցեղ 

վնասեցաւ կամ պատռեցաւ – 165. բահրակ թէ զգուշացուցել լինայ տէրն ու պընդել 

ի վերայ իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել եւ նա  այլ ազգ այնէ նա այնոր վստահ 

վճար պիտի – 165.  նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛ գահել, ու նա գահեց…եւ մեռնի նա 

թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝ նա վճարել պիտի: - 165. Ու թէ վարաւղն մեռնի 

ի վերայ պնդելոյն՝ նա գրաստուն տէրն անպարտ է: Ապա թէ ոչ՝ նա պարտական է 

մեղացն.  բարհակ /ճիշտը՝ բահրակ/ թէ տղայ լինի ու անգէտ՝ նա զբժշկաց վարցն 

ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: -165. Թէ բանտվաւղէն  լինի, ու ասէ թէ՝ գահէ 

կամ վարէ, եւ նա  զհրամանքն կատարէ ու մեռնի՝ նա անպարտ է - 165. նա թէ 

յուղարկաւղին ատորցնելոյն  լինի լել նա պատռեցնաւղին մեղ չկայ – 165. որ թէ 

լաւնայ՝ նա իր չաք մի կարք դնեն ըստ ուժոյն – 166. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի 

ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու  զիր գինն առնու, թէ  յիմնայ որ  

առ քեզ այլ լինայ լել: - 167. Բայց թէ  արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ փրթուցած լինայ ու 

այնէ վնաս՝ նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն հնկակն: - 167. նոյնպէս 

եւ թէ  սպաննութիւն անասնոցն տայ  այնել՝ նա հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ 

լինի – 168. Զի թէ պառիկոս առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն՝ նա 

գող է - 168. ու թէ զարկ այնէ կամ խոց՝ որ ողջնալ կարէ՝ նա  զոր խափան կենայ 

անասնոյն նա ինք վճարէ - 168.  Ապա թէ վասն ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա  

արտի պատ չկարէ լինալ … եւ թէ  սպաննէ կամ կոտրէ՝ նա արժան է: - 168.  Ապա 

թէ առանց այսոր այնէ սպաննութիւն՝ նա վճարէ անասնոյն տէրն զվնասն – 168. եւ 

թէ անբժշկելի լինի զարկքն … նա զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու. եւ թէ 

ուտելոյ չլինայ՝ նա նոյնն է. եւ թէ կուրցնէ՝ նա զինչ աժենայ անասունն՝ նա ի չորս 

բաժնէն մէկն է տուգանքն, որ  տայ տիրոջն. նոյնպէս եւ թէ  զագին կտրէ՝ նոյնն է: - 

169. եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ առել ու ասցել է նա չտայ տուգանք, ու  թէ տայ՝ 

նա խիստ քչիկ: - 169. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն գեղերոյն, որ ի 

յամայիցն լինի շինած՝ որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ գոմըշնին  կամ 

խաշինքըն ուտեն՝ նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170.  ու թէ  աւիրեն՝ նա  

դարպասն պարտի, որ պատժէ - 171. Ու թէ  անցնել տայ ընդ քարն՝ միատակ 

վճարէ տէրն ապա թէ գողնայ՝ չորս տակ. եւ թէ խոշոր այնէ կամ մանդր զալիւրն՝ 

նա ինքն զաւիրածն առնու  ու զտէրն յաղէկ ալիւրէ վճարէ: - 171. ու թէ այլ աւել 

առնու՝ նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ առնուն – 172. Նա թէ եւ սովորութիւնք 

իւրաքանչիւր երկրի այլ եւ այլ են, բայց մեք զոր կարցաք ճշմարտել յաւրինացն՝ նա 

այս է - 172. Եւ զայս դեռ կու ներենք … վասն այնոր, որ  յիր հալածն է մեղանքն. թէ 
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ոչ՝ նա այլոցն, որ այլազգ գողութիւն եւ ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս 

լինի՝ նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 172. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի 

սխալ գայ, նա թէ  վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ և  ոչ յիւր ուժոյն 

մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինայ նա դասըստանին և 

վճար լինի ըստ մեղանացն – 173. Եւ թէ իրար քշտեն  ու սպաննեն, նա թէ  

արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն 

– 174. 

ԹԷ ԵՒ    -     Տե՛ս   ԹԷ 

ԹԷՄ,ԹԵՄ -  ամենեւին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի  գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ 

ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. Չկայ  ամենեւին հրաման, որ 

եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ  ձեռնադրութիւն այնէ բնաւ – 28. Վասն 

եպիսկոպոսաց եւ իրենց թէմերոյն – 28. Եւ ոչ ամենեւին ի սահմանադրութեանց 

եկեղեցոյ՝ եւ ոչ ի սահմանաց թեմերոց /ծն.թիմերոյ/ իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց 

կաթողիկոսի՝ որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: - 30. Վասն որ չկարէ  եպիսկոպոս յայլ 

թէմէ իրք առնուլ – 31. Եւ եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն  մէկի ի յիր վիճակեալ 

քաղաքն եւ ի թէմն փնտռեն եւ  ըղորդեն – 37. Բայց աւտար երէց յայլ թեմէ՝ կարէ 

հաղորդել եւ թաղել զբանադրածն – 47. Բայց թէ ոք  առանց հրամանաց՝ հակառակ 

եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն … նա  զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, 

կարէ խափնեցնել: - 47. Սահման էր՝ որ յառաջ չիշխէր եպիսկոպոսն վանացն. 

ապա թէմին մէն իշխէր -  50. 

ԹԷՈԴՈՍ -  Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի 

նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ, որպէս 

Կոստանդիանոս եւ Թէոդոս – 68. 

ԹԷ ՈՉ   -    Տե՛ս   ԹԷ 

ԹԷ ՈՒ    -    Տե՛ս  ԹԷ 

ԹԷ ՉԷ    -   Տե՛ս    ԹԷ 

ԹԷՊԷՏ -  Եւ թէպէտ ու նոմոսով է՝ զանդրանիկն կացուցանել յաթոռ 

ինքնակալութեանն, բայց  վասն  աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է … որ՝ յոր 

հաճին յորդոց թագաւորին … զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 

7. Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր  այս որ կարէ վասն անհնազանդութեան 

թողուլ, բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ տեսան որ այլ մեծ վզէն կայր ի 

ծայրն, նա զայս թուլցուցին – 84. զի թէպէտ եւ բժիշկքն ի պատահմանէ ասեն 

փոխիլ, բայց ի սերմէ է ճշմարիտն – 107. Զի թէպէտ եւ Քրիստոս հրամայեաց թէ՝ որ 

ոք եթող զհայր կամ զմայր, եւ զայլն որ ի  կարգի՝ բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ 

զէդ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին 

պատեհ է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 114.  զի թէպէտ եւ  յառաջն դրած 

կենայ՝ բայց ու յետինն պիտի  որ շատնան: - 171. 

ԹԷՊԷՏ ԵՒ    -    Տե՛ս     ԹԷՊԷՏ 
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ԹԷՊԷՏ ՈՒ    -    Տե՛ս     ԹԷՊԷՏ 

ԹԻԿՆՈՑ -  եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած, եւ աւծութեամբ մէկ են, եւ 

ոնոփորոն ի յերկու ուսն արկանեն  ուրար եւ թիկնոց շուրջառով  ելանեն ի բէմն: - 

66. 

ԹՇՆԱՄԱՆԵԼ - Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ 

թշնամանէ /ծն.թշնամն է/, նա առ կաթողիկոսն մէն  կարէ երթալ գանկտել: - 28. 

ԹՇՆԱՄԻ -  որ սպաննէ զթշնամին անձին իրոյ – 31. 

ԹՈՂ -  Եւ ոչ թագաւորն ի խէչ հայրապետի թող չնստի – 9.  Չէ իրաւունք որ 

թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ. զի Աստուծոյ եւ  հայրապետին աւրինադրակից 

է. թող աւրինաւոր ամուսնանայ: - 9. Եւ առանց դատաստանի եւ երեսոյ թող 

իրավունք չլինի – 13.  Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող ի յետ /գրքում՝ թողի 

յետ/  տայ թէ ոչ նա պատճառ է, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31. ապա որ 

չայնէ՝ նա զվրէժ դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս, եւ մեք անպարտ մնամք: 

- 36.  Ամա ով ուզէ որ ուսնի՝ նա թող ուսնի – 36. քաւէլ թէ կենայ ու մեռնի տղայն՝ 

նա ապա թող կնքեն ու թաղեն: - 47.  Հիւանդանոց ուր կենայ՝ նա չէ պատեհ 

ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ, ոչ ի հիւանդէ եւ յիւր սպասաւորէ. թէ ոչ՝ թող 

համարի թէ զՔրիստոս կու կողոպտէ: - 51. Թող աղէկ գիտենան, որ կու համբերին՝ 

զի չկայ ամենեւին  հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու ծխին  մասն երթայ – 53. Ու թէ 

լինի արժանի քահանայութեան,  նա թող զինք ըղորդ քահանայացնէ - 54.  Ու թէ 

չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի պարոնութեան /գրքուն՝ 

պարոնության/ դարպասն տայ զինք եկեղեցին,  որ առնու զինչ ուննայ – 54. Եւ թե 

ուտէ,  նա ալանի թող ուտէ: - 60. ամ թող տւաւղն եւ  առնաւղն ընտրեն:- 76. Ու թող 

ի ձեր քսակդ չմտէ ի յայն հարամ իրացն: - 79.  Ապա երբ  խիստ թոյլ տվի՝ նա չոր 

հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր պէտքն: - 80. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ 

այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին – 

85. Բայց մենք եկեղեցականքս ներելով զբաժինքն կու տեսնունք պատեհ. եւ 

զաղջկինն իր ազգ թող գիտենան: - 98. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ թող առջեւ 

հոգան այրն ու  կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104.  Եթէ ոք մի  տուն վաճառէ՝ 

ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող լինի իր 

վճարն – 119.  եւ դեռ իրաւունք է, որ  գողունին ամէն դառնայ, զէդ որ գտվի տէրն, 

թող առնու – 121.  նա թէ  իր էլ լինա տարվել ի հետ՝ նա թող երկուքն զգողն 

փնտռեն, ինչուր գտնուն – 136.  բայց թէ երդնու եւ կատարէ, նա թող  ապաշխարէ եւ 

քաւէ: - 149.  Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ՝ նա թող  չորս կրկին վճարէ, եւ ապա 

քաւի. եւ թէ ոչ՝ նա թող յաղքատս տայ, եւ ընդունած է: - 150. Եւ արուեստաւոր, որ 

զմարդոյ իրք գողնայ՝ նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ ոչ նա թող յաղքատս 

տայ, եւ ապա քաւէ: - 150. եւ Աստուած այն անասնով կու յանդիմանէ զտէրն, նա 

թող պատրաստի որ չթուլացնէ Աստուած, որ յինք կամ յիր մարդիքն գայ այն ցաւն. 

թող աւետարան տայ կարդալ, եւ Խ աւր պահէ, ու զայն անսունն զենէ, ու 
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անաւրինաց ծախէ եւ կամ բաժնէ: - 167. կամ թող երթան յանշէնն, որպէս 

սահմանած է իրենց: - 169. եւ թող այս հաստատուն մնայ՝ որ չզրկեն զիրար – 172. 

ԹՈՂԱԾ - Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր առնու, ու մեռնի այն այրն՝ նա թէ կենայ 

առջի այրն այլվայ առնու զինքն՝ նա չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 

98. Եւ թէ յայն միջոցն այն թողած կինն մեռնի՝ նա  բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել – 

101. 

ԹՈՂԵԼ -  որ այրիկն լինայ  թողել զկինն ու գնացել լինայ կինն՝ առել այլ այրիկ ու 

մեռել – 90. բայց թէ զայնոր մէն լինան առել ու զպահաւղին թողել՝ նա պատեհ է որ 

մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147.  Եթէ ոք առուով ջուր 

տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր կարեցն լուծէ զջուրն՝ որ այլոց վնաս այնէ, նա թէ 

արիացուցել լինայ զվնասուն տէրն՝ նա կիսավճար տայ իւրն ապա թէ ոչ՝ որ լաւկ 

լուծել  լինայ եւ թողել անփոյթ՝ նա ի լման վճարէ - 152. 

ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ -  Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ 

մեղաց թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ - 4. Բայց վասն եկեղեցոյն 

հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել խոստովանահաւրն՝ եւ թողութիւն առնուլ, 

թէ  քրիստոնէ լինի – 142. ապա եպիսկոպոսին մեղայ ասէ վասն 

հնազանդութեանն,  եւ խաչ ու թողութիւն առնու, եւ զիւր քահանայութիւն այնէ - 

143. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն – 144. 

ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՌՆՈՒԼ     -     Տե՛ս    ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ 

ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ ԽՆԴՐԵԼ    -    Տե՛ս    ԹՈՂՈՒԹԻՒՆ 

ԹՈՂՈՒԼ -  Զիրաւունս քո պահեցի, մի՛ թողուր զիս մինչև ի սպառ: - 3. եւ ոչ թողու 

եպիսկոպոսն, որ լինի – 30. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն 

լավ է քան զիսայ կամ այլն անուշաձայն, եւ զմէկն թողուն ու մէկալն հարկեն – 34.  

Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ  եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի  եկեղեցւոյն 

բոլոր ու  դուռն ի վերայ՝ որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ՝ չթողուն 

պրոպատիկէ աւազանովն: - 37. Եւ եկեղեցականք չխնայեն զդեկանն  ու զեկեղեցիս 

Աստուծոյ աղջաղջ պահեն. եւ զամենայն աշխարհիկ բաներ թողուն – 37.  եւ ինք ի 

յիր վերայ չթողու զշալակն եւ զպարտք – 39.  եւ թէ թողուն մեր հովիւքն՝ որ գայլ 

զմեզ տանի, նա Քրիստոս առնու զիր վճարն: - 39.  եւ զվաներն աշխարհական 

պարոնայք հոգային, եւ զով ուզէին՝ թողուին ի վանքն ու զոր ոչ՝ նա հանէին: - 50. 

Նա գրած է հիմայ՝ որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր 

ապրնաւքն՝ նա  աւրհնած է յԱստուծոյ, եւ Աստուած զիր մեղքն թողու ու զիր 

ծնաւղացն: - 50. Ապա զմիսն աշխարհականացն թողուն, եւ իրենք զիրենց 

կերակուրն զպատեհւորն ուտեն առանց մսի: - 55. Եւ թէ սարկաւագն, որոյ կինն 

բոզնայ՝ նա թէ թողու զբոզ կինն՝ նա կարէ  երէց լինել, թէ այլ կին չառնու եւ ոչ զայն 

ուննայ, որ բոզցել է. եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ 

թողվաւ – 62-63. Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ 

առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ այլ չթողուն մաւտ՝ ի յուխտ – 80.  
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յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ վասն անհնազանդութեան թողուլ – 84. Ապա 

թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն տունն լինի  լել, նա համբերէ Է  տարի. թէ 

բժշկի՝ նա լել բարի ու թէ ոչ նա թողու զինք իրաւանքն, եւ առնու իր այլ կին – 85. 

Ապա թէ այլ իրաւք աղէկ ուննայ զկինն, նա վասն բոզրածութեան չկարէ թողուլ 

կինն  զայրն – 88. Ապա ի վերայ բանի պոռնկութեանն թողու կինն զայրն – 88. Ապա 

ի վերայ բանի պոռնկութեանն թողու այր զկինն: - 88. Եթէ այրիկն խեվ լինի ու 

պեղծ, եւ թողու զկնիկն, ու պէտ չլինայ արել իր բնաւ, ու կնիկն համբերէ Է տարի, 

նա յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք՝ 

որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ  գիր: - 92. Եթէ ոք վասն 

բոզութեան զիր կնիկն սպաննէ՝ նա սպաննելն չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. կամ 

թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ եւ վասն այնոր թողցաւ/ծն.բոզցաւ/ եւ եսպան զինքն– 

93. Ապա թէ զմէկն սպաննէ ու  զմէկն թողու, նա զէդ մարդասպան դատեն զինքն – 

94. եւ կամ թէ զիր կինն ատէ զոք, եւ յիր սիրելեացն հոգցի ի խէչն տայ երթալ, ու 

զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94.  Բայց թէ կարէ 

դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ է. եւ թէ ոչ՝  թողու, եւ  իր այլ կին 

առնու, եւ զայն ազգն այնեն զինչ ուզեն: - 98. երբ այնով կեցցնէ այրն՝ նա թողուլ 

տան: - 100. Վասն որ առանց իրաւանց զիւր կինն թողու – 100. Այնոնք որ 

աներկեղութեամբ զիրենց պսակով կինն  թողուն՝ առանց բոզութեան եւ կամ այլ 

իրաւնաւք պատճառանաց կոխեն զեկեղեցոյն պսակն եւ թողուն զիրեանց կաննին՝ 

նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի  

պահէն ի դուրս մնան, չհաղորդեն զինք՝ եւ ոչ ի մահ թողուն եւ ոչ ի կեանք: - 100. 

Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ պատեհ որ կինն 

զինք ի փրթման թողու–101. Կին՝ որ առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ 

պատճառանաց, որ հաւնեցնէ զդատաւորն, թողու զայրն ու փախչի՝ նա իրաւունք է, 

որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն  տան – 105. նա կարէ թողուլ զկինն – 105. Վասն 

կնոջ որ թողու  զայրն ու փախչի – 105. Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք 

պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ  Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107.  Եւ ոչ/ 

գրքում՝ ոք/ զայնոք ի շենամէջ  պարտ է թողուլ բնաւ,  այլ ի յետ՝ յիւրեանց 

սահմանած բնակութեանն: - 108. Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ 

հայրն ուրանայ, եւ թողու զինք, ու առանց աւրհնութեան  եւ առանց կամաց հաւրն 

առ այլք երթայ՝ նա այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. որ ոք 

եթող զհայր կամ  զմայր … նզոված է - 114. Վասն որ թողու զիր անասունք, որ 

զայլոց արտ ուտեն – 135. Եթէ ոք զիր անասունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ 

ուտէ կամ զայգի՝ նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան – 135. 

Վասն որ զիր հորն բաց թողու եւ անսուն ի ներս ընգնի – 137. Եթէ ոք զիր հորն  բաց 

թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ նա զայն կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն՝ 

եւ զէդ որ էր անարատ՝ վճարէ նորան թէ անսնով եւ թէ  դրամով: - 137. Բայց  

չթողուն /ծն.չթողուլ/ զինք ի փայտն քան աւր մի մէն, ու ապա տանին  թաղեն – 146. 
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նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք – 146. թէ ու  սիրով լինի վնասն՝ 

նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ – 158. Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան 

անսուն լինի ու տված լինի պոմնով որ ի տունն ուննայր, ու ի դուրս եթող՝ որ 

կերվաւ՝ նա վճարէ: - 160.  Բայց ի վերայ  ամենայնի դատաւորաց ստուգելոյն է 

դատաստանն՝ պնդելն եւ թողուլն: - 166. 

ԹՈՂՈՒԼ ՏԱԼ    -      Տե՛ս   ԹՈՂՈՒԼ 

ԹՈՂՎԵԼ – նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29.  

եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ  ոչ այն որ թողվաւ – 63. այրիկն 

չկարէ առնուլ  այլ կին, քանի կենդանի կենայ  այն որ թողվաւ – 87. 

ԹՈՅԼ -  Ապա երբ խիստ թոյլ տվի /ծն. թուլցվի/՝ նա չոր հաց, կամ ի  նշխարէն թող 

լնու զիր պէտքն: - 80. զի շէնն այնոց անշինութեամբ պահվի եւ գոյանայ լիութեամբ 

այս երկու իրաւքս, որ չտան թոյլ որ ոք յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ 

շինել կամ նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 170. 

ԹՈՅԼ ՏԱԼ   -    Տե՛ս   ԹՈՅԼ 

ԹՈՇԱԿ  վասն զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի 

սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. 

ԹՈՌ     -    Տե՛ս     ԹՈՌՆ 

ԹՈՌՆ,ԹՈՌ - Եւ թէ որդի կենայ դստերացն … նա այնոնք ժառանգ ոչ լինին. եւ ոչ 

թոռն որ ի դստերէն լինի – 109. թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի նոցանէ 

թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք 

թոռունքն – 110. Բայց թէ կտրիճին թոռ /ծն. թոռն/ կենայ՝ եւ ուրդի, որ թոռինն հայրն 

չկենայ, նոյնպէս եւ թէ  յաղջկանէն կենայ թոռ /ծն.թոռն/՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա 

թոռունքն ժառանգեն – 110-111. Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն՝ նա որդի 

եւ դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի ժառանգութիւն – 111.  Ապա թէ թոռունք 

/ծն.թոռունքն/ չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա հայնց ժառանգ է հայրն որդեցն, 

զէդ որդիքն հաւրն՝ անդիմադարձ – 111. 

ԹՈՒԼԱՑՆԵԼ - Եւ եպիսկոպոս որ հրաման տայ կամ թուլացնէ /ծն.թուլցնէ/  զայս՝ 

նա ձգվի ի կարգէն: - 104. նա թող պատրաստի որ չթուլացնէ Աստուած – 167. 

ԹՈՒԼԱՑՈՒՑԵԼ - ամէն քակտելոյս պատճառն ի  յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել 

եւ ի թագավորացն՝ որ թուլացուցել են եւ համբերել ծռաւղացն  հայնչանք որ այս ի 

յայս եղաւ – 42. 

ԹՈՒԼՆԱԼ -  Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին 

զիրիցնին ի հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ – 50. 

ԹՈՒԼՈՒԹԻՒՆ - Եւ գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու 

ծախեն, հայնց որ ի կապալ հանելն՝ եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք 

զէդ սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. զայս թուլութիւնդ ուննան կաննին – 95. 

ԹՈՒԼՑՆԵԼ - բայց թագաւորաց եւ աշխարհաւոր աւրինաւորաց չէ պատեհ զայտ 

այտցեղ թուլցնել – 95. 
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ԹՈՒԼՑՈՒՑԵԼ -  Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ վասն 

անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ տեսան որ այլ 

մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84. 

ԹՈՒԽԹ,ԹՈՒԽՏ,ԹՈՒՂԹ – Չի տալ հրաման աւրէնքս՝ որ ծառայ ի մարդոյ 

ժառանգութիւն ածեն, եւ ոչ ի կարգ եկեղեցւոյ. քաւէլ գայ տէրն եւ թխտով որոշի ի 

ծառայէն՝ եւ ապա կարէ մտանել: - 25. նա … երաշխաւորաւք եւ թղթով /ծն.թխտով/ 

խոստանայ որ այլ չայնե - 59.  սուտ գերէտարութեան թուղթ /ծն.թուխտ/ գրեն ու 

մատնէհարեն – 78. Ապա եկեղեցովն կարէ կեցցնել՝ որ այր չէ, եւ առնու 

ազատութեան թուղթ, եւ  այնով ամուսնանալ կարէ: - 101. եւ ինքն առնու իւր այլ 

կին և տա թուղթ արձակման նորա - 102. կամ վճարէ գինն թղթով եւ վկայաւք, կամ 

դառնայ ծախածն: - 123. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ 

հաստատէ թղթով՝ նա այլ չկարէ փաւշամնիլ՝ ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն – 125. զի 

թէ կամաւք չլինի՝ նա թէ թուխթ եւ ձեռնգիր լինի տված՝ նա  ըղորդ ժառանգութիւնն 

չխանծրի եւ յորժամ գան ի դատաստան, նա առնու անսղալ: - 128. 

ԹՈՒԽՏ     -     Տե՛ս     ԹՈՒԽԹ 

ԹՈՒՂԹ     -     Տե՛ս     ԹՈՒԽԹ 

ԹՈՒՐ  -  վասն զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի 

սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հածելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. Եւ 

գիտել պարտ է, որ այլ հալալ  կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք՝ քան զայն, որ մարդ իր 

թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128. որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր հետ 

եղբաւր դանակ կամ թուր քաշէ - 155. Եւ կամաւորն այն է, որ տայ բրով եւ զմէկայլն 

ի վայր դնէ, ու սպաննէ, կամ քարով քշտէ, նա այն հայնց է զէդ երբ թրով եզարկ ու 

եսպան: - 155. 

ԹՈՒՐՔ -  Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի թուրք՝ մեռնի -  10. եւ դարպասն 

կիսէ ընդ սպանած թուրքին ազգն: - 11. նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ եւ ծիծաղել  

իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստն՝ նա տուգնվի զկէս արեան գինքն՝ զի է՞ր իշխեց 

ծիծաղել: - 157. 

ԹՈՒՐ ՔԱՇԵԼ      -      Տե՛ս    ԹՈՒՐ 

ԹՈՒՐՔՄԱՆ - զի ամէն աշխարհս անասնով մէն չկարեն ապրիլ զէտ զթուրքմանն 

– 169. 

ԹՈՒՐՔՆԱԼ -  Եթէ խաբվի ոք  ու թուրքնայ – 92. 

ԹՊՏԻՐ,ԹՏՊԻՐ -  պարտ է գրել՝ որ եպիսկոպոս որ արհիեպիսկոպոսի գաւառ 

կենայ՝ նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի հնազանդութիւն կենան, որ զիր 

աշխարհավարութիւնն նոցա թըտպրով /ծն.թապտրով/  այնեն – 27.  Ու 

բանադրաւղն  պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ  առնու զիր թըպտիրն /ծն.թըտպիրն/ ի 

բանադրելն – 47. Բայց Ժ աւր պատեհ է որ գնաւղն  տեսնու  եւ զիր թըտպիրն 

/ծն.թպտերն/ առնու – 125. 

ԹՏՊԻՐ      -      Տե՛ս    ԹՊՏԻՐ 



280 
 

ԹՐԾԵԼ -  նա թէ ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փթրի՝ նա վճարէ ծախաւղն 

զկարասի գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ՝ որ դըրուստ ի 

վատ թրծելոյ /ծն.թրծելոյն/ լինայ  պատճառն, եւ ոչ ի դիպելոյ կամ ի յայլ իրաց – 

124. 

ԹՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ -  Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի  սովորական  բառս, ի 

թըւականութեանս Հայոց ՉԺԴ ամին – 4. 

ԹՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ     -    Տե՛ս     ԹՒԱ 

 

                                                      Ժ 

  

  

  

Ժ -  նա Ժ տարի ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա  հաղորդելոյ կարէ 

արժանաւորել – 62. Բայց Ժ աւր պատեհ է որ գնաւղն տեսնու  եւ զիր թըտպիրն 

առնու. ու ի հետ Ժ  աւուրն, երբ զգինն վճարէ՝ նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ 

բնաւ: - 125. 

ԺԱՄ1-   Ապա թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի հետ աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն 

ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա՝ նա որպէս վերոյ գրեցաք՝ է տուժանքն – 22. 

ու հային ի սպաննաւղին հասակն եւ ի խելքն եւ ի բանն ու ի ժամն, եւ ի յայնոր 

վերայ այնեն զքաւութիւնն եւ զտուժանքն: - 33. այլ զամէնն մէկ Աստուծոյ 

սպասավոր համարին եւ զիրենց ըղորդ իրաւունքն զամէն իրք ի յիր ժամն տան: - 

34. Եւ եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն եւ ի թէմն 

փնտռեն եւ ըղորդեն. եւ փիրիսկոպոսներն յամէն ժամ ամէն մէկ զիր վիճակն: - 37. 

Եւ ժամուց իրքն լաւղաւռիասով տալ, որ զդեկանն գրեն ու զժամն վճարեն: - 37. Եւ 

թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ՝ լաւկ որդեգիր, նա զիր ժամուն եւ զգնայուն 

իրք՝ զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. Ապա թէ հարուստ է ու զատական՝ 

նա մենակ պարտի այնել զվճարն ի ժամ – 122. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ 

ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ ժամն գայ՝ նա ի ծախաւղն 

դառնայ – 123. Եւ արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի, կամ հարուն, կամ աւեր 

ծածկած ի մարմինն՝ որ մէկայլն չկարենայ ի ժամն տեսնուլ – 126. Բայց թէ վասն 

աղքատութեան մարդ ընդ մարդ  հաշիւ այնէ պոմնով, եւ տայ՝ թէ կալ զիսայ 

հայրենիքս, ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս՝ ինչվի հանչաք մի  ժամ՝ նա ի յայն 

սահմանեալ ժամն կամ ի յոր ժամ ուզէ՝ որ դառնայ ի յինք իր պոմնով եւ վկայաւք, 

նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129. Բայց թէ ի զարկուց ժամն 

չմեռնի, ու երկու աւր ապրի՝ նա այլ տուգանք չտայ, թէ յետեւ մեռնի – 134. 

ԺԱՄ2 – Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն 

խափանէ - 47. Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի  ծխէն կամ քըշտէ, նա 
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եպիսկոպոսն ու դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ 

ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս 

կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ 

այնէ - 63. Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու՝ նա հերիք այնէ. ու այլ 

մարմնաւոր գործ չայնէ եւ այլ չգիտենայ յաշխարհի բանէն, քան զեկեղեցինն մէն եւ 

զժամն: - 76. վարդապետն չկարէ քահանայի կարգ առնուլ՝ ապա ի վերայ 

սղալանաց կարէ զինք ի ժամէ արգելել – 83. նոյնպէս եւ զամէն դասերն 

կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ 

կտրել,  եւ ի ժամ այնել: - 84. 

ԺԱՄԱՀԱՐՁԱԿ -  Եւ ի ժամահարձակն զյետի  աւրհնութիւնն միակամ եւ սիրով 

տան ժողովրդեանն – 35. 

ԺԱՄ ԱՅՆԵԼ      -      Տե՛ս     ԺԱՄ2 

ԺԱՄԱՆԱԿ -  եւ ձեռաւք իմովք աշխատեցայ եւ փոխեցի զսա ի չար եւ  ի դառն 

ժամանակի: - 4. Եւ թէ բերէ ժամանակն … նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ 

դատեն ու հաւնաւորեն ու դնեն յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21. Մարդ որ մեռնի՝ նա ի 

մահուն ժամանակն ի հոգւոյն  բաժնէն պատեհ է՝ որ առաջ  զիր եկեղեցոյն հոգայ – 

46. Եւ թէ ատեցվոր լինին մէկումէկն՝ անմեղանք՝ առանց բոզութեան՝ նա պատեհ է 

յերկար ժամանակ փնտռել – 87. եւ թէ փակչի ի ծառն ու ի հետ ժամանակի ընկնի ու 

սպաննէ զմարդ … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154-155. 

ԺԱՄԱՏԵՂ - Եւ զայլ քահանայիցն զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ ի 

կարգի պահէ եւ սահմանէ - 35. 

ԺԱՄԱՐԱՐ -  Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր թոռն ինչվի յերեք  երեսքն 

երէց չլինին ժամարար: - 38. 

ԺԱՄՀԱՐԵԼ -  Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ 

իր  տանն ինչ գործ երթայ հոգայ՝ քանց զամէն զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն – 35. 

ԺԱՄՆԵԼ - Բայց թէ մէնակ ժամնէ /ծն.ժմնէ/ մահն, հայնց որ դեռ կինն չլինի 

գիտացել՝ նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. 

ԺԱՄ ՈՒ ԺԱՄ - Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ 

որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ՝ քանց զամէն զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն, 

հայնց որ  ամէն ժամ ու ժամ յիր տեղն լինի: - 35. 

ԺԱՄՈՒՑ -  Եւ ժամուց /ծն.զժամուց/ իրքն լաւղաւռիասով տալ, որ զդեկանն գրեն 

ու զժամն վճարեն: - 37. Եւ թէ ոք երիցու առանձին ժամուց տայ կամ մատղենի, նա 

կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 45. Վասն որ չկայ սահման  որ ժամուց 

առնուն – 53. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ ոչ ժամուց առնու 

քահանայն՝ եւ ոչ հողադրամ: - 53. 

ԺԱՌԱՆԳ,ԺԱՌԱՆԿ -  զի քանի որձ դասուն ժառանգքն բաւեն, նա իգացն 

խափանած է յաւրինաց. զի զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգքն յԱստուծոյ 

Մովսէսի բերանով: - 8. Բայց թէ անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ 
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թագաւորին՝ այլ դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր մահուն 

չլինի ժառանգ աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8. եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն 

իւր եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել – 24. Եւ թէ ժառանկ /ծն.ժառանգ/ որդի 

կենայ, ու իրիրցութեանն լինի, նա զայն եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ  ծուխ տայ եւ թէ 

ոչ – 52. Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ 

վասն ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ - 89. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ ու 

լինին՝ փեսայ կամ այլոք, որք՝ ի դուրս են ի հաւրն սերմէն՝ նա այնոնք ժառանգ ոչ 

լինին – 109. Եւ թէ գրէ կտակ, եւ զիր ծառայն իւր ժառանգ դնէ՝ նա կարաւղ է հայրն 

զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ ծառայի տալ ըստ իր կամաց: - 109. Բայց թէ 

կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ 

զմէկն առնու, եւ ոչ հաւրեղբաւրորդիքն: - 110. Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ 

հայրն կենայ՝ նա հայնց ժառանգ /ծն.ժառանկ/ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն 

անդիմադարձ – 111. Ապա երբ այրիկն լինի որ մեռնի՝ նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր 

ընչիցն այնել ըղորդ է. նոյնպէս եւ զկնկան ի յիրոյն, ի կնկան. եւ թէ տղայ կենայ՝ նա 

երկուքին ի ժառանգ /ծն.ժառանկ/: - 131. Վասն ծառայից եւ որ չկարէ ոք զծառայն 

ժառանգ դնել – 132. 

ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐ -  Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ 

ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն 

մնացական մնայ – 14. Եւ թէ յայս  ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից 

ընկեր կամ ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ՝ հայնց որ մէնակ 

մեռանի, նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21.  Ապա թէ բաժնած 

լինի, եւ կնկանն  ճանչած ի յետ՝ նա իր  ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, զոր դնէ: - 

130. 

ԺԱՌԱՆԳԵԼ -  Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ, նա  իրաւունք է որ 

կտրճերն հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. Եւ թե որդիքն մեռել լինին 

թագաւորին, նա որդոցն որդիքն ժառանգեն /ծն.ժառանգքն/  զթագաւորութիւնն եւ 

ոչ դստերացն – 8. Բայց երբ որդի չկենայ՝ նա անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ 

ժառանգեն – 109. Բայց թէ կտրիճին թոռ կենայ՝ եւ ուրդի, որ թոռինն հայրն չկենայ, 

նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն կենայ թոռ՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա թոռունքն ժառանգեն 

/ծն.ժառանկեն/ -  111. 

ԺԱՌԱՆԳԵՑՆԵԼ -  որ չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել /ծն.ժառանկեցնել/ - 132. 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ – նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի 

ժառանգութենէ: - 15. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն /ծն. ժառանգականութիւն/ 

լինայ տեղին՝ որ իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն տեղոյն տէր կենայ – 17. Վասն 

ծառայից ժառանգութեան եւ կարգի -  25.  Չի տալ հրաման աւրէնքս՝ որ ծառայ ի 

մարդոյ  ժառանգութիւն ածեն – 25. Ժառանգութիւն հայրենեաց: Վասն 

ժառանգութեան աղբարց եւ քոյրվտոց – 108. Բայց ի վերայ գրեալ ժառանգութիւն 

դստերացն՝ հաւրեղբարք եւ հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ դուստր կենայ: - 
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109. Վասն կանանց ժառանգութեան – 110. Կանանց ժառանգութիւն՝ նա այս է 

հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլս, զոր այրկանն գրեցաք: - 110. Ապա թէ թոռանց հայրն 

կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի  ժառանգութիւն – 

111. Թէ  հայրն ծախէ հայրենիք՝ նա պատեհ է, որ որդեցն կամաւք լինի իրենց 

ելնելն ի ժառանգութենէն – 128. նա ըղորդ ժառանգութիւնն չխանծրի – 128. 

ԺԱՌԱՆԿ      -   Տե՛ս   ԺԱՌԱՆԳ 

ԺԲ -  Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել 

զէդ այլ ենք  գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ - 157. 

ԺԵ -  Կու հրամայէ աւրէնքս,մարդ, որ յիր չափ հասակին է՝ ի ԺԵ  տարին, եւ զիր 

անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա  ընդ այն է համարած, 

որ երկու կին լինի առել, եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ:-61. եւ երբ 

զիր հասակն առնու, որ ԺԵ  տարին լինի՝ նա կարէ թողուլ զկինն ու ասել, թէ ես 

չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի. ու է իրաւ: - 105. Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն 

հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին  այնել զէդ այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ - 

157. 

ԺԻՐ - Եւ զայս ժիր /ծն.ճիճն/ կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ պարոնացն – 80. 

ԺԼԱՏՆԱԼ - Վասն որ ժլատնայ տալ զտառպելի վարձն – 158. Մի՛ժլատնալ 

/ծն.շլատնալ/ տալ զտառպելաց վարձն – 158. 

ԺԼԱՏՈՒԹԻՒՆ -  Ապա թէ վասն ժլատութեան /ծն.շլատութեան/ չդնեն արծաւղ, նա 

արտի պատ չկարէ լինալ – 168. 

ԺՈՂՈՎ -  եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա  իմանան զիր խաւսքն եւ 

զպատճառն՝ եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն:-23. 

ապա կու հրամայէ սուրբ ժողովն, որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա 

արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ 

զհարկեւոր տանուտէրքն` եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. եւ ոչ ի սահմանաց 

թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի՝ որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: 

- 30. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակ, որ յամեն տարի հայրապետքն 

ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն - 36.  Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ 

դեռ ոչ զեռսուն  տարին մարդն չէ լցել՝ նա երէց չայնեն – 63. Եւ հավնեցոյց զամէնն 

ի բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի 

վեր նստուցին՝ վասն հարկիցն Քրիստոսի: - 65. նայ երբ գտնվի  սուտն ի վերայն, 

նա զինչ ուննան առնուլ պիտի, ու յայն սուրբ տեղն յուղարկել՝ ում անուն 

զխաբէութեամբն ժողովքն կու այնէր եւ կամ ի յայն  սուրբն տալ՝ յոր տեղ որ  սուտ 

եղաւ ինքն: - 78. 

ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ -  Պարտ է գիտել, որ ժողովարան թարգմանի – 41. 

ԺՈՂՈՎԵԼ -  Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ՝ նա կարեն  ժողովել եպիսկոպոսունք եւ 

ձեռնադրել կաթողիկոս: - 58. նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանողացն որ 
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զմարմնաւոր հունն ժողովեն:-77. թագաւորն ժողովէ զիր զամէն  գաւառապետք եւ 

իշխանք ի յամենայն աշուն, երբ տարոյն մուտքն մտէ - 127. 

ԺՈՂՈՎՈՒՄՆ - եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ այլուի ի յեկեղեցոյ 

ժողովումն  գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի մէկ հաւատ ի Քրիստոս – 42. 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ - Վասն հարկու որ առաջնորդքն առնուն ի ժողովրդոցն – 21. 

Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք 

տանի ժողովրդեանն – 21. եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան 

ժառանգ դնել՝ քանց զայն որ ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ հայրապետին եւ 

ամենայն ժողովրդեանն արժանի այնեն: - 24. Վասն որ ժողովուրդն խուխայ այնեն 

ի վերայ եպիսկոպոսին – 29. Եթէ ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն 

խուխայ այնեն եւ իր այլ հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր եւ կէսն 

չար կենան ու ասեն՝ ու կէսն բարի, նա չէ պատեհ  որ ի կասկած թողվի այն 

հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. Վասն մայր եկեղեցեաց եւ իրենց ժողովրդեանն – 30. 

Վասն որ չհաճի ժողովուրդն յերէցն – 34. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ 

թէ ինայ  երէցն լավ է քան զիսայ կամ այլն անուշաձայն – 34.  Եւ զայլ քահանայիցն 

եւ զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ ի կարգի պահէ եւ սահմանէ - 35. 

Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ անուշացնէ 

անուշ պաշտելով եւ ամեն  ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 38. 

Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն 

խափանէ. ապա զքահանայ կամ զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ 

այլոց տեսով բանադրել: - 47. Եւ թէ ժառանկ որդի կենայ, ու իրիցութեանն լինի, նա 

զայն եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ ծուխ տայ եւ թէ  ոչ.  որ թէ խելք ուննայ, որ 

զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր, եւ թէ ոչ՝ նա ծխերն հայրենիք չէ իր՝ ապա 

եկեղեցոյն է ծուխն: - 52.  Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն՝ քան զիր հալաւն ու 

զպառկելիքն. եւ այդ նոր դիր է նոր սահման՝ որ ոչ է յառաջնոցն, ու անգէտ 

ժողովուրդն հաւնել են տգիտութեան: - 53. Բայց թէ  երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի 

ծխէն կամ քըշտէ, նա  եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն 

զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. 

Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ եւ 

յառաջ ինքն առնու եւ հարկեւորացն տայ, եւ ապա զայն երէցն բաժնէ 

ժողովրդեանն: - 63. նա Աստուծոյ եւ ի ժողովրդենէ /ծն. ժողովրդեանն/ առցէ 

զվրեժն: - 74. 

ԺՈՂՎԵԼ - արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ 

զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29.  Ապա թէ 

յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն՝ նա առանց կաթողիկոսի ոչ լինի կամ իր  

հրամանացն՝ որ հրամայէ եւ եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն, որ զայն ժողվէ զամէնն – 

29. Բայց թէ  ժողվէ զիր գինն ու տայ  յիր տէրն՝ նա պատեհ է որ վասն  
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քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք–133. եւ ժողվին/ծն. ժողվեն/ զայլ 

շինութեան աղէկ մարդիկն – 139. 

ԺՈՒԺԵԼ -  եւ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել – 61. 

ԺՈՒՄ - ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն - 42. 

  

                                         

  

  

                                                       Ի 

  

  

  

  

Ի/նախդիր տրական հոլովի հետ/ - Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք 

գնան յաւրէնս Տեառն:-3. Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս, ի 

թըւականութեանս Հայոց ՉԺԴ ամին՝ ի հայրապետութեան Տեառն Կոստանդեայ եւ 

ի թագաւորութեան  բարեպաշտին Հեթմոյ եւ որդոյ սորա Լեւոնին:-4. եւ ձեռաւք 

իմովք…  փոխեցի զսա ի չար եւ ի դառն ժամանակի: - 4. յԱստուծոյ կարգեցաւ  

թագաւորութիւնն, եւ յԱստուծոյ տեղին է համարած ի յերկրի: - 5. Ու կարաւղ է 

թագաւորն յիր առողջութեան եւ ի մահուն կտակ գրել – 8. զայս այն տաճկին տան 

գին, որ ի թագաւորին երկրին կենայ: - 10. Ի քաղաքի եւ ի բերդի շէնք՝ պատեհ է որ 

ամէն երկիրն աւգնեն ամէն իրաւք – 14. Վասն իշխանաց  եւ այլոց, որք ի թագաւորի 

ի հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն լինին – 15. Թէ իշխան կամ այլ  ոք՝ որ ի 

թագաւորի ծառութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի, եւ իրք պատճառ անի 

թագաւորին, հայնց որ մեռնի իրաւնաւք, նա եղբարքն եւ որդիքն … վասն հաւրն 

մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի  ժառանգութենէ: - 15. նա պատեհ է, որ  

յարհիեպիսկոպոսին ի  հնազանդութիւն կենան – 26. եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր 

կու գայ զինչ է - 27. երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե շուտ գնա ի յինա բանն – 32.  

Եւ  զայլ քահանայիցն եւ զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ ի կարգի պահէ 

եւ սահմանէ - 35. Եւ Պաւղոս ասէ՝ կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ 

զառաքեալս եւ երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս - 40. Եւ աշխարհի 

էրեց՝ որ անորդի մեռանի, նա եպիսկոպոսն զհալաւն զամէն եւ զանկողինն առնու 

... ու այն որ ի պռուգացն՝ երէցկնկանն լինի, եւ ի պարոնութեանն ի հրամանքն է 

մնացել – 52.  ապա թէ կենա իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի 

եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52. Մեծն ի  

հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր  յԵգիպտոսին /ծն.յԵգիպտոսն/, որ  այլոց իշխէր ի 

հին սահմանն, եւ ի հետ սորա՝ Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն – 56. Բայց եւ 
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Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ հարկեւորած էր, եւ ի 

կաթողիկոսութեան աստիճանի էր՝ չէր ի պատեհութեան, եւ զմայրաքաղաքաց 

եպիսկոպոսաց զձեռնադրութիւնն ինքն  տայր – 57. Յառաջ եղենտիարքն են, որ են 

թագադիրք. եւ ուննան սքեմ ոսկի դիպակ վզնատաշենք, եւ ի ձեռին շալկեն 

գաւազան ոսկի – 68. Ուննան նոյնպէս սքեմ, եւ փակեղ ի գլխին, եւ կրկնապատ 

գաւտի: - 69. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ 

զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի – 74. Եւ այս իրաւունք ի երկու դեհն 

մէկ է՝ ի յայրկանն եւ ի կնկանն: - 86. Եթէ ումեք կին ի  բոզութեան /ծն.բոզութիւն/ 

բռնվի …նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն – 96. Եթէ ոք կին ուննայ, 

ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ պատեհ որ  կինն զինք ի փրթման թողու 

– 101. Կին՝ որ վասն մեղաց ի ծառութեան /ծն.ծառութիւն/ տարվի կամ ի յայլ ինչ որ 

նման է սորա … զի արք կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն … բայց զինչ ցեղ 

ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն անսղալ առնու – 106. Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ պարտ է 

թողուլ բնաւ, այլ ի յետ՝ յիւրեանց սահմանած բնակութեանն: - 108.  ապա թէ 

դիաթէկ այնէ՝ նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ 

պակսեցնել: - 109. Զի թէպէտ և Քրիստոս հրամայեաց թէ՝ որ ոք եթող զհայր կամ 

զմայր, եւ զայլն որ ի կարգի՝ բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս հաւր 

կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ  այնէ 

հաւրն կամաւք այնէ - 114. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն՝ նա  այս է որ 

չորեքկին վճարեն, եւ խրատեն զիրենք ի դռան, որ այլքն  վախեն: - 127. Եթէ ոք զիր 

անասունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ  զայգի՝ նա չափին չուանով 

զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն /ծն.յիրոյն/  տան – 135. թէ հայնց որ յայնոր է 

պատճառն՝ որ սպանվաւ՝ նա զարեան գինքն տան – 141. թէ ու սիրով լինի վնասն՝ 

նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ – 158. եւ յիմանան թէ այն ծառն քանի 

արժենայ, եւ թէ  որչաք պտուղ  կու տայր ի տարոջն /ծն.տարւոջն/ - 161. 

Ի / նախդիր հայցական հոլովի հետ/  -  Երանեալ են անբիծք ի  ճանապարհի, եւ ոյք 

գնան  յաւրէնս Տեառն: - 3. ի  ճանապարհս նորա գնասցեն: - 3. Դու պատուիրեցեր 

զպատուիրանս  քո, ի պահել ինձ յոյժ: - 3. Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ 

ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ զպատուիրանս քո: - 3. Խոստովան եղէց  քեզ, Տէր, 

յուղղութիւն սրտի իմոյ – 3.  վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն 

ի  նորոյս՝ հայնց որ իսկի չէին ի հասկնալ – 4. բազում աշխատանաւք աշխատեցայ 

ի դատաստանագիրքս ծերացեալ մտաւք – 4. Եւ ես բազում աշխատութեամբ 

փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր  հեշտալուր եւ ի 

սովորական  բառս – 4.  նոմոսով է՝ զանդրանիկն կացուցանել յաթոռ 

ինքնակալութեանն–7. յոր հաճին յորդոց թագաւորին … զայն կացուցանեն յաթոռ 

ինքնակալութեան հաւրն – 7. յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. եւ յոր 

հաճին յայնոց՝ նա հետ թագաւորին մահուն զայն դնեն յաթոռ հայրապետով – 8. Եւ 

զդստերսն իրաւունք է՝ որ ի նահապետութեան տուն կարգեն – 8. Բայց թէ 
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անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, նա  կարէ 

հայրն թագել զինք ի պոման – 8. զեղբաւր որդիսն դնեն երկրին հաւատարիմքն 

յիրենց պարոնին աթոռն – 8. Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ քաղաք 

եւ բերդ՝ եւ մեծ գետոց կանդարայ՝ եւ հոգետուն ի վերայ մեծ ճամփնի եւ ի կապննի 

երկրին: - 9. Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա չէ պատեհ 

այլ մարդ սպաննել – 9. Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ նստել՝ քաւէլ թէ ինք 

հրամմէ եւ  յիր սեղանն՝ քաւէլ հայրապետն: - 9. Եւ ոչ թագաւորն ի խէչ  

հայրապետի թող չնստի - 9.  Եւ թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ  ածել, նա երեք 

հետ պատեհ է որ ձենել տայ՝ թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. եւ զայնոք որ ի մեղայն 

/ծնմեղայ/  գան եւ մեղացուք լինին, նա  աւերէ զիրենց զաւդվածքն  եւ չսպաննէ - 10. 

Եւ թէ ոք  զքրիստոնէ տուրտվել  լինի ի թուրք՝ մեռնի. կամ խրատվի ի յաչսն կամ 

յերկու ձեռսն եւ ապաշխարէ:-10. Զբերդտուքն եւ  զայնպիսիքն անհնար պիտի 

սպաննել եւ զկինն ու զորդիսն ծառայ  տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. Եւ որ 

այսոր ուժ չուննայ՝ որ վճարէ՝ նա ծախեն զինքն ու զիր  տունն ու զինչ ուննայ ու ի 

գինն  տան, զարդ  ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 10. Եւ թէ յոչ կամայ լինի 

սպաննութիւնն՝ նա կէսն այսոր է գին որ ի դարպասն տան – 11. Եթէ քրիստոնէ 

զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ՝ նա նորա արեան վրէժխնդիրն թագաւորին է, որ 

խրատէ եւ ի յապաշխարութիւն հասցնէ: -11. եւ զայլն ի յայլ դատաւորքն թողու՝ որ 

նոքա հոգան: - 11. Եւ որ գաղտուկ մեղանք լինի յերկիրն՝ զայն խոստովանհայրքն 

ուղղեն: - 11. Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ շահին՝ 

թագվորին է - 11. Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն այն է՝ որ զամէնն յիրուր քշտեն – 11. Եւ 

զոր իշխան՝ որ յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս է շահն ընդ պարոնն: - 12. զի ինքն յիրմէ 

գնաց ի ծեծ: -12. Ոսկի եւ ոսկով կտաւ՝ որ ի շահն ուրդի՝ թագվորին է - 12. 

Ոսկէհանքն թագվորին է, եւ արծաթհանքն ի կէս է ընդ երկրին պարոնն եւ ընդ 

թագվորն. եւ երկաթն ու պղինձն ու կլայեկն՝ յորում երկիր գտնվի՝ այնոր է: - 13. եւ 

չիշխէ ոք՝ յայն որ առանց թագավորին դիր յաւելցնէ: - 13.  Եւ ի շաբաթն  աւր մի 

պարոնին բանի – 13. Եւ ջորին եւ ձին եւ էշն չտայ. զի  յամէն տաւներտն որ են ի 

տարին՝ ԺԲ տարպայ՝ գան ծառայեն պարոնին:-13. Եւ ի բերդն  երկու ճանպահ հաց 

տանեն եւ երկու աղ:- 13. Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ 

կամ ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն 

մնացական մնայ–14. Մի՛ լիցի թագաւորին յայն ձեռնարկել – 14. Նոյնպես եւ 

իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել՝ որ ամէն 

մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն ուննայ, եւ չլինին ի վերայ յիրաց 

պատճռայոյզ ի պիղծն: - 14. Վասն որ  ոսկէհանք գտնըւի  թէ ի յիր հողն եւ թէ յայլ 

իշխանաց, որ ի  հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ 

յերկիր որ ընդ թագաւորի հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա  

թագավորին է - 15. կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ  ամէն մարդոյ գետններ՝ 

ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր պիտենայ – 16. Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ՝ որս այնէ, 
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նա ի տասնէն մեկ տեղոյն տիրոջն տայ – 16. Վասն որ յիւր աւերակք կամ ի տեղ 

ոսկի գտնըւի կամ արծաթ – 17. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակքն՝  յարտ կամ յայգի 

ոսկի գտնու կամ արծաթ … ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ տեղոյն տիրոջն: - 17. 

եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ՝ թէ այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն՝ նա կիսէ ընդ ինք 

զայն հնկակն: - 17. Եթէ երկու մարդ յիրար  անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք 

լինին՝ նա տուգանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. Բայց տեսնուլ պիտի եւ փնտռել եւ 

իմանալ զմտնելոյն, որպէսն ի վարձն ու ի ամէն /ծն.յամեն/ կերպ: - 18. Եթէ ոք մշակ 

վարձէ՝ ու առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի բան, կամ իրք տայ վերցնել՝ 

որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի 

կարիքն, ու ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 18-19. Յայտնի է, որ յառաջն 

եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն  այնոր 

այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն. եւ ի հիմայ ի կուսան եւ ի միաբանութիւն 

վանից աբեղայք: - 20. Նա ի հիմա կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր 

եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ՝ ապա ի միաբանութիւն 

մնայ իրքն աթոռին: - 20.  եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք տանի 

ժողովրդեանն եւ զայնչաք սահմանած հարկն առնու ի սուրբ եկեղեցոյն եւ ի յայլ 

եկեղեցականացն ի պէտքն – 21. ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր 

ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հեծելվոր որ թրովն իր  այնէ 

զթոշակն: - 21. որ եփ  զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին՝ այլ չկարէ պակսեցնել 

եպիսկոպոսն յիր /գրքում՝ յին/ ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. նա 

զիրենց իրքն խնայեն ի յայն կարիքն – 21. նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ 

դատեն ու  հաւնաւորեն ու դնեն յեկեղեցւոյն  կարիքն: - 21.  նա առնուն զկարգն եւ 

ի դարպասն տան  զինք – 21.  Ապա թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի հետ աւրերոյ մեռանի, 

նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա՝ նա որպէս վերոյ 

գրեցաք՝ է տուժանքն. եւ թէ ի կարծիք լինի՝ նա տուժանքն այնոր 

ապաշխարութեամբ լինայ՝ զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: - 22. Վասն որ  մարդ 

յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ յիր  տունն տանի – 23. Ապա թէ  ի գողութիւն բռնվի՝ նա 

զկարքն առնուն ու  դարպսուն նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն՝ զէդ գողոյ ու 

անհաւտի – 23. Եթե եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու  գայ 

յուղղութիւն՝ նա չկորսնէ վասն այնոր իրք: - 23. եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա 

իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն՝ եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի 

շատն եւ ի քիչն: - 23. Չէ ամենեւին  սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի 

հայրենտրութիւն գրած – 24. Վասն եպիսկոպոսաց՝ որ չմերձենան յաշխարհական 

գործ – 24. Եւ թէ ոք յանդգնի՝ նա ձգվի յաթոռոյն եւ տուժվի ի դարպասն:- 24. Չէ 

ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան 

մերձենայ. քան զամէն եկեղեցւոյն եւ զեկեղեցականացն դատըստներոյն բաներն 

ուղղել ի ճշմարիտն – 24.  Եւ պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ 

բարեգործութեան բանն ի չար  չդառնայ – 25. Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ 
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կամ անարժան խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա պատեհ է՝ 

յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ 

չկարէ կոչիլ վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց 

վկաութեան – 26. նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի հնազանդութիւն կենան 

– 26. Եւ ի դարպաս ու ի հանդէս պատեհ է, որ հնազանդութիւն այնէ եպիսկոպոսն  

արհիեպիսկոպոսին –27. ամենեւին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և 

ի  թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու կու 

գրեմ, չկարցի այլ ցեղ գրել, քան զոր յաւրինակն գտայ – 27. նա չէ բնաւ արժան զայն 

ածել յեպիսկոպոսութիւն – 27. Եւ զայս հերիք այրէք զսակաւս ի լսել: - 27. Չկայ 

ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ 

բնաւ – 28. եւ ապա թէ ի մեղանքն գտնվի եպիսկոպոսն,  նա տուժեն ըստ 

մեղանացն: - 29.  Եթէ ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն 

եւ իր այլ հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր եւ կէսն չար կենան ու 

ասեն՝ ու կէսն բարի, նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած 

լինի – 29. Եւ տեսէք՝ թէ քանի՞ պնդանք կայ հայրապետացն և այլ դատաւորաց 

եկեղեցոյն, որ վասն կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 30. Կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին – 30. 

այլ գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն առնուն իրենց քահանայից գիտելութեամբ: - 

30.   Ապա թէ ուրդի որ ի ճանպահ հարամիք ի վերայն ընկնին՝ ու կամ ի յայլ տեղ, 

որ կամենան զինքն ու զիր ընկերքն սպաննել, նա վասն այնոր սպաննէ զթշնամին 

անձին իրոյ, նա երթայ առ եպիսկոպոսն՝ եւ երբ յիմանայ եպիսկոպոսն՝ նա զինչ 

կամենայ կարէ այնել՝ թէ տաճիկ սպաննէ եւ թէ անհաւատ դէպ ի Քրիստոս –31. եւ 

թէ հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ այսպիսիք – նա կարգ քաշէ՝ զինչ 

եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն – 32. Վասն վարդապետին որ 

զաշակերտն յուսցնելն քշտէ որ մեռնի – 32. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ 

քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն  սպաննաւղ է - 32. ապա այլ տուժանք չկրէ ի դարպսէն 

այն որ ի յուսցնելն սպաննէ - 32. Եւ թէ երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե  շուտ գնա 

ի յինա  բանն, կամ՝ հետ մարդոյ հետ հաս եւ ելնէ ի  փողոցն ընդ մարդ դիպի՝ որ 

մեռնի՝ նա դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն – 32. Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին 

շատ փնտռումն պատեհ է, որ այնեն՝ ու հային ի  սպաննաւղին հասակն եւ ի խելքն 

եւ ի  բանն ու ի ժամն, եւ ի յայնոր վերայ այնեն զքաւութիւնն եւ զտուժանքն: - 33. 

նա տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33. Եւ ժողովուրդն չէ 

իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ կամ այլն անուշաձայն, եւ 

զմէկն թողուն ու  ի մէկալն հարկեն, եւ ի խալապայի պատճառ լինին եւ մեղաց – 34.  

Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ՝ նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի 

մէջն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ  անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. այլ 

զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասավոր համարին եւ զիրենց ըղորդ իրաւունքն զամէն 

իրք ի յիր ժամն տան: - 34. զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն՝ նա Աստուծոյ շնորհքն 
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ընտրեաց ու մեծ արար զնա  յեկեղեցին: - 33.  եւ այնոց սահմանովն զաւտարքն 

հիւրընկալեն եւ մեծարեն որ յեկեղեցի գան: - 34.  Վասն որ չհաճի ժողովուդն յերէցն 

– 34. Եւ երբ նոքա առնուն՝ նա գան եկեղեցականքն յեկեղեցին ի մէկ տեղ ու բաժնեն 

– 34. եւ այրի իրիցկինն՝ որ իր էրիկն յեկեղեցոյ սպասաւորութիւնն լինի մեռեալ  եւ 

ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ կենայ՝ նա  յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ 

տան առանց խալապայի: - 35. Աւագ  եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ 

եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ՝ քանց զամէն 

զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն, հայնց որ ամէն ժամ ու ժամ յիր տեղն լինի: - 35. Եւ 

զայլ քահանայիցն եւ զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ ի կարգի պահէ եւ 

սահմանէ - 35. Եւ ի ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ եւ սիրով տան 

ժողովրդեանն, եւ զէդ  սիրուն եղբարք երթան հանգչին: - 35. զի մենք յայս /ծն. ի 

յայս/  կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: - 36.  զի երբ ի սրբոյն ի սահմանէն 

չեն ի պատկառիլ՝ նա ի մերոյս ո՞րպէս: - 36. Բայց ինձ Սմբատայ՝ ծառայիս 

Քրիստոսի՝  յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս  գտնուլ զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ 

գրեալ սահմանն – 36. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակ, որ յամեն տարի 

հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն – 36. Եւ հետ այսոր 

զարծաթսիրութիւն եւ զկաշառն բառնան՝ որ բնաւ չբանի յեկեղեցիս Աստուծոյ: - 37. 

Եւ եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն եւ ի թէմն 

փնտռեն եւ ըղորդեն.  եւ փիրիսկոպոսներն  յամէն ժամ ամէն մէկ զիր վիճակն: - 37. 

Եւ կենան երկեղած յԱստուծոյ, եւ զամէնն ի բարին յորդորեն եւ զչարն լռեցնեն – 37. 

Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի եկեղեցւոյն 

բոլոր ու դուռն ի վերայ՝  որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ – 37. Եւ զայս 

գլխաւորք եկեղեցւոյն ի կահրայ տան այնել – 37. Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր 

բանից յայսր /ծն.յայսօր/ իրք պակասեցնէ՝ նա սաստիկ պատուհաս կրէ՝ եւ ի 

կարգէն ընկնի – 38. Եւ այս ի վերայ ամենայն ազգ եկեղեցականի յիշվի՝ ի մեծ եւ ի 

փոքր: - 38. Եւ յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի  բան մերձենալ, 

քաւէլ զիրենց որդիքն՝ որ յուսումն լինին: - 38. Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի 

դուրս ձգվի՝ ինչվի հայնց գոյ ի խելք՝ զէդ առաջնորդն կամի: - 38. Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ 

ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր թոռն ինչվի յերեք երեսքն երէց չլինին ժամարար: - 38. Եւ 

զայս ամէնս եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ պահել, եւ այս այնով լինի՝ որ ինք 

չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով. ի վանք եւ ի դուրք զամէն մեկ ի յիր սահմանն պահէ: 

- 38. Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ  յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ 

անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ  ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 

39. եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ քարոզութեամբ՝ գիտուն վարդապետաց 

քարոզութեամբ՝ կշտացնէ զիրենք, նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն ի շուրջ 

գալով եւ զբանն Աստուծոյ ուսուցանելով եւ հաստատելով ի  սէր եւ յերկեղն 

Աստուծոյ – 39. եւ այսով մեծ հերձուած եւ կռիւ ածին ի միութիւնն – 40. որ լնուն 

զեկեղեցիս միաբանութեամբ եւ սիրով ի փրկութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ: - 40. Եւ ի 
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յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ  գրել էր  ի հաւս 

աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն՝ ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա եւս թէ զայն 

զամէնն  գրել էի՝ նա կարի շատ էր լել: - 41. Պարտ է գիտել, որ ժողովարան 

թարգմանի՝ որ հաւնիկ լինի ամենայն ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ 

եւ միահաւատ ի մաւր մեր հանգչիլ ի գիրկ, եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին 

եւ զարիւն հաւրն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ զոր վասն մէր էհեղ, եւ այնով միանալ 

ի մէկ, վասն զի և առաքեալքն ի մէկ կեցան եւ զմեզ ի մէկ  ուսուցին – 41. եւ մէկ է 

ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն  գան՝ ի մէկ 

կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի  մէկ հաւատ ի Քրիստոս – 42. Ու ի յայն կու հային՝ թէ 

զեկեղեցեաց անուանքն այլ եւ այլ են այրել – 42. Բայց արդ ի՞նչ աւելաբանեմք. 

ամէն քակտելոյս պատճառն ի յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել եւ ի թագաւորացն՝ 

որ թուլացուցել են եւ համբերել ծռաւղացն, հայնչանք որ  այս ի յայս եղաւ – 42. եւ 

իջուանքն յայն դիպի, որ յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ յուրաքանչիւր  հայրապետք 

ազգաց յիրենց երկիրն իջևանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին՝ վտանգելոցն եւ 

անկարաւղացն՝ տառապելացն եւ ուսումնաւորացն, հայնց որ զիրենց  ամէն 

պէտքն  յայնկից ուննային՝ այրկտին ի յայրկտոյ վանքն եւ կնին ի կանեց: - 42-43. 

նոքա ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն յայլ հալծնաց գործերն հանեն. եւ ի յայն 

աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն դնեն զամէնն – 43. Վասն այսոր 

հրամայած է եւ սահմանած, որ տան զայս բաժին ողորմութիւն ի վաներս եւ զայս 

անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն, որ  աւգտին միաբանքն եւ 

աւտարքն – 43. զայսու ընծայաւք եւ մատղնով հրամայած է, որ ի վաներն երթան 

այնեն: - 43. Եւ զինչ այլ յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, նա  մեծ վարձք է՝ որ 

կարաւտածքն ուտեն եւ հագնին: - 43. Եւ վասն  այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ 

թէ ոք պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Եւ 

հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա ամենեւին 

պառկելիքն ու  հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. նոյնպէս 

եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն՝ պառկելիքն եւ հալաւն, 

սաւլերն եւ գաւտին՝ եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ. եւ յերիցուն 

մատղէն ամէն մորթին եւ յետի կիցքն դմակովն, ու խասապն եւ ճրագուն ի  վանքն 

– 44. Եւ շողահացն ու հատիկն՝ այն եկեղեցոյն, յոր տան: Ապա թէ վանաց գեղ  լինի, 

նա ի յիր վանքն տայ- 44.  Վասն որ ի նոյնս է բանս՝ յիրիցնին – 45. Ու երիցնին տան 

զիրենց հասն ի վանքն – 46. Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի  հոգւոյն 

բաժնէն պատեհ է՝ որ առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ, որ  ի ներքն լինի կնքած եւ իր 

ծուխ լինի կեցել – 46.  Բայց ու եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ 

վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ, ու յետեւ ի դատապարտութիւն 

ընկնի յԱստուծոյ կամ ի հայրապետէն – 47. Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ 

տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի բանադրելն – 47. Բայց թէ ոք առանց հրամանաց՝ 

հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն, առանց հրամանաց, նա զայն այլ 
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եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. Վասն մեղաց Աստուած կու տայ 

զմեզ ի ձեռն անաւրինաց: - 48. Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ 

տեսնու եւ փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48. զի ամենեւին աւրէնս չէ ի 

տալ որ բիճն երէց լինի – 49.  Կու հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն 

խառնին եւ ոչ հարկտուքն յիրիցնին – 49. նոյնպէս եւ յեկեղեցականացն ով և լինի, 

որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ ի կարգաւորսն /ծն. կարգաւորքն/ խառնել: - 50. Ապա 

երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա  տանէին զիրիցնին ի հեծել եւ այնկից 

ի վեր թուլցաւ. որ խառնեցան յիրար. զի ոչ թագաւորք չմնաց ի Հայք: - 50. զով 

ուզէին՝ թողուին ի վանքն – 50. Նա գրած է հիմայ՝ որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ 

յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր ապրնաւքն՝ նա  աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. Վասն 

որ թագաւորք եւ իշխանք ի վանք  իջուանք առնուն – 51. Սահման է յաւրինացն՝ որ 

թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, 

նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 51. Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ  երբ ի վանքն իջնուն, 

նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ ի շուրջ գայ ի վանքն ապա հարկաւք որ ծածուկ 

կենայ – 51. Եւ  աշխարհի էրեց՝ որ անորդի մեռնի, նա եպիսկոպոսն զհալաւն 

զամէն եւ զանկողինն առնու … ու այն որ ի պռուգացն՝ երէցկնկանն եւ ի 

պարոնութեանն ի հրամանքն է մնացել – 52. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ 

ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է - 52. Չկայ ամենեւին հրամանք յաւրինացն՝ բնաւ 

հողադրամ առնուլ ի մեռելոց թաղումն: - 52. Եւ գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, 

որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի կապալ հանելն՝  եպիսկոպոսաց 

թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. Եւ այս բանի 

մեղքն, ի յառաջնորդաց շլնիքն է: - 53. չկայ ամենեւին հրամանք, որ  երէց ի յայլ 

երիցու ծխին մասն երթայ – 53. Ու թէ չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի,  

նա թող ի պարոնութեան /գրքում՝ պարոնության/ դարպասն տայ զինք եկեղեցին, 

որ  առնու զինչ ուննայ – 54. Եւ աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ, եւ ոչ 

վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն մեռելոց՝ կամ մատաղ այնեն – 55. Եւ աշխարհի 

իրիցնին չէ պատեհ, որ մատղին՝ որ ի վանքն երթայ՝ հակառակին: - 55. թե չիք, 

քակվի շէնքն եւ կամ փիրիսկոպոսովն լինի ի պակասութիւնն /ծն.պակաս/: - 56. 

Բայց թէ  խղճայ եպիսկոպոսն ի քակելն՝ նա կարաւղ է: - 56. Մեծն ի հայրապետսն՝ 

Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին սահմանն, եւ ի հետ սորայ՝ 

Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն – 56. զի ի յոր շատն ի յաղէկ դեհն հաճին, նա զինչ 

որ այլք հակառակ վկայեն՝ նա աղէկին  հաւնի որ լինի: - 57. Եւ յայլ 

իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի,նա կայ հրամանք որ 

կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի  յԵփեսոսէ ու ի 

Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ – 57. Զի 

զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին  ու իր կարգակցերոյն եւ 

ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ ընտրաւղութեամբ նստուցանեն յաթոռ – 

58. Ու թէ այլ յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ՝ եւ զէդ 
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պեղծ եւ անզգամ մարդ վստահի ձգվի: - 59. Վասն արգելելուն եկեղեցականաց 

դեկան տալ ի վաշխ – 59. Եւ թէ իսկի եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան 

տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ 

չայնե՝ ու զոր արար՝ նա ապաշխարէ ու քաւէ - 59. աղաչանք գրեն ի կապաւղն որ 

արձակէ: - 59. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ 

եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի 

եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ. եւ վճառել տայ ծախաւղին 

զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ: - 60. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր 

ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին վզենկի ի յիրքն՝ եւ ոչ յայնցոր տառպելնայ գնաւղն: - 61. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ յիր չափ հասակին է՝ ի ԺԵ տարին, եւ  զիր անձն ի 

կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա ընդ այն է համարած, որ երկու 

կին լինի առել, եւ այլ ի  քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. Ապա թե 

ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ յեկեղեցւոյն դուռն եւ ի ներք 

չմտնէ ու ելնէ հետ այլ ապաշխարաւղացն … նա ապա  հաղորդութեան արժանի 

լինի – 61. Զի զայս ի Նիկիայի սահմանն ամրացուցել են  եւ կապել – 61. փնդռեցի 

յերեսուն գլուխն եւ գտի – 61. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք համարած 

քահանայից իրենց հետեւողացն ի յայն գործն: - 61. Եւ զայս ի սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորչին  սահմանն էլ գտնուս փակած – տես ի յերեսուն գլուխն ի սուրբ 

Գրիգոր Լուսաւորչին – 62. ես Սմբատ սպարապետս փնդռեցի ի  կանոնքն եւ գտայ 

– 62. նա ապա հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել, որ յեկեղեցի մտէ եւ հաղորդի: - 62.  

Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ  զամէն արի կենաց  եւ փնտռէ ի վերայ 

քահանայիցն եւ սարկաւագացն  վասն բոզութեան եւ զոր գտնուի յայս գործս՝ նա 

այն ի յիր սրտին խեղճն է մնացել: - 62. Եւ այս հանչաք էր գրած ի կանոնքն, ու այլ 

յառաջ չէր գնացած – 62. եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն 

որ թողվաւ, ոչ ի կեանս /ծն.կեանք/ եւ ոչ յետ մահու: - 63. Եւ թէ ի  քաղաքն 

եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսին 

հրամանացն ժամ այնէ - 63. Եւ թէ ոք իր ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի՝ 

եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ տեղ մսխէ, նա  նզոված է ի սուրբ 

հայրապետացն: - 64. վասն զի Աստուած զերկնային դաս հրեշտակացն 

զաստիճանաւորսն արար իւր ի սպասաւորութիւն. եւ զերկրաւորքս նոյնպէս ի 

տէրութիւն եւ ի պարոնութիւն: - 64. Ապա զայս խրատ կու տայ՝ որ չնայի ոք ի 

յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու նախանձով չարի, ապա ըստ ինքն ի վայր հայի  

յայլ ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն – 65. Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի 

յիր աւուրքն զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի 

յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65. Եւ հավնեցոյց 

զամէնն ի բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան 

զամէնն ի վեր նստուցին՝ վասն հարկիցն Քրիստոսի: - 65. քահանայքն ի քաղաքն 

կենան, եւ  իրիցունքն ի գեղ եւ յագարակ – 66. եւ աւծութեամբ մէկ են, եւ ոնոփորոն 



294 
 

ի յերկու ուսն արկանեն ուրար եւ թիկնոց շուրջառով ելանեն ի բեմն: - 66. Եւ Զ 

դասք են սարկաւագունքն. եւ սքեմով նոյն են, բայց անգաւտի կանգնին՝  եւ ի ձախ 

թեւն ուրար: - 66. Եւ կարեն աւետարան կարդալ,  ու քարոզ ասել, եւ զսկիհն բերել ի 

սենէկեն /ճիշտը` սենեկէն/ ի սեղանն – 66. եւ խաչ ուննան ի ճակատն եւ  քուշ 

կենայ ի յաջ թեւն – 67. եւ սքեմ զնոյն ունին, բայց հոլանի հագնին  անգաւտի, եւ 

ուրար ի յերկու ուսն: - 67. Եւ սքեմ հագնին նոյնպէս հոլանի անգաւտի, եւ 

ոնոփորոն յերկու ուսն: - 67. որք հաճեցուցին զԱստուած եւ զմարդիկք ի կեանս 

իւրեանց, եւ զբազումս դարձուցին ի Քրիստոս: - 68. Եւ սքեմ ուննան ոսկի գրերով՝ 

ի շլնեստանն բաթտած – 68. Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ 

յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա  առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ 

յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ ոչ՝ յայլ շէն եկեղեցի տան տուրք, նա ընդունելի է, բայց 

եպիսկոպոսովն: - 71. Հարց անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց սահման, զոր 

եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ, ի յայս տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72. Եւ  եղբայր, 

որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն՝ որ ի  միաբանութիւնն էած է դիատկով  այլ ումեք 

իրք տալ – 72.  ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ  ուննայ կամ ընկերակից, նա 

հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի 

միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. Եւ թէ երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն որ  շատ լինի 

հալծել ի վանքն ու ծառութիւն այրել քան զմէկայլն, նա թէ աւելի բաժին ուզենայ՝ եւ 

չբռնէ զինք  վճառած ի յաւիտենական վճարն,  նա տան իր  ու հաճեցնեն զինք յիր 

գործ – 73. կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն տան՝ որ 

այնէ - 73. Եւ թէ վնաս լինի  ի յանաւթն, նա վճարէ: - 73. Զայս ի կանոնքս  չաք մի 

գրեցաք. ապա  զմէկայլն ի սահմանածն գտնոյք մի ըստ միոջէ: - 73. Եթէ ոք 

զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է 

հրամել ընդ Մովսէս, նա իրաւունք է, որ ի դուրս տանին ի դուր տեղ – 74. եւ թէ 

քրիստոնէ է, եկեղեցին քննէ, եւ  զոր պարտն է՝ ի դարպասն տայ որ դատէ: - 74. 

Վասն որ յանգէտս անարժան հաղորդի – 74. եւ այնոք որ լսեցին՝ զձեռվին ի  վերայ 

գլխոյն դնեն և ի տեղն քարկոծեն զինք – 74. հաստատի ի հավատն: - 75. Եւ որպէս 

գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք՝ երեցնոյ բաժինն՝ ի 

մատղէն  զինչ եւ լինի – 76. եւ ի Սահակայն կայր մորթին գրած ու ի հաւս չկայ՝ եւ 

ես չգրեցի  - 76. Ապա կու հրամայե աւրենքս զորբերն  եւ զտառպելքն ստածել եւ 

խնամել եւ անուշացնել ի գործ, որ շատք դիմեն ու գան ի յուսումն: - 77. Գրած է ի 

Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն – 77. 

ապա պատեհ է, որ  ուխտիւք եւ պատարագաւք զինք զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի 

յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան: - 78. նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ 

ուննան առնուլ պիտի, ու յայն սուրբ տեղն յուղարկել՝ ում անուն զխաբէութեամբն 

ժողովքն կու այնէր եւ կամ ի յայն սուրբն տալ՝ յոր տեղ որ  սուտ եղաւ ինքն: - 78. 

Բայց թէ կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն  

տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. Ու թող ի ձեր  
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քսակդ չմտէ ի յայն հարամ իրացն: - 79.  Ուխտի  տեղ  զինչ ու լինի՝ թէ եկեղեցի եւ 

թէ խաչ, նա ի յում վիճակ լինի որ  եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար լինի 

գրել՝ նա պատեհ է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ  հեռու լինի ի շինոյն: - 79. 

Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ  ի կապալ չհանէ կամ ի յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ 

դարպասն – 80. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ պարոնացն, որ ի 

յայն ընծայիցն չմտէ ի յիրենց  տունն, բայց աղքատաց՝ աւելին – 80. եւ թէ յանդգնի 

յայս եպիսկոպոսն՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 80. Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն 

հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ այլ 

չթողուն մաւտ՝ ի յուխտ որ այնոց որ ի բարիքն գան գայթագղութեան պատճառ 

չլինի ի պիղծն: - 80. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ այն որ ի Նիկիայ հաստատեցաւ 

սահմանն, որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ  հինգշաբթի 

աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. Վասն 

թագաւորաց, իշխանաց եւ ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչին ի դատաստանաց - 

81. Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն թագաւորութիւնն լինին ծնածք՝ նա  

այնոք չեն մեղկան – 81. ի յայնոց ընտրեն զաղէկն եւ դնեն թագաւոր, վասն զի 

սեփհական է թագաւորութիւնն ի հաւրէ յորդիքն: - 81. Եւ զիշխանքն  դատէ 

իշխանաց իշխան՝ իշխանաւքն եւ իրենց տեսովն. նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ են ի 

մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն՝ նա իրենցովն զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն 

– 82. Եւ այլք հայնցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ յիրենց դարպասն զիրենց ճորտերն, 

ըստ իւրաքանչիւր կերպի – 82. Հրամայէ աստուածային աւրէնքս՝ որ այրն գլուխ է 

կնոջն, եւ պատեհ է, որ կինն հայնց կենայ ի յայրկան հրամանքն՝ զէդ ոտքն ու այլ 

զաւդուածքն գլխոյն: - 84. Ապա թէ ուրդի՝ որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն 

անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն 

երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. եւ տայ էրիկն զինչ հետ իր  առել լինի ի յինք,  որ երթայ 

էրիկ մի այլ առնու: - 84. Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ վասն 

անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ տեսան որ  այլ 

մեծ վզէն կայր ի ծայրն,  նա զայս թուլցուցին: - 84. ապա անսուն զինչ որ լինի՝ 

գլուխքն դառնայ, եւ  այճն ի կէս լինի – 84. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ 

այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին, զի  

յիրենց տունն է լել  առջեւ – 85.  Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ  ի յայրկանն տունն 

լինի լել, նա համբերէ Է տարի – 85. Եւ այս իրաւունք ի երկու դեհն մէկ է՝ ի 

յայրկանն եւ ի կնկանն – 86. ու դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք. զինչ որ Աստուած յիր 

սիրտն  ծագէ: - 87. Եւ թէ վասն բոզրածութեան լինի անհանգստութիւնն ի 

յայրուկնաց մէջն, ու այրիկն լինայ բոզրած ու պեղծ, հայնց որ այնոր չէ ի կարել ի 

հուն ելնել որ դառնայ ի տուն եւ բանի … նա կու հրամայէ աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. 

Ու թէ չայժենայ ինչ դեղն՝ նա հային յայրն ու կինն – 89. որ դնէ զինք ի տուն ու  տայ 

զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ կին՝ այն կնկանն  հրամանաւք, ապա որ ի մէկ 

տուն չկենան, զի չէ հրամայել աւրէնքս: - 89. Եւ թէ կինն այլ այրկան չկամենայ 
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լինալ՝ նա ի յոր տեղ ուր կենայ կինն՝ նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ 

զայն կնկանն եւ զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի – 89. եւ զիր պռոյգն եւ զինչ 

բերել լինայ զամէնն ի յինք դարձնէ: - 89. եւ թէ ի քրիստոնէութենէն ելնէ, եւ 

ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ ի  հաւատն, զայն երբ ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա 

բաժնվի իրաւնաւք – 90. Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ  ի 

վաճառ երթայ կամ թէ ծառայ ընկնի, ու համբաւն  ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի 

պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90. Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ, 

եւ վասն խորթերոյ լինի պատճառն՝ նա պատեհ է, որ թէ պոմնով չլինի շալկել 

այրիկն զխորթերն՝ ի մաւր առնուլն, նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. 

ու  թէ որդիք կենայ, նա ի հայրն տայ: - 91. Եւ թէ չըղորդի, նա բաժնեն իրաւնաւք, որ 

ի յայր /ծն ի յայլ/ պեղծն չերթայ՝ եւ ի  մահն՝ որ երկուքն մեռնի: - 92. Եթէ  ուրդի, որ 

իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ, 

կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ 

այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ, եւ կարէ բաժնվիլ յիրմէ: - 93. Ապա թէ ազգ 

մի լինի՝ որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի 

ու կարէ յորդորէ զինք՝ որ դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն – 93. եւ զինչ ունէր նա 

յիր ձեռն կայր – 93. Վասն կնոջ՝ որ ցուլն ի խէչն գտվի ու սպանվի – 94. Բայց ի 

մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր  տուն խէչ իրար գտնու, ու 

սպաննէ՝ նա անդատապարտ է ի դարպսէ, վասն զի զիր վկայութիւնն ունի, որ 

հաւն կայր ի խէչն: - 94. վասն զի կարէ ոք ատել զմարդ, եւ բարուրք այնէլ որ խաբէ 

զինք իր կինն՝ ու բերէ յիր տունն ածէ, եւ սպաննէ զինք – 94. եւ կամ թէ զիր կինն 

ատէ զոք, եւ յիր սիրելեացն հոգցի ի խէչն տայ երթալ, ու զկինն սպաննէ  անմեղ զէդ 

մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94. նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ /ծն.հոտ/ խնամաւք է 

գնացել ու կամատ քաւութիւն է դրել – 95. Եւ յայտ տեղդ հասնի, որ եկեղեցին 

միապէս խնամաւք դատէ. բայց թագաւորաց եւ աշխարհաւոր աւրինաւորաց չէ 

պատեհ զայտ այտցեղ թուլցնել – 95. ու երբ յայնոր ազտին ու ի յիրենց տունն գան ի  

հանգչիլ՝ նա իր կինն զինք ի յիր անհոգութիւնն սպաննէ: - 95. Ի յայս տեղս 

նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ՝ թէ՝ մենք եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ 

խնամք եմք դրել աստ – 95. Եւ թէ  ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ 

նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ, զի գրել է որ մեռնի, կամ ի 

պակասն զձետն կտրեն, առաւել թէ ի  կահրայ բան լինի այրել: - 96. Ապա թէ կինն 

լինի խաբել զցուլն՝ նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկան դեհն է - 96. Նոյնպէս եւ թէ 

ընդ անասուն բռնեն. կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա յեկեղեցին տան 

որ քաւէ:  - 96. Բայց պարտ է գիտել՝ որ երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են – 97. 

եւ ի յայտ տեղդ մեծ փնդռաւղութիւն  պիտի, հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի յաղչկնին, եւ 

յոչ կամայն խրատումն այնել, եւ կամաւքն՝ ներումն: - 97. նա հայնց է հրամայած 

յաւրէնքս /ծն. յաւրէնքն/ որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. եւ տայ ի 

ձեռն, ու տայ զիր իրքն եւ զպռոյգն ի յինքն, ու վարէ որ երթայ – 98. երկու այրիկ 
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յիրար լինան անցել ի կռիւ – 99. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի 

եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ  եւ ի պահէն ի դուրս մնան, չհաղորդեն զինք՝ եւ 

ոչ ի  մահ թողուն եւ ոչ ի կեանք: - 100.  եւ ապա յեկեղեցի մտնէ ու հաղորդի: - 100.  

Եւ թէ յայն միջոցն այն թողած կինն մեռնի՝ նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել – 101. 

նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին – 101. Վասն որ նոր կին առնու՝ ի 

պատերազմ չերթայ – 103. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ մարդ որ նոր կին լինի առել, նա 

ի կռիւ չերթայ ի հեծել, որ տարաժամ սուգ չլինի կնոջն: - 103. եւ մնայ աղչկինն ի 

ծնաւղացն եւ յեղբարցն ի հրամանքն: - 103. Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի 

այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ 

յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին՝ նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. 

Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ թող առջեւ հոգան այրն ու կինն,  առաջ որ մտեն ի 

յեկեղեցի – 104. Վասն թէ յինչ հասակ պսակ լինի – 105.  նա իրաւունք է, որ  բռնեն 

զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105. ապա հրամայած է յաւրէնքս,  որ ծախել այլ կարէ 

զինք այրիկն: - 105. եւ կինն, որ փախաւ՝ ի հարկից տեղ գնաց առ իր ազգ՝ նա 

զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, ու երեշխաւոր  տայ որ 

այլ չայնէ, եւ ապա  հաշտեցնեն զիրենք: - 105. Կին՝ որ վասն մեղաց ի ծառութեան 

տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է սորա … զի արք կանայս առնին եւ կանայք 

յարանց եղեն … բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝  նա զիր կինն  անսղալ առնու – 106. 

ապա թէ մէկայլ այրկէն տղայ կենայ՝ նա ի  հայրն տան – 106. Կու հրամայէ 

աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց՝ որ ի հաւրէ 

յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ՝ կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան՝ նա 

զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. ու չպիտի զառողջ սերմն՝ որ ի 

հաւրէ լինի մնացել՝ ի յախտաժէտն խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 

108. Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի յետ՝ յիւրեանց սահմանած 

բնակութեանն: - 108. զի երկու աղջիկն մէկ կտրիճ է համարած, եւ կինն կէս 

այրկան է համարած յաւրէնքս: - 108. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած 

ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին – 108. Եւ թէ կարգածք կենան ի 

դստերացն ի յայլ տուն՝ նա այնոք երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն իրենց: - 

109. գրեցին՝ որ  պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի, որպէս յառաջ կարգեցայք ի 

գիրքս: - 109. Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց ու թէ  աւտար մաւրու՝ զիր պռոյգն եւ 

զմահրն առնու, եւ թէ պիտի՝ կենայ ի խէչ որդեցն – 110.  թէ ոչ որդի կենա եւ ոչ 

դստերք եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի 

յիրենց չորս երեսք թոռունքն – 110. եւ թէ այսոք չկենան՝ նա ի  հաւրեղբայրն եւ ի 

հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս  երեսքն յիշվէ հայրենէտրութիւնս: - 110. Ապա թէ 

թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի 

ժառանգութիւն. եւ այլ ի յետ ի յիր յազգն երթայ – 111. Զամէն իրքն բովանդակ 

մթխալ մի հաշվէ, ու մթխալն Զ դանկ ի հաշիւ է - 111. ու հաշվէ, թէ մայր մի կենայ ի 

տունն եւ աղբայր մի ու քոյր մի – 111. Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն՝ ի շատն եւ ի  
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քիչն՝ յերկու քոյրն եւ  եղբայրն եւ ի մայրն: - 112.  Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից 

ծախքն ի յորդից /ծն.յորդեց/ բաժինն հաշվին. ու թէ չկենայ առել  կին որդին՝ նա զիր 

հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն բայց զաղջկներոյն պատեհ է 

հաշվիլ ի յիւրեանց բաժինն, զի ի յաւտար /ծն.յայլոց/ տուն կու գնան – 112. Բայց 

զանդրանիկն Աստուած է հարկեւորել, եւ պատեհ է, որ ի հաւրն ի տեղն նստի, եւ 

երկու բաժին առնու: - 113. Զի գրեալ է  յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ թէ որդին արհամարհէ 

զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ երթայ՝ առանց հաւրն 

հրամանացն՝ նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. որ ի դարպսու 

դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար է իրաւնաւք մեռնի: - 114. Հարցանէն 

յաւրէնքս վասն անընկմահու՝ թէ լինի  իրենց թաղումն կամ պատարագ - 114. զի 

անընկմահն ի բազումս բաժնին. են, որ ի խելք են /ծն.խելքի են/  … եւ են որ ի 

յիրենց խելացն ի դուրս -115. Եթէ որդին ի վնաս բռնվի՝ հայրն իրք չպարտի – 115. 

Եթէ որդի՝ որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի՝ նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, 

որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր վասն եղբաւր. հայնց որ, դեռ թէ հայրն կենայ զինք 

պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն՝ նա չէ պատեհ առնուլ – 115. Բայց որդիքն ի 

հաւր մահապարտութիւնն բռնվին՝ այնոնք, որ յետ անհաւտութեանն են ծնած – 

115. Վասն թէ ոչ է իրաւունք մտանել ի տուն գրաւկանն – 116. Եթէ քեզ ոք պարտք 

պարտենայ՝ նա  մի մտեր ի յիր  տունն՝  որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 

116. Ապա ի դուրս կարես գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես բայց ամենեւին լուծք 

եզանց չէ պատեհ գրաւկնել … նոյնպէս ոչ ձի եւ ոչ սիլահ, զի կռվոյ եւ ծառութեան ի 

պէտք է ի պարոնութեանն ի  կարիքն: - 116. Եւ այլ իրվիտ ի քո  հրամանքդ է 

ամէնն. ի քո  լաւն է, թէ  մեր խրատուս լսես: - 116. Գրած է յաւրէնքս, որ թէ  ոք 

գրաւով զմարդոյ  տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ կորոյս, թէ 

յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով 

առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս – 117. նա պակասն ի յայնոր քսակն է - 

117. նա պատեհ է, որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն որ սուտ ուրացաւ եւ հանչաք 

չորս ի դարպասն տուգանք տայ: - 118.  Եթէ ոք մի տուն  վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ 

պարսպաւոր քաղաքի ընդ  ներքսէ՝ նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. Բայց 

դատաւորքն պատեհ է, որ հային  ի յայն գնաւղն, թէ  յաղքատութենէ լինի 

պատճառն՝ նա ներելով այնեն դէպի  ի հարուստն: - 120. ու այնոր ծախելոյ վճարն 

մենակ լինի, որ ի յայն պոմանն վճարեն  յոր դնեն: -120. կամ որ ի գետ նստի եւ 

չանցնի ընդ կարմուջ – 121. Եւ եզին որ լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ 

պոմնով  պատեհ է որ լինի, որ տանի փորձէ ի լուծ՝ ի արաւր՝ ի սայլ, եւ ի  բեռն եւ 

յամէն իրք, որ չլինի արատաւոր, զէդ որ  ի մէկայլն գրեցաք, եւ ոչ գողունի – 121-122. 

զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի՝ նա 

դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն: - 122. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ 

վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին  եւ ընկերն ու գնէ՝ 

նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122. Ապա թէ հարուստ է ու զատական՝ նա մենակ 
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պարտի այնել զվճարն ի ժամ. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի վճարն 

կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ – 122. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել 

ազգականքն՝ դարձցնել կամ վճարել, եւ եօթն լուկ գրեցաք. թէ չէ յորդից յորդիք,կամ 

վճարի գինն թխթով եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123. Թէ ի գարուն լինի 

ծախն՝  նա քսան աւր փորձէ  գնաւղն, եւ  զվճարն ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի 

պոմանն – 123. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, 

նա անցած լինի, նա  երբ ժամն գայ՝ նա ի ծախաւղն դառնայ. բայց ի վկայքն եւ ի 

պոմանն /ծն.պայմանն/  է հասել – 123-124. Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ … 

որ թէ ի նոյն տարին գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է բարի: - 124. Եւ 

այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ աման՝ զինչ ու լինի: - 124. նա վասն այնոր 

չունի պացխուն ծախաւղն, զի ի գնաւղին ուսն է: - 125. նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ 

չկայ բնաւ: - 125.  Եւ արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի, կամ հարուն, կամ աւեր 

ծածկած ի մարմինն՝ որ մէկայլն չկարենայ ի ժամն տեսնուլ – 126. Բայց թէ ընդ 

ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն՝ նա գնաւղին է. զի է՞ր 

չէր ի հայիլ /ծն.հայել/  զգումաշն: - 126. Պարտ է գիտել, որ զվաճառացն  եւ 

զպազրնոյն սահմանն  ի քաղաք եւ ի դուրս՝ պարոնութիւնն սահման է 

զիրաւունքին՝ զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. եւ զայնոք որ ծեծնաւք 

չըղորդին հետ երեք դարպայի քըշտանացն՝ նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն 

բերեն – 127. Եւ զայնոք, որ  դրամ քըշտեն կամ  դրամ հարթեն՝ անխեղճ առ 

պարոնութիւնն՝ զձեռք կտրեն ի պակասն: - 127. քաւել թէ ահուտ ճանպահ լինի, որ 

վասն պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն ի  վաճըռկներոյն ի ճանպահն – 127. 

պատեհ է, որ թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն 

աշուն, երբ տարոյն մուտքն մտէ, որ քննեն եւ տնտղումն այնեն ի մուտն եւ ի  

տարին եւ ի կանուխն եւ յանագան/ծն. յանագանն/, եւ նեհ դնեն ծախուն 

զպատեհվորն – 127. Բայց մեծ իշխանք եւ փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք 

աշխարհին պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք զիրար՝ ի յայս ուղիղ 

սահմանիս պահելն: - 128. զի թէ կամաւք չլինի՝ նա թէ և թուխթ ու ձեռնգիր լինի 

տված՝ նա ըղորդ ժառանգութիւնն չխանծրի եւ յորժամ գան ի դատաստան, նա 

առնուն անսղալ: - 129.  Բայց թէ վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ 

պոմնով, եւ տայ՝ թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու  տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս՝ ինչվի 

հանչաք մի  ժամ՝ նա ի յայն սահմանեալ ժամն կամ ի յոր ժամ ուզէ՝ որ դառնայ ի 

յինք  իր պոմնովն եւ վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: 

- 129. Այժմ ի տիաթկի բանն սկիզբն առնեմք: - 129. նա կոչէ  զիր ծանաւթիքն եւ 

զնոմիկոսն, եւ թէ ի գեղ լինայ՝ նայ զգեղջին երէցն – 130. Եւ թէ ողջնայ հիւանդն, նա 

չէ բռնած ի յայն – 130. Եւ զխոստումն, թէ ելնէ՝ ինք կատարէ, եւ թէ մեռնի՝ նա 

հոգէբարձերն, զէդ, որ գրած է ի կտակն – 130. Եթէ այրն ու կինն ի մէկ  լինի, եւ 

խառնած լինի  իրենց ամէն ստացուածքն անբաժին ընդ իրար՝ նա կարէ այրն 

տիաթիկ անել եւ ի խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. եւ այրկանն ի հաւն 
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բաժին  չկայ: - 131. եւ թէ տղայ կենայ՝ նա երկուքին ի  ժառանգ: - 131. Բայց վասն 

այնոր  որ հալվեղէն իրք  որ ի միջոցն՝ մաշի ի յերկու դեհացն՝ նա չկայ վճար: - 131. 

Յաղագս ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն գրել ենք ի յառաջ – 132. Բայց թէ  

ժողվէ զիր գինն ու  տայ յիր տէրն՝ նա պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան առնու 

եւ ազտէ զինք – 133. Եթէ ոք զիր ծառայն քշտէ ու սպաննէ՝ նա զարեան գինն ի 

դարպասն վճարէ - 133.  Բայց թէ ի զարկուց ժամն չմեռնի, ու երկու աւր ապրի՝ նա 

այլ տուգանք չտայ, թէ յետեւ մեռնի. զի իր ծառայ է: - 134. ապա թէ մեռնի ի դուրս՝ 

նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ – 134. Վասն որ մարդ իրք տայ ի պահ եւ 

գողնվի – 136. Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի՝ նա տեսնուլ պիտի թէ կայ 

իր գողցած իրք ի հետն թէ  ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136. ապա թէ իրն մէն լինի 

տարածն՝ նա  այդ ի /ծն.այտ/ կասկած է, նա համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ. 

ու թէ չգտնվի՝ նա ի յերդումն է եւ ի կիսավճարն – 136. նա զայն անսունն ի 

սպանծին տէրն տան եւ զէդ գինք  անսնոյն առնու – 137. նա ծախեն զքշտանն, եւ ի 

կէս այնեն ընդ երկուքն: - 137.  նոյնպէս եւ թէ հարբած լինի մարդն եւ ի հորն ընգնի: 

- 137. ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն – 138.  այդ ի դատաւորին կամքն է - 

138. Բայց  դեռ այլ  կայ ի քշտանքն – 138. Վասն որ սպաննէ զմարդ ի լեռն կամ ի 

դաշտ – 139. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք՝ ի լեռն կամ ի դաշտ՝ նա պատեհ է, 

որ տեղոյն մարդիկ յառաջ  գան, եւ ժողվին զայլ շինութեանն աղէկ մարդիկ, ու 

չափեն թէ ի յոր  շինու ի մաւտ է  սպաննածն – 139. Եւ թէ ուրդի, որ ի խաղալն 

տղայք զիրար սպաննեն՝ նա պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն – 140. Եւ 

թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա  նոյնպէս ի հասակն 

հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն յայնոր վերայ դնեն: - 140. Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն 

զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն, եւ 

նոյնպէս է դատն՝ զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ: - 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն՝ եւ 

գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի 

չաքն հային – 140.  Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ 

տուգանացն լինի այնոր՝ որ տայր գրաւ յընկերն  զի գրաւ դնէր – 140. Եւ թէ գրաւով 

ծանդր իրք վերցնեն՝ կամ ուժփորձուկ այնեն, զէդ աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, 

որ այնեն ի խաղն՝ նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, 

նա նոյնպէս  եւ նա կէս վնասուն  տէր է - 140-141. եւ թէ  սպաննաւղն է լել 

պատճառ՝ նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն՝ զէդ որ գրած կայ ի շատ տեղ: - 141. Եւ 

թէ խոց լինի մահու՝ նա  քշտաւղն տայ զդեղգինն, եւ զինք ի զընդանն պահեն ըստ 

զարկուցն – 141. Կու  հրամայէ աւրէնքս՝ որ թէ  զայնոր ձեռքն կտրեն, որ  քաւէ 

զսպաննութիւնն  զոր արար՝ նա ի դատաւորին կամքն է - 141. եւ որ այնէ՝ նա չէ 

պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ - 142. բայց կարգ չկայ՝  որ 

քաշէ, եւ ոչ տուգանք ի դարպասն՝ վասն սպաննութեանն: - 143. եւ Քրիստոս զհինն 

ի նորս վերանորոգեց – 144. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ և ոչ 

թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպսէ, քաւէլ գնէ ինք զինք, զէդ որ գրեալ կայ  
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յարեան գինք: - 144. Ու դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ այլ այնէ՝ նա մեռնի, եւ կամ զինք 

կենդանի թաղեն, ու կամ ի զընդան կենայ ու մեռանի: -144. Եւ թէ զարկն մարդոյ ի 

խալապայն, որ պեղծ զարկսն ուննայ, եւ  հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն 

ելնէ ի շուրջ կու գայ՝ նա թէ  այլ յետեւ  մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի մահուն 

պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն, որ 

քաւէ - 145. ապա զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն տուգանք, եւ զդեղգինն ու 

զբժշկերոյն կամ ի յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ 

թէ մարդ ուժ այնէ տառպել մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ՝ կամ 

կտրէ, ու գայ դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ, եւ հանչաք մի այլ 

տուգանք ի դարպասն  տայ: -145-146. Վասն որ դատած կամ մատնած լինի ի մահ – 

146. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք 

մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք -146. Բայց չթողուն զինք 

ի փայտն քան աւր մի մէն, ու ապա տանին թաղեն. որ լնու զասացեալ զանէծսն, որ 

կախածնոյն է հանած՝ զէդ զոր եւ ինք ի նոյն մահն  մեռաւ: - 146. Եւ թէ ի ցեցէ կամ 

այլ կերչաց կերած լինայ ի պահ տվածն՝ վասն յիմելոյ՝ նա վճարել կու հրամայէ 

իրաւունքս զպատեհն – 147. Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, 

չտայ վճար – 148.  Եւ թէ զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ՝ նա չտայ վճար: - 148.  Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ  մարդկային ազգս շատ ազգեր են, եւ են, որ ազատք են ու  

հեծելվորք, եւ են որ չեն՝ եւ յայլ ազգ գործերն որ գործ այնեն: - 148. Ապա թէ տէրն 

յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ ի գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի՝ նա 

այն  պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Վասն որ յիր ընկերոջ յերկիրն յիշվէ - 

149. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու 

ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ՝ բահրակ անաւրինաւք՝ նա նզոված է - 149. 

Վասն որ զիր ընկերն սպաննէ ի պատերազմ – 150. Այն, որ զիր ընկերն ի 

պատերազմ ընդ խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ կռուին ընդ իրար, 

նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք – 150. Յայս պիտի հայիլ դատաւորացն, եւ 

պատրաստ կենալ  յանմեղ արենէ: - 150. Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ՝ նա թող 

չորս կրկին վճարէ, եւ ապա  քաւի. եւ թէ ոչ՝ նա թող յաղքատս տայ, եւ ընդունած է: 

- 150. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ՝ նա չորստակ վճարէ զտէրն 

իրացն. եւ թէ  ոչ նա թող յաղքատս տայ, եւ ապա քաւէ: - 150. Վասն որ զմարդ ի 

մուխատրայ տեղ յուղարկէ - 151. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի 

բան, ու սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով մեռանի՝ նա արեան տէր է: - 151. Բայց 

տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ ցեղ էր յուղարկելն՝ ինքն յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի 

կահրա յուղարկեցաւ: - 151. Նոյնպէս եւ թէ  վարձվոր լինի ի  բան ինչ կամ ի գործ. 

եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն 

այնոր վնասի՝ նա անպարտ է: - 152. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին 

կարիքն, եւ իր կարեցն  լուծէ զջուրն՝ որ այլոց վնաս այնէ, նա թէ արիացուցել լինայ 

զվնասուն տէրն՝ նա կիսավճար  տայ իւրն – 152. Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ 
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հանէ կամ քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի՝ նա արեան տէր է - 

153. Մեծ բան է բժշկութիւնն ի ստածումն մարդկան –153. եւ այսպիսիքս ամէնն 

կամաւոր սպաննումն է համարած ի յիրաւունքս: - 153. Եւ որ ի հիւընդին  դեհն 

լինին պատճառք՝ նա  այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ 

յուտելոյ, կամ բացուելոյ – 153. Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի 

կամացն է եւ ոչ յակամայն՝ եւ միջակ լինի սղալանքն՝ նա տուգնաւք եւ զնդանով 

դատեն զինքն ըստ արժանեացն, որ եւ այլքն խրատվին ի զգաստութիւն:-154. եւ թէ 

փայտ կամ քար  գլէ, նա գայ դիպի ու սպաննէ, եւ կամ յայգոց կամ յածոց պահել 

քարէ եւ  սպաննէ.  եւ կամ թէ ի քար լուծելն ի  ծառ, նա անցնի ու դիպի եւ սպաննէ, 

եւ թէ փակչի ի ծառն ու ի հետ ժամանակի ընկնի ու սպաննէ զմարդ … նա այս ի 

կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154-155. Ամ թէ ի կանոնք ընկնի եւ 

յեկեղոցոյ խոստովանութիւն նա  սպաննաւղացն կարգ եւ ապաշխարանք ճանչած 

են առ վարդապետերն: - 155-156. Եւ թէ ի դատաստան ընկնի՝ նա զինչ թագաւորք 

են սահմանել՝ նա  այս է - 156.  Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ 

կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան ածէ, որ մեռանի՝ նա մահապարտ է - 156. եւ թէ 

կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ, եւ զկերակրոյն  ու 

զպակասն ի յիր բանն վճարէ: -157. Եւ թէ ի կէս հասակն է՝ նա զտուգնաց զկէսն  

տայ վնասաւղն: - 157. Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է իրաւունքն. բայց թէ ներեն 

վասն խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն: - 157. Նոյնպէս լինի եւ 

ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի. բայց թէ յիրաւունք ընկնի՝ նա այն է 

զինչ որ դարպասն այնէ զիրաւունքն: - 157. Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն 

հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք  գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ. 

եւ չարութիւնն ու ի յոխն՝ եւ կամայն եւ ի յոչ կամայն, եւ ի յայն այլ երեւնայ որ հետ 

մահուն  լայ եւ տրտմի, կամ ի միտքն  եւ կերպն ի  ուրախնայ եւ խնդայ - 157. Ապա 

թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ վնասի՝ նա զկէսն վճարէ 

անաւրէնն – 157. ապա չաք մի տուգնել պիտի, որ պատրաստին ի բան: - 158. Մի՛ 

ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն՝ կամ զկարաւտելոց իրաւունքն՝ կամ զայնոց որ 

ի քաղաքաց ի քո բան  բերես – 158.  ու թէ գայ ի դարպաս՝ նա իրաւունք է որ զնա 

վճարես – 158.  ով նոր տուն շինէ՝ նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան 

երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի, թէ չէ՝ արեան տէր է, եւ յամէնն /ծն.զամէն/  զինքն 

վճարէ: - 158. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի  բան վարձով՝ նա զվարձն տայ ու 

զամանն – 159. Ապա թէ վասն չարութեան լինի՝ նա պեղծ է, որ ի յայտ իշխեց, եւ թէ 

ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ՝ նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել – 159. Վասն որ 

զիր անսունն ի յիր ընկեր ի պահ տայ – 160. Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու լինի՝ ի 

յիր ընկերն ի պահ  տայ, եւ մեռանի կամ կոտրի կամ գողնվի կամ ծեծեն ու տանին՝ 

նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել 

… նա չտայ վճար: - 160.  Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան  անսուն լինի ու 

տված լինի պոմնով  որ ի  տունն ուննայր, ու ի դուրս եթող՝ որ կերվաւ՝ նա վճարէ: - 
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160. Վասն որ դրամ  տայ ի փոխ վաշխով – 161. Եթէ ոք ի փոխ տայ՝ նա վաշխ չէ 

պատեհ որ առնու - զի Աստուած է հրամել յաւրէնս /ծն.յաւրէնքս/ - մանաւանդ ի 

փոխ առնաւղին որդեցն. զի թէ հայրն մեռել լինի՝ նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին 

տալ յոչ որ իրաւունք: - 161.  նա յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի ծառին տէրն, 

ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր չաքն բեր տայ: - 161.  եւ զէդ ի բերդ մտաւ՝ նա 

փրկեցաւ ի մահվանէ: - 161.  Ապա թէ ոչ՝ որ ի դատաստան ընկնի՝ նա տայ 

իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց – 162.  Ամ 

թէ զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն՝ նա տան անուշութեամբ դարձնել 

զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն: - 162. ապա թէ վնաս լինի՝ նա ի վերայ զարկուցն 

վնասն կտրվի ի դատաստանն – 162. եւ թէ չքշտէ, ու  համբերէ եւ գայ ի դատըստն՝ 

նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. Եւ չէ ի հրամել աւրէնքս որ մէկ 

վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց – 163. Եթէ ոք զմարդոյ անասուն 

տեսնու ի չվան փաթըթած կամ  ուրեք փակած կամ ընկած կամ կոտրած՝ նա զէդ 

իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163. Վասն որ յայգին մտնի – 

164. Եթէ յայգի մտնես՝ որ ոք չէ՝ նա դու  փորովդ կեր, քեզ հալալ է: Բայց թէ ի հետդ  

վերցնես ի բերէն, նա հարամ է: - 164. Վասն որ զձին ի բան  տայ եւ կամ այլազգ 

գրաստ – 164.  Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան եւ կամ զայլազգ գրաստ եւ կամ 

այլ անսուն, եւ յղրկէ ուրեք ի բան,  եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի կապ կամ ի փոս, 

կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի՝ նա պատեհ է որ աղէկ իմանան  

զպատճառն … ու զհեծնաւղին գնացքն եւ  զվարելն թէ յոր չաք էր, կամ թէ ինչ ցեղ 

վնասեցաւ կամ պատռեցաւ – 164-165. նա թէ  պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝  նա 

վճարել պիտի: - 165. նա  այն ի դատաւորին խեղճն է՝ որ ըստ մեղանացն չաքուցն 

տուգնէ զմեղկանն – 165. որ յինք կամ յիր մարդիքն գայ այն ցաւն – 167. Ապա թէ 

ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն 

առնու – 167. Վասն որ անսուն մտէ յայգի կամ յածուք – 167. Եթէ անասունք մտեն ի 

յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու 

գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք, եւ զամէն ազգ գրաստ–167. Եւ ի հաւտ 

դարպսուն պիտի արիանալ, զի զվզենն իր բաժին ունի – 168. Զի թէ պառիկոս 

առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն՝ նա  գող է, ու տուգանք պարտի՝ 

որպէս զվճարն էառ տուպլ՝ ի դարպասն: - 168. Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ 

վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն՝ որ անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս 

չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: - 168. կամ թող երթան յանշէնն /ծն.յանշենն/,  որպէս 

սահմանած է իրենց: - 169. եւ թէ անբժշկելի լինի զարկքն, եւ ուտելոյ անասուն 

լինայ՝ նա զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու – 169. Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ 

ու փնտռել վկայաւքն՝ որ ընդ վնասուն տէրն  դարպաս ասցել լինայ եւ ի դարպաս 

այլ գնացել ու ասցել – 169. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի պարոնաց եւ ի 

թագաւորաց /ծն.թագաւորացն/ ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն 

գեղերն – 170. նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝ 
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քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ  զգեղերոյ /գրքում՝ զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ գրով 

ամըրցնել. եւ յայն պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու զվատ ուժն  յիրն՝ ի ջուր, ի 

հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ ի պատեր – 170-171. Բայց աղունին վատութեան 

պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ զոր լինի ի 

հացն: - 171. նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ առնուն, եւ ի զնդանն այլ դնեն եւ տան  

ապաշխարել: - 172. եւ թող այս հաստատուն մնայ՝ որ չզրկեն  զիրար, ապա 

իրաւնաւք ամէն մէկ զիր բաժինն ուննայ սիրով եւ ի հանգիստ: - 172. Եւ կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ ով  զիր ընկերն հարմէ կամ զրկէ՝ նա տուպլ առնուն յիրոյն եւ 

ի նա  տան – 172. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն լինի  տուգանքն, վասն  

այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն – 172. 

Ի  նախդիրը բացառական հոլովի  հետ գործածված է 476 անգամ: 

Ի – նախդիր գործիական հոլովի հետ -  երբ ի յաղէկ ազգէ լինի, նա կարէ իրաւնաւք 

ուննալ զկէս  տունն եւ զկէս հայրենացն, եւ կէս այլն մնայ յեկեղեցոյն 

/ծն.եկեղեցւոյն/  հրամանաւքն: - 49. Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան  

յառաջ եւ յաիպով /ծն.յայպով/ հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն: - 85. 

Ի նախդրի ավելորդ, ոչ տեղին գործածություն  - եւ այլ ազգ սպաննումն՝ որ մարդ 

հետ մարդոյ, կամ եղբայր  հետ եղբաւր դանակ կամ թուր քաշէ եւ ի հետամտէ 

/ծն.հետմտէ/, նա ընդ իր ահն ի  ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ … նա այս ի կամայն 

եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. 

Ի  նախդիրը կապակցությունների մեջ -  եւ զայնոք որ ի մեղայն /ծն.մեղայ/ գան եւ 

մեղացուք լինին, նա աւերէ զիրենց զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 10. որ ի քաղաւղացն 

տասնակ առնուն եւ ի կապալ հանեն: - 16. Ապա թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի հետ 

աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա՝ նա 

որպէս վերոյ գրեցաք՝ է տուժանքն. եւ թէ ի կարծիք լինի՝ նա տուժանքն այնոր 

ապաշխարութեամբ լինայ զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ - 22. Եւ եպիսկոպոս որ զայլ 

եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն  իշխէ կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա 

զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 22. Չի տալ հրաման աւրէնքս՝ որ ծառայ 

ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն – 25. Եւ թէ  առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող ի յետ 

տայ /գրքում՝ թողի յետ տայ/ թէ ոչ նա պատճառ է /գրքում` պատճառէ/, որ լուծվի 

յեպիսկոպոսութենէն – 31. Եւ երբ նոքա առնուն՝ նա գան եկեղեցականքն յեկեղեցին 

ի մէկ տեղ ու բաժնեն – 34.  Հարկ է՝ փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց գրել – 36. 

Բայց վայ՝ որ  զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ ատելութիւն 

մտել առ իրար աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին – 36. եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ 

քարոզութեամբ՝ գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ՝ կշտացնէ զիրենք, 

նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն  ի շուրջ  գալով եւ զբանն Աստուծոյ 

ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ յերկեղն Աստուծոյ – 39. Եւ պատեհ է որ ոք 

յիր ամէն ազգ մտերոյ…փոքր ի շատէ՝ իր եկեղեցոյն տայ – 45. զի որպէս զէրէցն չէ 

պատեհ ի հարկ դնել, նա հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն առանց 
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պարոնին կամացն: - 50. Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին 

կենայ ի հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ ի վանքն – 51. Եւ գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, 

որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի կապալ հանելն՝ եպիսկոպոսաց 

թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ  սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. ու  թե չառնու 

յանձն,  նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 59. բայց ի 

քահանայութիւն ածել զինք բնավ  չկայ ճարակ: - 61. մարդ, որ  յիր չափ հասակին է՝ 

ի ԺԵ տարին … ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61.  նա կու հրամայէ, որ 

ինչվի յետի փողն ի յետ տան, նա եւ ըստ արժանեացն դատիլ – 77. Կու հրամայէ 

ուրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա  աւագ հինգշաբթի 

աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել  - 80. Եւ կու կապէ 

աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ  կամ ի յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն – 80. 

նոյնպէս եւ զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել, 

եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ կտրել, եւ ի ժամ այնել: - 84.   հայնց որ այնոր բանիւ չէ ի 

կարել ի հուն ելնել որ դառնայ ի  տուն եւ բանի – 88. Վասն որ զկոյս յանձնէ հանէ - 

97. Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ  

խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. որ 

չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ - 98. Վասն թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ հաւրն կամաւք – 

102. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձէ 

/ծն.յանձնէ/՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102.  Եւ ոչ է պատեհ՝ 

որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ կարէ զտղայն ի հուն 

հանել, որ մէջն լինի: - 108.  Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է պարտ ամուսնացնել բնաւ, զի 

տղայ չհանէ ի հուն: - 108. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝  

նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն  զմէկն տան այրկանն, թէ կալել լինի զայն 

զկնիկն, եւ ի յանձնէ հանել – 111. եւ այլ ի յետ /ծն.հետ/ ի յիր յազգն երթայ – 111. ու 

թէ չկենայ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանէ - 

112. այն հայրն՝ որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ,  եւ չսնուցնէ ու ի 

չափ հասակի բերէ … նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Եթէ որդի՝ որ աւրինաւք ի 

մահապարտութիւն ընկնի՝ նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի – 115. հանչաք որ 

տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ - 

117. Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ – 121. Բայց ըղորդ 

գրաստնոյ վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ, եւ թէ 

ոչ` նա ի յետ տայ: - 121. ապա թէ իրն մէն լինի տարածն՝ նա այդ ի կասկած է - 136. 

Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ /ծն.խոստովանութեան/  գայ վասն այն մեռելին՝ 

նա չմեռանի – 144. Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր 

զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ 

մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ 

զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ – 145. Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ՝ ի կամայն է 
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եւ ի յոչ կամայն: - 153. Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի՝ նա այն 

ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 

155. Եթէ ոք ի փոխ տայ՝ նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու – 161.  Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ 

ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ իրաւունքս՝ որ այլվայ իր 

տան տնկել, եւ յիմանան թէ այն ծառն քանի արժենայ, եւ թէ որչաք պտուղ կու 

տայր տարոջն – 161.  Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք, որ արհամարհէ ոք 

զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ 

ի մտաց – 162. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե 

տարի եկեղեցի չմտնէ - 163. Վասն որ զձին ի բան տայ եւ կամ այլ ազգ գրաստ – 

164.  ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ սինաւռնին  կարեն գոյանալ բնաւ, եւ 

ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ, եւ ոչ երկիր առանց խաշանց ի գործ երթալ: - 170. 

Ի ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄՏՆԵԼ - Բայց վայ՝ որ զայն լուծել են վասն նախանձու 

չարութեան, եւ ի մեծ ատելութիւն մտել առ իրար աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին – 

36. 

Ի ԲԱՆ ՏԱԼ – Վասն որ զձին ի բան տայ եւ կամ այլ ազգ գրաստ –164. 

Ի ԲԱՑ -  ապա զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ հանել վարել յիրենց տեղոյ ի բաց՝ 

կարեն այնել: - 82. 

ԻԲՐԵՒ -  Բայց եւ մեզ աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց հովուացն հնազանդ 

լինել իբրեւ Աստուծոյ – 39. 

Ի ԳԻՆ ՀԱՆԵԼ - Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն՝ 

նա  թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ 

ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

Ի ԳՈՐԾ ԵՐԹԱԼ – ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ սինաւռնին կարեն 

գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ, եւ ոչ երկիր առանց խաշանց ի 

գործ երթալ: - 170. 

Ի ԴՈՒՐՍ - Եթէ ոք ի դուրս /ծն.դուրք/ ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ  յայգի ոսկի գտնու 

կամ արծաթ … ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ տեղոյն տիրոջն: - 17. ապա թէ ոք 

յանդգնի եւ խալապայ շարժէ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս 

/ծն.դուրք/  յեկեղեցոյն –35. Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի դուրս /ծն.դուրք/  

ձգվի – 38.  ոչ իշխէ ի կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի  դուրս /ծն.դուրք/ 

աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44. Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս /ծն.դուրք/ 

այլ կին առնու, նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62. նա 

իրաւունք է, որ ի դուրս տանին ի դուր տեղ – 74. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ 

եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100. եւ 

ոչ այլ կին առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ՝  

զհինգն ի դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս եկեղեցւոյն եւ ապա  ազատ է: - 101. Եւ 

թէ որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ ու լինին՝ փեսայ կամ այլոք, որք՝ ի դուրս են 

/ծն.դուրք/  ի հաւրն սերմէն՝ նա այնոնք ժառանգ ոչ լինին -109. եւ են որ ի յիրենց 
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խելացն ի դուրս /ծն.դուրք/ վասն ցաւոց՝ նա զայնոց կարգն պատեհ է կատարել: - 

115. Ապա ի դուրս կարես գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես - 116. Պարտ է գիտենալ, 

որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի  դուրս՝ պարոնութիւնն 

սահման է զիրաւունքին՝ զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. ապա թէ 

մեռնի ի դուրս՝ նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ – 134. Բայց թէ յերմկէն ելաւ ի 

դուրս՝ նա  զգեղն վկայեցնէ, ու նշան  ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 160. Եւ թէ 

գազանակեր լինի, նա թէ տան անսուն լինի ու տված  լինի պոմնով որ ի տունն 

ուննայր, ու ի  դուրս եթող՝ որ կերվաւ՝ նա վճարէ: - 160.  եւ թէ ի վերայ սրտի լինի 

եւ կամ վասն ոխակալութեան, եւ ի դուրս ի վնասէն՝ նա զայն զարկն իր քըշտեն 

զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. Եւ թէ ի խոստովանութիւն  երթայ՝ նա  

կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե  տարի եկեղեցի չմտնէ, ապա ի դուրս աղաւթէ, եւ 

ողորմութիւն տայ աղքատաց, եւ ապա կարէ հաղորդիլ – 163. որ ի վաստակոց եւ ի 

հալծնաց ի դուրս լինի՝ նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 172. 

Ի ԴՈՒՐՍ ԱՒԹԵԼ    - Տե՛ս     Ի ԴՈՒՐՍ 

Ի ԴՈՒՐՔ - Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ կին առնու, նա Ե տարի ի դուրք կենայ  

ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ, եւ երկուքն ի ներքս անհաղորդ - 62. 

Ի ԴՌԱՆ - եւ խրատեն զիրենք ի դռան/ծն.տռայն/, որ այլքն վախեն:- 127. 

ԻԶ - նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

Ի ԶԱՏ – որ արժանավոր է ու գիտուն՝ հեզ եւ խոհեմ, ու անաչառ եւ ճշմարիտ ու 

ճշմարտասէր, եւ յանարժան գործոյ ի զատ: - 58. բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ՝ Գ 

տարի ի հաղորդութենէ ի զատ  կենայ – 150. 

Ի ԺԱՄ ԱՅՆԵԼ - նոյնպէս եւ զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն 

վասն մեղաց տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ կտրել, եւ ի ժամ այնել: - 84. 

Ի ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ ԱԾԵԼ -  Չի տալ հրաման աւրէնքս՝ որ ծառայ ի մարդոյ 

ժառանգութիւն ածեն, եւ ոչ ի կարգ եկեղեցւոյ – 25. 

Ի ԺՈՂՈՎՈՒՄՆ ԳԱԼ -  եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ այլուի ի յեկեղեցոյ 

ժողովումն գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի մէկ հաւատ ի Քրիստոս – 42. 

Ի ԼՄԱՆ – կամ դարձնէ ըզվարձն եւ զնիւթն զոր առել լինայ՝ ի լման – 146.  ապա թէ 

ընդ ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալ տված՝ նա ի լման վճարէ: - 147. նա ի լման վճարէ - 

152.  բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն  ու ընդ այլ դեհ 

գնացածն քան ընդ որ պարոնն հրամէ՝ նա ի լման վճար  պիտի այնէ: - 166. Ապա թէ  

ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և վճար լինի ըստ մեղանացն. ի լման վճար 

կամ կիսավճար.  եւ ի լմանն այս է, որ սպրկիկ անփոյթ լինի այրել եւ կէս այն է, որ 

միջակ լինի փոյթն եւ  յանփոյթն: - 173. 

Ի ԽՈՍՏ ԳԱԼ – Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ /ծն.խոստովանութեան/  գայ վասն 

այն մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. 
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Ի ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԹԱԼ - Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս 

կու հրամէ՝  որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ - 163. 

Ի ԾԱԾՈՒԿ - Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա 

յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է  որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ 

եպիսկոպոսին – 101. 

Ի ԿԱՄԱՅ - եւ կամ թէ մարդ, որ ի մարդասպներոյ ի մէջ ընկնի՝ եւ կամենան զինք 

սպաննել, նա դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ՝ նա այս ի 

կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155.  Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ՝ ի 

կամայն է եւ ի յոչ կամայն: - 153. 

Ի ԿԱՄԱՑ - Եւ  թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի կամացն /ծն.կամայն/  է եւ 

ոչ յակամայն՝ եւ միջակ լինի սղալանքն՝ նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն 

ըստ արժանեացն – 154.  նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ յոչ կամաց լինի՝ նա այլվայ 

կէսն է  տուժանացն: - 156. 

Ի ԿԱՊԱԼ ՀԱՆԵԼ -  որ ի քաղաւղացն տասնակ առնուն եւ ի կապալ հանեն: - 16. Եւ 

գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի 

կապալ հանելն՝ եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ 

սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի 

յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն – 80. 

Ի ԿԱՍԿԱԾ Է - ապա թէ իրն մէն լինի տարածն՝ նա այդ ի կասկած է - 136. 

Ի ԿԱՐԾԻՔ ԼԻՆԵԼ - Ապա թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի հետ աւրերոյ մեռանի, նա 

զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա՝ նա որպէս վերոյ գրեցաք՝ 

է տուժանքն. եւ թէ ի կարծիք լինի՝ նա տուժանքն այնոր ապաշխարութեամբ լինայ՝ 

զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ - 22. 

Ի ԿԱՐՔ ԱԾԵԼ - Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ 

կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա եպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 22. 

Ի ԿԷՍ ԱՅՆԵԼ -  նա ծախեն զքշտանն, եւ ի կէս այնեն ընդ երկուքն:  -137. 

 Ի ՀԱՍԱԿ ՀԱՍՆԵԼ – Կու հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ 

լինի հասել՝ նա աւրագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ 

աւելի իրք ուտել - 80. 

Ի ՀԱՐԿ ԴՆԵԼ - զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա հայնց ոչ զհարկտուն 

չկարէ ոք հանել ի հարկէն առանց պարոնին կամացն: - 50. 

Ի ՀԱՐԿ ԸՆԿՆԵԼ – հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ 

վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ - 117. 

Ի ՀԱՒՐԷ ՅՈՐԴԻՔ - Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց 

աշխարհի, որ զայնոց՝ որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ՝ կամ պեղծ 

բորոտութիւն ուննան՝ նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. 

Ի ՀԵՏ /նախ.մկբ./  Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն 

դիպան, նա ոսկին թագվորին է անհնար – 12. Եւ թէ  վասն անհաւտութեան չէ մեռել 
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հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա 

ոչ ի հետ ծնած որդիքն  չկորսնեն: - 15.  Ապա թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի հետ աւրերոյ  

մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու  տեսնուն, եւ թէ  ի սպաննաւղէն լինա՝ նա որպէս  

վերոյ գրեցաք՝ է տուժանքն – 22. եւ զծոյլն Գ  հետ խրատ տալով յանդիմանեն եւ այլ 

ի հետ գաւազաներով ջարդեն եւ տուգանաւք: - 37. Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի 

վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն /ծն.հետ/  չելնէ՝ ի շուրջ գայ ի վանքն – 51. 

Մեծն ի հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին 

սահմանն, եւ ի հետ սորա՝ Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն – 57. նա չէ պատեհ որ 

այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն 

այրկութիւն այնել՝ նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 101. Եթէ քեզ ոք 

պարտք պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր  տունն՝ որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն 

գրաւկնել. զի աւրէնքն զայնպիսի այնելիքն հաւնաւվորումն է համարել. քաւէլ թէ 

դարպսուն հրամանաւք եւ թէ դեռ ու մարդ այլ ուզես ի հետդ՝ նա պատեհ է: - 116. ու 

ի հետ Ժ աւուրն, երբ զգինն վճարէ՝ նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ բնաւ: - 125. 

Ապա թէ տղայ լել լինայ՝ նա՝ թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա այրկանն է ամէն իրքն ու 

այրիկն հոգայ զհոգին եւ այս է ըզղորդն /ճիշտը` զըղորդն/ եւ ի հին աւրինացն 

հաստատուն, թէ առջին այրուկին է՝ եւ թէ այլ հետինու ի հետ: - 131. Եթէ ոք մարդոյ 

իրք տայ ի պահ, ու գողնվի՝ նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի հետն /ծն.ի 

հետ/  թէ ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136. նա թէ իրն էլ լինա տարվել ի հետ՝ նա թող  

երկուքն զգողն փնտռեն, ինչուր գտնեւն – 136. եւ թէ փակչի ի ծառն ու ի հետ 

ժամանակի ընկնի ու սպաննէ զմարդ … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է 

բանս: - 154. Ապա թէ չարկամ յիշաւ այնէ, ու տանի զամըննին եւ առնաւղին այլ ի 

հետ՝ նա չպարտի վճար – 159. Եթէ կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո 

դրացնին արդէն ի հետ չհընձես – 164. Եթէ յայգի մտես՝ որ քո չէ՝ նա դու փորովդ 

կեր, քեզ հալալ է: Բայց թէ ի հետդ վերցնես ի բերէն՝ նա հարամ է: - 164. 

Ի ՀՈՒՆ ԵԼՆԵԼ - այնոր բանիւ չէ ի կարել ի հուն ելնել որ դառնայ ի տուն եւ  բանի 

– 88. որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ - 98. 

Ի ՀՈՒՆ ՀԱՆԵԼ -  Եւ ոչ է պատեհ՝ որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք 

լինի, որ կարէ զտղայն ի հուն հանել -108. 

Ի ՁԵՌՆ  - Թագաւորքն յԱստուծոյ են կարգած, որպէս Իսրայէլի, Աստուած ցուցնէր 

ի ձեռն մարգարէից աւծութեան  - 81. 

ԻՄ – Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս ուսայց զիրաւունս 

արդարութեան քո: - 3. Զորս աղաչեմ անմեղադիր լինել իմոյ նուաստութեանս – 4. 

եւ ձեռաւք իմովք աշխատեցայ եւ փոխեցի զսա ի չար եւ ի դառն ժամանակի – 4. ես 

կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս, ու  ազատ է յիմմէ /ծն.յիսմէ/,  կարէ 

ամուսնանալ ում կամի – 98.  Ապա թէ դնես՝ դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ 

խրատուս: - 116. 
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Ի ՄԱՀԱՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ ԸՆԿՆԵԼ - Եթէ որդի՝ որ աւրինաւք ի  մահապարտութիւն 

ընկնի՝ նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի – 115. 

ԻՄԱՆԱԼ - Բայց տեսնուլ պիտի եւ փնտռել եւ իմանալ զմտնելոյն, որպէսն ի 

վարձն ու ի ամէն կերպ: - 18.  եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա  իմանան զիր 

խաւսքն եւ զպատճառն՝ եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի 

քիչն: - 23. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ՝ նա պատեհ է  բժշկաւք  տեսնուլ եւ 

իմանալ՝ թէ ի յոր դեհաց է, ի յայրկնէն՝ թէ կնկնէն: - 89. եւ պատեհ է 

խոստովանհաւրն, որ զսպաննաւղն տեսնու՝ նոյնպէս եւ զսպաննածն, ու իմանայ 

զիրենց կենքն – 93. Ապա աղէկ պիտի իմանալ՝ որ  դրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ 

պատճառն – 124. նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն 

իմանայ – 147. բայց յայս չքուցս կարէ ոք զայլն իմանալ: - 155. Զի հայնց կու 

հրամայէ իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ անասնոյ՝ նա իմանան /ծն. յիմամամ/  ըղորդ 

զզարկելոյն պատճառն – 162. պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 165. 

ԻՄԱՍՏՈՒՆ - Բայց մեծ իշխանքն եւ փոքունքն եւ իմաստուն բնակիչք աշխարհին 

պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք զիրար՝ ի յայս ուղիղ սահմանիս 

պահելն: - 128. 

Ի ՄԱՒՏ – Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ նստել – 9. նա պատեհ է որ 

ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ հեռու լինի ի շինոյն: Եւ թէ ի մաւտ՝  նա 

քահանայքն ծառայեն – 79. Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ  կամ մայրն՝ նա որդի եւ 

դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի ժառանգութիւն – 111. ու չափեն թէ ի յոր շինու ի 

մաւտ է սպաննածն. եւ առժամայն ի յայն տեղոյն՝ յոր ի մաւտ լինի՝ գնեն պատանք 

եւ մոմեղէն, ու տան թաղում այնել – 139. ապա թէ տէր գայ՝ նա զարիան գինն այն 

շէնն վճարէ՝ որ ի մաւտ լինի: - 139. 

Ի ՄԵՂԱՅ ԳԱԼ -  եւ զայնոք որ ի մեղայն /ծն.մեղայ/ գան եւ մեղացուք լինին, նա  

աւերէ զիրենց զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 10. 

Ի ՄԵՋ /մկբ./  -   Տե՛ս   Ի ՄԷՋ 

Ի ՄԷԿ - եւ ջամբել ի կաթին  տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի՝ զոր վասն մէր էհեղ, եւ այնով միանալ ի մէկ, վասն զի և առաքեալքն ի 

մէկ կեցան եւ զմեզ ի մէկ ուսուցին – 41. եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ 

այլուի ի եկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի մէկ  հաւատ ի 

Քրիստոս – 42. 

Ի ՄԷԿ ՏԵՂ - Եւ երբ նոքա առնուն՝ նա գան եկեղեցականքն  յեկեղեցին ի մէկ տեղ 

ու բաժնեն – 34. 

Ի ՄԷՋ /մկբ.,նխ./ - նա տեսնուն որ ոխ  չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33. 

Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ՝ նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի 

մէջն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. Կու 

հրամայէ սուրբն Սահակ՝ թէ տգէտ եւ պեղծ մարդիկն  բաժին կու ձգեն ի սուրբ եւ 

կաթուղիկէ վիմիս մէջ /ծն.մէջն/ - 40. Ապա թէ ուրդի՝ որ վասն անհնազանդ լինելոյ 
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կնկանն անհանգստութիւն կենայ  յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ 

բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. Եթէ տղայք կենայ ի մեջ /ծն.մեջն/, ու  

պատճառաւորն հայրն լինի՝ նա զտղայքն մայրն ուննայ, եւ հայրն այլ կին չկարէ 

առնուլ  առանց կնկան հրամանացն – 87. Եւ թէ վասն բոզրածութեան լինի 

անհանգստութիւնն ի յայրուկնաց մէջն … նա կու հրամայէ աւրէնքս որ բաժնեն: - 

88. Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ, եւ վասն խորթերոյ լինի 

պատճառն … նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. Եթէ երկու այրիկ 

յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ /ծն.մեջն/ մտել,  որ մէկին աւգնէ ու 

խալապալայ այնէ եւ պատճառաւ որ մէկն զմէկալն ծեծէ կամ  սպաննէ՝ նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99. Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, 

եւ առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք՝ նա զոր լինի հոգւոյ կնոջն՝ լինի 

տիաթկովն, եւ որ չլինայ՝ նա կնկանն յետմնացացն է: - 131. Եւ թէ իսկի տղայ լել 

լինայ ի մէջն՝ նա՝ թէ ու մեռել լինի տղայն, նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն  

է –131. Եւ այսոնք են կամաւորք եւ ակամայք, եւ որ յերկուքին մէջ սպաննութեներն: 

- 155. եւ կամ թէ մարդ, ի մարդասպներոյ ի մէջ ընկնի՝ եւ կամենան զինք սպաննել, 

նա դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ՝ նա այս ի կամայն եւ յոչ 

կամայն ի խառն է բանս: - 155. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ նա  

երկուքին լինի – 171. 

Ի ՄԷՋ ՄՏԵԼ - Եթէ երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ 

/ծն.մեջն/ մտել, որ մէկին աւգնէ ու խալապալայ այնէ եւ պատճառաւ որ մէկն 

զմէկալն ծեծէ կամ սպաննէ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն 

– 99. 

ԻՄՆ – Մարդ` որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց` 

ու մահ  գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46. Եթէ ուրդի, որ իրիք /ծն.իրք/ մի 

չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ  զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ ... նա չէ 

պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր  կենայ – 93. 

Ի ՅԱՆՁՆԷ ՀԱՆԵԼ - Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ 

նա թէ խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 

97. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն 

ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն, թէ կալել լինի զայն զկնիկն, եւ ի յանձնէ հանել 

– 111. 

Ի ՅԱՌ ԱԾԵԼ - Եւ թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա երեք հետ պատեհ է որ 

ձենել տայ՝ թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. 

Ի ՅԵՏ - Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող ի յետ /գրքում՝ թողի յետ/ տայ թէ ոչ 

նա պատճառ է /գրքում՝ պատճառէ/, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31.  նա կու 

հրամայէ,  որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան – 77. Ապա թէ ազգ մի լինի՝ որ 

փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն /ծն.յիրն/, եւ քանի ու 

կարէ յորդորէ զինք՝ որ դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն. նա մեծ վարձք ուննայ: - 
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93. Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի յետ՝ յիւրեանց սահմանած 

բնակութեանն: - 108. եւ այլ ի յետ /ծն.հետ/ ի յիր յազգն երթայ – 111. ու թէ չկենայ 

առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն  ի յետ հանեն– 112. Զի 

թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ – 121. Բայց ըղորդ 

գրաստնոյ վաճառն այս է, որ  եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ, եւ թէ 

ոչ՝ նա ի յետ տայ: - 121. Ապա թէ բաժնած լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետ՝ նա իր 

ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, զոր դնէ: - 130. Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն՝ որ 

թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է՝ նա զկէս վճարէ թէ մահ գործէ - 138. Եւ մեղանչելն 

կամաւք չէ քանց իրք, որ արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն 

ու զիրաւանացն ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ ի մտաց – 162. 

Ի ՅԵՏ ԴԱՌՆԱԼ - Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ – 121. 

Ի ՅԵՏ ԵՐԹԱԼ - եւ այլ ի յետ /ծն.հետ/ ի յիր յազգն երթայ – 111. 

Ի ՅԵՏ ՀԱՆԵԼ -  ու թէ չկենայ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն 

միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. 

Ի ՅԵՏ ՁԳԵԼ Ի ՄՏԱՑ -  Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց  իրք, որ արհամարհէ ոք 

զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն մոռանայ ու ի յետ 

ձգէ ի մտաց – 162. 

Ի ՅԵՏ ՏԱԼ - Եւ թէ  առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող /գրքում՝ թողի/  ի յետ տալ, թէ 

ոչ նա պատճառ է /գրքում՝ պատճառէ/, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31. նա կու 

հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան – 77. Բայց ըղորդ գրաստնոյ վաճառն այս 

է, որ  եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է  անդարձ, եւ թէ ոչ՝ նա ի յետ տայ: - 121. 

Ի ՅՈՉ ԿԱՄԱՅՆ -  Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ՝ ի կամայն է եւ ի յոչ կամայն: 

153. 

Ի ՅՈՉ ԿԱՄԱՑ  - Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի՝ նա այն 

ապաշխարութիւն  քաշէ: - 154. 

ԻՆԱ, ԻՆԱՅ – յղարկէ՝  թե շուտ գնա ի յինա  բանն – 32. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք 

որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն  լավ է քան զիսայ – 34. արա զինա բանն – 118. 

Ի ՆԵՐՍ - Եթէ ոք զիր հորն բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի ներս /ծն.ներք/ ածէ, ու մարդն 

ի նգէն խեղդվի, նա արեան տէր է ածաւղն: - 18. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս /ծն.ներք/ կենայ, քան թէ 

պաշտաւնեալ եկեղեցոյ–75. Վասն որ զիր հորն բաց թողու եւ անասուն ի ներս 

ընգնի–137. Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ նա զայն 

կոտրած անսունն առնու հորոյն  տէրն–137. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի 

ներս/ծն.ներք/ անխել եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ՝ նա պատեհ է 

աղէկ ստուգել – 166. 

Ի ՆԵՐՔ – Վասն որ ոք  զիր հորն բանայ եւ մարդ ածէ ի ներք՝ նա նիգն սպաննէ - 18. 

Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ առաջ 

զիր եկեղեցոյն հոգայ, որ ի ներքն /ծն.ներք/ լինի կնքած եւ իր ծուխ լինի կեցել – 46. 
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Ապա թէ ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի 

ներք չմտնէ ու ելնէ հետ այլ ապաշխարաւղացն…նա ապա  հաղորդութեան 

արժանի լինի – 61. Ու կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ 

յայլ մեծերոյն մեռոնէն մասն ուննան, որ խառնեն ի ներք /ծն.ներքս/ զէդ  զխմոր իրք 

– 65. նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ - 155. Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք 

լինի՝ մէկ է իրաւունքն – 157. 

Ի ՆԵՐՔՍ – նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշպարէ, եւ երկուք ի 

ներքս անհաղորդ - 62. 

Ի ՆԵՐՔՍԵՒ – Ու այն որ ի քաղաքի ներքսեւ է՝ կարէ համբերել տարի մի ու այլ 

աւելի: - 120. 

Ի ՆՈՐՈՅ -  վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի նորոյս – 4. 

ԻՆՉ -  եւ ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին ԳՃ դեկան պերպեռատ է, եւ այլ ինչ 

որ մարդն լինի: - 10. Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն  այն է՝ որ զամէնն յիրուր քշտեն, ու 

կէսն թագվորին է՝ եւ կէսն այլ իշխանացն – 11. Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր 

երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց շինէ կամ այլ ինչ,  նա վասն այնոր կու շինէ 

որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 14. Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու կու գրեմ, 

չկարցի այլ  ցեղ  գրել քան զոր յաւրինակն գտայ – 27. զի նախնի հարքն հայնց են 

սահմանել, որ ամենևին  չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ  և ի թէմ ոչ 

ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ 

զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր  տանն ինչ գործ երթայ հոգայ՝  քանց զամէն 

զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն – 35. զի մենք յայս կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ 

գրել: - 36. Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ՝ նա սաստիկ 

պատուհաս կրէ՝ եւ ի կարգէն ընկնի – 38. Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ  ընդ Պետրոսի 

մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ հետեւողացն, թէ՞ ընդ եկեղեցւոյն  քարն կամ 

ընդ փայտն: - 40. Ապա տեսէք՝ թէ  այնոց պատիժն ի՞նչ է, կամ թէ երբ համբերեն 

իրենց կարաւղքն՝ ինչ մեղք այնեն: -41. Բայց զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել՝ 

թէ ի՞նչ թարգմանի կաթուղիկէն եւ եկլէսիայն՝ որ է եկեղեցի: - 41. Բայց արդ ի՞նչ 

աւելաբանեմք – 42. Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք 

պատճառանաց՝ ու մահ  գայ իր, նա չկարէ զինք  երէց հաղորդել – 46. Կու հրամայէ 

աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն յիրիցնին, ոչ 

խնամութեամբ եւ ոչ ինչ ազգ  իրաւք /գրքում՝ իւաւք/, վասն պարոնութեանն  

հարկուն – 49. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ 

եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի 

եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ–60. Եւ չկարէ ոք յայլոց հող 

հակառակութեամբ եկեղեցի շինել, զի մեղք է.  եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու 

մեղք,  նա զայլն դուք գիտացէք, թէ ինչ է: - 71. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի 

անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ  յինչ հասակի – 74. 

Եւ թէ ցաւ ինչ կենայ՝ նա ջանան դեղերով: - 89. Ու թէ չայժենայ ինչ /ծն. իրք/ դեղն՝ 
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նա հային յայրն ու կինն – 89. Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի 

հայել ու տնտղել, թէ վասն  ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ - 89. Եթէ ուրդի, որ իրիք 

/ծն.իրք/ մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ  զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ 

…  նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. Վասն թէ յինչ 

հասակ պսակ լինի – 105. Կին՝ որ վասն մեղաց ի ծառութեան տարվի կամ ի յայլ 

ինչ, որ նման է սորա … բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն անսղալ առնու – 

106. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ 

նա մեռանի, կամ անարգէ կամ բամբասէ՝ մեռցի, քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ 

իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար – 114. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ  ինչ 

/ծն.զինչ/  այլ իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու 

կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117. Ով աման կամ անաւթ  

ինչ վաճառէ … որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր  գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է 

բարի: - 124. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ 

վասն է՞ր արար՝ չարկամութեամբ արար եւ  կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ թէ կամաւք ու յոչ 

կամայ – 135. Բայց տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ ցեղ էր յուղարկելն՝ ինքն յաւժարեցաւ ի 

գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ 

կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ թէ զիտայ պատրաստ արայ, ու նա 

չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝ նա անպարտ է: - 152. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի 

զպատճառն՝ թէ  գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի մշակէ է,  թէ յի՞նչ  իրաց – 152. որ թէ 

այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու  չփաւշմանի, քանց ուրախնայ ընդ 

սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու լինի՝ նա կամաւոր սպաննութիւն է 

համարած – 156. նա պատեհ է որ աղէկ  իմանան զպատճառն, եւ զտալն ու 

զյուղարկելն եւ թէ ինչ ցեղ էր, արտորանաւք էր, ու զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն 

թէ յոր չաք էր, կամ թէ ինչ  ցեղ վնասեցաւ կամ պատռեցաւ – 165.  վասն զի ոչ ձիոյ 

երմակ եւ  ոչ այլ ինչ չկարեն գոյանալ բնաւ – 170. 

ԻՆՉՈՐ, ԻՆՉՈՒՐ – նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն եւ 

կորսնէ առ եպիսկոպոսն զկարգն, ինչոր /ծն.ինչուր/  ապաշխարութեամբ ելանէ ի 

մեղանացն ազատ: - 35. Նոյնպէս եւ թէ  անպատեհ բանդրէ, նա զինք բանադրեն՝ որ 

ապաշխարէ. բայց կապածն՝ այն կապած կենայ ինչուր իր տան արձակել: - 56.  Եւ 

տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն  տարին մարդն չէ լցել՝ 

նա երէց չայնեն, ինչուր  այլ աւագ լինայ ու զիր անձն փորձեն, ու  ապա այնեն: - 63.  

եւ կարեն ամէնն ելնել ի վանացն, ինչուր /ծն. ինչ որ/  դատաստանն ուղղի՝ ու 

իրենց հայր գայ՝ որ ամէն հաճին –73. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան 

կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին. բայց 

ոչ լման, ինչուր հաստատի ի հավատն: - 75.  նա թէ իրն էլ լինայ  տարվել ի հետ՝ նա 

թող երկուքն զգողն փնտռեն, ինչուր /ծն. մինչ որ/  գտնուն – 136. Եթէ ոք նոր գեղ 

շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով բաժնել, ինչուր գայ ամէն մարդ ու 
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լցվի, ու նեղցնեն ի վերայ – 151. նա յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի ծառին 

տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր չաքն բեր տայ: - 161. 

ԻՆՉՈՒՐ   -   Տե՛ս   ԻՆՉՈՐ 

ԻՆՉՈՒԻ,  ԻՆՉՎԻ -  Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի դուրս ձգվի՝ ինչվի հայնց 

գոյ ի խելք՝ զէդ առաջնորդն կամի: - 38.  Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր 

թոռն ինչվի յերեք երեսքն երէց չլինին ժամարար: - 38. Եւ վասն այսոր հրամայած է 

յաւրինացս, որ թէ ոք պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 

44. Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ  աղքատ, նա 

ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44.  

նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 59. նա կու հրամայէ, 

որ ինչվի /ծն.մինչ/  յետի փողն ի յետ տան – 77.  Եւ թէ յայն միջոցն այն թողած կինն 

մեռնի՝ նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել, եւ ոչ այլ կին առնուլ ինչվի ութ տարի 

հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ - 101. Եւ այլ հրամայէ աւրէնքս, որ այս 

հայրենէտրութիւնս ի հաւրն դեհաց ինչվի չորս երեսքն յիշվէ - 110. թէ ոչ որդի 

կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն 

հասնի, ինչվի /ծն. մինչ ի/ յիրենց չորս երեսք թոռունքն – 110. Զի թէ  գողունի լինի 

ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ – 121. կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի  

տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի՝ նա դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն: - 122.  

զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ վճարել – 

123.  ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս՝  ինչվի հանչաք մի  ժամ – 129.  նա եկեղեցւոյն 

վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 132.  ինքն 

ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն – 138. նա  զդեղգինն տայ ինչվի /ծն. մինչ որ/ 

առողջանայ: - 138. նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ, 

եւ ոչ պատարագ, ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ ի  վարդապետէն հայնց կարգ քաշէ՝ զոր 

պատեհն է, որ դնեն: - 142. Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած 

սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր դնեն՝ հայնց, որ այլք չզրկվին, ինչվի լցվի – 151. 

ԻՆՉՎԻ    -   Տե՛ս    ԻՆՉՈՒԻ 

ԻՆՉՔ - Եթէ այր եւ  եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի՝ կամ 

անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, ապա իր 

ընչիցն մէն – 49. եւ զծխերն տայ ում կամի. ու այլ ինչքն զինչ որ լինի՝ ու այն որ ի 

պռուգացն՝ երէցկնկանն լինի – 52. Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ 

յաշխարհական  կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ  

յայլ ոք որ  շինէ - 71. եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ – 85. 

եւ իրաւունք է որ տան իրեն զիր ամէն ընչիցն կէսն, որ երթայ իր այլ այրիկ առնու: - 

102. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն 

որդոյ տեղն ունին, եւ պիտի որ զէդ որդոյ  առնուն ի տանէն եւ ի տեղոյն եւ յընչիցն 

բաժին զէդ  երկու քուրոջ: - 109. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ 

տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն – 111. Երբ 



316 
 

եղբարք կենան ու յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու 

քեռոյն տեսովն լինի, որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեանց կաննոյն բաժին 

հանեն, ու ապա զիրենցն՝ զոր պատեհ է բաժնեն: - 112. Ապա երբ  այրիկն լինի որ 

մեռնի՝ նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է - 131. եւ թէ ոք բռնվի ի 

յայտ մեղանքդ՝ նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել, ու  յիր ընչիցն զայրեցման 

վզենն տուպլ վճարուիլ զինչ ազգ ու լինայ վզենն: - 159. 

ԻՆՔ,ԻՆՔԸ,ԻՆՔՆ - բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է՝ որ աղէկ 

տեսնու հայրն՝ իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ 

եկեղեցովն – 7. Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ  եղբաւր մի կէս բաժին  

տան իր  արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, 

նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր  մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն 

այն թագած դստերն որդիքն – 8. Ու կարաւղ է  թագաւորն  յիր առողջութեան եւ ի 

մահուն կտակ գրել, ու սահմանել եւ տալ զլեռն եւ զդաշտն եւ զիր ամէն երկիրն 

զինչ ցեղ որ իր կամքն  լինի, որ չկարէ իր  որդի եւ ոչ այլ մարդ դիմադարձ կանգնել: 

- 8.   Բայց թէ անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, 

նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն 

այն թագած դստերն որդիքն – 8. զեղբաւր որդիսն դնեն երկրին հաւատարիմքն 

յիրենց պարոնին աթոռն – 8. որ յիրենց պարոնին սերմէն է եւ ոչ աւտար  սերմի 

ծնունդ: - 8. Եւ զթագաւորի հալաւ  չիշխէ ոք  հագնել առանց իր հրամանին: - 9. Ի 

թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ նստել՝ քաւէլ թէ ինք հրամմէ եւ յիր սեղանն՝ 

քաւէլ հայրապետն: - 9. Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի 

թագաւորն զիր իրաւունքն տանել ըղորդ - 9.  Եւ որ այսոր ուժ չուննայ՝ որ վճարէ՝ 

նա ծախեն զինքն ու զիր  տունն ու զինչ ուննայ ու ի գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու ի 

յորդեցն: - 10. եւ զայնոք որ ի մեղայն գան եւ մեղացուք լինին, նա աւերէ զիրենց 

զաւդվածքն  եւ չսպաննէ - 10. եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ՝ որ չմեռնի, նա 

զաչսն հանէ - 10. Բայց զգողն արժան է՝ որ ամէն երկրկալ խրատել կարէ. բայց 

իւրենց ճորտերն չխրատեն առանց իրենց պարոնին: - 11. Եւ թագաւորն զիր շահուն 

տասնեակն պատեհ է որ եկեղեցոյն տայ: - 11. Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն այն է՝ որ 

զամէնն յիրուր քշտեն, ու կէսն թագվորին է՝ եւ կէսն  այլ իշխանացն՝ ըստ իրենց 

մարդաթըւին չափոյն ի յիրենց վերայ բաժնեն: - 11. զի այս թագաւորին է՝ որ ինքն 

դատէ - 11. Եւ թէ լաւ կինք  յիրմէ որ երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու 

բաժին ծեծվորին է եւ մեկ բաժինն պարոնին, զի ինքն յիրմէ գնաց ի ծեծ: - 12. Ապա 

թէ  թագվորն չլինի ի հետ՝  ու իշխան յիշվէ իր երկիրն դիպան, նա ոսկին թագվորին 

է անհնար, եւ շահուն տասնեակն մէն  տան թագվորին – 12. Եւ նոքա  զիրենց 

տասնեակն տան յիրենց եկեղեցեացն – 12. Եւ թէ լաւ կինք յիրմէ ոք երթայ ծեծէ՝ 

առանց պարոնին, նա երկու բաժինն ծեծվորին է եւ մեկ բաժինն պարոնին, զի ինքն 

յիրմէ գնաց ի ծեծ: - 12. եւ թէ ինք յիրմէ երթայ, նա  ինք զինք գնէ: - 12. Եւ թէ 

ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ  բերդ կամ  ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, 
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նա  վասն այնոր  կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 14. 

իշխանքն զիրենցն ուննան մնացական եւ թագաւորին ուժ տան: - 14. Ապա վայրի 

պտուղքն ի ծառոցանցն երկրին՝ շինականացն է, որ քաղեն իրենց: - 16. քանց  

կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ ամէն մարդոյ գետններ՝ ի յիր  /ծն.յիւր/ հողն 

եւ շինել զինչ իւր պիտենայ – 16. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ յայգի 

ոսկի գտնու կամ արծաթ … նա այլ վայ թագվորին լինի – 17. եւ տեղոյն տէրն 

պարտի, որ՝ թէ այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն՝ նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 

17. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին՝ որ իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն 

տեղոյն տէր կենայ – 17. ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, 

նա չտան իր՝ քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Վասն որ ոք զիր հորն բանայ 

եւ մարդ ածէ ի ներք՝ նա նիգն սպաննէ - 18.  Եթէ ոք զիր /ծն.իր/  հորն բանայ՝ եւ 

մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն խեղդվի, նա  արեան տէր է ածաւղն: - 18. 

Վասն որ զիր մշակն ի շատ հալծելոյն եւ ի ծանր  վերցնելոյն  մեռցնէ - 18. Վասն որ  

չլինի քահանայ եւ զինք քահանայ երեւցնէ - 19. եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք 

եկեղեցական  բաներոյ զինչ ու լինի – 19.  նա թէ քահանայ չէ աւրհնած՝ նա զէդ 

աշխարհական  դատեն զինք – 19. Եւ եթէ իրք կենայ՝ որ ճանչնան, որ ըղորդ իր 

լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր/ծն.իւր/ 

ազգին – 20. զի թէ վկայութեամբ չայնէ՝ նա հետ իր մահուն տուժեն զազգն եւ 

առնուն: - 20. նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն և զէդ աստուածածախ 

տուժեն – 20. վասն զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի 

սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. եփ 

զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին՝ այլ չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր 

/գրքումէ յին/ ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. նա զիրենց իրքն խնայեն ի 

յայն  կարիքն – 21.  նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն ու 

դնեն յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21. նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք, որ 

զէդ սպաննաւղ դատեն զինք: - 21-22. Վասն որ մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ 

յիր տունն  տանի – 23. եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն եւ 

զպատճառն՝ եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն: - 23. 

Զնոյնն այնէ եւ եպիսկոպոսն եկեղեցականի, որ ապստամբէ յիրմէ - 23. նա յղրկեն 

առ ինք երկու եպիսկոպոս – 23. նա թէ  կարգաւոր լինի՝ նա ձգուի ի կարգէն եւ 

վարուի յամէն երկրէն  եւ թէ  աշխարհական լինի՝ նա հաւնովրեն զինքն եւ 

բանադրած վարեն – 25. նա թէ չգայ լաւցնէ զիր արատն, նա թէ  կարգաւոր լինի՝ նա 

ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն – 25. որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն 

Աստուծոյ հմուտ լինի եւ հայնց գիտունն, որ ամէնն  պատեհ տեսնուն՝ որ իր 

գաւազան տան – 26. Ապա թէ այլ ցեղ լինի՝ նա ամբարտաւանութիւն է եւ 

տգիտութիւն ու իր սազայ տան  այլ վարդապետին: - 26. Եւ թէ  քամահրանք այնէ 

իր վարդապետին՝ նա զայն վարդապետն ողջացնէ թէ զղջայ: - 26. պատեհ է, որ 

յարհիեպիսկոպոսին ի հնազանդութիւն կենան, որ զիր/ծն.զիրենց/  
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աշխարհավարութիւնն նոցա  թըտպրով այնեն – 27.  նա չէ բնաւ արժան զայն ածել 

յեպիսկոպոսութիւն՝ որ ինք իր կամաւ ուզէ եւ սեղան տայ պարոնաց՝ թէ զիս 

եպիսկոպոս դիք – 27. նոյնպէս զմահ եւ զհոգէբարձութիւն երիցանց իրենք 

/ծն.իւրանսն/ այնեն:-27. Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ անկեալն ի 

կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն /ծն.զինք/ զնդանով որ 

ապաշխարէ - 28. Վասն եպիսկոպոսաց եւ իրենց թէմերոյն – 28. Եթէ ուրդի որ 

եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն եւ իր այլ հնազանդ 

եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր եւ կէսն չար կենան ու ասեն՝ ու կէսն բարի, 

նա չէ պատեհ որ ի  կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. Ապա թէ 

յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն՝ նա առանց կաթողիկոսի ոչ լինի կամ  իր 

հրամանացն՝ որ հրամայէ եւ եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն, որ զայն ժողվէ զամէնն, ու 

փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա 

կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն զինք /ծն.զինքն/ կամ տուժին զինքն ըստ 

մեղանացն: - 29. Վասն մայր եկեղեցեաց եւ իրենց ժողովրդեանն – 30.  նա զատկին 

եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար  տալ, այլ 

գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն առնուն իրենց քահանայից գիտելութեամբ: - 30. 

Չկարէ եպիսկոպոս՝ քանի որ մեծ լինի՝ յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ 

զիր եկեղեցին զարդարել – 31. որ  կամենան զինքն ու զիր ընկերքն սպաննել – 31. 

որ  սպաննէ զթշնամին անձին իրոյ – 31. որ կամենան զինքն /ծն.զինք/ ու զիր 

ընկերքն սպաննել – 31. այլ զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասաւոր համարին եւ զիրենց 

ըղորդ իրաւունքն զամէն իրք ի յիր ժամն տան: - 34. եւ այլքն զէդ աւագ ընկերոջն 

հնազանդին իր աննախանձ – 34. եւ այրի իրիցկինն՝ որ իր էրիկն յեկեղեցոյ 

սպասաւորութիւնն լինի մեռեալ եւ ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ կենայ՝ նա  յիր 

իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ տան առանց խալապայի – 35. Աւագ եւ 

գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ 

երթայ հոգայ՝ քանց զամէն զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն, հայնց որ  ամէն ժամ ու 

ժամ յիր  տեղն լինի: - 35. եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ 

զինք Գ հետ, ու թէ չլաւնայ՝ նա յեկեղեցոյ մտոցն իրեն /ծն.իր/ փող մի չտան, ապա ի 

վերայ յարիականացն բաժնեն զիր բաժինն: - 35. ապա թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ 

շարժէ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. Եւ 

զանաւթ եւ զսպասն եկեղեցոյ ինքըն պահէ: - 35. եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ՝ նա 

խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ – 35. Եւ եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն 

մեկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն եւ ի թէմն փնտռեն եւ ըղորդեն. եւ փիրիսկոպոսներն 

յամէն ժամ ամէն մէկ զիր վիճակն: - 37. Ու  զկնքադրամն եւ  զայլ մտերոյն բաժինքն 

սիրով եւ անխալապայ՝ որպէս գրել ենք՝  առնու ամէն մէկ զիր բաժինն սալար: - 37. 

որ իրենք /ծն.ինքեան/  աւգտին եւ այլոց քարոզեն: - 37. Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր 

ծնունդն եւ ոչ իր թոռն ինչվի յերեք երեսքն երէց չլինին ժամարար: - 38.  Եւ զայս 

ամէնս եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ պահել, եւ այս այնով լինի՝ որ ինք չծուլնայ եւ 
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ոչ աչառէ լքառով.  ի վանք եւ ի դուրք զամէն մեկ ի յիր սահմանն պահէ: - 38. Եւ 

հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ 

եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ՝ թէ իսկի պակսէ՝ նա զամէնին վճարէ Աստուած 

յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն՝ թէ  զեպիսկոպոսն չըղորդէ: -38. Եւ 

յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի բան մերձենալ, քաւէլ զիրենց 

որդիքն՝ որ յուսումն լինին: - 38. Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ 

զամէնէսեան զիրենք եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց 

հոգւոյն փրկութիւն. եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ քարոզութեամբ՝ գիտուն 

վարդապետաց քարոզութեամբ՝ կշտացնէ զիրենք -  38-39. եւ ինք ի յիր վերայ 

չթողու զշալակն եւ զպարտք՝ որ փախչին եւ փրկին ի չարագործութենէ եւ ի 

հերծուածաւղաց: - 39. Քրիստոսի արեան գինն եմք, եւ թէ թողուն մեր հովիւքն՝ որ 

գայլ զմեզ տանի, նա Քրիստոս  առնու զիր վճարն: - 39. երբ զիր հայրն ու զմայրն 

կորսնէ՝ նա գայլն ու գազանք կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 40. նա գայլն ու 

գազանք կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 41. ամէն ազգ եւ երկիր իրենց 

հաշվնովն եւ  ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 42. իրենք գիտեն զայս՝ ու տան 

պացխուն առաջի Քրիստոսի – 42. յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր 

հայրապետք ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին … հայնց 

որ զիրենց ամէն պէտքն յայնկից ուննային – 43. Եւ միաբանք տեղոյն պսակած 

լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ կարգովն հայնց, որ զէդ աշխարհական 

այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ իրար անցնեն – 43. եւ ի յայն աղքատացն 

եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք չիշխեն այլ 

ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: - 43. Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ 

այր  կամ կին, որ ընդ իր վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ, ոչ 

իշխէ ի կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի 

կերուխում այնել: - 44. Ապա թէ վանաց գեղ լինի, նա ի յիր վանքն տայ – 44. Եւ 

պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ 

մի եղի, եւ  յայլոցն նոյնպես … իր եկեղեցոյն տայ: - 45. Զայս սահմանս գրեաց 

սուրբն Սահակ. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր /ծն.զիւր/ բաժինն առնու 

ուրախութեամբ եւ սիրով, հայնց որ աշխարհականքն անգէտքն զբարին տեսնուն 

եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն, եւ առաւել առաջնորդքն: - 45-46.  Մարդ՝ որ 

վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց՝ ու  մահ գայ իր, նա 

չկարէ զինք  երէց հաղորդել – 46. երբ խիստ յանդգնի, նա ամենին տեսովն ու 

պատեհովն զիր մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. Ու բանադրաւղն 

պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի բանադրելն, զի եւ իր այլ կայ 

կապաւղ եւ արձակաւղ: - 47. ու բաժնեն զինք ու հաւնովորին՝ որ ապաշխարէ Է 

տարի: - 48. Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի՝ կամ 

անդուստր, եւ ի յիր /ծն.ձեր/ ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, 

ապա իր ընչիցն մէն – 49. Եւ թէ աւտար լինի  յիր /ծն.ձեր/ ազգականութենէ ՝ լաւկ 
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որդեգիր, նա զիր ժամուն եւ զգնայուն իրք՝ զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. 

Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն Տրդատ զիրիցնին ազատել են յամենայն ազգ 

ծառութենէ իրենց որդովքն: - 49. Նա գրած է հիմայ՝ որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ 

յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր ապրնաւքն՝ նա աւրհնած է  յԱստուծոյ, եւ 

Աստուած զիր մեղքն թողու ու զիր ծնաւղացն: - 50. եւ էյրիկ մարդն չխմէ որ 

հարբենայ. եւ ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ, եւ կուսան 

աբեղայի մեղաց պատճառ լինի՝ եւ իր անթողնելի մեղք շահի: - 51. որ թէ խելք 

ուննայ, որ զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր, եւ թէ ոչ՝ նա ծխերն հայրենիք չէ 

իր՝ ապա եկեղեցոյն է ծուխն: - 52. բայց եպիսկոպոսն իր ծուխ չկարէ ուննալ: - 52. 

Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է. ապա թէ 

կենայ իր ճանաչած իրք՝ որ ըղորդ իրն /ծն.իր/  լինի,նա կարէ իր ազգի եւ կամ յում 

ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան 

կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ 

իրն լինի, նա կարէ իր ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ. եւ ոչ ոք իշխէ նմա 

հակառակել: - 52. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն՝ քան զիր հալաւն ու 

զպառկելիքն – 53. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն կու այնէ՝ նա 

պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: - 54. Ու 

թէ լինի արժանի քահանայութեան, նա թող զինք ըղորդ քահանայացնէ. ապա 

պարտ է յառաջ իր ապաշխարութիւն տալ քաշել վասն անհնազանդութեանն – 54. 

Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց 

գտնուն՝ որ առնու, նա զկարգն առնուն, եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ, եւ 

զինչ որ ունի՝ նա առնու իրն հալալ: - 54. Վասն որ ոք զինք սուտ քահանայ 

անուանէ - 54. Ու  թէ  չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի 

պարոնութեան/գրքում՝ պարոնության/ դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ առնու 

զինչ ուննայ – 54. Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա 

ոչ երէցն չկարէ խաւսել՝ թե փոքր է կամ նուազ կամ  քիչ. ապա զինչ զենել է՝ սալար 

զիր իրաւունքն առնու՝ զերին ու  զերբուծն ու զմորթին: - 55. Եւ մարդ թէ կենայ, որ 

չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ գաղտուկ, նա թէ երէցն դատըստնի՝ 

նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն: - 55. Ապա զմիսն 

աշխարհականացն թողուն, եւ իրենք զիրենց կերակուրն զպատեհւորն ուտեն 

առանց մսի: - 55. Նոյնպէս եւ թէ անպատեհ բանդրէ, նա զինք բանադրեն՝ որ 

ապաշխարէ. բայց կապածն՝ այն կապած կենայ ինչուի իր տան արձակել: - 56. Եւ 

կաթողիկոսութեան աստիճանն այս է՝ որ եպիսկոպոսն որ առանց իր ձեռնադրվի՝ 

նա չէ ընդունած եպիսկոպոս– 57. Բայց եւ Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ 

սովորութեամբ հարկեւորած էր, եւ ի կաթողիկոսութեան աստիճանի էր՝ չէր ի 

պատեհութեան, եւ զմայրաքաղաքաց եպիսկոպոսաց զձեռնադրութիւնն ինքն 

տայր – 57. Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին ու իր 

կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ ընտրաւղութեամբ 
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նստուցանեն յաթոռ: - 58. Եւ թէ ի հեռու տեղաց լինայ՝ նա յուղարկեն երեք 

եպիսկոպոսունք որ երթան փնդռեն յիր վերայ – 58. Վասն որ գլխաւոր եկեղեցւոյ 

ջանայ զիր ընկերոջ աստիճանն խլել – 58. Եթէ եպիսկոպոս կամ երէց ջանայ զիր 

ընկերոջ զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ 

արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Եւ չկարէ բնաւ ինք ի յիրմէ կաթողիկոս 

ձեռնադրել – 58. ու թե չառնու յանձն, նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն 

ինչուի յաւիտեան: - 59. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ - 61. 

Վասն որ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ – 61. Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ 

յիր չափ հասակին է՝ ի ԺԵ տարին, եւ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ 

եւ չկարէ ժուժել, նա ընդ այն է համարած, որ երկու կին լինի առել, եւ այլ ի 

քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. հայնց որ հաճեցնէ իր սրտին  

ջերմութեամբն – 61.  զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք համարած քահանայից 

իրենց հետեւողացն ի յայն գործն: - 61. բայց ի քահանայութիւն ածել զինք բնավ  

չկայ ճարակ: - 61. եւ զոր գտնուի յայս գործս՝ նա այն ի յիր սրտին խեղճն է մնացել: 

- 62. Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ  դեռ ոչ զերեսուն տարին մարդն 

չէ լցել՝ նա երէց չայնեն, ինչուր այլ աւագ լինայ ու զիր  անձն փորձեն, ու ապա 

այնեն: - 63. Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ 

խաչ հանէ եւ յառաջ ինքն /ծն.ինք/ առնու եւ հարկեւորացն տայ – 63. Եւ թէ ոք իր 

ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ 

տեղ մսխէ, նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 64. Ապա զայս խրատ կու տայ՝ 

որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու նախանձով չարի, ապա ըստ 

ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն /ծն.ուզերն/, որ ունի 

իրեն հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի: - 65.  Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի յիր 

աւուրքն զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ 

ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65.  Ապա զայս խրատ կու  

տայ՝ որ չնայի ոք ի  յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու նախանձով չարի, ապա 

ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ ունի իրեն 

հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի: - 65. նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ 

մետրապաւլիտ, ու  սուրբ սեղան ու մեռոն եւ աւազան: - 66. Եւ թէ ոք վասն աւեր 

եկեղեցւոյ  շինման իրք տայ յաշխարհական  կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա 

առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ - 71. Եւ թէ ոք գայ եղբայրութիւն եւ 

փաւշմանի, նա կարէ այլվայ առնուլ զիր  իրքն ու ելնել – 72.  Բայց ոչ է ամէն 

կարգերն մէկ ազգ.  այլ թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց տուն են հաստատել եւ 

հայր եւ գլուխք դրել այլ եղբարցն: - 72. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել, քաւէլ 

քանց մեծ պատճառի՝ որ խալապայ այնէ հայրն, նա  փոխեն զինք. եւ դեռ պատեհ է, 

որ խրատ տալով յանդիմանեն – 72. նա թէ աւելի բաժին ուզենայ՝ եւ չբռնէ զինք 

վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործն – 73.  որ 

վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. Եւ կարեն ամէնն ելնել ի 
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վանացն, ինչուր դատաստանն ուղղի՝ ու իրենց հայր  գայ՝ որ ամէն հաճին – 73. Եւ 

եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց  կարգն – 73.  

Եթէ ոք զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած 

է հրամել ընդ Մովսէս – 74. եւ այնոք որ լսեցին՝ զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի 

տեղն քարկոծեն զինք – 74. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն 

զատելոյ քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ ընդունի  զինք եկեղեցին – 75. Ու թէ  

չայնեն զայս աշակերտքն, նա վասն այնոր կու անհանգստեն զիրենք 

վարդապետներն – 77. Եւ թէ ուսցնաւղն լինի տառապեալ՝ նա թէ իր կամաւքն զիր 

վարդապետն քընքշեցնէ եւ տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է հոգեւոր 

սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. նա մայր է մեր եւ իր սուգն 

իր հերիք է - 78.  Եւ թէ եկեղեցւոյ կամ ի տանէ  քար ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա՝ թէ  

տուն լինի՝ քակեն զինք – 78.  ապա պատեհ է որ ուխտիւք եւ պատարագաւք զինք 

զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան – 78. նայ երբ գտնվի 

սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի…եւ կամ ի յայն սուրբն տալ՝ յոր 

տեղ որ սուտ եղաւ ինքն/ծն.ինք/-78. ու զիր մուտքն ի յիր վերայ հանեն 

եպիսկոպոսին տեսովն – 79.  մնացելովքն իրենք ապրին – 79. Ապա երբ խիստ թոյլ 

տվի՝ նա չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր պէտքն: - 80.  Եւ զայս ժիր կարդալ 

պարտ է եպիսկոպոսին եւ պարոնացն, որ ի յայն ընծայիցն չմտէ ի յիրենց տունն – 

80. Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա ինք կարէ ձգել. երբ ու 

կամի՝ յիշխանութենէն, եւ խրատել ու այնել զինչ իր պիտի: - 81. Բայց զայլ 

ինքնակալք, որ ինքեանք չլինին իշխան դրել, նա չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ 

իր ընկերք լինին՝ ոչ զնա աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81 նա Աստուած մէն կարէ զինք 

աքսորել – 81. Ապա զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա՝ թէ հայնց պիղծ լինին, որ  չկարէ 

հանդուրժել աշխարհն , նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին 

կարեն աքսորել: - 81. Բայց զայլ ինքնակալք, որ ինքեանք/ծն.ինք/ չլինին իշխան 

դրել, նա չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ իր ընկերք լինին՝ ոչ զնա աքսորել եւ ոչ 

ձգել: - 81. ապա զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ հանել վարել յիրենց տեղոյ ի բաց՝ 

կարեն այնել: - 82. Ապա թէ իշխանքն իրենց իշխան լինին շինել, նա իրենք կարեն 

զիրենց  դրած իշխանն ձգել ու խրատել եւ այնել զինչ կամին … նոյնպէս եւ թէ 

նախարարնի լինի՝ նա իր ընկերքն դատե զինք եւ առանց իր ընկերաց չկարեն ձգել 

զնա  – 82. եւ այն որ իշխանաց իշխան լինի՝ նա դատեն զինք իշխանաց 

իշխանաւքն: - 82. Եւ զիշխանքն դատէ իշխանաց իշխան՝ իշխանաւքն եւ իրենց 

տեսովն. նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն՝ նա 

իրենցովն զիրենք /ծն.զերենք/ դատեն իշխանաց իշխանքն – 82. Եւ այլք հայն ցեղ 

ամէն մէկ գիրն դատեն՝ յիրենց դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ  իւրաքանչիւր 

կերպի – 82. Եւ այլ ցած շինականք՝ հեծելվորք ամէն մէկ զիրն կարեն դատել – 83. 

զի ինք է տվել իրենց /ծն.զիրենց/  կարգն: - 83.  Եպիսկոպոսն զերէցն եւ 

զսարկաւագն դատէ … Եւ վարդապետք ի յրաբունապետաց եւ յիրենց հրամանք 
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տուաւղաց: - 83.   զի ինք է տվել իրենց կարգն: - 83.  սոքա երիցանցէ դատին եւ 

աքսորին:  Եպիսկոպոսք ի կաթուղիկոսաց, եւ կաթուղիկոսք ի պապէ եւ ի 

պատրիարքաց եւ յայն եպիսկոպոսացն, որ զինք կաթուղիկոս լինին ձեռնադրել: - 

83. ապա ի վերայ աղալանաց կարէ զինք ի ժամէ արգելել – 83. Ապա թէ ուրդի՝  որ 

վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու 

տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. եւ տայ էրիկն զինչ 

հետ իր առել լինի ի յինք, որ երթայ էրիկ մի այլ առնու: - 84.  Եւ թէ յառաջ լինայ 

ցաւդ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա 

թող ծախվորին, զի յիրենց տունն է լել առջեւ – 85. Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի 

յայրկանն տունն լինի լել, նա համբերէ Է տարի.  թէ բժշկի՝ նա լել  բարի ու թէ ոչ նա 

թողու զինք  իրաւանքն – 85.  Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ 

յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն: - 85. եւ տայ զիրեն /ծն.իր/ 

ամէն ինչքն զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ. եւ առնու իր այլ կին: - 85.  եւ առնու իր 

այլ կին – 85. ու առնու իր այլ կին – 87. ու այն կինն  չկարէ առնուլ իր այլ այրիկ՝ 

քանի այն այրիկն կենդանի կենայ: - 87. ու այն կինն առնու յայրկէն զիր ամէն 

պռոյքն ու զմահրն, եւ երթայ առնու իր այրիկն: - 87. Ապա թէ երկուքն իրար հալալ 

այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ/ծն.յիրացմէ/, ու դնէ իրենց կարգ եւ 

տուգանք. զինչ որ Աստուած յիր սիրտն ծագէ:-87. Ապա թէ յայրկնէն լինայ 

պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն  տուգանք տայ կնոջն իր  անձինն 

գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել – 87. որ դնէ զինք ի տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն 

ու ինք առնու այլ կին – 89. Եւ թէ կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ՝ նա ի յոր տեղ 

ուր կենայ կինն՝ նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ 

զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի. եւ զիր պռոյգն եւ զինչ բերել լինայ զամէնն ի 

յինք դարձնէ: - 89. Եւ ո՞վ գիտէ՝  թէ փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ կամենա կինն, 

նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ անարգեց զպսակն 

եւ կոխեց: Ապա թէ ոչ, նա իր շնորհաւորէ: - 91. Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ /ծն.յիմէ/, 

եւ առնու իր այլ կնիկ՝ նա թէ ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, 

եւ ապա առնու այրիկ: - 91. Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուցն լինի, նա հայնց 

տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին 

ծեծէ՝ նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. եւ թողու զկնիկն, ու պէտ չլինայ արել իր բնաւ – 

92. Եւ ինքն /ծն.ինք/, որ ծուռն է եւ պեղծ, նա զամէնն կորսնէ եւ մէկայլն առնու: - 92. 

նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ, եւ կարէ բաժնվիլ յիրմէ: - 

93. Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր կնիկն սպաննէ՝ նա սպաննելն չէ հրամայած, այլ 

թողուլն. եւ պատեհ է խոստովանահաւրն, որ զսպաննաւղն տեսնու՝ նոյնպէս եւ 

զսպաննածն, ու իմանայ զիրենց կենքն – 93. նա զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ 

զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն ու վճարվի զարիւնն. ապա թէ ոչ, որ նա զիրն աղէկ 

ունէր՝ ու  անկարիք կայր՝ եւ զինչ ունէր նա յիր ձեռքն կայր՝ եւ ինք սպկիկ էր ի 

բոզրծութենէ, ու կու բոզնայր եւ զիր տունն ու զհալաւն այլոց կու վատնէր՝ նա 
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այտոր դատաստանն եւ քաւութիւնն այլազգ է - 93. Ապա թէ ազգ մի լինի՝ որ 

փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու կարէ 

յորդորէ զինք՝ որ դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն – 93.  կամ թէ այրն բոզրած էր ու 

պեղծ եւ վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան զինքն /ծն.զինք/ - 93. Բայց ի մարմնաւորն 

այս է, որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր տուն խէչ իրար գտնու, ու սպաննէ՝ նա 

անդատապարտ է ի դարպսէ, վասն զի զիր վկայութիւնն ունի, որ հաւն կայր ի 

խէչն: - 94. Ապա թէ զմէկն սպաննէ ու զմէկն թողու, նա զէդ մարդասպան դատեն 

զինքն վասն զի կարէ ոք ատել զմարդ, եւ բարուրք այնէլ որ խաբէ զինք իր կինն՝ ու 

բերէ յիր  տունն ածէ, եւ սպաննէ զինք. եւ կամ թէ  զիր կինն ատէ զոք, եւ յիր 

սիրելեացն հոգցի ի խէչն տայ երթալ, ու զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ 

թողու  զմէկալն: - 94. ու երբ յայնոր ազտին ու ի յիրենց տունն գան ի հանգչիլ՝ նա 

իր կինն զինք ի յիր անհոգութիւնն սպաննէ: - 95. կին՝ որ զիր այրն՝ որ իր գլուխ է՝ 

ջանայ սպաննել  վասն իր բոզութեանն՝ նա պարտ է զինք չարաչար մահուամբ 

սատակել - 95.   վասն զի  թէ մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան 

սպաննէ՝ նա զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95. ապա այն որ զիր այրն 

սպաննէ՝ այլ զի՞նչ կրէ քան զչարաչար մահն արդար իրաւամբք: - 96.  Եթէ ումեք 

կին ի բոզութեան բռնվի, եւ կամ  մարդ ցուլ առ ինքն /ծն.ինք/՝ նա պատեհ է 

ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն՝ թէ կինն զցուլն է հարկել  ու խաբել, թէ ցուլն  

զկինն: - 96. Բայց պարտ է գիտել՝ որ երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են, եւ այն 

որ տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ՝ նա պարոնին է ուժն: - 97. Եթէ ոք  

զկոյս  աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ խնամէխաւսւած 

լինի՝ նա դատաստանն զէդ  կարգծին լինայ, որ գրեցաք:  - 97. Եւ թէ ոչ՝ նա տայ 

հաւրն  յիսուն դրամ, ու պսակվի ընդ ինք անբաժնելի: - 97. Եթէ ոք  ատէ զկինն, եւ 

ասէ թէ՝ չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն՝ նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն 

քաշնացն – 97. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին  առնու՝ որ չկենայ  

ճար որ ի հուն  ելնէ կամ հայնց անգամ՝ որ  չկարէ իր ոք տեվել՝ նա  հայնց է 

հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. Բայց թէ կարէ 

դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ է. եւ թէ ոչ՝ թողու, եւ իր այլ կին 

առնու, եւ զայն ազգն այնեն զինչ ուզեն: -98. Բայց մենք եկեղեցականքս ներելով 

զբաժինքն կու տեսնունք պատեհ. եւ զաղջկինն իր ազգ թող գիտենան: - 98. ու տայ 

զիր իրքն եւ զպռոյգն ի յինքն /ծն. յինք/  - 98. ապա ինքն /ծն.ինք/ այլ կին չկարէ 

առնուլ, քանի այն կինն ապրի: - 98.  Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր առնու, ու մեռնի  

այն այրն՝ նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն՝ նա չկարէ քաւել թէ 

եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 98. Այնոնք որ աներկեղութեամբ զիրենց պսակով 

կինն թողուն՝ առանց բոզութեան եւ կամ այլ իրաւնաւք պատճառանաց կոխեն 

զեկեղեցոյն պսակն եւ թողուն զիրեանց /ծն.զիրենց/ կաննին՝ նա կու հրամայէ 

աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի  դուրս 

մնան, չհաղորդեն զինք՝ եւ ոչ ի մահ թողուն եւ ոչ ի կեանք: - 100. Ապա թէ դառնա՝ 
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նա իր  այնելոցն կարգ դնեն որ ապաշխարէ - 100.  Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի 

հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 101. Եթէ 

ոք որ բաւլաւճ լինի  ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա յորժամ յիմանայ 

կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին, 

եւ  իրաւունք է որ տան իրեն /ծն.իր/  զիր ամէն ընչիցն կէսն, որ երթայ իր այլ այրիկ 

առնու: - 101-102. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ 

իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. Եթէ իրիցու խնամութիւն 

հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ 

վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք  տանին՝ նա կարէ փոխել 

զձեռնտվածն – 104. եւ երբ զիր հասակն առնու … նա կարէ թողուլ զկինն ու ասել, 

թէ ես չունէի զիմ հասակն – 105. Կին՝ որ առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց 

եւ մեծ  պատճառանաց, որ հաւնեցնէ  զդատաւորն, թողու զայրն ու փախչի՝ նա 

իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան, որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք 

/ծն.զինքն/ ու  այնէ զինչ իր պիտի – 105. ապա հրամայած է յաւրէնքս, որ ծախել այլ 

կարէ  զինք այրիկն: - 105. որ փախաւ՝ ի հարկից տեղ գնաց առ իր ազգ - 106.  բայց 

զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն անսղալ առնու – 106.  եւ ինք զիր կինն առնու 

անպատճառ – 106.  եւ ապա հաշտեցնեն զիրենք: - 106. զի որ ծուռն է՝ նա ինք տայ 

Աստուծոյ պացխուն – 106. Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ՝ նա 

պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107. եւ ապա կազմէ զինք 

քրիստոնէական հաւատով, եւ մկրտէ, ու հագնի զքրիստոնէութեան զսգեստն. եւ 

ապա պսակվի, եւ ուննայ զինք հալալ: - 107. Ու թէ ատէ զնոյն կինն՝ նա չկարէ 

ուննալ  զինք զէտ ծառայ, ապա ազատէ զինք, բայց ոչ առանց բոզութեան 

պատճառանաց – 107.  նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն, որ ոչ 

առնուն եւ ոչ տան իրենց բնաւ կին – 107. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի  

առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին- 108. Եւ թէ գրէ կտակ, եւ 

զիր ծառայն իւր ժառանգ դնէ՝ նա կարաւղ է հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ 

ծառայի տալ ըստ իր կամաց: - 109.    Եւ թէ կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ  

տուն՝ նա այնոք  երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն իրենց: - 109. Բայց սուրբ 

թագաւորքն, որ զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին, նա զայս իրենք 

/ծն.իւրեանք/ վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, գրեցին՝ որ պարոնին գիտելովն եւ 

կամովն լինի – 109. Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց ու թէ աւտար մաւրու՝ զիր պռոյգն 

եւ զմահրն առնու, եւ թէ պիտի՝ կենայ ի խէչ որդեցն. ու թէ ոչ՝ նա ելնէ  առնու իր 

այրիկն եւ զինչ կամի՝ զայն այնէ: - 110. թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի 

նոցանէ թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք 

թոռունքն – 110. եւ այլ ի  յետ ի յիր /ծն.ի հետ/ յազգն երթայ – 111. նա զիր իրքն մէն 

առնու ու ելնէ: - 111. նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. 

Երբ եղբարք կենան ու յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն 

ու քեռոյն տեսովն լինի, որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեանց կաննոյն բաժին 
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հանեն, ու ապա զիրենցն՝ զոր պատեհ է բաժնեն: - 112. Եւ թէ ծախէ եղբայր զիր 

բաժինն՝ նա պատեհ է, որ ամէնն  յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն 

միայն – 113. եւ ապա աւրէնութեամբ բաժնէ յիրմէն /ծն.յիրմէ/ - 113. Եւ այն որդին 

որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն ուրանայ, եւ թողու զինք … նա այլ խիստ 

այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ 

բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա մեռանի, կամ անարգէ կամ 

բամբասէ՝ մեռցի, քաւէլ թէ  տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար, եւ  

իր ծնաւղքն եւ որ տեսանն չհամարեն ընդ սգայութենէ - 114. Հարցանէն յաւրէնքս 

վասն անընկմահու՝ թէ լինի իրենց թաղումն կամ պատարագ - 114.   բայց կու 

հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար  յերկրի՝ 

նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք  այնէ - 114. ապա 

դատաստանս հրաման  տայ՝ ու զամէն մարդ իր գլխովն սպաննեն:- 115. զի 

անընկմահն ի բազումս բաժնին. են, որ ի խելք են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին … 

են որ ի յիրենց խելացն ի դուրս վասն ցաւոց – 115. դեռ թէ հայրն կամենայ զինք 

պատրան տալ  որդւոյն ի մեղանքն՝ նա չէ պատեհ առնուլ – 115. Ապա ի դուրս 

կարես գրաւկնել զինքն  զինչ ցեղ ուզես – 116. Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ՝ նա 

մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ ներքս ուր է գրաւկանն գրաւկնել –116. նա իրաւունք 

է, որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117.   Գրած է յաւրէնքս, որ թէ ոք գրաւով զմարդոյ 

տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ կորոյս, թէ յիմեցնէ ի յինք 

չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու – 117. եւ 

պարտական են թագաւորք եւ զաւրագլուխք՝ որ զիրենց երկրին վզենն մենակ 

դարձնեն ի ճանչաւղն: - 118. հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ  ընկնի որ երթայ վկայ 

բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն – 118. կու հրամայէ աւրէնքս որ  

ամէն իրաց տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն է իրքն՝ 

նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. որ զիր ապրանքն կենա ու ուտէ: - 119. Եւ այլ 

կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել  վասն պարտուց, ապա 

դարպսու տեսովն վճարվի զիր պարտքն – 119. Եթէ ոք մի տուն վաճառէ՝ ծախէ 

կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ  ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն. եւ 

թէ չլինի, ու տարի մի յիմէ՝ նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ 

զնորա՝ զինչ որ տուել է՝ նա դարձցնէ: - 120.  եւ նա զիր դեկանն ի ծախաւղէն առնու 

անյապաղ – 121. Բայց ըղորդ գրաստնոյ վաճառն այս է, որ  եաւթն աւր փորձէ, թէ 

հաճի՝ նա իր է անդարձ – 121.  զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի 

յայն պատճռնին գտվի՝ նա  դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն: - 122. Եւ որ հող 

կամ գետին վաճառէ, թէ վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր 

դրացին եւ ընկերն ու գնէ՝ նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122.  զի թէ տարին 

լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի վճարն կարէ  առնուլ զիր հողն այլվայ, ու տայ զինչ 

տւել լինայ ի գնողէն, թէ  իր պիտենայ –122.  զի վաճառին վճարն է հանած 

մանավանդ այնոց, որ վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն– 123. Ով աման 
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կամ անաւթ ինչ վաճառէ … որ թէ ի  նոյն տարին որ գնեց  զիր գինին ամբողջ 

պահէ՝ նա լեալ է բարի: - 124. Բայց Ժ աւր պատեհ է որ գնաւղն տեսնու եւ զիր 

թտպիրն առնու – 125. մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին 

ծախէ՝ նա անիծած է - 126.  ապա թէ տեսնու, եւ այպովն  գնէ՝ նա իր է անդարձ: - 

126. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի  նզովիցն Աստուծոյ վախէ ու զիր իրացն 

նա է զարատն, եւ յայկից ի վեր չկարէ գնաւղն դարձցնել: - 126. այն ծախաւղն, որ 

խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք ծախէ, նա զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 127. 

պատեհ է, որ թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն 

աշուն – 127. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն՝ նա այս է որ չորեքկին 

վճարեն, եւ խրատեն զիրենք ի դռան, որ  այլքն վախեն: - 127. Եւ գիտել պարտ է, որ 

այլ  հալալ կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք՝ քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի 

յանաւրինաց ծեծ, որ թէ ծախէ զիր բաժինն կամ տայ՝ նա ընդունելի է առ Աստուած 

եւ առ մարդիկ: - 128. Բայց թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա գող է, 

ու հարամ է, զինչ պահէ. ապա իր ըղորդի բաժինն է իր հալալ: - 128.  եւ Աստուած 

յիրենցմէ խնդրէ զամէնն – 128.  Բայց մեծ իշխանք եւ փոքունքն եւ իմաստունք 

բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք զիրար՝ ի յայս 

ուղիղ սահմանիս պահելն: - 128. նա պատեհ է, որ որդեցն կամաւք լինի իրենց 

ելնելն ի ժառանգութենէն – 128. որ դառնայ ի յինք իր պոմնովն – 129. մինչդեռ 

հիւանդն աղէկ ուննայ զիր խելքն՝ նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն, եւ …գրել 

տայ զիր /ծն.իւր/ իրքն. ու  սահմանէ հոգոյն եւ իր ետմնացողացն ըստ իր կամաց – 

130. Եթէ այրն ու կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամէն ստացուածքն 

անբաժին ընդ իրար՝ նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի, խառն միջեւնէն զիր հոգին 

հոգալ: Ապա թէ բաժնած լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետ՝ նա իր ժառանգաւոր 

յետմնացացն լինի, զոր դնէ: - 130.  Եւ զխոստումն, թէ  ելնէ՝ ինք /ծն.իւրեանց/  

կատարէ - 130. Ապա երբ այրիկն լինի որ մեռնի՝ նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր 

ընչիցն այնել ըղորդ է. նոյնպէս եւ զկնկան ի յիրոյն /ծն.յիւրոցն/, ի կնկան. եւ թէ 

տղայ կենայ՝ նա երկուքին ի ժառանգ: - 131. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայ գնէ 

յանաւրինաց՝ նա ծառայէ զգնաւղն Է տարի. եւ ապա կարէ բաժնիլ  յիրմէ, եւ վճարէ 

զիր գինն: - 132. Եւ թէ փաւշամնի՝ ու այլվայ դառնայ ծառայն առ իր տէրն ու ասէ 

թէ՝ տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն՝ նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ 

ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 132.   Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա կնկով ելնէ եւ 

որդովք. եւ թէ ինքն /ծն.ինք/ մէն՝ զինչ ցեղ գնվել է: - 132.  Եւ թէ կարգել լինայ զինքն 

գնաւղն, ու որդիք էլ ուննայ նա այն գնաւղին է: - 132. Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու 

տայ յիր տէրն՝ նա պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք. եւ թէ 

չառնու ու ազտէ՝ նա երբ հանչաք մի ծառայէ զինք որ զիր գինն արժենայ, նա  

իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. Եթէ ոք զիր դուստրն վասն 

աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի՝ նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք -133. Եւ թէ 

տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա չկարէ արգելել. բայց 
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ծառայ է հետ մկրտութեանն, որ չկարէ բաժնիլ յիրմէ: - 133. Վասն որ զիր դուստրն  

ծախէ վասն աղքատութեան – 133. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել՝  

նա կարաւղ է, եւ թէ իր որդոյ  կամ ազգի կամ ճորտոյ տալ՝ նա պատեհ է - 133.  նա 

երբ հանչաք մի ծառայէ՝ որ զիր /ծն.յիւր/  գինն հանէ, նա ազատի: - 133. Վասն որ 

զիր ծառայն քշտէ որ մեռնի – 133.  Եթէ ոք զիր ծառայն քշտէ ու սպաննէ՝ նա 

զարեան գինն ի դարպասն վճարէ - 133. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի՝ նա մի՛ 

մատներ զինք – 134. նա կարէ առնուլ զինք պարոնն – 134. Վասն որ թողու զիր 

անասունք, որ զայլոց արտ ուտեն – 135. Եթէ ոք զիր անասունքն թողու որ երթայ 

զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի՝ նա  չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի 

յիւրոյն տան – 135. եւ թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան՝ նա զվզենն վճարէ ու կամ 

զինքն /ծն.զինք/  այրեն – 135. Եթէ  ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի՝ նա 

տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի հետ թէ  ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն. նա թէ 

իրն էլ լինայ տարվել ի հետ՝ նա թող երկուքն զգողն փնտռեն, ինչուր գտնուն. ապա 

թէ իրն մէն լինի տարած՝ նա  այդ ի կասկած է, նա համբերութիւն տայ, որ զգողն 

փնտռէ - 136.  Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան 

զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա քարկոծեն զինք եւ զիւր 

տէրն, եւ կամ գնէ ինք զինք ի դարպսէն – 137. Ապա թէ մարդ սպաննէ՝ նա տայ 

զարեան  գին, կամ  զինք /ծն.զինն/  սպաննեն նորայ փոխան – 137. Վասն որ զիր 

հորն բաց թողու եւ անասուն ի ներս ընգնի – 137.  Եթէ ոք զիր հորն բաց  թողու, եւ 

անասունն ընգնի ի ներս՝ նա զայն կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն – 137.  

Բայց թէ իսկի  ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել՝ 

գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն – 138. նա զէդ 

մարդասպան տուժեն զինքն /ծն.զինք/  - 139. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն 

երկու ազգ պիտի դատել՝ մէկ վասն արբեցողութեան, որ ինք մարդ էր ու հանչաք 

խմեց՝ որ խումրեցաւ  տայ ու  զայն վնասն արար. եւ երկու հետ, վասն վնասուն զոր 

գործեց – 141. եւ թէ սպաննաւղն է լել պատճառ՝ նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն: - 

141. Եւ թէ խոց լինի մահու՝ նա քշտաւղն տայ զդեղգինն,  եւ զինք ի զընդանն 

պահեն ըստ զարկուցն – 141. եւ զայն խափանն, զոր յիր բանէն կեցաւ՝ վճարել տան 

– 141. նա ի դատաւորին կամքն է, թէ վասն իր հոգոյն խղճայ եւ խրատ մէն տայ: - 

141. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք կենայ ու երթայ իր ճամբովն, եւ այլք կենան ու 

պահեն զճանապարհն՝ որ սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն, ու այն հալալ  

գնացաւղն յաջող լինայ ու զնոքա սպաննէ՝ նա չէ արեան պարտական  - 142. Եթէ 

ոք  զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ  գործոյ խեղդէ կամ 

սպաննէ՝ կու հրամայէ աւրէնքս որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ 

ոչ քաւել, ապա ինքն /ծն.ինք/ յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Եւ թէ 

քահանայ լինի հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք առջընդրեց ու 

եսպան զայն՝ որ զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր՝ նա չկորսնէ 

զերիցութիւնն–143. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու 
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հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն մեռելին՝ 

նա չմեռանի. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ 

յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպսէ, քաւէլ գնէ ինք զինք, զէդ որ գրեալ կայ յարեան գինք: - 

144. Ու  դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ այլ այնէ՝ նա մեռնի, եւ կամ զինք կենդանի 

թաղեն, ու կամ ի զընդանն կենայ ու մեռանի: - 144. կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր 

վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի հայնց որ հաւնի իրաւանց տէրն՝ ու ինք  խրատվի, որ 

այլ չայնէ խումրութիւն: - 145. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, 

եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ 

զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան  

աւր մի մէն, ու ապա  տանին թաղեն – 146. զոր եւ ինք ի նոյն մահն մեռաւ: - 146.  

Արուեստաւոր, որ զումեք վարձ առնու, որ իր իրք շինէ կամ կապլով բան այնէ, ու 

չայնէ զբանն…ու չհաճեցնէ զինք…նա զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին 

տեսովն առնու: - 146. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն էլ լինան 

գողցել՝ նա անպարտ է՝  չվճարէ պահաւղն – 147.  Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի 

բանն սարված կոտրէ, չտայ վճար. ապա թէ իր կամաւք վնասէ՝ նա վճարէ: - 148. 

Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ՝ վարձ առնու եւ բանի՝ նա չտայ վճար 

ունէ տէրն: - 148. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ 

հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան վնասէ, նա վճարէ՝ յիր քսակէն: - 148. Ամ այն 

մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի՝ նա անպարտ են տէրքն՝ բահրակ,այն 

տէրն որ զամէնն պնդել լինայ եւ արիացուցել զիր գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 

148. Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ չլինայ յինք 

կրթած, ու վնասի՝ նա այն պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Վասն  որ յիր 

ընկերոջ յերկիրն յիշվէ - 149. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր 

ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ՝ բահրակ անաւրինաւք՝ 

նա նզոված է - 149. Վասն որ զիր ընկերն սպաննէ ի պատերազմ – 150. Այն, որ զիր 

ընկերն ի պատերազմ ընդ խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ  կռուին 

ընդ իրար, նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք – 150. Բայց թէ աւերակք լինի 

ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ – 151. Բայց թէ աւերակք լինի ու 

շինվի՝ նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ – 151.  Բայց տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ 

ցեղ էր յուղարկելն՝ ինքն /ծն.ինք/  յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի կահրա 

յուղարկեցաւ: - 151. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր կարեցն 

լուծէ զջուրն՝ որ այլոց վնաս այնէ … նա կիսավճար տայ իւրն – 152. Եւ թէ ինք լինի 

յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն բանին՝ նա չկա մեղ. ապա թէ ոչ՝ նա մեղք է: - 152. 

ապա թէ իր կամաւք լինի եղել ու վարձով՝ նա  անպարտ է: - 153. Եւ յայս ամէնիս 

վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել, որ թէ կամաւք լինի սղալն եւ կամ վասն պզման՝ 

նա զէդ մահապարտ զինք  սպաննեն: - 154. Ապա  թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք 

խոստովանի՝ նա այն  ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ 

կեցցնվի, որ ոչ ի կամացն է եւ ոչ յակամայն՝ եւ միջակ լինի սղալանքն՝ նա 
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տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն /ծն.զինք/ ըստ արժանեացն – 154. նա ընդ իր 

ահն ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ - 155. եւ կամ թէ մարդ, որ ի մարդասպներոյ ի 

մէջ ընկնի՝ եւ կամենան զինք սպաննել, նա դառնայ եւ ինք իր  աջողվորութեամբն 

զնոքա սպաննէ՝ նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. նա 

կամաւոր սպաննութիւն է համարած, եւ սպաննութեան իրաւունքն այս է, որ եւ ինք 

սպանվի: - 156. եւ երբ խիստ ողորմութիւն այնեն իր՝ նա զկէսն տուժի – 156. եւ թէ 

կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ, եւ զկերակրոյն ու 

զպակասն ի յիր բանն վճարէ: - 157. զի Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ ի 

նորա վերայ զէդ ի քո, ու այն է իր յոյսն ու ապրանքն: - 158. Ու երբ կտրես զնորա 

վարձն՝ նա բողոքէ առ Աստուած, եւ Աստուած լսէ իր ձայնին – 158. Կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ որ ով նոր տուն  շինէ՝ նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ  տան 

երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի. թէ չէ՝ արեան տէր է, եւ յամէնն զինքն վճարէ: - 158. 

Վասն որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ - 159. Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կանաւք կրակ 

ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի խումրութենէ  է լել՝ կամ հարբած 

լինայ … ու զայն զնտանոք եւ ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. եւ թէ 

ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ՝ նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել, ու յիր ընչիցն 

զայրեցման վզենն տուպլ վճարուիլ – 159. Վասն որ զիր անսունն ի յիր ընկեր ի 

պահ տայ – 160. Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու լինի՝ ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ 

մեռանի կամ կոտրի կամ գողնվի  կամ ծեծեն ու տանին՝ նա զայն երդումն ըղորդ 

երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել, եւ ոչ ընդ իր ցղբեղութենէ 

է լել՝ նա չտայ վճար: - 160. Եթէ ոք ի  սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ 

կտրէ՝ նա կու հրամայէ իրաւունքս՝ որ այլվայ իր  տան տնկել – 161. երբ 

մեղանչական /ծն.մեղանչականն/ իր բերնովն ասէ զիր մեղանքն՝ նա 

ապաշխարութեամբ քաւել տան – 161. եւ այնով ասէ իր ընկերոջն ու խլէ եւ 

յափշտակէ ու վնասէ - 162. որ դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել 

զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց. հայնց ցասմամբ, զինչ այն ուժն 

արժենայ, զոր արել լինայ՝ նա իրաւունքն այն չափով  տայ իր: - 162. նա զայն 

զարկն իր քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. նա զիր վճարն ըստ 

վնասուն այժեցն առնու –162. Եթէ ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի  չվան փաթըթած 

կամ ուրեք փակած կամ ընկած կամ կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ 

սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163. նա զինք տանջեն թէ մահու էր՝ թէ խրատելոյ՝ եւ 

թէ տուգնելոյ: - 163. Եւ թէ ոք  տայ զիր ձի մարդոյ ի բան … որ վնասի կամ մեռնի՝ 

նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 164. բարհակ թէ տղայ լինի ու 

անգէտ՝ նա զբժշկաց վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. որ թէ լաւնայ՝ 

նա իր չաք մի կարք դնեն ըստ ուժոյն, զի յիրմէ չէր այլ ի չարէն – 166. Եթէ ումեք 

անսուն դիւահրե նա գիտել պարտ է տերանցն որ ի յիրենց մեղացն է եւ ոչ 

յանասնոց – 166. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք 

ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու – 167. նա թող պատրաստի որ չթուլացնէ Աստուած, 
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որ  յինք կամ  յիր մարդիքն գայ այն ցաւն - 167. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ 

յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու գեհին պատ 

պիտի որ արգիլէ զիրենք, եւ զամէն ազգ գրաստ. բայց խոզի պատ չկայ որ կարէ 

արգիլել զինք: - 167. Եւ ի հաւտ դարպսուն պիտի արիանալ, զի զվզենն իր բաժին 

ունի – 168. պարոնն զիր հնգակն առնու ի վճարէն: - 168.  նա զոր խափան կենայ 

անասնոյն նա ինք վճարէ - 169. նա զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու -169. նա 

պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել/ծն.անել/, որ զանասունքն հայնց 

պահեն՝ որ վնաս չայնեն, կամ թող  երթան յանշէնն, որպէս սահմանած է իրենց: - 

169. Բայց ի վերայ ամենայնի՝ խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել – 169. 

Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝ քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ զգեղերոյ /գրքում՝ զգերոյ/  

դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել. եւ յայն պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն  ու 

զվատ ուժն յիրն – 170-171. եւ թէ  խոշոր այնէ կամ մանդր զալիւրն՝ նա ինքն 

/ծն.ինք/ զաւիրածն առնու եւ զտէրն յաղէկ ալիւրէ վճարէ: - 171. ու թէ այլ աւել  

առնու՝ նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ առնուն, եւ ի զնդանն այլ դնեն եւ տան 

ապաշխարել: - 172. եւ թող այս հաստատուն մնայ՝ որ  չզրկեն զիրար, ապա 

իրաւնաւք ամէն մէկ զիր բաժինն ուննայ սիրով եւ ի հանգիստ: - 172. ով զիր ընկերն 

հարմէ կամ զրկէ՝ նա  տուպլ առնուն յիրոյն /ծն.յիրմէ/  եւ ի նա  տան: - 172. Եւ զայս 

դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է 

մեղանքն – 172. Եւ իրաւունք է, որ զդրած պոմանն եւ զվարձն անպակաս տան 

իրենց, ու իրենք պարտին, որ  զիրենց պահքն  անսխալ ու աղէկ պահեն: - 173. 

ԻՆՔ  ԶԻՆՔ     -      Տե՛ս  ԻՆՔ 

ԻՆՔԸ              -      Տե’ս  ԻՆՔ 

ԻՆՔ ԸՆԴ ԻՆՔ  -  Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ 

ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք – 146. 

ԻՆՔ ՅԻՐՄԷ - եւ թէ ինք յիրմէ երթայ, նա ինք զինք գնէ: - 12. 

ԻՆՔՆ             -      Տե՛ս   ԻՆՔ 

ԻՆՔՆԱԿԱԼ - Բայց զայլ ինքնակալք /ծն.ինքնակալքն/ որ ինքեանք չլինին իշխան 

դրել, նա չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ իր ընկերք լինին՝ ոչ զնա աքսորել եւ ոչ 

ձգել: - 81. 

ԻՆՔՆԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ -  նոմոսով է՝ զանդրանիկն կացուցանել յաթոռ 

ինքնակալութեանն – 7. զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան 

/ծն.թագաւորութեան/  հաւրն – 7. 

ԻՇԽԱՆ - Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք  լինին, նա 

հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց /ծն.իշխանացն/ ու երկրին տեսովն 

առնուն մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. Եւ թէ իշխան 

կամենայ յայսոց շինել, նա թագաւորին հրամնով շինէ: - 9. Ոչ է իրաւունք որ ամէն 

իշխան կարէ սպանութիւն այնել – 11. Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն այն է՝ որ զամէնն 

յիրուր քշտեն, ու  կէսն թագվորին է՝ եւ կէսն այլ իշխանացն – 12. զի այդ իշխանացն 
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և սինաւռապհերաց է հասոյթք: - 12. Եւ զոր իշխան՝ որ յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս է 

շահն ընդ պարոնն: - 12. եւ արծաթն ու արծթով կտաւ՝ եւ պրիսմէն՝ իշխանացն է - 

12. Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն դիպան, նա ոսկին 

թագվորին է անհնար – 12 Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ  

բերդ կամ ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր 

յետմնացացն մնացական մնայ – 14. մի՛ լիցի թագաւորին յայն ձեռնարկել, այլ  

իշխանքն զիրենցն ուննան մնացական եւ թագաւորին ուժ տան: -14. Նոյնպես եւ 

իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել – 14. Վասն 

իշխանաց եւ այլոց, որք ի թագաւորի ի  հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն  լինին–15. 

Թէ իշխան…իրք պատճառ այնէ թագաւորին,  հայնց որ մեռնի իրաւնաւք, նա 

եղբարքն եւ որդիքն՝ որ յառաջագույն լեալ լինին՝ նա վասն հաւրն մեղացն չլինին 

զրկածք ի հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր 

հողն եւ թէ յայլ իշխանաց, որ ի հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Եթէ 

իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ թագաւորի հնազանդութիւն լինի՝ ոսկէհանք 

գտվի, նա թագվորին է - 15. Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ եւ լինի՝ որ ի 

հողէ ելնէ՝ տեղոյն իշխանին է: - 16. Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն՝ նաւթն  եւ կուպրն՝ 

ձութն  եւ ապակին …իշխանացն է - 16. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ  

տեղին՝ որ իրքն գտվի, նա յիր  ազգէն տեղոյն տէր կենայ – 17. Վասն որ մռտէ ի 

թագաւորէն եւ կամ յիշխանէ եւ անարժան իրք ասէ - 25. Եթէ ոք վասն թագաւորի 

անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա 

պատեհ է՝  յառաջ յեկեղեցին դատստնել – 15. նա արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն 

զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ իշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ փնտռեն 

ու ստուգեն զղորդն – 29. Վասն որ թագաւորք եւ իշխանք ի վանք իջուանք առնուն – 

51. Սահման է յաւրինացն՝ որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ հեծելւոր, որ ի 

ճանպահ կենայ, ու  վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ. եւ վանքն տայ 

զպէտքն: - 51. Բայց ոչ է ամէն կարգերն մէկ ազգ. այլ թագաւորք եւ իշխանք իրենց 

վանաց տուն են հաստատել եւ հայր եւ գլուխք դրել այլ եղբարցն: - 72. Ընդդէմ 

Աստուծոյ իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան  

կամ այլ ազգ գլխաւոր եկեղեցական կամ  աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա 

հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. Վասն թագաւորաց, իշխանաց եւ ձիաւորաց, 

որ ի Հայս ազատ կոչին ի դատաստանաց – 81. Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինին 

իշխանացուցել, նա ինք կարէ ձգել – 81. Բայց զայլ ինքնակալք, որ ինքեանք չլինին 

իշխան դրել, նա չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ իր ընկերք լինին՝ ոչ զնա աքսորել 

եւ ոչ ձգել: - 81. Եւ թէ վասն փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել  

կամ մեռցնել՝ նա չկարեն իշխանքն – 81. եւ այն որ իշխանաց իշխան լինի՝ նա 

դատեն զինք իշխանաց իշխանաւքն: - 82. Եւ զիշխանքն դատէ իշխանաց իշխան՝ 

իշխանաւքն եւ իրենց տեսովն. նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ են ի մերս ձիաւորքն եւ 

լիճ ճորտերն՝ նա իրենցովն զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն/ծն.իշխանայքն/ -
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82. Ապա թէ իշխանքն իրենց իշխան լինին շինել, նա իրենք կարեն զիրենց դրած 

իշխանն ձգել ու խրատել եւ այնել զինչ կամին – 82. բայց զխրատելոյն կամ 

զմեռցնելոյն՝ առանց թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել – 82.  զի չկայ 

ամենեւին հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել 

զմեղկանն՝ քաւել թագաւորն եւ իշխանաց իշխանն – 82. թագաւորն ժողովէ զիր 

զամէն գաւառապետք եւ իշխանք /ծն.իշխանքն/ ի յամենայն աշուն  - 127. Բայց մեծ 

իշխանք /ծն.իշխանքն/  եւ փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք աշխարհին պարտին 

յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք զիրար՝ ի յայս ուղիղ սահմանիս պահելն: - 

128. 

ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ   -  Տե՛ս  ԻՇԽԱՆ 

ԻՇԽԱՆԱՑՈՒՑԵԼ - Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա  ինք 

կարէ ձգել – 81. 

ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ – Փիրիսկոպոսն  չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ 

կամ զժամն խափանէ - 47. Եւ յայլ իշխանութիւներ /ծն.իշխանութեներ/,  թէ լինի 

առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի, նա կայ  հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 

57. Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա ինք կարէ ձգել. երբ ու 

կամի՝ յիշխանութենէն,  եւ խրատել ու այնել զինչ իր պիտի: - 81. 

ԻՇԽԵԼ - Եւ զթագաւորին հալաւ չիշխէ /ծն.զիշխէ/  ոք հագնել առանց իր 

հրամանին: - 9. Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ նստել – 9. Նշանակ եւ պուկ 

բերդատէրն մէն իշխէ վերցնել: - 12. եւ չիշխէ ոք՝ յայն որ առանց թագվորին դիր 

յաւելցնէ: - 13. Նա ի հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն 

չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ՝ ապա ի միաբանութիւն մնայ իրքն 

աթոռին: - 20. Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ 

կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 22. Եւ 

զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ – 26. զի նախնի հարքն 

հայնց են սահմանել, որ  ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ 

կամ թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. եւ ոչ ի սահմանաց 

թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի – 30.  Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ 

նա զրկանք է - 31. Հրամայած է յաւրինացն՝ որ  ամենեւին չիշխէ քահանայ ոչ մարդ 

սպաննել եւ ոչ անասուն բնաւ: - 31.  եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն 

եւ ի կարիքն դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք չիշխեն այլ ուննալ, քան զիրենց քթեթն 

մէն:- 43. Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր 

վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ, ոչ իշխէ ի  կանոնական 

հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել:-44. նա 

անէծք է գրած այնոր. նոյնպէս եւ յեկեղեցականացն ով և լինի, որ իշխէ ի 

հարկատւացն բնաւ ի կարգաւորսն խառնել: - 50. Վասն եպիսկոպոսաց՝ թէ որպէս 

իշխեն վաներոյ – 50. Սահման էր՝ որ յառաջ չիշխէր/ծն.զիշխէր/ եպիսկոպոսն 

վանացն. ապա թէմին մէն իշխէր – 50. եւ էյրիկ մարդն չխմէ որ հարբենայ. եւ ոչ 
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գուսան երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ – 51. եւ ոչ ոք իշխէ նմա 

հակառակել: - 52. ու զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն, որ այլ ոք չիշխէ 

/ծն.զիշխէ/  զայն գործ այնել: - 54. նա կուսան ԱԲԵՂԱՅ չիշխէ միս ուտել: - 55.  Չկայ 

հրաման  յաւրինաց որ ոք  իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել – 56. 

Մեծն ի հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին 

սահմանն – 57. Եւ թէ իսկի  եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ  դեկան  տալ ի 

վաշխ ու բանեցնել, նա … երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե - 59. 

Հարց անապատաւորաց եւ  նոցունց եղբարց սահման, զոր եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ, 

ի յայս տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք–72. Կու հրամայէ աւրէնքս…որ  չիշխէ 

քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի  աւրն զատկի քան 

զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. զի չկայ ամենեւին հրաման 

յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն՝ քաւել թագաւորն 

եւ իշխանաց իշխանն – 82. կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ – 88. Եթէ երկու այրիկ 

յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել … նա կու հրամայէ աւրէնքս 

որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99. զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց – 

119. նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա 

տուգնվի զկէս արեան գինքն՝ զի է՞ր իշխեց ծիծաղել: - 157. Ապա թէ վասն 

չարութեան լինի՝ նա պեղծ է, որ ի յայտ իշխեց – 159. Զի թէ պառիկոս առանց 

դարպսու  իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն՝ նա գող է - 168. չտան թոյլ որ ոք  

յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել – 170. 

Ի ՇՈՒՐՋ ԳԱԼ - եւ ի տաւներն  երկար եւ պինդ քարոզութեամբ՝ գիտուն 

վարդապետաց քարոզութեամբ՝ կշտացնէ զիրենք, նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ 

զամէնն ի շուրջ գալով եւ զբանն Աստուծոյ ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ 

յերկեղն Աստուծոյ – 39. Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին 

կենայ ի հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ ի վանքն – 51. եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ 

զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ – 145. 

Ի ՉԱՓ ՀԱՍԱԿԻ /ԲԵՐԵԼ/   -  Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ յիր չափ հասակին 

է՝ ի ԺԵ տարին, եւ զիր  անձն ի կուսութիւն խոստանայ, եւ ստէ եւ չկարէ ժուժել … 

ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. այն հայրն՝ որ շան պէս զիւր միջաց 

բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցնէ ու ի չափ հասակի  բերէ, եւ ապա  

աւրէնութեամբ բաժնէ յիրմէն … նա դատի յԱստուծոյ: - 113. 

Ի ՊԱՀ - Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի  պահ տվածն՝ վասն յիմելոյ՝ 

նա  վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. 

Ի ՊԷՏՔ Է - զի կռվոյ եւ ծառութեան ի պէտք է ի պարոնութեանն ի կարիքն: - 116. 

ԻՋԵՒԱՆՔ, ԻՋՈՒԱՆՔ -  Վանք իջուանք ասի. եւ իջուանքն յայն դիպի, որ յառաջն 

սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք 

/ծն.իջուանք/ եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին – 42.  Վասն որ թագաւորք եւ իշխանք ի 

վանք իջուանք առնուն – 51. 
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ԻՋՆՈՒԼ – Սահման է յաւրինացն՝ որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ հեծելւոր, որ 

ի  ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 51. Նա կու 

պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ 

ի  վանքն – 51. 

ԻՋՈՒԱՆՔ    -    Տե՛ս   ԻՋԵՒԱՆՔ 

ԻՋՈՒԱՆՔ ԱՌՆՈՒԼ – Վասն որ թագաւորք եւ իշխանք  ի վանք իջուանք առնուն–

51. 

ԻՍԱՅ - Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ 

/ծն.զսայ/ - 34. ես ֆըլանս, որ վասն իսայ պատճառանացս անճարկեցայ, ես կու 

ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98. Բայց թէ վասն  աղքատութեան մարդ ընդ 

մարդ հաշիւ այնէ պոմնով, եւ տայ՝ թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու տուր ինձ զիսայ 

չաք դեկանս՝ ինչվի հանչաք մի ժամ՝ նա ի յայն սահմանեալ ժամն կամ ի յոր ժամ 

ուզէ՝ որ դառնայ ի յինք իր պոմնովն եւ վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի 

հաշտին ընդ իրար: - 129. 

Ի ՍԻՐՏ ԵԼՆԵԼ - Եթէ ոք ի սիրտ  ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա 

կու հրամայէ իրաւունքս՝ որ այլվայ իր  տան տնկել – 161. 

ԻՍԿ -  Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ /ծն.իսկի/  մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ 

աղքատ, նա ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի 

վանքն երթայ – 44. 

ԻՍԿԻ – վասն զի  այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի  նորոյս՝ հայնց 

որ իսկի չէին ի հասկնալ – 4. Եւ հաւս  շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ 

զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ՝ թէ իսկի պակսէ՝ նա զամէնին 

վճարէ Աստուած յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն՝ թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ: 

- 38. Եւ թէ իսկի եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու 

բանեցնել, նա …  երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե - 59. իսկի չէ 

պատեհ վարձ առնուլ եւ ապա ուսուցնել: - 77. Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝ որ 

գիտացեալ լինան յառաջ եւ  յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ զիրենք քանց 

մահն: - 86.  եւ ապա հետ այնոր՝ թէ այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ՝ նա թէ  

յայրկանէն լինի պատճառն, նա երբ  բաժնեն՝ նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, 

քանի կենդանի կենայ այն որ թողվաւ – 87. քաւէլ թէ  տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի 

չգիտենայ թէ ինչ արար – 114. Եւ թէ իսկի տղայ լել լինայ ի մէջն՝ նա՝ թէ ու մեռել 

լինի տղայն, նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է - 131. Բայց թէ իսկի 

ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ 

գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զընդանն – 138. եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ 

զայդ այնէ, մանաւանդ քահանայ կամ եկեղեցական – 142.  եւ հետ այնոր տեսնուն 

իսկի որ  զարկածն ելնէ ի շուրջ կու  գայ – 145. Բայց ի վերայ ամենայնի՝ խոզի իսկի 

պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել – 169. 

Ի ՍՊԱՌ - Զիրաւունս ոք պահեցի, մի՛ թողուր զիս մինչև ի սպառ /ծն.իսպառ/: - 3. 
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ԻՍՐԱՅԷԼ – Թագաւորքն յԱստուծոյ են կարգած, որպէս Իսրայէլի /ծն. յիսրայելին/, 

Աստուած ցուցնէր ի ձեռն մարգարէից աւծութեան: - 81. 

Ի ՎԱՅՐ -  եւ կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ զերկու աստիճան եւ 

ապաշխարաւղք եւ կրաւնաւորք: - 66. Գրած է ի  Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի 

ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի՝ նա  զծառն կտրեն – 77. նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն 

ի վայր երթայ – 121. Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի՝ նա ի գնողէն ի 

վայր երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123. նոյնպէս ու այլ ի վայր /ծն.վայրն/ լինի 

տուգանքն: - 139.  Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն՝ եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի 

վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն  ու ի չաքն հային՝ զէդ գրեցաւ: - 140. 

Եւ կամաւորն այն է, որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու սպաննէ, կամ քարով 

քշտէ, նա այն հայնց է զէդ երբ թրով եզարկ ու եսպան: - 155. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ 

որ ով նոր տուն  շինէ՝ նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր 

չընկնի ու մեռնի – 158. 

Ի ՎԱՅՐ ԵՐԹԱԼ   -      Տե՛ս    Ի ՎԱՅՐ 

Ի ՎԵՐ - Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին զիրիցնին ի 

հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ – 50. Ապա զայս խրատ կու տայ՝ որ չնայի ոք ի 

յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու նախանձով չարի – 65. Եւ հավնեցոյց զամէնն ի 

բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր 

նստուցին վասն հարկիցն Քրիստոսի: - 65. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի 

նզովիցն Աստուծոյ վախէ ու զիր իրացն  նա է զարատն, եւ յայնկից ի վեր չկարէ 

գնաւղն դարձցնել: - 126. որ քան  զտասնուերկու տարին ի վեր լինի՝ նա զէդ 

մարդասպան տուժեն  զինքն  ապա թէ տասնումէկ տարոյ լինի՝ նա զկէսն – 139. 

Ի ՎԵՐԱՅ, Ի ՎԵՐԱ /նախադր./  - Եւ այլ շատ ի վերայ իրաւանցս կու պնդէ 

Մարգարէն: - 4.  Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ  քաղաք եւ բերդ՝ եւ 

մեծ գետոց կանդարայ՝ եւ հոգէտուն ի վերայ մեծ ճամփնի  եւ կապննի երկրին: - 9. 

Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն այն է՝ որ զամէնն յիրուր քշտեն, ու կէսն թագվորին է՝ եւ 

կէսն այլ իշխանացն՝ ըստ իրենց մարդաթըւին չափոյն ի յիրենց վերայ բաժնեն: - 12. 

եւ չլինին ի վերայ յիրաց պատճռայոյզ ի պիղծն: - 14. նա պատեհ է, որ հայի 

դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն, ու ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 

19.  եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն՝ եւ ի 

յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ  ի շատն եւ ի քիչն: - 23.  ու թէ բանն մեծ 

լինի՝ նա սազայ տան ի վերայ իրացն: - 25. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի 

խաւսքն՝ նա առանց կաթողիկոսի ոչ լինի – 29.  Վասն որ ժողովուրդն խուխայ 

այնեն ի վերայ եպիսկոպոսին – 29.  Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի  կամ ի վերայ 

պատի քար դնէ՝ եւ ընկնի ու մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. 

Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին … հային ի սպաննաւղին հասակն եւ ի խելքն եւ ի  

բանն ու ի ժամն, եւ ի յայնոր վերայ այնեն զքաւութիւնն եւ զտուժանքն: - 33. եւ 

քահանայ որ ծոյլ կենայ՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ  զինք Գ հետ, ու թէ չլաւնայ՝ նա 
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յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի չտան, ապա ի վերայ յարիականացն բաժնեն զիր  

բաժինն: - 35. Եւ այս ի վերայ ամենայն ազգ եկեղեցականի յիշվի՝ ի մեծ եւ ի փոքր: - 

38.  Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն  ի վերայ 

եպիսկոպոսացն է դրէլ – 38. եւ ինք ի յիր վերայ չթողու զշալակն եւ զպարտք՝ որ 

փախչին եւ փրկին ի չարագործութենէ եւ ի  հերծուածաւղաց: - 39. եւ ի վերայ այդր 

վիմի շինեցից  զեկեղեցին իմ: - 40. բայց ի վերայ ամենայնի իրավունք է, որ առաջի 

պսակն ընդունած առնուի: - 48. Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա 

տանէին զիրիցնին ի հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ – 50. Եւ թէ ի հեռու  տեղաց 

լինայ՝ նա յուղարկեն երեք եպիսկոպոսունք որ երթան փնդռեն յիր  վերայ – 58.  եւ ի 

յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ - 61. Եպիսկոպոսին պարտ է եւ 

պատշաճ, որ զամէն արի կենաց  եւ փնտռէ ի վերայ քահանայիցն եւ 

սարկաւագացն վասն բոզութեան եւ զոր գտնուի յայս գործս՝ նա այն ի յիր սրտին 

խեղճն է մնացել: -  62. Վասն հսկելոյ եպիսկոպոսի ի վերայ վարուց 

եկեղեցականաց – 63. Եւ գործ է նոցա աւծել զդասս թագաւորացն, որ են նման 

Քրիստոսի ի վերայ երկրի: - 67- 68. եւ այնոք որ լսեցին՝ զձեռվին ի վերայ գլխոյն 

դնեն ու ի տեղն քարկոծեն զինք – 74.  ու զիր մուտքն ի յիր վերայ հանեն 

եպիսկոպոսին տեսովն – 79. ապա ի վերայ սղալանաց կարէ զինք ի ժամէ արգելել 

– 83-84. Ապա ի վերայ բանի պոռնկութեանն թողու այր զկինն: - 88. Ապա յայրկանն  

հայրենեստներոյ վերայ էլ  պիտի հայել ու տնտղել – 89. Եւ  ի վերայ ամէնին դնէ 

զդեղն եպիսկոպոսն – 89. Եւ ո՞վ գիտէ՝ թէ  փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ կամենայ 

կինն, նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր  վերայ, որ  անարգեց 

զպսակն եւ կոխեց: - 91.  Եւ ի վերայ այսր ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր 

այր ուզէ, հետ այնոր երթայ – 91. Ի վերայ  ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու 

հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճառնիս ուննան՝ բոզութիւն կամ 

կախարդութիւն եւ որ նման են սոցա - 100. քաւէլ թէ բոզութիւն այնէ, ու կեցցնեն ի 

վերայ առջնոյն: - 104. Ապա երբ փախաւ՝ թէ բոզցել լինայ, եւ կենայ յայրկանն ի 

վերայ այլ պատճառ՝ նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106. Եւ յայսոր վերայ երթայ 

բաժինքն՝ ի շատն եւ ի քիչն՝ յերկու քոյրն եւ եղբայրն եւ ի մայրն: - 112. Եւ թէ ծախէ 

եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն  ըստ գնոյն – 

113. Բայց զազգն եւ պահաւղքն դատեն եւ քաւել տան, եւ այլ ի վերայ այսոր ըստ 

մահուանն լինի  ու իրաւունք: - 115. Այսցեղ լինի եւ թէ  կենդանի իրք լինի գրաւն  եւ 

թէ ի հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի՝ նա պակասն ի յայնոր քսակն է, որ 

կորոյս  եւ ի վերայ յիմեցնաւղին, որ վճարէ զխաստն զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել 

լինայ: - 117. Եւ յայսոր վերայ երթայ այսպիսեացն իրաւներն: - 126.  եւ դուքերն եւ 

մուխթասպնին ի վերայ այսոր սաստելով ըղորդ պահեն – 127. եւ զայնոք որ 

ծեծնաւք չըղորդին հետ  երեք դարպայի քըշտանացն՝ նա ի պարոնն կամ 

յերեսփոխանն  բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ կամ խոռել կամ 

մեռցնել: - 127. եւ նեհ դնեն ծախուն զպատեհվորն ի վերայ չքաւորութեան տարոյն 
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եւ լիութեանն – 127.  Բայց դատաւորք պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին եւ 

զերկրին տիպաւննին, եւ ի վերայ այնոր այնեն, եւ զթերին լնուն: - 132. Եւ յայսոր  

վերայ՝ զինչ որ  տեսնուն զբանն որ լել լինայ, նա այնոր /ծն.յայնոր/ վերայ այնեն 

զիրաւունքն: - 135. Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա 

նոյնպէս ի հասակն հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն յայնոր վերայ դնեն: - 140. Եւ ի 

վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն 

չարութեան վնասէ, նա վճարէ՝ յիր  քսակէն: - 148. եւ ի վերայ այնոր այնել զվճարն – 

152. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել  պիտի եւ ճշմարտել, որ թէ կամաւք լինի սղալն 

եւ կամ վասն պզման՝ նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 154. եւ կամ թէ հայր 

զորդի ի վերայ խրատու քշտէ, նա մեռնի …նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն 

է բանս –154. որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, 

քանց ուրախնայ ընդ սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու  լինի՝ նա 

կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156. Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն 

հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ: - 

157. Նոյնպէս եւ կոտրածն ու խոցն՝ ի չաքուցն ի վերայ  երթայ եւ տուգանքն – 158. 

զի  Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու այն է իր յոյսն 

ու ապրանքն: - 158. նա ի այնոր /ծն.յայնոր/ վերա /ծն.վերայ/ երթայ դատաստանն: - 

160. եւ թէ ի վերայ սրտի լինի եւ կամ վասն ոխակալութեան, եւ ի դուրս ի վնասէն՝ 

նա զայն զարկն իր քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. ապա թէ վնաս 

լինի՝ նա ի վերայ զարկուցն վնասն կտրվի ի դատաստանն – 162. Եւ չէ ի հրամել 

աւրենքս որ մէկ վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց – 163. Եւ թէ ուրդի 

սուտ վկայ ի վերայ մարդոյ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ՝ զինչ այն սուտ 

վկայութեամբն անմեղն պիտի որ  տանջուէր, նա զինք տանջեն թէ մահու էր՝ թէ  

խրատելոյ՝ եւ թէ  տուգնելոյ: - 163.  բայց ի վերայ մեղացն չափուն տան եւ 

զապաշխարանք ըմպել: - 163. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի 

ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել մաւրն – 164. Ու թէ  

վարաւղն մեռնի ի վերայ պնդելոյն՝ նա գրաստուն տէրն անպարտ է: - 165. Բայց ի 

վերայ ամենայնի դատաւորաց ստուգելոյն է դատաստանն՝ պնդելն եւ թողուլն: - 

165. ապա թէ  յաղփրթութենէ լինի՝ նա այն ի դատաւորին խեղճն է՝ որ ըստ 

մեղանացն չաքուցն տուգնէ զմեղկանն, բահրակ թէ  զգուշացուցել լինայ տէրն  ու 

պընդել ի վերայ իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել, եւ նա այլ ազգ այնէ՝ նա այնոր 

վստահ վճար պիտի – 165. եւ զվճար վնասուն ի վերայ այնոր այնեն, որ արծաւղն 

վճարէ: - 168. Բայց ի վերայ ամենայնի՝ խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք 

արգելել – 169. զի շէնն այնոց անշինութեամբ պահվի եւ գոյանայ լիութեամբ այս 

երկու իրաւքս, որ չտան թոյլ որ ոք յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել 

կամ նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 170. Բայց ու զիրաւունքն պատեհ է ի վերայ  

տեղոյն արձակութեան եւ  նեղութեան այնել: - 172. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն 

վարձերն՝ ի վերայ տարոյն սղութեան ու լաւութեանն այնեն զնեհն – 173. Նոյնպէս 
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եւ հովիւք եւ արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն՝ որ ի վերայ այլ եւ այլ 

գաւառաց եւ երկրի այլ եւ այլ սովորութիւնք  եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան 

զվարձերն: - 173. Եւ այս ի վերայ մեծ անասնոցն ու երմկի եւ խաշանց եւ ամենայն 

չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

Ի ՎԵՐԱՅ /մկբ./ - Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի  գտնու կամ 

արծաթ, նա թէ հին դաղ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա այլ 

վայ թագվորին լինի, եւ ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ տեղոյն տիրոջն: - 17. Կու 

հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական իրաւունքս, որ թէ  եկեղեցական դատաւոր եւ 

թէ աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն  որ թէ՝ զԱստուծոյ իրավունսն 

կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն և զէդ 

աստուածածախ տուժեն – 20. եւ այս յայնժամ լինի՝ որ կարծեաւք կեցցնվի ի 

վերայն /ծն. վերայ/:-23. որ ի ճանպահ հարամիք ի վերայն ընկնին – 31. Եւ բնաւ ոչ ի 

քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի 

վերայ՝ որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ՝ չթողուն պրոպատիկէ 

աւազանովն: - 37. Եւ հետ այսոց  արհիեպիսկոպոսն են, որ Դ կրկին հագնեն 

ոնիփորոն եւ չորեքկին նափորտ ի վերայ: - 65. նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա  

զինչ ուննան առնուլ պիտի – 78. ու գրէ ի վերայ՝ թէ՝ ես ֆըլանս, որ վասն իսայ 

պատճառանացս անճարկեցայ, ես կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98. 

Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ՝ նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն 

եւ ի պոմանն, որ  դրվի ի վերայ: - 122. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ 

զհողերն  սինաւռով բաժնել, ինչուր գայ ամէն մարդ ու լցվի, ու նեղցնեն ի վերայ – 

151. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով  բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ … նա 

մի՛ նենգել մաւրն – 164. 

Ի ՎԵՐԱՅ ԸՆԿՆԵԼ - Ապա թէ ուրդի որ ի ճանպահ հարամիք ի վերայն ընկնին … 

որ կամենան զինքն ու զիր ընկերքն սպաննել, նա վասն այնոր որ սպաննէ 

զթշնամին անձին իրոյ, նա երթայ  առ եպիսկոպոսն – 31. 

Ի ՎԵՐՈՅ - Բայց ի վերոյ գրեալ ժառանգութիւն դստերացն՝ հաւրեղբարք եւ 

հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ դուստր կենայ: - 109. Նոյնպէս եւ թէ  լողնալն 

զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն, եւ 

նոյնպէս է դատն՝ զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ: - 140.  Ապա թէ գտնուն՝ նա զգողն 

տուժեն. եւ  թէ ոչ՝ նա զէդ ի վերոյ /գրքում՝ ի վերայ/  գրեցաք հայնցեղ լինի վճարն – 

160. 

ԻՏԱՅ – Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն 

ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ  պատրաստ արայ, ու նա  չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝ նա 

անպարտ է: - 152. 

Ի ՏԵՂ - եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի – 41. 
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Ի ՏԵՂԻ – յԱստուծոյ կարգեցաւ թագաւորութիւնն, եւ յԱստուծոյ  տեղին է 

համարած ի յերկրի: - 5. 

Ի ՏԵՂՆ - եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք  տանի  ժողովրդեանն – 21. որ 

հրամայէ եւ եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն – 29. նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի  բաժին 

նորայ տան առանց  խալապայի – 35. 

 Ի ՏԵՍ -  Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն՝ որ 

անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: - 168. 

Ի ՏՈՒՐ ՏԱԼ -  նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր 

կամաւք է կոտրվել – 160. 

ԻՐ - Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ՝ նա զերկու  աչսն հանէ եւ զկինն ու 

զորդիսն առնուն – 10. եւ չլինին ի վերայ յիրաց  պատճռայոյզ ի պիղծն: - 14. Ի 

քաղաքի եւ ի բերդի շէնք՝ պատեհ է որ ամէն երկիրն աւգնեն ամէն իրաւք – 14. Թէ 

իշխան կամ այլ ոք՝ որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի, եւ իրք 

պատճառ այնէ թագաւորին … նա եղբարքն եւ որդիքն … չլինին զրկածք ի 

հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի 

պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց /ծն.իրիք/  բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, 

նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15.  Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ 

եւ լինի՝ որ ի հողէ ելնէ՝ տեղոյն իշխանին է: - 16.  Նոյնպէս եւ  աղն եւ բորակն … 

դեղնախունկն եւ այլ այսպիսի իրք որ քաղելով լինի … նա իշխանացն է - 16. Ապա 

թէ  իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին՝ որ իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն տեղոյն 

տէր կենայ –17. ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, նա 

չտան իր՝ քանց իրք /ծն.իրիք/ մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Եթէ ոք մշակ վարձէ՝ ու 

առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի բան, կամ իրք տայ վերցնել՝ որ մեռնի 

կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատաւորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 

18. Նա ի հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ  

պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ՝ ապա ի միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20. 

Եւ եթէ իրք կենայ՝ որ ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ 

վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին – 20.  նա զիրենց իրքն խնայեն – 21. Եթէ ոք 

ի յեկեղեցւոյ  ձիթէ՝ կամ յանաւթից՝ կամ ի զգեստուց՝ կամ ի մոմեղինէ՝ կամ յայլ 

իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ  դուպլ վճարէ զիրքն – 23. Եթէ 

եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու  գայ յուղղութիւն՝ նա 

չկորսնէ վասն այնոր իրք: - 23. Վասն որ մռտէ ի թագաւորէն եւ կամ յիշխանէ եւ 

անարժան իրք ասէ - 25. ու  թէ բանն մեծ լինի՝ նա սազայ տան ի վերայ իրացն: - 25. 

եւ թէ  այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած, եւ ոչ 

եկեղեցեաց աւրհնէքն՝ եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն եպիսկոպոսին 

հակառակութեամբ եւ յոչ կամայ այնէ: - 28. Վասն որ չկարէ եպիսկոպոս յայլ թէմէ 

իրք առնուլ – 31. Չկարէ եպիսկոպոս … յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ 

զիր եկեղեցին զարդարել – 31. Նոյնպէս եւ թէ ոք հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ 
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մարդոյ դիպի ու մեռնի – 33. այլ զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասավոր համարին եւ 

զիրենց ըղորդ  իրաւունքն զամէն  իրք ի յիր ժամն տան: - 34. որ ի յեկեղեցին 

անսուրբ իրք չմերձենայ – 37. Եւ ժամուց իրքն լաւղաւռիասով  տալ, որ զդեկանն 

գրեն ու զժամն վճարեն: - 37.  Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր  բանից յայսր իրք 

պակսեցնէ՝ նա սաստիկ պատուհաս կրէ՝ եւ ի կարգէն ընկնի – 38.  Եւ ապա թէ  այլ 

իրք յաւելնայ, նա տայ ում կամի: - 46.  Եւ թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ՝ 

լաւկ որդեգիր, նա զիր  ժամուն եւ զգնայուն իրք՝ զայն մէն կարէ տալ ըստ իր 

կամաց – 49.  Կու հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ 

հարկտուքն յիրիցնին, ոչ խնամութեամբ եւ ոչ ինչ ազգ իրաւք/գրքում՝ իւաւք/, վասն 

պարոնութեանն հարկուն – 49. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի վանքն, նա 

այլ իրքն վանացն է. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ իրն  լինի, նա կարէ 

իր ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52. Բայց թէ 

երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք 

եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ 

մեղանքն աժենայ: - 55. Վասն անձեռնմխելիութեան իրքին եկեղեցւոյ – 60. Եւ իրք 

որ եկեղեցւոյ լինի ու եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն 

ծախել լինի՝ կամ այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի 

զամէնն առնուլ. եւ վճառել տայ ծախաւղին զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ: - 60. 

եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ աստուած իր ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին վզենկի ի յիրքն՝ 

եւ ոչ յայնցոր տառպելնայ գնաւղն: - 61. որ խառնեն ի ներք զէդ զխմոր իրք – 65. Եւ 

թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք  տայ յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ 

նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ  յայլ ոք որ շինէ - 71. Եւ թէ ոք գայ 

եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա կարէ այլվայ առնուլ զիր իրքն ու ելնել – 72. Եւ 

եղբայր, որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն՝ որ ի միաբանութիւնն էած է դիատկով   

այլ ումեք իրք տալ. ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ ուննայ կամ ընկերակից, 

նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր /ծն.իրք/,  որ 

այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. նա թէ իր կամաւքն զիր վարդապետն 

քնքշեցնէ եւ տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ 

զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. Ու թող ի ձեր քսակդ չմտէ ի յայն հարամ իրացն: 

- 79. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի յայս ցեղ իրք եկեղեցին կամ 

դարպասն – 80. չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի 

աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. ու վասն արծելոյ 

կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց՝ վարց կամ այլ աւելի պակաս չկայ: - 84. Ապա 

յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց 

կու  ուզէ ժառանգ - 89. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի  չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ 

զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ, կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ 

իրք ծռութիւն ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ իր  ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 

93.  եւ տայ ի ձեռն, ու  տայ զիր  իրքն եւ զպռոյգն ի յինքն, ու վարէ որ երթայ – 
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98.Եթէ ոք  իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձնէ՝  

նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102. Եթէ իրիցու խնամութիւն 

հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա  չկայ հրաման, որ 

վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք  տանին՝ նա կարէ փոխել 

զձեռնտվածն – 104. նա զիր իրքն մէն առնու ու ելնէ: - 111. Զամէն իրքն բովանդակ 

մթխալ մի հաշվէ - 111. Եթէ որդին ի վնաս բռնվի՝ հայրն իրք չպարտի – 115. Այսցեղ 

լինի եւ թէ կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի – 

117. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի կորուսած, ու 

տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ 

առնու զիր իրքն /ծն.իրք/: - 117. Եւ թէ ունաւղն իրացն ուրանայ ու ասէ՝ թէ չէ, իմ է, 

հանչաք որ տէրն իրաց /ծն.իրացն/ ի հարկ ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով 

եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն եւ առնուլ տէրն զիրքն՝ նա պատեհ է, որ զայն 

գտնաւղն զէդ զգող դատեն որ սուտ ուրացաւ – 117-118. Վասն որ չարկամ յիշվէ ու 

իրք տանի – 118. Եւ թէ ոք չարկամ  յիշվէ  ումեք իրք տանի, եւ հանդիպի երթալ 

այլվայ շահել կամ դարձնել զիրքն, նա կու հրամայէ աւրէնքս որ  ամէն իրաց տէր, 

որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն է իրքն՝ նա առնու 

անյապաղ զիր իրքն – 118. Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ 

ընդ մարդն, թէ՝ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն՝ զինչ ու լինի, եւ ճորտն 

այնէ՝ նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն՝ որ զվզենն վճարէ: - 118. Ապա 

ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն – 

120. Եւ եզին որ լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ 

լինի, որ տանի փորձէ ի լուծ՝ ի արաւր՝ ի սայլ, եւ ի բեռն եւ յամէն իրք, որ չլինի 

արատաւոր – 121. զի վաճառին վճարն է հանած մանավանդ այնոց, որ վասն 

սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն – 123. Եւ թէ ոչ վասն տառպելութեան, այլ իրք 

պատճառի լինայ լել վաճառն՝ նա մէկ տարին է պոմանն: - 123. Ապա աղէկ պիտի 

իմանալ՝ որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելոյ /գրքում՝ 

դիպելո/ կամ ի յայլ իրաց – 124. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք 

վկայաւք եւ հաստատէ թղթով՝ նա այլ չկարէ փաւշամնիլ ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն 

…  նոյնպէս եւ թէ նաւ է՝  թէ տուն՝ թէ զինչ ու լինի իրք. ու թէ գողընվի իրք՝ նա 

նոյնպէս գնաւղին է: - 125. մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին 

ծախէ՝ նա անիծած է - 126. Բայց թէ ընդ  ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի 

ծալն կենայ աւերն՝ նա գնաւղին է - 126. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի 

նզովիցն Աստուծոյ վախէ ու զիր իրացն /ծն.հնչիցն/  նա է զարատն, եւ յայնկից ի 

վեր չկարէ գնաւղն դարձցնել: - 126. Վասն որ խաբէ զընկերն եւ զվատ իրքն 

վաճառէ - 126.  այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք ծախէ, նա զինք 

զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 127. նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն … նայ 

զգեղջին երէցն, եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն – 130. Վասն որ այրկան ու 

կնկան իրքն անբաժինք լինին – 130. Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ դեռ 
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կինն չլինի գիտացել՝ նա ոչ կինն իրքն /ծն.իրեն/ այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 

131. Բայց վասն որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն՝ մաշի ի յերկու դեհացն՝ նա չկայ 

վճար: - 131. Բայց թէ իսկի տղայ լել լինայ ի մէջն՝ նա՝ թէ ու մեռել լինի տղայն, նա 

այլ չդառնայ իրքն /ծն.իրեն/  յետ, այլ այրկանն է - 131. Ապա թէ տղայ լել լինայ՝ նա՝ 

թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա այրկանն է ամէն իրքն ու այրիկն հոգայ զհոգին – 131. 

Բայց դարձ իրացն թէ լինի՝ նա հարսնից ծախքն չդառնայ, եւ ոչ յիշուի բնաւ: - 131. 

Վասն որ մարդ իրք  տայ ի պահ եւ գողնվի – 136. Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, 

ու գողնվի՝ նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ 

փնտռեն – 136. Վասն որ գրաւով ծանտր իրք վերցնեն – 140. Եւ թէ գրաւով ծանդր 

իրք վերցնեն՝ կամ ուժփորձուկ այնեն … նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն  բանն, ու 

վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է  - 140. Արուեստաւոր, 

որ զումեք վարձ առնու, որ իր իրք շինէ կամ կապլով  բան այնէ, ու չայնէ զբանն … 

նա զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. ապա թէ ի 

պահաւղէն ընկնի կրակն՝ նա վճարէ զիրաց տէրն:-147. բայց վասն  սպրկիկ 

սրբելոյ՝ Գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ, եւ  այնէ իրք մի ողորմութիւն, որ 

խղճմտանքն քաւին: - 150. Վասն որ զումեք իրք հարամ ուտէ - 150. Եթէ ոք զումեք 

իրք հարամ ուտէ՝ նա թող չորս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի – 150. Եւ 

արուեստաւոր, որ  զմարդոյ իրք գողնայ՝ նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն – 150. 

Բայց աղէկ յիմանալ պիտի զպատճառն՝ թէ գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի մշակէ, 

թէ յի՞նչ իրաց – 152. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու  մարդոյ ի բան վարձով՝ նա զվարձն 

տայ ու զամանն – 159.  Եւ մեղանչելն կաւմաւք չէ քանց իրք, որ արհամարհէ ոք 

զԱստուծոյ  հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ 

ի մտաց – 162.  Եւ չէ ի հրամել աւրենքս որ մէկ վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ 

ասացած իրաց – 163. ապա թէ յաղփրթութենէ լինի՝ նա այն ի դատաւորին խեղճն է՝ 

որ ըստ մեղանացն չաքուցն  տուգնէ զմեղկանն, բահրակ թէ զգուշացուցել լինայ 

տէրն ու պընդել ի վերայ իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել…նա այնոր վստահ 

վճար պիտի–165.  նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական լինի ստոյգ՝ նա  կանոնացն է 

գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 166. Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ 

չունին եւ էութեամբ կու ապրին –169. ու այդ  իրքդ է, որ ապականէ զերկիր – 169. Եւ 

գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի պարոնաց եւ ի թագաւորաց ի խնամքն եւ ի 

պահն կենայ առաւել քան զշէն գեղերն. զի շէնն այնոց անշինութեամբ պահվի եւ 

գոյանայ լիութեամբ այս  երկու իրաւքս – 170. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն 

գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի շինած՝ որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ 

գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն՝ նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. Բայց թէ ի 

գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ  վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ 

չքլեալ և ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

ԻՐԱՊԻՍԻ  -  Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ 

չէր ու լրբացաւ՝ նա զնորա մազն տալ փետել՝ ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. 
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ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ԻՐԱՒՈՒՆՔ  -  Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ, 

որպէս ուսայց զիրաւունս արդարութեան քո: - 3. Զիրաւունս քո պահեցի, 

մի՛թողուր զիս մինչև ի սպառ: - 3. Եւ այլ շատ ի վերայ իրաւանցս կու պնդէ 

Մարգարէն: - 4. Եւ զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք – 5. Եթէ կենայ 

թագաւորին եւ աղչկներ, նա իրաւունք է որ կտրճերն հաւասար ժառանգեն 

զթագաւորութիւնն – 7. վասն աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է՝ որ աղէկ 

տեսնու հայրն՝ իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն տեսովն եւ  սուրբ 

եկեղեցովն, որ՝ յոր հաճին յորդոց թագաւորին … նա զայն կացուցանեն յաթոռ 

ինքնակալութեան հաւրն – 7. Եւ զդստերսն իրաւունք է՝ որ ի նահապետութեան 

տուն կարգեն, որ է թագաւոր կամ բրինձ կամ մարգիզ կամ այսպիսիքն: - 8. Չէ 

իրաւունք որ թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ – 9.  Քրիստոսի դատաստանին 

աւրինակովն պարտի  թագաւորն զիր իրաւունքն տանել ըղորդ - 9. եւ զամենայն 

զրկելոցն եւ զգանկտվորացն դարպաս բռնէ եւ իրաւունք այնէ: - 9. Ոչ է իրաւունք 

որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել – 11. Եւ առանց դատաստանի եւ երեսոյ 

թող իրավունք չլինի – 13. հայնց որ  մեռնի իրաւնաւք – 15. պատեհ է, որ հայի 

դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն, ու ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 

19. Վասն որ ոք զաստուծոյ իրաւունքն կաշառոց ծախէ - 20. Կու հրամայէ աւրէնքս 

եւ առաքելական իրաւունքս, որ թէ  եկեղեցական դատաւոր եւ թէ  աշխարհական 

լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ իրավունսն /ծն.իրաւունքն/ կաշառոց 

կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն … զի զԱստուծոյ իրաւունս 

ծախեց Յուդայի պէս: - 20. եւ վասն շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ ոչ 

զեկեղեցականաց իրաւունս տայ պակսեցնել – 21.  չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն 

յիր /գրքում՝ հին/  ապրանացն մազ մի  առանց իրաւանց: - 21. Եւ եպիսկոպոսն որ 

զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա 

զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 22. եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ 

սազայ ի  շատն եւ ի քիչն: - 23. Եւ տեսէք՝ թէ քանի՞  պնդանք կայ հայրապետացն  և 

այլ դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի 

ծուռն: - 30. եւ ոչ թողու եպիսկոպոսն, որ լինի՝ եւ տուգնվին մեծ տուգանաւք 

իրաւնաւք, թէ այնէ: - 30. Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող ի յետ տայ թէ ոչ նա 

պատճառ է, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն, որ սահմանած է սուրբ եկեղեցոյ 

իրաւնաւքն: - 31. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լաւ է քան 

զիսայ կամ այլն անուշաձայն – 34. այլ  զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասավոր 

համարին եւ զիրենց ըղորդ իրաւունքն զամէն իրք ի յիր ժամն տան: - 34.  Ու թէ հետ 

այնոր  ուրդի, որ  գայ մէկայլն ի ծառայութենէ, նա իրաւունք է՝ որ թէ  ուզենայ 

եկածն՝ նա խափանեն զյետի պսակն եւ առջի պսակն է ընդունած: - 48. բայց ի 

վերայ ամենայնի իրավունք է, որ առջի պսակն ընդունած առնուի: - 48.  երբ ի 

յաղէկ ազգէ լինի, նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն – 49. 

Եւ չէ այլ  իրաւունք, որ տայ մեռելն՝ քան զիր հալաւն ու զպառկելիքն – 53. Եւ մարդ 
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թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ գաղտուկ, նա թէ երէցն 

դատըստնի՝ նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ իրիցուն վզենն: - 55. ապա զինչ 

զենել է՝ սալար զիր իրաւունքն առնու՝ զերին ու զերբուծն ու զմորթին: - 55. Եթէ 

եպիսկոպոս կամ երէց ջանայ զիր ընկերոջ զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, 

նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Եւ թէ ոք ի կարգէ 

ձգած լինի՝ զինչ ու լինի կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ 

իրաւունք որ տան – 59. Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց /ծն.իրաւանցն/  եւ աւրինաց եւ 

ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան  կամ այլ ազգ գլխաւոր եկեղեցական 

կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. 

Եթէ ոք զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ … նա իրաւունք է, որ ի դուրս տանին ի 

դուր տեղ…զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն եւ ի տեղն քարկոծեն զինք – 74. թէ բժշկի՝ 

նա լել բարի ու թէ ոչ նա թողու զինք իրաւանքն /ծն.իւաւքն/, եւ առնու իր այլ կին – 

85.   Եւ այս իրաւունք ի երկու դեհն մէկ է՝ ի յայրկանն եւ ի կնկանն: - 86. զայս երբ 

ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. նա շատ դատաստան ու 

իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ – 91. Եւ թէ չըղորդի, նա բաժնեն իրաւնաւք – 92. 

յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք՝ որ 

կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 92. Նոյնպէս եւ թէ 

կնիկն պատահի պեղծ՝ է նա մէկ է իրաւունքն: - 92. Եւ այսոր բանիւ է սահմանած, 

որ երկուքն սպաննելն իրավունք է՝ ազատ ի դարպսէ: - 94. Վասն որ առանց 

իրաւանց զիւր կինն թողու – 100. Այնոնք որ աներկեղութեամբ զիրենց պսակով 

կինն թողուն՝ առանց բոզութեան եւ կամ այլ իրաւնաւք պատճառանաց կոխեն 

զեկեղեցոյն պսակն եւ թողուն զիրեանց կաննին՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս որ 

եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100.  եւ 

իրաւունք է որ տան իրեն զիր ամէն ընչիցն կէսն, որ երթայ իր այլ այրիկ առնու: - 

102. Եթէ ոք իրաւնաւք  հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ 

յանձնէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102. նա իրաւունք է, որ 

բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105. եւ այս է իրաւունքն: - 112. Բայց չէ 

իրաւունք, որ զհարսնից ծախքն ի յորդից բաժինն հաշվին – 112. Իրաւունք 

ծնաւղաց եւ որդոց – 113. որ ի  դարպսու դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար 

է իրաւնաւք մեռնի: - 114. Բայց զազգն եւ պահաւղքն դատեն եւ քաւել տան, եւ այլ ի 

վերայ այսոր ըստ մահուանն լինի ու իրաւունք: - 115. Վասն գրաւերոյ եւ այլցեղ 

ստացուածոց իրաւանց – 116. Վասն թէ ոչ է իրաւունք մտանել տուն գրաւկանն – 

116. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի կորուսած, ու 

տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ 

առնու զիր իրքն: - 117. Իրաւունք վաճառականաց - 119. եւ դեռ իրաւունք է, որ 

գողունին ամէն դառնայ – 121. Եւ այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն  ազգ աման՝ 

զինչ ու լինի: - 124. Պարտ է գիտել,  որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի 

քաղաք եւ ի  դուրս՝ պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին/ծն.զիրաւունքն/՝ 
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զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. բայց ուր ծախ չլինի՝ նա չէ իրաւունք 

բաժ առնուլ – 127. որ վասն պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն ի վաճըռկներոյն ի 

ճանպահն – 127. Իրաւունք ծառութեան – 132. նա երբ հանչաք մի ծառայէ  զինք որ  

զիր գինն արժենայ, նա իրաւունք/ծն.իրաւունքի/ ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. 

Վասն վնասաց  եւ զրկանաց վճարելոյ իրաւունք – 135. Եւ յայսոր վերայ՝ զինչ որ 

տեսնուն զբանն որ լել լինայ, նա այնոր վերայ այնեն զիրաւունքն: - 135. եւ ըղորդ 

զիրաւունք /ծն.զիրաւունքն/ անաչառ այնէ: - 136.  այնոր վճարն ծեծնաւք եւ  բրով 

լինի, հայնց որ հաւնի իրաւանց տէրն – 145. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն 

պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ 

պատեհ թողուլ զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. նա վճարել կու 

հրամայէ իրաւունքս զպահելն – 147. բայց քո ըղորդութեամբ պահէ ըղորդ 

իրաւնաւք. հայնց որ թէ խլած լինի՝ նա իրաւնաւք դարձնէ ու առնու, եւ ոչ ուժով. եւ 

թէ ոչ՝ նա տուժվի ի դարպսէ եւ յիրաւանց: - 150. նա ուժն այս է իրավանցս: - 152. եւ 

այսպիսիքս ամէնն կամաւոր սպաննումն է համարած ի յիրաւունքս: - 153. եւ 

սպաննութեան իրաւունքն այս է, որ եւ ինք սպանվի: - 156.  Եւ թէ ընդ խաղ ի  ներք 

լինի՝ մէկ է իրաւունքն – 157. բայց թէ յիրաւունք ընկնի՝ նա այն է զինչ որ դարպասն 

այնէ զիրաւունքն: - 157. Մի՛ ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն՝ կամ զկարաւտելոց 

իրաւունքն – 158. իրաւունք է որ զնա վճարես – 158. Ապա թէ վարձ է տվել պահելոյ՝ 

նա այլ վստահի իրաւնաւք  պարտի զվճարն – 160. զի թէ հայրն մեռել լինի՝ նա 

որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք /ծն.իրավուն/: - 161. Եթէ ոք ի 

սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ իրաւունքս՝ որ 

այլվայ իր տան տնկել – 161. Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք, որ արհամարհէ ոք 

զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն մոռանայ ու ի յետ 

ձգէ ի մտաց – 162. որ ի դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ 

ըմպել զբաժակն զոր ինք ընկերին խմցոյց. հայնց ցասմամբ, զինչ այն ուժն 

արժենայ, զոր արել լինայ՝ նա իրաւունքն այն չափով տայ իր: - 162. Զի հայնց կու 

հրամայէ իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ անասնոյ՝ նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն 

պատճառն – 162. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք 

ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու – 167. Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի 

կերն եւ ի վարձկանքն՝ որ անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ 

սպաննութիւն: - 168. նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. ապա իրաւնաւք ամէն 

մէկ զիր բաժինն ուննայ սիրով եւ ի հանգիստ: - 172. Բայց ու զիրաւունքն պատեհ է 

ի վերայ տեղոյն արձակութեան եւ նեղութեան այնել: - 172.  Եւ իրաւունք է, որ 

զդրած պոմանն եւ զվարձն անպակաս տան իրենց – 173.  Բայց չէ իրաւունք, որ 

զվճարն ի  վարձէն կտրեն – 173. Եւ թէ իրար քշտեն  ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին 

կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է   -   Տե՛ս   ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
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ԻՐԱՐ – Վասն որ թէ երկու մարդ զիրար ծեծեն որ չլինան կամաթք – 18. Եթէ երկու 

մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք լինին՝ նա տուգանքն սակաւ լինի 

այնոր: - 18. Քահանայի չէ պատեհ, որ մեծ քսութեամբ եւ հպարտութեամբ եւ 

դիւական նախանձով երթան ընդ իրար – 34. Բայց վայ՝ որ զայն լուծել են վասն 

նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ ատելութիւն մտել առ իրար /ծն.իրարս/  աբեղայքն 

եւ աշխարհի էրեցնին – 36. Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա 

տանէին զիրիցնին ի հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ. որ խառնեցան յիրար – 50.  

Ապա թէ երկուքն իրար /ծն.իրաց/  հալալ այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ 

/ծն.յիրացմէ, ի միմեանց/, ու դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք – 87. քաւէլ թէ կինն  

կամենայ, ու հաշիւ այնեն ընդ իրար՝ որ դնէ զինք ի  տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն 

ու ինք առնու այլ կին – 89. Բայց ի մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք զկինն  եւ զցուլն ի 

յիր տուն խէչ իրար/ծն.իրաց/ գտնու, ու սպաննէ՝ նա անդատապարտ է ի դարպսէ - 

94. Վասն որ թէ երկու էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ թափէ - 99. Եթէ 

երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել … նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99.  Եւ անէ զինչ հաշիւ լինի արած 

ու պոման ընդ իրար: - 102.  Քահանայ՝ որ զայս  այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, 

եւ կամ զայնոք որ ակամայ՝ առանց յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ 

ազգացն՝ պսակէ՝ նա զկարգն կորսնէ: - 105. Եւ ոչ է պատեհ՝ որ  երկու կոյր զիրար 

առնուն – 108.  Երբ եղբարք կենան ու յիրարմէ /ծն.յիրացմէ/ բաժնվինէ նա պատեհ 

է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի – 112. Բայց մեծ իշխանք եւ 

փոքունքն եւ  իմաստունք բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ 

զթագաւորն եւ  իրենք զիրար՝ ի յայս ուղիղ սահմանիս  պահելն: - 128. նա կամ 

դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129.  Եթէ այրն ու կինն  ի մէկ լինի, եւ 

խառնած լինի իրենց ամէն ստացուածքն անբաժին ընդ իրար /ծն.յիրարս/ ՝ նա 

կարէ  այրն տիաթիկ անել եւ ի, խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. Ապա թէ 

որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք՝ նա զոր լինի հոգւոյ 

կնոջն՝ լինի տիաթկովն, եւ որ չլինայ՝ նա կնկանն յետմնացացն է: - 130. Նոյնպէս եւ 

թէ անսունքն զիրար սպաննեն … նա զայն անսունն ի սպանծին  տէրն տան եւ զէդ 

գինք անսնոյն առնու – 137. Եւ թէ ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն՝ նա 

պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն –139. Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն զիրար 

խեղդեն՝ նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն, եւ նոյնպէս է դատն՝ 

զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ: - 140. Այն, որ  զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ խալապայն 

անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ կռուին ընդ իրար, նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

չունի մեղք – 150. ու շինականք շուտ կու հաշտին ընդ իրար – 168. եւ թող այս 

հաստատուն մնայ՝ որ չզրկեն զիրար –172. Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ 

արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն 

– 174. 



348 
 

ԻՐԱՑ  -  Վասն եպիսկոպոսաց՝ թէ որպէս պարտին իրաց հնազանդել – 27. պատեհ 

է, որ  եպիսկոպոսունն իրաց /ծն.իրերաց/ հնազանդութիւն այնեն – 27. զի երբ 

յիրացմէ կու քակտեն՝ նա ու ի նացմէ կու քակտինք – 40. Վասն որ եղբարքն 

յիրացմէ բաժնվին – 112. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ ամէնն  

յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն – 113. Եւս առաւել թէ քիչ լինին 

կեցել խէչ իրաց /ծն.իրերաց/ այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ նա ամէնն դառնայ, եւ 

այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: -131. Կանոնք եւ դատարանք այսով բաժնին յիրացմէ 

- 161. 

ԻՐԱՒ1 - Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ անկեալն ի  կարգէն ու 

եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ - 28. Ապա թէ 

իրաւ լինի այրիկն՝ նա աւրէնքն զմահ կու հրամայէ աղջկանն: - 98. ու է իրաւ: -105. 

ԻՐԱՒ2 - Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է - 45. Եւ յայսոր  վերայ երթայ 

այսպիսեացն իրաւներն:- 125. 

ԻՐԱՒԱՄԲՔ – նա զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ կորսնէ՝ եւ տուժվի ի դարպասէն 

իրաւամբք: - 22. ապա այն որ զիր այրն սպաննէ՝ այլ զի՞նչ կրէ քան զչարաչար 

մահն արդար իրաւամբք: - 96. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք – 170. 

ԻՐԱՒՈՒՆՔ    -     Տե՛ս    ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ԻՐԱՒՈՒՆՔ ԱՅՆԵԼ   -     Տե՛ս     ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ԻՐԱՒՈՒՆՔ Է            -     Տե՛ս     ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ԻՐԵՐԱՑ – Ու կարեն ձեռնադրել զամէն վիճակաւորսն. եւ ի սոցանէ երբ Գ կենան 

խէչ իրերաց, նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ– 66. 

ԻՐԻԿ - Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ 

տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. 

ԻՐԻԿՈՒՆՔ - եւ թէ դատըստնին թէ՝ զմեր իրիկունքն /ծն.իրիկունն/  առի /պետք է 

լինի առին/, ու զմեզ չաւգտեցուցին՝  նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ  

տան – 77. 

ԻՐԻՑ   -    Տե՛ս   ԵՐԷՑ 

ԻՐԻՑԿԻՆ - եւ այրի իրիցկինն՝ որ իր էրիկն յեկեղեցոյ սպասաւորութիւնն լինի 

մեռեալ … նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորա տան առանց խալապայի - 

34. 

ԻՐԻՑՈՒԹԻՒՆ - Եւ թէ ժառանկ որդի կենայ, ու իրիցութեանն լինի, նա զայն 

եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ ծուխ տայ եւ թէ ոչ – 52. 

ԻՐԻՑՈՒՆՔ   -   Տե՛ս   ԵՐԷՑ 

ԻՐՈՒՐ - Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն այն է՝ որ զամէնն յիրուր /ծն. յիրար/ քշտեն – 

12. 

ԻՐՎԻ - Եւ այլ իրվիտ ի քո հրամանքդ է ամէնն – 116. Բայց աղունին վատութեան 

պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ /ծն.իրաց/  

զոր լինի ի հացն: - 171. 
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ԻՒՐ /անձն., ստսց./ - Երանի ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա, բոլորով սրտիւ 

իւրեանց խնդրեսցեն զնա: - 3. Բայց զգողն արժան է՝ որ ամէն երկրկալ խրատել 

կարէ. բայց իւրենց ճորտերն չխրատեն առանց իրենց պարոնին:-11. Եզն այլ 

ծառութիւն չպարտի, զի զիւր հնկակն տվել է:-13. Նոյնպէս եւ իշխանքն պարտին 

զիւրեանցն/ծն.զիրենց/ հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել՝ որ ամէն մէկն 

զիւր/ծն.զիր/ շինածն եւ զկորթբացած հայրենյքն ուննայ – 14. Հայնց լինի 

դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր պարոնայքն առ հասարակ՝ եւ ընդ իւրեանց 

/ծն.իրենց/ ճորտերն: - 15. Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր հողն եւ թէ յայլ 

իշխանաց, որ ի հնազանդութիւն լինի  թագաւորին – 15.  կարեն հանել ու տանել 

խանդկով ընդ ամէն մարդոյ գետններ՝ ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր /ծն.իր/ 

պիտենայ. եւ չէ այն ջուրն՝ քանց այնոր որ տարաւ զայն ջուրն՝ հայրենիք իւր 

/ծն.իր/  սեփական – 16. Վասն որ յիւր աւերակք կամ  ի տեղ ոսկի գտնըւի կամ 

արծաթ – 17. եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր /ծն.իր/ եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել 

– 24. Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ 

անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 

38. Հիւանդանոց ուր կենայ՝ նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ, ոչ ի 

հիւանդէ եւ յիւր/ծն.իր/ սպասաւորէ - 51. ԶԱստուծոյ երկիւղն եւ զիւր 

ծանաւթութիւնն   հրամայէ աւրէնքս ստանալ՝ ըստ Սողոմոնի: - 64. վասն զի 

Աստուած զերկնային դաս հրեշտակացն զաստիճանաւորսն արար իւր ի 

սպասաւորութիւն – 64. որք  հաճեցուցին զԱստուած եւ զմարդիկք ի կեանս 

իւրեանց – 68. Վասն որ բամբասէ զկին իւր – 97. Վասն որ առանց իրաւանց զիւր 

կինն թողու – 100.  Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ 

իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. և ինքն առնու իւր այլ կին և 

տա թուղթ արձակման նորա -102. Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, 

այլ ի յետ՝ յիւրեանց սահմանած բնակութեանն: - 108. եւ զիր ծառայն իւր /ծն.իր/ 

ժառանգ դնէ - 109. ու թէ չկենայ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն 

միջեւնէն ի յետ հանեն բայց զաղջկներոյն պատեհ է հաշվիլ ի յիւրեանց /ծն.յինեն/ 

բաժինն – 112. յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեանց /ծն.զիրենցն/ կաննոյն բաժին 

հանեն – 112. այն հայրն՝ որ շան պէս զիւր /ծն.զիր/ միջաց բերած որդիքն ուրանայ 

… նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ 

իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է  /ծն. իր է/  ու 

կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր իրքն, - 117. որ զիր իրքն ճանչէ եւ 

կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն /ծն.զիր/  է իրքն՝ նա առնու անյապաղ զիր 

իրքն –118. բայց ուր ծախ չլինի՝ նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ. քաւել թէ ահուտ 

ճանպահ լինի, որ վասն պահելոյն իւրենց /ծն.իրենց/ իրաւունք առնուն ի 

վաճըռկներոյն ի ճանպահն – 127. Եթէ ոք զիր անսունքն թողու որ երթայ զայլոց 

արտ ուտէ կամ զայգի՝ նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն 

/ծն.յիրոյն/  տան – 135. Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն 
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թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա քարկոծեն զինք եւ 

զիւր /ծն.զիր/  տէրն – 136. Եւ թէ յիւրոցն սպաննէ՝ ազատ կամ ծառայ՝ նա 

ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: -

138. ապա եպիսկոպոսին մեղայ ասէ վասն հնազանդութեանն, եւ խաչ ու 

թողութիւն առնու, եւ զիւր քահանայութիւն այնէ - 143. Ամ այն մարդն, որ ի յիւր 

/ծն.յիր/  գործոյն պատեհն մեռանի՝ նա անպարտ են տէրքն – 148. նա թէ 

արիացուցել լինայ զվնասուն տէրն՝ նա կիսավճար տայ իւրն /ծն. իր/ - 152. Բայց թէ 

ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ 

չքլեալ եւ ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա պարտի իրք: - 173. 

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ – Հայնց լինի դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր պարոնայք առ 

հասարակ՝ եւ ընդ իւրեանց ճորտերն: - 15. եւ թէ  աշխարհի երէց է, նա արժան է 

ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր 

կերպի յարիլ ի բարին – 64. Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ յիրենց 

դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի – 82. որ չտան թոյլ որ ոք 

յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել կամ նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 

170. սովորութիւնք իւրաքանչիւր երկրի այլ եւ այլ են – 172. 

Ի ՓՈԽ ՏԱԼ -  Եթէ ոք ի փոխ տայ՝ նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու – 161. 

Ի ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹԻՒՆ ԱԾԵԼ - բայց ի քահանայութիւն ածել զինք բնավ չկայ 

ճարակ: - 61. 

ԻՔՆ - եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն՝ նա հայրն ուննայ զտղայքն, եւ առնու այլ կին, եւ 

ուննայ զիքըն /գրքում՝ զիքրն/ զամէն – 88. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին 

այնել՝ նա կարաւղ է, եւ թէ իր որդոյ կամ ազգի կամ ճորտոյ տալ՝ նա պատեհ է, եւ 

թէ  կարենայ նա պռուգէ զիքն: - 133. 

                                              Լ 

  

  

  

ԼԱԼ - Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ Խ աւր 

թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107. որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի – 157. 

ԼԱՎ      -    Տե՛ս    ԼԱՒ 

ԼԱՎ Է   -    Տե՛ս    ԼԱՒ 

ԼԱՒ, ԼԱՎ  -  Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք լինին, նա 

հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն  եւ իշխանաց ու երկրին  տեսովն առնուն մէկ մի՝ 

յոր հաճին ի լաւն /ծն.լավն/, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. Եւ թէ լաւ /ծն.լօկ/ կինք 

յիրմէ ոք  երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու բաժինն ծեծվորին է եւ մեկ 

բաժինն պարոնին – 12. Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ 

որդիք՝ եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ 

բաներն – 20.  Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան 
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զիսայ – 34. Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած լինի երկու դեհն – 50. զի լաւ 

դարպսուն է  քան անհաւտին որդւոցն: - 54.  նա Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել, 

թէ  լաւ է ու թէ վատ: - 81.  Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու 

հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան՝ բոզութիւն կամ կախարդութիւն 

եւ որ նման են սոցա - 100. Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝ մի՛ դներ պռիստիմոն եւ մի՛ 

գրավ վասն քո…երկու երկնաքարերի թէ որ է լավ կամ կտրուկ: - 116. ի քո լաւն է, 

թէ մեր խրատուս լսես: - 116.  Եւ այլ կու հրամայէ՝  որ զայնպիսին լաւ է որսալ ու 

վերցնել քան խաչ եւ աւետարան շալկել – 149. 

ԼԱՒ Է    -    Տե՛ս   ԼԱՒ 

ԼԱՒԿ - Եւ թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ՝ լաւկ  որդեգիր, նա զիր ժամուն եւ 

զգնայուն իրք՝ զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49.  եւ ապա լաւկ հաղորդի ի 

սուրբ խորհրդոյն: - 62. նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն տէրն՝ նա  կիսավճար 

տայ իւրն ապա թէ  ոչ՝ որ լաւկ լուծել լինայ եւ թողել անփոյթ՝ նա ի լման վճարէ - 

152. Բայց թէ արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ փրթուցած լինայ ու այնէ վնաս՝ նա 

անսնոյ տէրն վճարէ  զվզենն եւ զդարպսուն հնկակն: 167. 

ԼԱՒՂԱՒՌԻԱՍ - Եւ ժամուց իրքն լաւղաւռիասով /ծն.լօղառիասով/ տալ, որ 

զդեկանն գրեն ու զժամն վճարեն: - 37. 

ԼԱՒՆԱԼ - եւ քահանայ որ ծոյլ կենա՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ, ու թէ 

չլաւնայ՝ նա յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի չտան – 35.  որ թէ լաւնայ՝ նա իր չաք մի 

կարք դնեն  ըստ ուժոյն - 166. 

ԼԱՒՈՒԹԻՒՆ – Նոյնպէս եւ զմշակնոյն վարձերն՝ ի վերայ տարոյն սղութեան ու 

լաւութեանն /ծն.առատութեան/ այնեն զնեհն – 173. 

ԼԱՒՑՆԵԼ – նա թէ չգայ լաւցնէ զիր արատն … նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի 

յամէն երկրէն – 25. 

ԼԵԱՌՆ - Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝ քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ զգեղերոյ 

/ծն.գրքում՝զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ  գրով ամըրցնել -  170. 

ԼԵԼ - Եւ ի կռիվ ուր թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա չէ պատեհ այլ 

մարդ սպաննել. քաւէլ թէ հայնց մարդիկք լինին յայլազգեացն, որ այն շմորոյն 

պատճառք լինին լել: - 9. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի 

գտնու կամ արծաթ, նա  թէ հին  դաղ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ հին թագվորի է 

լել, նա այլ վայ թագվորին լինի – 17. ամէն քակտելոյս պատճառն ի յառաջնորդացն 

եկեղեցոյն է լել եւ ի թագավորացն – 42. Եւ թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա 

տեսնուն՝ թե հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ – 60. զի յիրենց 

տունն է լել առջեւ – 85. Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն տունն լինի լել, 

նա համբերէ Է տարի. թէ բժշկի՝ նա լել բարի ու թէ ոչ նա թողու զինք իրաւանքն, եւ 

առնու իր այլ կին – 85. վասն ատելութեան լինի լել բաժնվել – 90.  Ապա թէ անայր 

կին լինի լել /ծն.բերել/, եւ խոստացել լինայ թէ՝ պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ 

խաբել զկինն՝ նա ճարն է որ պսակվի – 96. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ 
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ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք 

չպարտի – 102. Եւ թէ ոչ վասն տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել 

վաճառն՝ նա մէկ տարին է պոմանն: - 123. Ապա թէ տղայ լել լինայ՝ նա՝ թէ կենայ 

տղայն ու թէ ոչ՝ նա այրկանն է ամէն իրքն – 131. Եւ թէ իսկի տղայ լել լինայ ի մէջն՝ 

նա՝ թէ ու մեռել լինի տղայն, նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է - 131.  Եւ 

յայսոր վերայ՝ զինչ որ տեսնուն զբանն որ լել լինայ, նա այնոր վերայ այնեն 

զիրաւունքն: - 135. եւ թէ սպաննաւղն է լել պատճառ՝ նա զէդ սպաննաւղ զինքն 

դատեն –141. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի զպատճառն՝ թէ գիշերն է լել /ծն.ըլել/  

յանկասկած, թէ ի մշակէ է, թէ զի՞նչ իրաց – 152.  Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք 

կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի  խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել … ու 

զայն զնտանոք եւ ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. նա զայն երդումն 

ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել, եւ ոչ ընդ իր 

ցղբեղութենէ է լել –160. նա թէ յուղարկաւղին ատորցնելոյն լինի լել նա 

պատռեցնաւղին մեղ չկայ – 165. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ 

նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու, թէ յիմնայ որ առ քեզ այլ լինայ լել: - 

167. 

ԼԵՌՆ -  Վասն որ սպաննէ զմարդ ի լեռն կամ ի դաշտ – 139. Եթէ սպանվի մարդ ի 

տեղի ուրեք՝ ի լեռն կամ ի դաշտ՝ նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան … 

ու չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. 

ԼԵՒՈՆ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժվարաբառ եւ 

յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս … ի 

թագաւորութեան բարեպաշտին Հեթմոյ եւ որդոյ սորա Լեւոնին: - 4. 

ԼԻՃ - Եւ զիշխանքն դատէ իշխանաց իշխան՝ իշխանաւքն եւ իրենց տեսովն, 

նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն – 82. 

ԼԻՆԱԼ  -  Եւ թէ յոչ կամայ լինայ՝ հնար չկայ – 11. եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ՝ թէ 

այլ մարդ լինայ /ծն.լինի/  գտել ի յիր հողն՝ նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 17. 

Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին՝ որ իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն 

տեղոյն տէր կենայ –17. Վասն որ երկու մարդ զիրար ծեծեն որ չլինան կամաթք – 

18. նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա՝ նա որպէս վերոյ 

գրեցաք՝ է տուժանքն – 22. եւ թէ ի կարծիք լինի՝ նա տուժանքն այնոր 

ապաշխարութեամբ լինայ՝ զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: - 22. Եւ զվարդապետի 

բանդրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ, քաւէլ մեռած լինայ /ծն.լինի/ այն, որ 

կապեց – 26. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշակերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն  

սպաննաւղ է. եւ թէ հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ այսպիսիք–նա կարգ 

քաշէ՝ զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն – 32. Եւ թէ ի հեռու տեղաց 

լինայ՝ նա յուղարկեն երեք եպիսկոպոսունք որ երթան փնդռեն յիր վերայ – 58. Եւ 

թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա  տեսնուն՝ թե հայնց որ  գնաւղն շահել լինայ 

յայն հայրենեցն՝ թե ոչ – 60. որ դեռ ոչ զեռսուն տարին մարդն չէ լցել՝ նա երէց 
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չայնեն, ինչուր այլ աւագ լինայ ու զիր անձն փորձեն, ու ապա այնեն: - 63. Ապա 

զայս խրատ կու տայ՝ որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու 

նախանձով չարի, ապա ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն – 65. եւ այս է 

դատաստանն նոցա, թէ հարուստ լինայ եւ թէ տառպեալ. եւ որ չառնու զԱստուծոյ 

վճարն, թէ թագաւոր լինայ եւ թէ դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ  ի ժողովրդենէ առցէ 

զվրեժն: - 74. Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝ եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ 

զհաղորդն եւ զմկրտութիւն, եւ թէ անաւրէն լինայ, նա մեր է վրէժխնդրութեան – 74. 

ապա թէ թագաւորն լինա /դրել/, նա չկարեն ձգել – 82. Եւ թէ յառաջ լինայ /ծն.լինի/ 

ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ – 85. Բայց թէ իսկի 

կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ 

զիրենք քանց մահն: - 85. Ապա թէ յայրկնէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք 

բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն իր անձինն գին – 87. Եւ թէ վասն  բոզրածութեան 

լինի անհանգստութիւնն ի յայրուկնաց մէջն, ու այրիկն լինայ /ծն.լինա/ բոզրած ու 

պեղծ…նա կու հրամայէ աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Ու թէ չայժենայ ինչ դեղն՝ նա 

հային յայրն ու կինն. ու թէ գիտացեալ լինայ ու առել՝ նա չկայ բնաւ բաժինք – 89. Եւ 

թէ կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ՝ նա ի յոր տեղ ուր կենայ կինն՝ նա պարտի 

այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի. 

եւ զիր պռոյգն եւ զինչ բերել լինայ զամէնն ի յինք դարձնէ: - 89. որ այրիկն լինայ 

թողել զկինն ու գնացել լինայ կինն՝ առել այլ այրիկ – 90. եւ թողու զկնիկն, ու պէտ 

չլինայ արել իր բնաւ – 92. Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ խոստացել լինայ թէ՝  

պսակվիմ ընդ քեզ, ու  այնով լինայ խաբել զկինն՝ նա ճարն է որ պսակվի – 96. Եթէ 

ոք  զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ խնամէխաւսւած 

լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. Եթէ երկու այրիկ 

յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել …նա կու հրամայէ աւրէնքս 

որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99. Ապա թէ ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած 

աղչիկն՝ նա ծնաւղքն նորա փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102. 

Ապա երբ փախաւ՝ թէ բոզցել լինայ, եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ՝ նա 

հաշտեցնելն է կամ բաժնելն, ապա ոչ կաշառաւք եւ ոչ ծռութեամբ - 106. ապա ու 

զյիմեցնելոյն զխաստն վճարէ, զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ. քաւել թէ 

պարոնութեան հրամանաւք լինայ  այրել զյիմեցնելն եւ դարպսով: - 117.  որ վճարէ 

զխաստն զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ: - 117.  Ու թէ տանն ծախաւղն մեռել 

լինայ /ծն.լինի/ ու կամ գնաւղն՝ նա որդիքն  եւ ազգն կարեն դարձցնել հետ տարոյն: 

- 120. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի վճարն կարէ  առնուլ զիր հողն 

այլվայ, ու տայ զինչ տւել լինայ ի գնողէն, թէ իր պիտենայ – 122. Եւ թէ ոչ վասն 

տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել վաճառն՝ նա մէկ տարին է պոմանն: 

- 123. Ապա աղէկ պիտի իմանալ՝ որ դըրուստ ի  վատ թրծելոյ լինայ պատճառն – 

124. նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն, եւ թէ ի գեղ լինայ /ծն.լինա/՝ նայ 

զգեղջին երէցն, եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն – 130. նա զոր լինի հոգւոյ կնոջն՝ 
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լինի տիաթկովն, եւ որ չլինայ /ծն.չլինի/ նա  կնկանն  յետմնացացն է: - 131. Ապա թէ  

տղայ լել լինայ՝ նա՝ թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա այրկանն է ամէն իրքն – 131. Եւ թէ 

իսկի տղայ լել լինայ /ծն.լինի/  ի մէջն՝ նա՝ թէ ու մեռել լինի տղայն, նա այլ չդառնայ 

իրքն յետ – 131. Եւ թէ կարգել լինայ /ծն.լինի/ զինք գնաւղն, ու որդիք էլ ուննայ նա 

այն գնաւղին է: - 132. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ 

լինայ /ծն.լինել/ նա չկարէ արգելել – 132. Եւ յայսոր վերայ՝ զինչ որ տեսնուն զբանն 

որ լել լինայ /ծն.որ լինի լեալ/, նա այնոր  վերայ այնեն զիրաւունքն: - 135. նա թէ իրն 

էլ լինայ տարվել ի հետ՝ նա թող երկուքն զգողն փնտռեն – 136. ապա թէ այլ չլինայ 

քշտել՝ նա զանասունն մէն քարկոծեն: - 136. Նոյնպէս եւ թէ անսունքն զիրար 

սպաննեն, նա թէ ասցած լինայ նորա՝ թէ բռնէ զքո անսունն՝ քշտան է, եւ նա չլինայ 

/ծն.չլինի/ բռնել՝ նա զայն անսունն ի սպանծին տէրն  տան – 137. Եւ թէ ի 

զգայութեան հասակ լինան /ծն. լինին/՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն 

լինի այնոր՝ որ  տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր – 140. ու այն հալալ գնացաւղն 

յաջող լինայ /ծն.լինի/ ու զնոքա սպաննէ - 142. ու չայնէ զբանն հայնց զէդ, որ 

պոմանն լինայ – 146. կամ դարձնէ ըզվարձն եւ զնիւթն զոր առել լինայ /ծն.լինի/  - 

146. Եւ թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող – 147. Եւ թէ ի 

ցեցէ կամ  այլ կերչաց կերած լինայ /ծն.լինի/  ի պահ տվածն՝ վասն յիմելոյ՝ նա 

վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի 

պահաւղն, որ զիրն էլ լինան գողցել՝ նա անպարտ է՝  չվճարէ պահաւղն. բայց թէ 

զայնոր մէն լինան առել ու զպահաւղին թողել՝ նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ 

դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147. թէ հալալ մարդ է պահաւղն, նա 

կիսավճար այնէ. ապա թէ ընդ ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալ տված՝ նա ի լման վճարէ: 

-147. Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի՝ նա անպարտ են տէրքն՝ 

բահրակ, այն տէրն որ զամէնն պնդել լինայ եւ արիացուցել զիր գործաւորքն եւ 

զհնազանդքն: - 148. Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ 

/ծն.չլինի/ իր գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի՝ նա այն պարտական է եւ 

մահապարտ: - 149. եւ տան առջեւ զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ գլուխք 

լինան /ծն.լինին/  այն տեղոյն շինութեան, եւ ապա այլոցն ըղորդ: - 151. նա թէ 

արիացուցել լինայ /ծն.լինի/  զվնասուն տէրն՝ նա կիսավճար տայ իւրն ապա թէ ոչ՝ 

որ լաւկ լուծել լինայ /ծն.լինի/ եւ թողել անփոյթ՝ նա ի լման վճարէ - 152. Եթէ ոք, որ 

կատարեալ հասակին լինայ /ծն.լինի/, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան 

ածէ, որ մեռանի՝ նա մահապարտ է - 156. նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ/ծն. լինի/ եւ 

ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա տուգնվի զկէս արեան գինքն – 157. 

Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց 

կամ ի խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած լինայ /ծն.լինի/՝ նա այն այլ ցեղ է - 159. եւ 

թէ ոք բռնվի ի յայտ  մեղանքդ՝ նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել, ու յիր ընչիցն 

զայրեցման վզենն տուպլ վճարուիլ զինչ ազգ ու լինայ /ծն.լինի/  վզենն: - 159. որ ի 

դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր 
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ինք ընկերին խմցոյց. հայնց ցասմամբ, զինչ այն ուժն արժենայ, զոր արել լինայ՝ նա 

իրաւունքն այն չափով տայ իր: -162. նա այն ի դատաւորին խեղճն է՝ որ ըստ 

մեղանացն չաքուցն տուգնէ զմեղկանն, բահրակ թէ զգուշացուցել լինայ/ծն.լինի/ 

տէրն ու պընդել ի վերայ իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել – 165. Ապա թէ ծախես, 

ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղնէ նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու, թէ 

յիմնայ որ առ  քեզ այլ լինայ /ծն.լինի/ լել: -167. Բայց թէ արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ 

փրթուցած լինայ /ծն.լինի/ ու այնէ վնաս՝ նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ 

զդարպսուն հնկակն: - 167. Ապա թէ վասն ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա արտի 

պատ չկարէ լինալ/ծն. լինել/- 168. եւ թէ անբժշկելի լինի զարկքն, եւ ուտելոյ 

անասուն լինայ /ծն.լինի/ ՝նա զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու. եւ թէ ուտելոյ 

չլինայ /ծն.լինի/ ՝ նա նոյնն է - 169. Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու փնտռել վկայաւք՝ 

որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ եւ ի դարպաս այլ գնացել ու ասցել – 

169. եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ առել ու ասցել է նա չտայ տուգանք, ու թէ տայ՝ 

նա  խիստ քչիկ: - 169. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինա /ծն.լինի/ նա  դատըստանին  և 

վճար լինի ըստ մեղանացն – 173. 

ԼԻՆԵԼ – Խոստովան եղէց  քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս ուսայց 

զիրաւունս արդարութեան քո: - 3. զի եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի: - 4. 

Զորս աղաչեմ անմեղադիր լինել իմոյ նուաստութեանս – 4. եւ գիտնան որ բարի 

բարուք լինի եւ աստուածասէր ու երկիղով եւ ըռատակն – 7. Եւ թէ որդիքն մեռել 

լինին թագաւորին, նա որդոցն որդիքն ժառանգեն զթագաւորութիւնն եւ ոչ 

դստերացն – 8. Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք լինին, նա 

հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն մէկ մի՝ յոր 

հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8.  Բայց թէ անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ 

որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ 

հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8. Եւ ի կռիւ 

ուր թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա չէ պատեհ այլ մարդ ապաննել. 

քաւէլ թէ հայնց մարդիկք լինին յայլազգեացն, որ այն շմորոյն պատճառք լինին լել: 

- 9. Եւ թէ  քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա  երեք հետ պատեհ է որ ձենել 

տայ՝ թէ  եկէք ի հնազանդութիւն – 9. եւ զայնոք որ ի մեղայն գան եւ մեղացուք 

լինին, նա աւերէ զիրենց զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 10. բայց թէ  զտուրտվելն 

կատարեալ լինի այրել, անհնար մեռնի: - 10. Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի 

թուրք՝ մեռնի. կամ խրատվի ի յաչսն կամ յերկու ձեռսն եւ ապաշխարէ: - 10. եւ 

ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին ԳՃ դեկան պերպեռատ է, եւ այլ ինչ որ մարդն 

լինի: - 10. Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն՝ նա կէսն այսոր է գին որ ի 

դարպասն  տան–10. Զընդանելն ըստ թագաւորին կամացն լինի–11. Եւ որ գաղտուկ 

մեղանք լինի յերկիրն՝ զայն խոստովանհայրքն ուղղեն: - 11. Ոչ է իրաւունք որ 

ամէն իշխան կարէ ապանութիւն  այնել, քաւէլ որք ազգաւ թագաւորութեան 

ընքնակալ լինին: - 11. Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն 
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դիպան, նա ոսկին թագվորին է անհնար – 12. Եւ առանց դատաստանի եւ երեսոյ 

թող իրավունք չլինի–13. մի՛ լիցի թագաւորին յայն ձեռնարկել – 14. Նոյնպես եւ 

իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել՝ որ ամէն 

մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն ուննայ, եւ չլինին ի վերայ յիրաց 

պատճռայոյզ ի պիղծն: - 14. Դարպսեցիք հարկեւորած լինին յերկրէն: - 14. Վասն 

իշխանաց եւ այլոց, որք ի թագաւորի ի հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն լինին – 15. 

որ յառաջագոյն  լեալ /ծն.լել/  լինին – 15. Թէ իշխան կամ այլ ոք՝ որ ի թագաւորի 

ծառութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի, եւ իրք պատճառ այնէ թագաւորին, հայնց որ 

մեռնի իրաւնաւք, նա եղբարքն եւ որդիքն՝ որ յառաջագոյն լեալ /ծն.լել/ լինին՝ նա 

վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Հայնց 

լինի դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր պարոնայքն առ հասարակ՝ եւ ընդ 

իւրեանց ճորտերն: - 15. Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր հողն եւ թէ յայլ 

իշխանաց, որ ի հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Եթէ իշխանի գաւառն` կամ 

յերկիր որ ընդ թագաւորի հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին 

է - 16. Ապա անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ ցեղ որ կարենան 

հաշտել՝ որ  երկուքն լինին շահած: - 16. Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ 

եւ լինի՝ որ ի հողէ ելնէ՝ տեղոյն իշխանին է:-16. Նոյնպէս եւ աղն եւ 

բորակն…դեղնախունկն եւ այլ այսպիսի իրք որ քաղելով լինի՝  գղթոր եւ մահլապ 

եւ այլն՝ նա իշխանացն է - 16. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի 

գտնու կամ արծաթ … նա այլ վայ թագվորին լինի – 17. Ապա թէ գտնաւղն եւ 

տեղոյն տէրն մէկ չլինի՝ նա  տասնեն մէն տան  - 17. Ապա թէ աւագ ու կրտսեր 

լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ՝ նա զնորա մազն տալ 

փետել՝ ու  շատ առնուն զտուգանքն: - 18. Եթէ երկու մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ 

կամաթք մարդիկք  լինին՝ նա տուգանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. Վասն որ չլինի 

քահանայ  եւ զինք քահանայ երեւցնէ -19. եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք  

եկեղեցական բաներոյ զինչ ու լինի՝  ծռութեամբ եւ լքաւով – 19.  Եւ եթէ իրք կենայ՝ 

որ ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու տալ 

տիաթկով իր ազգին – 20. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական իրաւունքս, որ 

թէ եկեղեցական դատաւոր եւ թէ  աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ 

զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու  ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական 

աթոռոյն – 20.  եւ այլք որ ուննան եւ հարուստ լինին՝ նա զիրենց իրքն խնայեն ի 

յայն կարիքն, նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք – 21. քաւէլ թէ ճշմարտեն  որ 

անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջին ձեռնադրաւղն՝ եւ ապա ձեռնադրեն, նա 

չկորսնէ զկարգն ձեռնադրաւղն: - 22. եւ թէ  ի կարծիք  լինի՝ նա տուժանքն այնոր 

ապաշխարութեամբ լինայ՝ զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: -22. Գիտել պարտ է որ 

մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ /ծն.հաղ/  մի մկրտած լինի՝ նա 

չկարէ այլ մկրտիլ – 22. եւ այս յայնժամ լինի՝ որ կարծեաւք կեցցնվի ի վերայն: - 23.  

Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն  բնաւ չէ պարտ առնուլ. եւ ոչ զմէկ 
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հավատացելոյ, քաւէլ թէ  սուրբ եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի՝ նա ընդունվի: 

- 24. նա թէ կարգաւոր լինի՝ նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն, եւ թէ 

աշխարհական լինի՝ նա հաւնովրեն զինքն եւ բանադրած վարեն – 25.  ու թէ  բանն 

մեծ լինի՝ նա սազայ տան ի վերայ իրացն: - 25. զի յանաւրինի սերմէ է եւ տեղի լինի 

նախատանաց եւ բամբասանաց առ մարդիկ: - 25. որ վկայեն, որ ամէն հին եւ նոր 

կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի – 26. Ապա թէ այլ ցեղ լինի՝ նա 

ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն – 26. Բայց այնչաք զհնազանդութիւն 

գրեցաք, որ այնէ արհիեպիսկոպոսին, այն որ չլինի արհիեպիսկոպոս: - 27. չի լինի 

ընտրաւղութիւն առաջնորդացն որպէս սահմանած է - 27. Եւ եթէ կաթողիկոսն 

փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ անկեալն ի կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն 

զինքն զնդանով որ ապաշխարէ - 28. եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ բան լինի  

արեալ վասն ատելութեան, նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն: 

- 28. որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա արհիեպիսկոպոսն ժողվէ 

զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ 

փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն. եւ ապա` թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա 

կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն զինք կամ տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 29. 

Ապա թէ  յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն՝ նա առանց կաթողիկոսի ոչ լինի 

– 29. Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ 

կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել՝ ոչ ուննալ հարս եւ ոչ տալ՝ եւ թէ 

այնէ՝ չլինի /ծն.լինի/ ընդունած, եւ որ թողու եպիսկոպոսն, որ լինի – 30. Չկարէ 

եպիսկոպոս՝ քանի որ մեծ լինի՝ յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր 

եկեղեցին զարդարել – 31. ապա թէ քրիստոնէ այլ լինի սպանածն, նա բնաւ չկարէ 

այլ պատարագ այնել: - 31. Եւ թէ աշխարհական լինի, նա զէդ սպաննաւղ 

ապաշխարութիւն քաշէ: - 32. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ 

երէցն լավ է  քան զիսա կամ այլն անուշաձայն, եւ զմէկն թողուն ու ի մէկալն 

հարկեն, եւ  խալապայի պատճառ լինին եւ մեղաց – 34. եւ այրի իրիցկինն՝ որ իր 

էրիկն յեկեղեցոյ սպասաւորութիւնն  լինի մեռեալ /ծն.մեռել/ եւ ինքն ի բոզութենէ 

սպրկիկ կենայ՝ նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ տան առանց 

խալապայի – 35. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ 

որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ՝ քանց զամէն զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն, 

հայնց որ ամէն ժամ ու ժամ յիր տեղն լինի: - 35. Բայց ինձ Սմբատայ՝ ծառայիս 

Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս գտնուլ զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ 

գրեալ սահմանն, եւ անտի ճշմարտեցի զուղղութիւն սահմանիս – 36. Եւ բնաւ ոչ ի 

քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի ոչ /գրքում՝ որ/ լինի եկեղեցոյն բոլոր 

ու դուռն ի վերայ – 37. Եւ յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի բան 

մերձենայ, քաւէլ զիրենց որդիքն՝ որ յուսումն լինին: - 38. Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր 

ծնունդն եւ ոչ իր թոռն ինչվի  յերեք երեսքն երէց չլինին ժամարար: -38. եւ այս 

այնով լինի՝ որ ինք չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով – 38. Բայց եւ մեզ աշխարհական 
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հաւտիս պարտ է մերոց հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ – 39. պարտ է 

գիտել, որ ժողովարան թարգմանի՝ որ հաւնիկ  լինի ամենայն ազգաց 

հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ ի մաւր մեր հանգչիլ ի գիրկ – 

41. նա չլինի բնաւ բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն – 42. քաւէլ թէ 

բաժանած լինին ազգն եւ որոշած ի ճշմարտութենէն - 42. ամէն քակտելոյս 

պատճառն ի յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել եւ ի թագաւորացն՝ որ թուլացուցել են 

եւ համբերել ծռաւղացն, հայնչանք որ այս ի յայս եղաւ – 42. Եւ միաբանք տեղոյն 

պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ կարգովն հայնց, որ զէդ 

աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ իրար անցնեն – 43. ոչ իշխէ 

այր կամ կին, որ ընդ իր վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ …ի 

յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44. Ապա թէ վանաց 

գեղ լինի, նա ի յիր վանքն տայ – 44. Եւ որ այսոր անհնազանդ լինի ու այլազգ այնէ, 

նա երեք հետ իր խրատն տան – 46. Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի  

հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ, որ ի ներքն լինի կնքած 

եւ իր ծուխ լինի կեցել – 46. Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն 

իրիք պատճառանաց՝ ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46. Բայց ու 

եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ վասն խստասրտութեան խիստ 

յառաջ երթայ, ու յետեւ ի դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի 

հայրապետէն – 47.  Թէ այրն լինի ծառայ  տարած, նա կինն Է տարի համբերէ - 48. 

Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ փնտռէ, որ յետեւ 

անհանգստութիւն չլինի – 48. Եթէ այր եւ եթէ կին որ  եկեղեցական լինի, եւ անորդի 

մեռնի՝ կամ անդուստր եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, 

ապա իր ընչիցն մէն – 48. Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն՝ ճանաչած ի 

քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի, զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ 

որ բիճն երէց լինի – 49. երբ ի յաղէկ ազգէ լինի, նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս 

տունն եւ զկէս հայրենացն – 49. Եւ թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ՝ լաւկ 

որդեգիր, նա զիր  ժամուն եւ զգնայուն իրէ՝ զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 

49. այն պարոնն, որ յիրիցվէ՝ որ պատարագաւղ լինի՝ հարկ առնու, նա անէծք է  

գրած այնոր. նոյնպէս եւ յեկեղեցականացն ով և լինի, որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ 

ի կարգաւորսն խառնել: - 50. Ամ թէ  յիստըկի, նա լաւ է ու շահած լինի  երկու դեհն 

– 50. ով լսաւղ լինի սահմանիս…նա աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. եւ կուսան 

աբեղայի մեղաց պատճառ լինի՝ եւ իր անթողնելի մեղք շահի: - 51. ու այլ ինչքն 

զինչ որ լինի՝  ու այն որ ի պռուգացն՝ երէցկնկանն լինի – 52. Եւ թէ ժառանկ որդի 

կենայ, ու իրիցութեանն լինի, նա զայն եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ ծուխ տայ եւ թէ 

ոչ – 52. ապա թէ  կենայ իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի եւ 

կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52. Ու թէ լինի արժանի 

քահանայութեան, նա թող զինք ըղորդ քահանայացնէ - 54. Ու թէ չլինի արժանի, եւ 

անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի  պարոնութեան /գրքում՝ պարոնության/ 
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դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ առնու զինչ ուննայ – 54. Զի պատեհ է, որ լինի, 

որ վանքն կաշովն ըռովկի, եւ զմիսն տառապեալքն ուտեն: - 55. Ապա թէ 

տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ խաւսել՝ թե 

փոքր է կամ նուազ կամ  քիչ – 55. Ու թէ խալապայ լինի եւ յանդգեալ քըշտէ 

իրիցուն, նա ձեռքն կտրվի – 55. Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց 

եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ. թե չիք քակվի 

շէնքն եւ կամ փիրիսկոպոսովն լինի ի պակասութիւնն:-56. բայց երբ կենայ ու լինի 

եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ նա վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա  

կաթողիկոսն չլսէ  նոցա - 57. նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57. Եւ յայլ 

իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ 

կարեն կաթողիկոսք լինիլ – 57. նա չէ թէ վասն կաթողիկոսութեան պատճառանաց 

փոխեցաւ, քանց որ  երկու հարկիքն մեկ եղան /ծն.եղաւ/: - 57.  Եւ թէ իսկի  

եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան տալ ի վաշխ … նա զէդ հերետիկոս 

ձգեն ի կարգէն – 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի՝ զինչ ու լինի կարգն, եւ նա ջանայ 

այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ տան …  Նոյնպես եւ թէ աշխարհական 

լինի բանադրած: - 59. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին 

եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի … նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ 

այլուի զամէնն առնուլ – 60. նա ընդ այն է համարած, որ երկու կին լինի առել, եւ այլ 

ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. նա  ապա հաղորդութեան արժանի 

լինի – 61.  Եւ թէ սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ՝ նա թէ թողու զբոզ կինն՝ նա կարէ 

երէց լինել /ծն.լինալ/  - 63. Ապա թէ եկեղեցական լինի, նա ընդ սուրբ եւ առաքինի 

կարգաւորացն դասն փարի – 64. Եւ սոքա՝ եղեն աստիճանաւորք  հայրապետք – 

65.  Եւ սքեմ ի վզերն ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ – 68.  Եւ ի նոցանէ 

մանտատորք լինին: - 69. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի տվել՝ նա այն  այլ չէ պատեհ որ 

դառնայ: - 72. Եւ թէ երեւնայ որ կա ոք յեղբարցն որ շատ լինի հալծել ի վանքն …  

նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. Եւ թէ վնաս լինի ի յանաւթն, նա 

վճարէ: - 73. Ապա թէ հուքրելով լինի վասն պղծութեան՝ դու արա նմա  զէտ 

զանարգանացն որ գրեցաք՝ քարկոծել պարտ է, զի անարգեաց: - 75. Վասն որ ահով 

քրիստոնէ լինի – 75. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ 

քրիստոնէ լինի /ծն.լինին/ ՝ նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին – 75. Եթէ ոք 

դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց կամ դարպսու, նաւմաւսով արած լինի ու 

կտրած՝ անհնազանդ լինի, նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, որ մեռնի 

անսղալ: - 76. երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ եւ լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ եւ 

խախցոցն – 76. եւ թէ կարող լինին տէրքն տղայոց՝ նա զհանդերձն մէն տան. եւ այլ 

պէտքն ի վաներոյն լինի – 77. Եւ թէ ուսցնաւղն լինի տառապեալ՝ նա թէ իր 

կամաւքն զիր վարդապետն քշտեցնէ եւ տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է 

հոգեւոր սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. Եւ թէ եկեղեցւոյ 

կամ ի տանէ քար ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա՝  թէ տուն լինի՝ քակեն զինք – 78. 
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Վասն որ սուտ երէց եւ զիտառ լինի – 78.  Երբ սուտ երէց կամ զիտառ լինի ոք՝  

ազգի ազգի՝ որ կու լինին շատք, ու խաբեն զԱստուած եւ զմարդիկք … նա երբ 

գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի … եւ կամ ի յայն սուրբն 

տալ՝ յոր տեղ որ սուտ եղաւ ինքն: - 78. Ուխտի տեղ զինչ ու լինի՝ թէ եկեղեցի եւ թէ 

խաչ, նա ի յում վիճակ լինի որ  եպիսկոպոսն տւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել՝ 

նա պատեհ է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ հեռու լինի ի շինոյն: - 79. զի որ 

խալապայի առաջք լինի՝ նա հրամայէ աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր 

տայ՝ որ ըղորդն է - 79. եւ չլինի փոխանակ ուխտի անհանգստութեան տեղի: - 79. եւ 

այլ չթողուն մաւտ՝ ի յուխտ որ  այնոց որ ի բարիքն գան գայթագղութեան պատճառ 

չլինի ի պիղծն: - 80. չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել նա աւագ հինգշաբթի 

աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար  այլ աւելի իրք ուտել – 80. նա հրամայէ 

աւրէնքս, որ այնպիսիքն, որ յԱստուծոյ լինին՝ նա  Աստուած մէն կարէ զինք 

աքսորել – 81. Ապա զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա` թէ հայնց պիղծ լինին, որ չկարէ 

հանդուրժել աշխարհն, նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին 

կարեն աքսորել: - 81. Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ իր յայն  

թագաւորութիւնն լինին ծնածք՝ նա այնոք չեն մեղկան – 81. Եւ իշխան՝ զոր ինք 

թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա ինք  կարէ ձգել – 81. Բայց զայլ ինքնակալք, որ 

ինքեանք չլինին /ծն.չլինի/ իշխան դրել, նա չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ իր 

ընկերք լինին՝ ոչ զնա  աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81. Ապա թէ իշխանքն իրենց իշխան 

լինին շինել, նա իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու խրատել եւ այնել զինչ 

կամին – 82.  նոյնպէս եւ թէ նախարարնի լինի՝ նա իր ընկերքն դատեն զինք, եւ 

առանց իր ընկերաց չկարեն ձգել զնա - 82. եւ այն որ իշխանաց իշխան լինի՝ նա 

դատեն զինք  իշխանաց իշխանաւքն: - 82. Եթէ եկեղեցականք լինին /ծն.լինի/ ՝ նա 

նոյնպէս ըստ կարգի դատվին, որպէս գրել ենք: - 83. որ զինք  կաթուղիկոս լինին 

/ծն.լինան/  ձեռնադրել: - 83.  Ապա թէ ուրդի՝ որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն 

անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու տայ  հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն 

երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. եւ տայ էրիկն  զինչ հետ իր առել լինի ի յինք, որ երթայ 

էրիկ մի այլ առնու: - 84. ապա անսուն զինչ  որ  լինի՝ գլուխքն  դառնայ, եւ այճն ի 

կէս  լինի – 84. Եւ թէ դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ՝ նա պատեհ է, որ աղէկ 

քննեն եւ ստուգեն, որ սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85. նա համբերէ այրիկն 

քանի կարէ, եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն զոր բերել լինի եւ տուայր  չկայ – 85. Ապա թէ 

կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն տունն լինի լել, նա համբերէ Է տարի - 85. Ապա 

թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն…թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ  

տարոյն ազատ են: - 86. Եւ  թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ՝ նա դառնայ 

պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն՝ թէ այրիկն  լինի տուել  - 86.  Ապա թէ ի կնկնէն լինի՝ 

նա չտայ այրիկն մազ մի՝ ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. Վասն թէ ատեցվոր լինեն մէկն 

ու մէկն – 87. Եւ թէ  ատեցվոր լինին մէկումէկն՝  անմեղանք՝ առանց բոզութեան՝ նա 

պատեհ է յերկար ժամանակ փնտռել - 87. նա թէ յայրկանէն լինի պատճառն, նա 
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երբ բաժնեն՝ նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ  այն որ  

թողվաւ – 87. Ապա թէ յայրկանէն  լինայ պատճառն, նա  զպռուգացն յերեք  բաժնէն 

մէկն տուգանք տայ կնոջն իր անձինն գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել – 87. Եթէ 

տղայք կենայ ի մեջ, ու պատճառաւորն հայրն լինի՝ նա զտղայքն մայրն ուննայ, եւ 

հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց կնկան հրամանացն – 88.  Եւ թէ վասն 

բոզութեան լինի անհանգստութիւնն ի յայրուկնաց մէջն … նա կու հրամայէ 

աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ՝ նա պատեհ է բժշկաւք 

տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ ի յոր դեհաց է - 89. Ապա  յայրկանն  հայրենեստներոյն 

վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց  կու ուզէ ժառանգ, կամ թէ 

ունի հանչաք մի ստացուածք, որ աժէ զպատուիրանազանց լինելն – 89. Ապա Է 

տարի է պոմանն որ  հանբերէ, թէ հարուստ լինի ու թէ տառապեալ: - 89. Վասն 

բաժանման որոյ պատճառ լեալ է ատելութիւն – 90.  եւ թէ ի քրիստոնէութենէն  

ելնէ, եւ ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ ի հաւատն, զայս երբ ստուգեն, ու այլ ճար 

չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. որ վասն  ատելութեան լինի լել բաժնվել – 90. 

Այրիկ մարդն զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն…ու համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է  

տարի  պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90.  Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի  

յայրուկնաց մէջ, եւ վասն խորթերոյ լինի պատճառն՝ նա պատեհ է, որ թէ պոմնով 

չլինի շալկել այրիկն զխորթերն՝  ի մաւր առնուլն, նա տան զխորթերն ի յազգն, որ 

հանգչին: - 91. Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուցն  լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, 

թէ զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու 

զնդանեն: - 92.  Եթէ այրիկն խեվ լինի ու պեղծ, եւ թողու զկնիկն … կնիկն համբերէ 

Է  տարի – 92. Ապա թէ  ազգ մի լինի՝ որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ 

կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու կարէ յորդորէ զինք՝ որ դառնայ յըղորդն, ու շահի 

զինքն … Նոյնպէս եւ թէ կինն լինի՝ մէկ է: - 93. Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ՝ 

մահադեղով կամ կախարդութեամբ կամ  զինչ ցեղ ու լինի … նա սուրբ եկեղեցին ի 

հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն է դրել – 95. Եւ թէ ցուլն զկինն լինի 

խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ, զի 

գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձետն կտրեն, առաւել թէ ի կահրայ բան լինի 

այրել: - 96. Ապա թէ անայր կին լինի լել, ու խոստացել լինայ թէ՝ պսակվիմ ընդ քեզ, 

ու այնով լինայ խաբել զկինն՝ նա ճարն է  որ պսակվի – 96.  Ապա թէ կինն լինի 

խաբել զցուլն՝ նա խրատն ու  մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է. ու այրկանն կամաւք 

խրատվի կինն՝ քանի նորա ձետն աժենայ, եւ այս քիթն լինի: - 96. Եթէ ոք զկոյս 

աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ խնամէխաւսւած լինի՝ նա 

դատաստանն զէդ կարգծին  լինայ – 97. Ապա թէ իրաւ լինի այրիկն՝ նա աւրէնքն 

զմահ կու հրամայէ աղջկանն: - 98. զի այն ում ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ՝ նա ի յայն 

կնկնէն ելաւ ուժն ու ծեծելն – 99. Վասն որ բաւլաւճ լինի եւ կին առնու – 101. Եթէ ոք 

որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա յորժամ յիմնայ կնիկն զիր 

թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. նա 
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օրէնքս դժար կու լինի որ այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի – 102. եւ 

անէ զինչ հաշիւ լինի արած ու պոման ընդ իրար: - 102. Եթէ ոք առուգնայք այնէ՝ 

անպսակ՝ նա որդիքն բճեր լինին: - 103. Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ 

զտղայն, եւ թէ դեռ անկերպարանք լինի եւ խլինք՝ նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 

103. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ մարդ որ նոր կին լինի առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել, 

որ տարաժամ սուգ չլինի կնոջն: - 103. Վասն թէ յինչ հասակ պսակ լինի – 105. Կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ պսակ որ տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին պակաս 

լինի՝ նա չէ ընդունած այն պսակն, եւ երբ զիր հասակն առնու, որ ԺԵ տարին լինի՝ 

նա կարէ թողուլ զկինն ու ասել, թէ ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105. Ապա 

թէ տեսնուն, որ վասն այրկանն պղծութեան լինի … նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն 

դարպսու սաստով – 105. զի արք կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն – 106. եւ 

ինք զիր կինն առնու անպատճառ, քաւէլ թէ չլինի եկեղեցոյ կամ: - 106.  ու չպիտի 

զառողջ սերմն՝ որ ի  հաւրէ լինի մնացել՝ ի յախտաժէտն խառնել եւ աւերել 

զմարդկութեանն ազգս: - 108. Եւ ոչ է պատեհ՝ որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ 

մէկն աչաւք լինի, որ կարէ զտղայն ի հուն հանել, որ մէջն լինի: - 108. Բայց թէ 

կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն 

ունին – 108. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ ու լինին՝ փեսայ  կամ այլոք, 

որք՝ ի դուրս են ի հաւրն սերմէն՝ նա այնոնք ժառանգ ոչ լինին. եւ ոչ թոռն որ ի 

դստերէն լինի, զի այն ի յաւտար սերմէ է - 109. գրեցին՝ որ պարոնին գիտելովն եւ 

կամովն լինի – 109. Բայց թէ կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա 

հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն առնու, եւ ոչ հաւրեղբաւրորդիքն: - 110. Եւ 

թէ կինն մայր լինի որդոց ու թէ աւտար մաւրու՝ զիր պռոյգն եւ զմահրն առնու, եւ թէ 

պիտի՝ կենայ ի խէչ որդեցն – 110. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ 

չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն, թէ  

կալել լինի զայն զկնիկն, եւ ի յանձնէ հանել – 111. Զբաժինքն այսպէս արա, որ 

ըղորդ լինի – 111. Երբ եղբարք կենան ու յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ իրենց 

հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի – 112. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն՝ 

նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն, բայց 

սիրով լինի: - 113. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ 

իր մաւրն՝ նա մեռանի, կամ անարգէ կամ բամբասէ՝ նա մեռցի, քաւէլ թէ տղայեկ 

լինի հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար – 114. Վասն այնոց որ անընգմահ 

լինին – 114. Հարցանէն յաւրէնքս վասն անընկմահու՝ թէ լինի իրենց թաղումն կամ 

պատարագ. նա կու հրամայէ թէ՝ աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել, զի 

անընկմահն ի բազումս բաժնին-114-115. Բայց  զազգն եւ պահաւղքն դատեն եւ 

քաւել տան, եւ այլ ի վերայ այնոր ըստ մահուանն լինի ու իրաւունք: - 115. ապա 

այնոք որ  յառջեւ լինին ծնած՝ ազատ են, մահ չպարտին – 115. հայնց որ հարկ լինի 

իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու – 117. Այսցեղ լինի եւ թէ կենդանի իրք 

լինի գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի՝ նա պակասն ի յայնոր 
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քսակն է, որ կորոյս – 117. Վասն ոսկոյ արծաթոյ կամ անասնոյ կորուսած կամ զինչ 

որ լինի – 117. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ  անասուն կամ ինչ այլ իրք որ  լինի 

կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, 

որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117. Եւ թէ  լինի որ տեղոյն  կամ տանն կամ իրացն 

տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ՝ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն՝ զինչ ու լինի, 

եւ ճորտն այնէ՝ նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն՝ որ զվզենն  վճարէ: - 

119. զի կու հրամայէ աւրենքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին վճարն 

հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ  զվատնելոյն 

հրամայէ վճար  լինել – 119. Եթէ ոք մի տուն վաճառէ՝ ծախէ  կամ գնէ պարսպաւոր 

քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն. եւ թէ չլինի, ու  տարի մի 

յիմէ՝ նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն – 119. Բայց դատաւորքն 

պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն, թէ յաղքատութենէ լինի պատճառն՝ նա ներելով 

այնեն դէպի ի հարուստն: - 120. Ապա տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա 

այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է համարած, ու այնոր ծախելոյ վճարն 

մենակ լինի, որ ի յայն պոմանն վճարեն յոր դնեն: - 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք 

եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ 

մենակ դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն կամաւք լինի յիմելոյն պոմանն: - 120. Եւ 

անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ  երեք վկայից առջեւ լինի 

հաստատած, որ չլինի գողունի՝ կամ ի հնոյ կաղ – 121. Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, 

ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս եւ թէ քշտան լինի ու բեռին գրաստ լինի՝ 

նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր  երթայ՝ որն որ պատեհ լինի ու հաւնի 

ունաւղն – 121. Եւ եզին որ  լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով  

պատեհ է որ լինի, որ  տանի փորձէ ի լուծ՝ ի արաւր՝ ի սայլ, եւ ի բեռն եւ յամէն իրք, 

որ չլինի արատաւոր – 121. Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան  լինի, կամ ամուլ՝ նա 

դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի  պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. Եւ որ մեղուք 

վաճառեն, նա թէ աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով դնեն 

պոման, կամ կոթրու: - 123. Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ  պակաս լինի՝ նա ի 

գնողէն ի վայր երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123. Ապա թէ աւելի լինի կոճակն՝ 

նա գնաւղին բախտն է, չդառնայ: - 123. Թէ ի գարուն լինի ծախն՝ նա քսան աւր 

փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն ընկերաւք եւ վկայաւք  տայ ի պոմանն – 123. Եւ թէ գնէ ի 

հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ 

ժամն գայ՝ նա ի ծախաւղն դառնայ – 123. Ով  աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ … որ 

թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր  գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ /ծնլիլ/ է բարի: - 124. 

նա թէ ընդ վատ լինելոյ /ծն.շինելոյ/  կամ վատ թրծելոյ փրթի՝ նա վճարէ ծախաւղն 

զկարսի գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. Եւ այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ 

աման՝ զինչ ու լինի: - 124. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք 

ծախէ կամ գնէ՝ նա թէ  գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն այնոր չունի 

պացխուն ծախաւղն – 124. Եւ արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի, կամ հարուն – 
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126. նոյնպէս եւ թէ  նաւ է՝ թէ տուն՝ թէ զինչ ու լինի իրք. ու թէ գողընվի իրք՝ նա 

նոյնպէս գնաւղին է: - 126. Բայց այրեցմանն վզենն ու տուգանքն այնոր է՝ որ 

պատճառ լինի  այրեցման: - 126. Եւ ուր  վաճառ լինի՝ նա  զկապալն առնուլ 

պատեհ է, եւ զբաժն.  բայց ուր ծախ չլինի՝ նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ. քաւել թէ 

ահուտ ճանպահ լինի, որ  վասն պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն ի 

վաճըռկներոյն ի ճանպահն – 127. Թէ հայրն ծախէ հայրենիք՝ նա պատեհ է, որ 

որդեցն կամաւք լինի իրենց ելնելն ի  ժառանգութենէն … զի թէ կամաւք չլինի՝ նա 

թէ և թուխթ ու ձեռնգիր լինի տված՝ նա ըղորդ ժառանգութիւնն չխանծրի – 128.  

Բայց խիստ հաստատուն այն է, որ  դատաւորին ձեռնգրով լինի: - 129. Վասն 

տիաթկերոյ հաստատուն լինելոյ – 129.  Վասն որ այրկան ու կնկան իրքն 

անբաժինք լինին – 130. Եթէ այրն ու կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամէն 

ստացուածքն անբաժին ընդ իրար՝ նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի, խառն 

միջեւնէն  զիր հոգին հոգալ: - 130. Ապա թէ բաժնած լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետ՝ 

նա իր ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, զոր դնէ: - 130. Ապա թէ որդիք չկենայ ի 

մէջն, եւ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք՝ նա զոր լինի հոգւոյ կնոջն՝ լինի 

տիաթկովն, եւ որ չլինայ՝ նա կնկանն յետմնացացն է: - 131. Եւս առաւել թէ քիչ 

լինին /ծն.լինան/ կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ նա ամէնն դառնայ, 

եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131. Ապա երբ այրիկն լինի որ մեռնի՝ նա զիր 

հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է - 131. Բայց թէ  մէնակ ժամնէ մահն, 

հայնց որ դեռ կինն չլինի /ծն.չլինայ/ գիտացել՝ նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ որ 

այրկանն կնկան: - 131. Եւ թէ իսկի տղայ լել լինայ ի մէջն՝ նա՝ թէ ու մեռել լինի 

տղայն, նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է - 131. Բայց դարձ իրացն թէ լինի՝ 

նա հարսնից ծախքն չդառնայ, եւ ոչ յիշուի բնաւ: - 131. Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա 

կնկով ելնէ եւ որդովք – 132. Ապա թէ  տաճիկ լինի, ու ասէ թէ՝ ծախէ զիս՝ նա թէ զիր 

չաք գին բերէ՝ նա  տայ – 134. ապա թէ իրն մէն լինի տարած՝ նա այդ ի կասկած է,  

նա  համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ - 136.  Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ 

ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա  չհանէ, որ քշտէ ու մարդ 

սպաննէ՝ նա քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 136. ու թէ չլինի ասած՝ նա ծախեն 

զքշտանն, եւ ի կէս այնեն ընդ երկուքն: - 137. Ապա թէ մարդ սպաննէ՝ նա տայ 

զարեան գին, կամ զինք սպաննեն նորայ փոխան. բայց թէ ցորեկ լինի՝ նա զկէսն 

վճարէ. նոյնպէս եւ թէ հարբած լինի մարդն եւ ի հորն ընգնի: - 137.  Եթէ ոք զմարդոյ 

գրաստ պատռեցնէ՝ նա վճարէ. եւ թէ  հրամնաւք լինի հեծել՝ նա զինչ արժենայ 

միատակ վճարէ - 138. Բայց թէ իսկի ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն ազատել 

եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն -

138. եւ առժամայն ի յայն տեղոյն՝ յոր ի մաւտ լինի՝ գնեն պատանք եւ մոմեղէն, ու 

տան թաղում այնել, թէ քրիստոնէ լինի: - 139. ապա թէ տէր գայ՝ նա զարիան գինն 

այն շէնն վճարէ՝ որ ի մաւտ լինի: - 139. Եւ թէ ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար 

սպաննեն՝ նա պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ քան 
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զտասնուերկու տարին ի վեր լինի՝ նա զէդ մարդասպան տուժեն զինքն ապա թէ 

տասնումէկ տարոյ լինի՝ նա զկէսն. նոյնպէս ու այլ ի վայր լինի տուգանքն: - 139. 

Վասն որ տղայկութիւն անեն ու մահ լինի – 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն՝ 

եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի 

չաքն հային – 140. Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ 

տուգանացն լինի այնոր՝ որ տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր. եւ թէ խոցնայ՝ նա 

դեղգինն ըստ տղայի հասակին լինի: Բայց թէ մեծ լինին՝ նա կէս 

մարդասպանութեանն է - 140. Եւ թէ խոց լինի մահու՝ նա քշտաւղն տայ զդեղգինն – 

141. Բայց վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել 

խոստովանահաւրն՝ եւ թողութիւն առնուլ, թէ քրիստոնէ լինի – 143. Եւ թէ  

քահանայ լինի հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք առջընդրեց ու 

եսպան զայն՝ որ զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր՝ նա չկորսնէ 

զերիցութիւնն – 143. Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ ակն ընդ ական  լինի, եւ ատամն ընդ ատաման – 144. Բայց թէ ի գին 

հանեն դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված 

կենայ՝ զինչ ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: 

- 145. Եւ այլ մանտր մանտր ծեծերն՝ որ լինեն /ծն.լինի/ կապոյտ կամ անարգանք 

կամ քաշել ուժով նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով  լինի 

– 145. Վասն որ դատած կամ մատնած լինի ի մահ – 156. Եթէ մարդ դատած լինի ի 

մահ վասն  պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն  այնոր թէ 

մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք – 146. Եւ թէ գրաւկնած լինի որ կորսնվի՝ նա վճարէ: 

- 147. հայնց որ թէ խլած լինի՝ նա  իրաւնաւք դարձնէ ու առնու, եւ ոչ ուժով – 150. 

Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ – 151. Եւ թէ 

ինք լինի յաւժարել կամ հռոգվոր լինի /ծն.լինել/ այն բանին՝ նա չկա մեղ – 152. 

Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ 

թէ՝ զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝ նա անպարտ է: - 

152. բահրակ թէ  վասն չարութեան լինի այրել: - 152. ապա թէ իր կամաւք լինի եղել 

/ծն.ելել/ … նա անպարտ է: - 153. Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ՝ ի կամայն է եւ  

ի յոչ կամայն: - 153. եւ շատ սպաննութիւններ կու լինի ընդ խալատն – 153. Եւ որ ի 

հիւընդին դեհն  լինին /ծն.լինի/ պատճառք՝ նա այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին 

յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ կամ յայլ այսպիսեացս – 153. Եւ 

դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ  հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ 

հիւանդն, կամ որ  վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ. նոյնպէս եւ թէ խոց լինի 

ճեղքել կամ կտրել կամ խարել: - 153. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ 

ճշմարտել, որ թէ կամաւք լինի սղալն եւ կամ վասն պզման՝ նա  զէդ մահապարտ 

զինք սպաննեն: - 154. Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի՝ նա այն  

ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի 

կամացն է եւ ոչ յակամայ՝ եւ միջակ լինի սղալանքն՝ նա տուգնաւք եւ զնդանով 
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դատեն  զինքն ըստ արժանեացն – 154. եւ կամ թէ հայր զորդի ի  վերայ խրատու 

քըշտէ, նա մեռնի … կամ պարոն զճորտ, կամ տիկին զծառեկան՝ որ մահ լինի զինչ 

ցեղ ու է … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս -  154-155. Եւ այսոք այլ 

ընդ մահապարտք են համարած՝ թէ այր լինի եւ թէ կին եւ մահու վճար  առնուն: - 

155. որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց 

ուրախնայ ընդ սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու  լինի՝ նա կամաւոր 

սպաննութիւն է համարած – 156. Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, 

եւ որ խնդայ՝ նա դեռ կամաւոր է համարած, եւ երբ խիստ ողորմութիւն այնեն իր՝ 

նա զկէսն տուժի. եւ թէ սպկիկ յոչ կամայ լինի՝ նա կէսն է. նոյնպէս եւ թէ ի կամաց 

եւ յոչ կամաց լինի՝ նա այլվայ կէսն է տուժանացն:  - 156. եւ թէ կոտրի կամ խոց 

լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ – 157. Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ 

մէկ է  իրաւունքն. բայց թէ ներեն վասն խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն: -

57. Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի – 157. Ապա թէ 

տղայ լինի՝ նա ի հասակն հայել պարտ է - 157. Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի 

փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն, եւ թէ 

քրիստոնէ լինի յումնէ խրտաւ՝ նա զկիսոյն կէսն: - 157. թէ ու սիրով լինի վնասն՝ նա 

դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ – 158.  Ապա թէ վասն չարութեան լինի՝ նա պեղծ 

է - 159.  եւ թէ  զբանառածն մէն տանի՝ նա ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ, թէ լինի 

ըստ արժանեաց կերպին – 159. Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու լինի՝ ի յիր ընկերն 

ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ կոտրի…նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր 

է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել – 160. Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան 

անսուն լինի ու  տված լինի պոմնով որ ի տունն ուննայր, ու ի դուրս եթող՝ որ 

կերվաւր՝ նա վճարէ: - 160. Ապա թէ գտնուն՝ նա զգողն տուժեն. եւ թէ ոչ՝ նա զէդ ի 

վերայ գրեցաք հայնցեղ լինի վճարն, եւ զինչ ցեղ սովորութիւն լինի երկրին եւ պահ 

տալոյն պոմըննին՝ նա ի այնոր վերայ երթայ դատաստանն: - 160. զի թէ հայրն 

մեռել լինի՝ նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161. եւ թէ ի 

վերայ սրտի լինի եւ կամ վասն ոխակալութեան, եւ ի դուրս ի վնասէն՝ նա զայն 

զարկն իր քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. ապա թէ վնաս լինի՝ նա 

ի վերայ զարկուցն վնասուն կտրվի ի դատաստանն – 162. նա թէ յուղարկաւղին 

ատորցնելոյն լինի լել նա պատռեցնաւղին մեղ չկայ. ապա թէ յաղփրթութենէ լինի՝ 

նա այն ի դատաւորին խեղճն է - 165.  բարհակ թէ  տղայ լինի ու անգէտ՝ նա 

զբժշկաց  վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. Թէ բանտվաւղէն լինի, ու 

ասէ թէ՝ գահէ կամ վարէ, եւ նա զհրամանքն կատարէ ու մեռնի՝ նա անպարտ է - 

165. նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական լինի ստոյգ՝ նա կանոնացն է գործ եւ ոչ 

դատաստանաց: - 166. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա 

իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու – 167. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ 

յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու գեհին պատ 

պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. ու վզենն պարոնին կու լինի, եւ հաւքցաւղնոյն 
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տեսովն պատեհ է, որ լինի – 168. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ 

այնել՝ նա հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի – 168. որ վնաս չլինի եւ ոչ 

սպաննութիւն:  168. եւ թէ անբժշկելի լինի զարկքն, եւ ուտելոյ անասուն լինայ՝ նա 

զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու – 169. ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա 

ոչ սինաւռնին կարեն գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ – 170. Եւ զայս իրաւամբք 

գրեմք, որ թէ զայն գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի շինած՝ որ զարտերն կամ զայլ 

իրք, որ երմակն եւ գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն՝ նա բնաւ չկա վճար 

յիրաւանցս: - 170. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ նա երկուքին լինի – 171. 

Բայց աղունին վատութեան պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան 

ցորենոյն եւ այլ իրվոյ զոր լինի ի հացն: - 171. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն 

լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. թէ ոչ՝ նա այլոցն, որ 

այլազգ գողութիւն եւ ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի՝ նա այնոր 

վճարն չորս տակ է: - 172. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն վարձերն՝ ի վերայ տարոյն 

սղութեան ու լաւութեանն այնեն զնեհն. զի առանց նեհի, որ պատեհվոր լինի, 

աշխարհ երբ շինվի …  - 173. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և 

վճար լինի ըստ մեղանացն – 173. եւ ի լմանն այս է, որ սպրկիկ անփոյթ լինի այրել, 

եւ կէս այն է, որ միջակ լինի փոյթն եւ յանփոյթն: - 173.  Եւ թէ իրար քշտեն ու 

սպաննեն, նա թէ  արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ 

իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ԼԻՆԵԼ ԱՐԺԱՆԻ  - Ու թէ լինի արժանի քահանայութեան, նա թող զինք ըղորդ 

քահանայացնէ - 54. Ու թէ չլինի արժանի,  եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի 

պարոնութեան /գրքում՝ պարոնության/ դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ առնու 

զինչ ուննայ – 54. 

ԼԻՆԻԼ  - Եւ յայլ իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական աթոռ եւ թէ  չլինի, նա կայ 

հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք լինիլ /ծն.լինել/ - 57. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ 

ի հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու. թէ չէ՝ 

կարէ աւրինաւք այլ այրկան լինիլ /ծն.լինել/: - 101. 

ԼԻՈՒԹԻՒՆ - եւ նեհ դնեն ծախուն զպատեհվորն ի վերայ չքաւորութեան տարոյն 

եւ լիութեանն – 128. զի շէնն այնոց անշինութեամբ պահվի եւ գոյանայ լիութեամբ 

/ծն.լիութեամբն/  այս երկու իրաւքս – 170. 

ԼԻՏՐ – Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին – 13. 

ԼՄԱՆ - Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ  վասն զատելոյ քրիստոնէ 

լինի նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին. բայց ոչ լման, ինչուր հաստատի ի 

հավատն: - 75. կամ դարձնէ ըզվարձն եւ զնիւթն զոր առել լինայ՝ ի լման – 146. 

ապա թէ ընդ ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալ տված՝ նա ի լման վճարէ: - 147. որ լաւկ  

լուծել լինայ եւ թողել անփոյթ՝ նա ի լման վճարէ - 152. նա ի լման վճար պիտի 

այնէ: - 166. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և վճար լինի ըստ 

մեղանացն. ի լման վճար կամ կիսավճար. եւ  ի լմանն այս է, որ սպրկիկ անփոյթ 
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լինի այրել, եւ կէս այն է, որ միջակ լինի փոյթն եւ յանփոյթն – 173.  Տե՛ս նաև  Ի   

ԼՄԱՆ 

ԼՄՆԱԼ,ԼՄՆՆԱԼ - զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի  վճարն կարէ 

առնուլ զիր հողն այլվայ – 122. Եւ վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք 

պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Եւ երբ Է տարին 

լմննայ, նա կարեն այլոց ամուսնանալ անահ: - 48. 

ԼՄՆՆԱԼ   -   Տե՛ս    ԼՄՆԱԼ 

ԼՄՆՑՆԵԼ -  Ապա թէ ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն՝ նա ծնաւղքն զնորա 

փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102. 

ԼՆՈՒԼ – որ լնուն զեկեղեցիս միաբանութեամբ եւ սիրով ի փրկութիւն հոգւոյ եւ 

մարմնոյ: - 40. Ապա երբ խիստ թոյլ տվի՝ նա չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր 

պէտքն: - 80. Բայց դատաւորք պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին եւ զերկրին 

տիպաւննին, եւ ի վերայ այնոր այնեն, եւ զթերին լնուն: - 132. որ լնու զասացեալ 

զանէծսն – 146. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ 

ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք, ապա 

կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. 

ԼՈԿ - ապա լոկ ահռեցնել այսով զնա: - 73. 

ԼՈՂՆԱԼ – Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի 

հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն – 140. 

ԼՈՒԱՆԱԼ -եւ կարեն լուանալ  տղայք եւ կանայք քաւութեան ջրովն – 67. 

ԼՈՒԾ - Ապա ի դուրս կարես գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես բայց ամենեւին լուծք 

եզանց չէ պատեհ գրաւկնել – 116. Եւ եզին որ լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս  

վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ լինի, որ տանի փորձէ ի լուծ – 121. 

ԼՈՒԾԵԼ -  Եւ վարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ – 26. Բայց 

վայ՝ որ զայն լուծել/ծն.լուծեալ/ են վասն նախանձու չարութեան – 36. Եթէ ոք 

առուով ջուր  տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր կարեցն լուծէ զջուրն՝ որ այլոց 

վնաս այնէ, նա թէ  արիացուցել լինայ զվնասուն տէրն՝ նա կիսավճար տայ իւրն 

ապա թէ ոչ՝ որ լաւկ լուծել լինայ /ծն.լինի/ եւ թողել անփոյթ՝ նա ի  լման վճարէ - 

152. եւ կամ թէ ի քար լուծելն ի ծառ, նա անցնի ու դիպի եւ սպաննէ … նա այս ի 

կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

ԼՈՒԾՎԵԼ - Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող ի յետ տայ թէ ոչ նա պատճառ է, 

որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31. 

ԼՈՒԿ - Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն 

իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 

15. զի ինչվի յեօթն  տարին կարեն փնդռել ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ վճարել, 

եւ եօթն լուկ գրեցաք – 123. 
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ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ - եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր – 43. Եւ զայս ի սուրբ  Գրիգոր  Լուսաւորչին սահմանն էլ 

գտնուս փակած – տես ի յերեսուն գլուխն ի սուրբ  Գրիգոր  Լուսաւորչին – 62. 

ԼՌԵՑՆԵԼ - Եւ կենան երկեղած յԱստուծոյ, եւ զամէնն ի բարին յորդորեն եւ զչարն 

լռեցնեն: - 37. 

ԼՍԵԼ - Եւ զայս հերիք այրէք զսակաւս ի լսել: - 27. եւ թէ չլսէ եւ ուղղի, նա ձգուի ի 

կարգէ: - 46. ով լսաւղ լինի սահմանիս … նա աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. 

կաթողիկոսն չլսէ /ծն.չսէ/ նոցա - 57. եւ ապա՝ թէ չլսէ՝ նա փոխեն: - 72. եւ այնոք որ 

լսեցին՝ զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն քարկոծեն զինք–74. եւ այս 

բաւական է լսաւղաց/ծն.լսողացդ/:-77. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն 

չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ – 85. Ու թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ 

կնիկ՝ նա թէ ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա  առնու 

այրիկ: - 91. Ապա թէ դնես՝ դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ խրատուս: - 116. ի քո 

լաւն է, թէ մեր խրատուս լսես: - 116. կամ զինչ ցեղ որ լսէ դատաւորն յերկուքէն եւ ի 

վկայից ու ի դրացներոյն, եւ ըղորդ զիրաւունք անաչառ այնէ: - 136. Ու երբ կտրես 

զնորա վարձն՝ նա բողոքէ առ Աստուած, եւ Աստուած լսէ իր ձայնին – 158. նա ըստ 

իրաւանացն լինի տուգանքն, որպէս ասեն ու լսեն: - 174. 

ԼՐԲԵՆԱԼ - Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի  մարդ 

չէր ու լրբեցաւ՝ նա զնորա մազն տալ փետել՝ ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. 

ԼՐՈՒՄՆ -  Բայց ամէն բարոյ եւ առաքինութեան կատարումն սէրն է՝ ըստ 

առաքելոյն, որ ասէ՝  լրումն աւրինաց սէր է: - 39. 

ԼՑՆԵԼ - Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն տարին 

մարդն չէ  լցել՝ նա երէց չայնեն – 63. 

ԼՑՎԵԼ – որ  ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 

142. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով բաժնել, ինչուր 

գայ ամէն մարդ ու լցվի, ու նեղցնեն ի վերայ – 151. Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝ 

նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր դնեն՝ հայնց որ այլք չզրկվին, 

ինչվի լցվի. ու երբ լցվի՝ նա ապա զըղորդ սինաւռ դնեն – 151. 

ԼՔԱՌ - Եւ զայս ամէնս եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ  պահել, եւ այս այնով  լինի՝ 

որ ինք չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով /ծն.լքսռով/ - 38. Տե’ս  նաև  ԼՔԱՒ 

ԼՔԱՒ - Եթէ ոք՝ որ չէ քահանայ աւծեալ եւ կամ արժանի քահանայութեան, եւ 

առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական բաներոյ զինչ ու լինի՝ ծռութեամբ եւ 

լքաւով /ծն.լքսռով/ …նա զէդ աշխարհական դատեն զինք – 19. Տե’ս նաև  ԼՔԱՌ                                                                                            

                                                      

  

  

  

                                             Խ 
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Խ - Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ՝ նա  պատեհ է, որ Խ աւր 

թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107. թող աւետարան տայ կարդալ, եւ Խ աւր 

պահէ - 167. 

ԽԱԲԵԲԱՅ - Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն – 80. 

ԽԱԲԵԼ - զի զԱստուած կու խաբէ - 60. ու խաբեն զԱստուած եւ զմարդիկք – 78. 

վասն զի կարէ ոք ատել զմարդ, եւ բարուրք այնէլ որ խաբէ զինք իր կինն՝ ու բերէ 

յիր տունն ածէ, եւ սպաննէ զինք – 94.  պատեհ է ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն՝ 

թէ կինն զցուլն է հարկել ու խաբել, թէ ցուլն զկինն: - 96. Եւ թէ ցուլն զկինն լինի  

խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ – 96. 

Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ խոստացել լինայ թէ՝ պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով 

լինայ խաբել զկինն՝ նա ճարն է որ պսակվի – 96. Ապա թէ կինն լինի խաբել՝ նա 

խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է - 96. Վասն որ խաբէ զընկերն եւ զվատ 

իրք վաճառէ - 126. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ՝ մարդ որ զիր 

ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է - 126. Բայց կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք ծախէ, նա 

զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 127. 

ԽԱԲԵՆԱԼ -  Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա 

յորժամ յիմանայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ 

ասէ եպիսկոպոսին – 101. 

ԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆ – նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի, 

ու յայն սուրբ տեղն յուղարկել՝ ում անուն զխաբէութեամբն ժողովք կու այնէր – 78.  

Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի՝ նա ի գնողէն ի վայր երթայ, կամ 

վճարէ զպակասն. զի խաբէութիւն չպիտի: - 123. 

ԽԱԲՎԵԼ - Եթէ խաբվի ոք ու թուրքնայ – 92. որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի 

ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ – 92. 

ԽԱԼԱԲԱՅ     -     Տե՛ս    ԽԱԼԱՊԱՅ 

ԽԱԼԱՊԱԼԱՅ –որ մէկին աւգնէ ու խալապալայ /ծն.խալբալոմն/ այնէ-99. 

ԽԱԼԱՊԱՅ,ԽԱԼԱԲԱՅ -  Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն 

լավ է քան զիսայ … եւ զմէկն թողուն ու ի մէկալն հարկեն, եւ խալապայի 

/ծն.խալապալայ/ պատճառ լինի եւ մեղաց – 34. նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի 

բաժին նորա տան առանց խալապայի – 35. Ու թէ խալապայ լինի եւ յանդգեալ 

քըշտէ իրիցուն, նա ձեռքն կտրվի – 55. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել, քաւէլ 

քանց մեծ պատճառի՝ որ խալապայ այնէ հայրն – 72. եւ մնացելովքն իրենք ապրին, 

ապա առանց խալապայի – 79. զի որ խալապայի /ծն.խալապալի/  առաջք լինի` նա 

հրամայէ աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն  եւ այնոր տայ՝ որ ըղորդն է - 79. յաղագս 
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որ հարբենան եւ  խալաբայ ու վնաս այնեն – 141. Եւ թէ զարկն մարդոյ ի 

խալապայն /ծն.խալապայ/, որ պեղծ զարկսն ուննայ, եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի 

որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ՝ նա թէ  այլ յետեւ  մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի 

մահուն պարտուցն ի դարպսէ - 145. Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ 

խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ … նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք – 

150. 

ԽԱԼԱՊԱՅ ԱՅՆԵԼ, ԽԱԼԱԲԱՅ ԱՅՆԵԼ   -   Տե՛ս   ԽԱԼԱՊԱՅ 

ԽԱԼԱՊԱՅ ԼԻՆԵԼ     -    Տե՛ս    ԽԱԼԱՊԱՅ 

ԽԱԼԱՊԱՐԱՐ - Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի դուրս ձգվի՝ ինչվի  հայնց գոյ ի 

խելք՝ զէդ առաջնորդն կամի: - 38. 

ԽԱԼԱՏ – Մեծ բան է բժշկութիւնն ի ստածումն մարդկան, եւ շատ սպաննութեններ 

կու լինի ընդ խալատն – 153. 

ԽԱԼՍԵԼ -  Եթէ ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ ուրեք 

փակած կամ ընկած կամ կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու 

խալսել զինք: - 163. 

ԽԱԼՏԻՆՔ - Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի 

խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած լինայ՝ նա այն այլ ցեղ է, ու զայն 

զնտանոք եւ ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. 

ԽԱԽՑՈՑ - Եւ որպէս գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք՝ 

երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ ու լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն, ու ի 

ցորենէն եւ ի գինոյն տասնակ, եւ ի մազէ եւ ի բրդէ - 76. 

ԽԱԿ - Մեծ բան է բժշկութիւնն ի ստածումն մարդկան, եւ շատ սպաննութեններ 

կու լինի ընդ խալատն. եւ է որ կամաւք, եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու այնով 

սպաննէ … կամ որ զաշկերտն խակ բաժնեն ու հրամանք տան – 153. 

ԽԱՂ – կամ ուժփորձուկ այնեն, զէդ աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, որ այնեն ի 

խաղն – 14.  Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է իրաւունքն. բայց թէ ներեն վասն 

խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն: - 157. 

ԽԱՂԱԼ - Եւ թէ ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն՝ նա պատեհ է 

տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն – 139. 

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ – Ու իշխեն պատարագ այնել եւ մկրտել եւ տալ խաղաղութիւն – 

66. 

ԽԱՆԴԱԿ -  քանց կարեն հանել ու տանել խանդկով /ծն.հանդկով/ ընդ ամէն 

մարդոյ գետններ՝ ի յիր հողն – 16. 

ԽԱՆԾՐԵԼ - զի թէ կամաւք չլինի՝ նա թէ թուխթ ու ձեռնգիր լինի տված՝ նա ըղորդ 

ժառանգութիւնն չխանծրի /ծն.չխածփրի/  - 128. 

ԽԱՆՁ – Վասն որ կրակ ձգէ ու խանձ ելնէ - 135. Եթէ /գրքում՝ էթէ/ ոք կրակ ձգէ ու 

խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար – 135. 

ԽԱՆՁ ԱՌՆԵԼ   -   Տե՛ս   ԽԱՆՁ 



372 
 

ԽԱՆՈՒԹ – Վասն ջաղցաց եւ խանութի, որ կապալ բերէ - 120. Ապա  ջաղացք եւ 

խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն – 120. 

ԽԱՇՆ – ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ սինաւռնին կարեն գոյանալ բնաւ, 

եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ, եւ ոչ երկիր առանց խաշանց ի գործ երթալ: - 170. 

որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն՝ նա 

բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170.  Բայց եւ յաղագս երմկերոյ գրել պարտ է եւ 

գոմշընոյ եւ խաշանց: - 170. Եւ այս ի վերայ մեծ անասնոցն ու երմկի եւ խաշանց եւ 

ամենայն չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

ԽԱՉ - Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է. զատկին շաբաթ աւրն, եւ կիրակի 

աւրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին ննջմանն, խաչին 

տաւնին, աւետեացն՝ այսոք  աշխարհի երիցնոյն՝ եւ եկեղեցոյն: - 45. ապա երթայ ի 

յեպիսկոպոսէն հրամանք առնու եւ աւրհնութիւն եւ խաչ – 63. Նոյնպէս եւ զնշխարն 

պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ - 63. Ու  իշխեն 

պատարագ այնել եւ մկրտել եւ տալ խաղաղութիւն. ու թէ  եպիսկոպոս չկենայ, նա 

աւրհնեն խաչ – 66. եւ խաչ ուննան ի ճակատն եւ քուշ կենայ ի յաջ թեւն – 67. եւ 

զխաչն տէրունական շալկեն յառաջի թագաւորին: - 68. Զի եթէ ոք զՔրիստոս 

անարգէ, նոյն է՝ եւ զեկեղեցի եւ զխաչն /ծն.խաչ/  եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 

74. Ուխտի տեղ զինչ ու լինի՝ թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի  յում վիճակ լինի որ 

եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել՝ նա պատեհ է որ ծառութրարն 

աղէկ ծառայէ - 79. Բայց ձեռնգիրն հաստատէ զբանն՝ պարոնին ձեռնգիրն 

եպիսկոպոսին խաչին եւ վկայիցն: - 129. ապա եպիսկոպոսին մեղայ ասէ վասն 

հնազանդութեանն, եւ խաչ ու թողութիւն առնու – 143. Եւ այլ կու հրամայէ՝  որ 

զայնպիսին լաւ է որսալ ու վերցնել քան խաչ եւ աւետարան շալկել – 149. 

ԽԱՉԻՆ ՏԱՒՆ      -         Տե՛ս     ԽԱՉ 

ԽԱՉ ՀԱՆԵԼ        -         Տե՛ս     ԽԱՉ 

ԽԱՌՆ – նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. նա կարէ 

այրն տիաթիկ անել եւ ի խառն միջեւնէն զիր  հոգին հոգալ: - 130. նա այս ի կամայն 

եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. 

ԽԱՌՆԵԼ – Կու հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն  խառնին եւ ոչ 

հարկտուքն յիրիցնին – 49.  որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ ի կարգաւորսն խառնել: - 

50. Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին զիրիցնին ի հեծել 

եւ այնկից ի վեր թուլցաւ. որ խառնեցան յիրար – 50. Ու կարեն ձեռնադրել 

եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ յայլ մեծերոյն մեռոնէն մասն  ուննան, որ 

խառնեն ի ներք զէդ  զխմոր – 65. ու չպիտի զառողջ սերմն՝ որ ի հաւրէ լինի մնացել՝ 

ի յախտաժէտն խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 108. Եթէ այրն ու կինն ի 

մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամէն ստացուածքն անբաժին ընդ իրար՝ նա կարէ 

այրն տիաթիկ անել եւ ի խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130.  եւ այսպիսի 

պատճառնիս շատ են, որ շատ ազգ ցաւեր խառնեն – 153. 
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ԽԱՍԱՊ - եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ. եւ  յերիցուն մատղէն 

ամէն մորթին եւ յետի կիցքն դմակովն, ու խասապն /ծն. խատապն/  եւ ճրագուն ի 

վանքն – 44. 

ԽԱՍՏՆ - ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն վճարէ - 117.  որ վճարէ  զխաստն զամէն 

աւուր – 117.  նա յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի ծառին տէրն – 161. 

ԽԱՐԵԼ – որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու  չկարէ գալ առ 

հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ. նոյնպէս եւ թէ խոց լինի 

ճեղքել կամ կտրել կամ խարել: - 153. 

ԽԱՐՃ -  Բայց երկու դեհին հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ երկուքն 

մաշեցին՝ վճար չկայ – 84. 

ԽԱՒՍԵԼ - Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ 

երէցն չկարէ խաւսել՝ թե փոքր է կամ նուազ կամ քիչ – 55. 

ԽԱՒՍՔ – իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն՝ եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան 

եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն: - 23. Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ կամ 

անարժան խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա պատեհ է՝ յառաջ ի 

յեկեղեցին դատստնել – 25. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն՝ նա 

առանց կաթողիկոսի ոչ լինի – 29. 

ԽԱՓԱՆ - Եւ թէ խոց լինի մահու՝ նա քշտաւղն տայ զդեղգինն, եւ  զինք ի զընդանն 

պահեն ըստ զարկուցն, եւ զայն խափանն, զոր յիր բանէն կեցաւ՝ վճարել տան – 

141. նա զոր խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ - 168. 

ԽԱՓԱՆԵԼ - զի քանի որձ դասուն ժառանգքն բաւեն, նա իգացն խափանած է 

յաւրինաց – 8. Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ  եկեղեցոյ դուռն փակէ կամ 

զժամն խափանէ - 47. 

ԽԱՓԱՆ ԿԵՆԱԼ         Տե՛ս         ԽԱՓԱՆ 

ԽԱՓՆԵՑՆԵԼ - Բայց թէ ոք առանց հրամանաց՝ հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի 

շինէ ի թէմն … նա զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. 

զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն –107. 

ԽԵԼԱՒՔ - Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է  տեսնուլ զմարդն՝ 

թէ ինչ մարդ էր եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ  խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն 

պղծութեան – 74. 

ԽԵԼՔ - Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին շատ փնտռումն պատեհ է, որ այնեն՝ ու 

հային ի սպաննաւղին հասակն եւ ի խելքն եւ ի բանն ու ի ժամն, եւ ի յայնոր վերայ 

այնեն զքաւութիւնն եւ զտուժանքն: - 33. Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի դուրս 

ձգվի՝ ինչվի հայնց գոյ ի խելք՝ զէդ առաջնորդն կամի: - 38.  որ թէ խելք ուննայ, որ 

զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր – 52. զի անընկմահն ի բազումս բաժնին. են, 

որ ի խելք են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին … եւ են որ ի յիրենց խելացն ի դուրս 

վասն ցաւոց – 115. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն՝ նա այս է, որ  
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մինչդեռ հիւանդն աղէկ ուննայ զիր խելքն՝ նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն 

… նայ զգեղջին երէցն … եւ … գրել տայ զիր իրքն – 130. 

ԽԵՂԴԵԼ – Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի 

հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն, եւ նոյնպէս է դատն՝ զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ: - 140. 

Վասն որ զտղայ խեղդէ վասն բոզութեան – 143. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան 

կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ … ապա յինքն յայնցեղ 

մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. 

ԽԵՂԴՎԵԼ -  Եթէ ոք զիր հորն բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն 

խեղդվի, նա արեան տէր է ածաւղն: - 18. 

ԽԵՂՃ - եւ զոր գտնուի յայս գործս՝ նա այն ի յիր սրտին խեղճն է մնացել: - 62. ապա 

թէ յաղփրթութենէ լինի՝ նա այն ի դատաւորին խեղճն է՝ որ ըստ մեղանացն 

չաքուցն տուգնէ զմեղկանն – 165. 

ԽԵՎ,ԽԵԻ - Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ 

թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ  խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն 

պղծութեան – 74.             Վասն խեվ ու պեղծ այրկան – 92.  Եթէ այրիկն խեվ լինի ու 

պեղծ և թողու զկնիկն … նա յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն, 

եւ յիրար տան իրաւնաւք՝ որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ 

տայ գիր: - 92. 

ԽԵՒ    -    Տե՛ս    ԽԵՎ 

ԽԷՉ - Եւ ոչ թագաւորն ի խէչ հայրապետի թող չնստի – 9. եւ ի սոցանէ երբ Գ կենան 

խէչ իրերաց, նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, ու սուրբ սեղան ու 

մեռոն եւ աւազան: - 66. Վասն կնոջ՝  որ ցուլն ի խէչն գտվի ու սպանվի – 94. Բայց ի 

մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր տուն խէչ իրար գտնու, ու 

սպաննէ՝ նա անդատապարտ է ի դարպսէ, վասն զի  զիր վկայութիւնն ունի, որ 

հաւն կայր  ի խէչն: - 94. եւ կամ թէ  զիր կինն ատէ զոք, եւ յիր սիրելեացն հոգցի ի 

խէչն տայ երթալ – 94. Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց ու թէ աւտար մաւրու՝ զիր 

պռոյգն եւ զմահրն առնու, եւ թէ պիտի՝ կենայ ի խէչ որդեցն – 110. Եւս առաւել թէ  

քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք – 131. 

ԽԻՇՏ - Երրորդ դասք կանդիտորայն է, որ  ոսկի խշտերն շալկեն: - 68. 

ԽԻՍՏ -  եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ՝ որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ - 10. Բայց 

ու եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ վասն խստասրտութեան 

խիստ յառաջ երթայ, ու յետեւ ի դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի 

հայրապետէն – 47. երբ խիստ յանդգնի, նա ամենին տեսովն ու պատեհովն զիր 

մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. Ապա երբ խիստ թոյլ տվի՝ նա չոր 

հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր պէտքն – 80. Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ 

զդարմանաւղ հայրն ուրանայ, եւ թողու զինք, ու առանց աւրհնութեան եւ առանց 

կամաց հաւրն առ այլք երթայ՝ նա այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: 

- 113. Բայց խիստ հաստատուն այն է, որ դատաւորին ձեռնգրով լինի:- 129. եւ երբ 
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խիստ ողորմութիւն այնեն իր՝ նա զկէսն տուժի – 156. նա չտայ տուգանք, ու թէ 

տայ՝ նա խիստ քչիկ: - 169. 

ԽԼԵԼ – Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի  մայր եկեղեցի 

քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30.  Վասն որ 

գլխաւոր եկեղեցւոյ ջանայ զիր ընկերոջ աստիճանն խլել – 58. Եթէ եպիսկոպոս  

կամ երէց ջանայ զիր ընկերոջ զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, նա կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Այլ կու հրամայէ 

Մովսէս՝ թէ՝ մի՛ խլել զհնոց սահմանած սինաւռն քո  սինաւռկցերոյն – 149. հայնց 

որ թէ խլած լինի՝ նա իրաւնաւք դարձնէ ու առնու, եւ ոչ ուժով –150. եւ այնով ստէ 

իր ընկերոջն ու խլէ  եւ յափշտակէ ու վնասէ - 162. 

ԽԼԻՆՔ - Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ 

անկերպարանք լինի եւ խլինք՝ նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. 

ԽՂՃԱԼ - Բայց թէ խղճայ եպիսկոպոսն ի քակելն՝ նա  կարաւղ է: - 56. նա ի 

դատաւորին կամքն է, թէ վասն իր հոգոյն խղճայ եւ  խրատ մէն տայ: - 141. Բայց 

դատաստանն բնաւ չունի քաւութիւն եւ ոչ խղճալ մեղանչականին: - 161. 

ԽՂՃՄՏԱՆՔ - բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ՝ Գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ, 

եւ այնէ իրք մի ողորմութիւն, որ խղճմտանքն  քաւին: - 150. 

ԽՄԵԼ - ապա որ չայնէ՝ նա զվրէժ դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս – 36. եւ 

էյրիկ մարդն չխմէ որ հարբենայ –51. որ ինք մարդ էր ու հանչաք խմեց՝ որ 

խումրեցաւ տայ ու զայն վնասն արար–141. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան 

եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, 

որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 142. 

ԽՄՑՈՒՑԱՆԵԼ – որ ի դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ 

ըմպել զբաժակն, որ ինք ընկերին խմցոյց – 162. 

ԽՄՈՐ – Ու կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ յայլ 

մեծերոյն մեռոնէն մասն ուննան, որ խառնեն ի ներք զէդ զխմոր իրք: - 65. 

ԽՆԱՄԵԼ - Ապա կու հրամայե օրենքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ խնամել 

եւ անուշացնել ի գործ, որ շատ դիմեն ու գան ի  յուսումն:77. 

ԽՆԱՄԷԽԱՒՍԵԼ - Ապա թէ ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն՝ նա ծնաւղքն 

զնորա փաւշամնչէքն  տան,  եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: -102. Եթէ ոք զկոյս աղչիկ 

բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ խնամէխաւսւած 

/ծն.խնամէխաօսած/ լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. 

ԽՆԱՄՈՒԹԻՒՆ – Վասն որ թէ ոք ընդ թերահաւատ խնամութիւն այնէ - 30. Չկայ 

հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ 

այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել՝ ոչ ուննալ հարս եւ ոչ տալ – 30. Կու հրամայէ 

աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն յիրիցնին, ոչ 

խնամութեամբ եւ ոչ ինչ ազգ իրաւք /գրքում՝ իւաւք/ - 49.  Եթէ իրիցու խնամութիւն 

հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ 
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վասն  այնոր թէ յայլք հաճի … նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. նա 

զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. 

ԽՆԱՄՔ - Եթէ ոք մշակ վարձէ՝ ու առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի 

բան … որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի 

բանն եւ ի կարիքն, ու ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն –18. Սահման է 

առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք տանի 

ժողովրդեանն–21. Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ՝ թէ մենք 

եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք դրել աստ – 95. նա սուրբ 

եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն է դրել – 95. Եւ յայտ 

տեղդ հասնի, որ եկեղեցին միապէս խնամաւք դատէ - 95. Եւ գիտել պարտ է որ այս 

Գ իրքս որ ի պարոնաց եւ ի թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան 

զշէն  գեղերն – 170. 

ԽՆԱՄՔՈՎ - Եւ առանց դատաստանի եւ երեսոյ թող իրավունք չլինի. եւ տուգանքս 

խնամքով /ծն.խնամով/  ի վերայ մեղապարտին: - 13. 

ԽՆԱՄՔ ՏԱՆԵԼ     -    Տե՛ս   ԽՆԱՄՔ 

ԽՆԱՅԵԼ - եւ այլք որ ուննան եւ հարուստ լինին՝ նա զիրենց իրքն խնայեն ի յայն 

կարիքն – 21. Եւ եկեղեցականք չխնայեն զդեկանն ու զեկեղեցիս Աստուծոյ աղջաղջ 

պահեն – 37. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ նա երկուքին լինի. եւ այնով  

արձակնայ շէնն, ու արգիլել բնավ չէ պարտ, կամ տեղ որ այգի չէ՝ նա խնայել 

դնաւղացն – 171. 

ԽՆԴԱԼ – Նոյնպէս եւ թէ  յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա դեռ 

կամաւոր է համարած–156. եւ ի յայն այլ  երեւնայ որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի, 

կամ ի միտքն եւ կերպն ի  ուրախնայ եւ խնդայ – 157. 

ԽՆԴՐԵԼ - Երանի ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա, բոլորով սրտիւ իւրեանց 

խնդրեսցեն զնա: - 3. Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն  սիրոյն Քրիստոսի յիշել 

զմեզ եւ մեղաց թողութիւն խնդրել ի  Քրիստոսէ - 4. եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ 

բան լինի արեալ վասն ատելութեան, նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ /ծն. 

խնդէ/  յեպիսկոպոսէն: - 28. զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա 

խնդրեցից – 39. եւ տանին յառաջ զթագաւորական հաքնելիքն՝ զոր խնդրէ արքայն: 

- 68.  եւ Աստուած յիրենցմէ խնդրէ զամէնն – 128. 

ԽՈԶ - բայց խոզի պատ չկայ որ կարէ արգիլել զինք: - 167. Բայց ի վերայ ամենայնի՝ 

խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել – 169. 

ԽՈԶՐԱՐԾ – խոզրարծ պիտի դնել, կամ զմաւտակայ շինութիւնն քակել – 169. 

ԽՈՀԵՄ -  եւ յամենեն հաճութեան գիր առնուն՝ որ արժանավոր է ու գիտուն՝ հեզ եւ 

խոհեմ – 58. 

ԽՈՇՈՐ - եւ թէ խոշոր այնէ կամ մանդր զալիւրն՝ նա ինքն զաւիրածն առնու եւ 

զտէրն յաղէկ ալիւրէ վճարէ: - 171. 
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ԽՈՌԵԼ - զի չկայ ամենեւին հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ 

խոռել զմեղկանն – 82. որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ կամ խոռել կամ 

մեռցնել:-127. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ՝ կամ զակռայն 

ձգէ՝ նա ազատէ զծառայն, զի զիր գինն էառ: 134. 

ԽՈՍՏ – Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու  հրամայէ 

աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ /ծն. խոստովանութեան/ գայ վասն 

այն մեռելին՝  նա չմեռանի – 144. 

ԽՈՍՏԱՆԱԼ - Եւ վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք պահք 

խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Եւ թէ իսկի եկեղեցական 

մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ 

երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե՝ ու զոր արար՝ նա ապաշխարէ 

ու քաւէ - 59. Վասն որ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ – 61.  եւ զիր անձն ի 

կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել – 61. Ապա թէ անայր կին լինի լել, 

եւ խոստացել լինայ թէ՝ պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ խաբել զկինն՝ նա ճարն 

է որ պսակվի – 96. 

ԽՈՍՏՄՈՒՆՔ - եւ զխոստմունքն չկարէ պակսեցնել՝ զԱստուծոյ ուխտն – 130. 

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՀԱՅՐ, ԽՈՍՏՈՎԱՆՀԱՅՐ - Եւ որ գաղտուկ մեղանք լինի յերկիրն՝ 

զայն խոստովանհայրքն /ծն.խոստովանահայրքն/ ուղղեն: - 11. եւ պատեհ է 

խոստովանհաւրն, որ զսպաննաւղն տեսնու՝ նոյնպէս եւ զսպաննածն, ու իմանայ 

զիրենց կենքն – 93. Բայց վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել 

խոստովանահաւրն /ծն. խոստովանհաւրն/ ՝ եւ թողութիւն առնուլ – 142. 

ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԼ - Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի՝ այն 

ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. 

ԽՈՍՏՈՎԱՆ ԼԻՆԵԼ – Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս 

ուսայց զիրաւունս արդարութեան քո: - 3. 

ԽՈՍՏՈՎԱՆՀԱՅՐ   -     Տե՛ս    ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՀԱՅՐ 

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ - Ամ թէ ի կանոնք ընկնի եւ յեկեղեցոյ խոստովանութիւն 

/ծն.խոստովանութիւնն/   նա սպաննաւղացն կարգ եւ ապաշխարանք ճանչած են 

առ վարդապետերն: - 156. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու 

հրամէ՝ որ Ե  տարի եկեղեցի չմտնէ - 163. 

ԽՈՍՏՈՒՄՆ - Եւ զխոստումն, թէ ելնէ՝  ինք կատարէ - 130. 

ԽՈՏ - Այլ թէ յայլ սինաւռկցաց քաղեն նա զտասնակն տան տեղոյն տիրոջն, եւ 

չկարեն տալ քաղել առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: Սոյնպէս եւ շինոյ 

փայտն եւ արաւտի խոտն ու ընձելոյն: - 16. 

ԽՈՏՉԷՔ – Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին. եւ այլ խոտչէք /ծն. խոտչեք/  չտայ: - 13. 

ԽՈՐԹ – Վասն խորթերոյ – 91. Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ, եւ 

վասն խորթերոյ լինի պատճառն՝ նա պատեհ է, որ  թէ պոմնով չլինի շալկել այրիկն 

զխորթերն՝ ի մաւր առնուլն, նա  տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. 
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ԽՈՐՀՈՒՐԴ - նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ, եւ երկուք ի 

ներքս անհաղորդ, եւ ապա լաւկ հաղորդի ի սուրբ խորհրդոյն: - 62. 

ԽՈՑ - Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն՝ որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է՝ նա զկէս 

վճարէ թէ մահ գործէ, եւ թէ խոց /ծն.խոցնա/ ՝ նա զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ: - 

138. Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա նոյնպէս ի 

հասակն հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն յայնոր վերայ դնեն: - 140. Եւ թէ խոց լինի 

մահու՝ նա քշտաւղն տայ զդեղգինն – 141. Եւ դեռ  կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ 

հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի դեղ 

տայ, նա պեղծ բերէ. նոյնպէս եւ թէ խոց լինի ճեղքել կամ կտրել կամ խարել: - 153. 

եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ – 157. 

Նոյնպէս եւ կոտրածն ու խոցն՝ ի չաքուցն ի վերայ երթայ եւ տուգանքն – 158. ու թէ 

զարկ այնէ կամ խոց՝ որ ողջնալ կարէ՝ նա զոր խափան կենայ անասնոյն նա ինք 

վճարէ - 168. 

ԽՈՑՆԱԼ - եւ թէ խոցնայ՝ նա դեղգինն ըստ տղայի հասակին լինի: - 140. 

ԽՈՑՑՆԵԼ – Վասն որ տղայ զտղայ վնասէ կամ խոցցնէ - 139. 

ԽՈՒԽԱՅ – Վասն որ ժողովուրդն խուխայ այնեն ի վերայ եպիսկոպոսին – 29. Եթէ 

ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն … նա չէ պատեհ որ 

ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. 

ԽՈՒԽԱՅ ԱՅՆԵԼ    -    Տե՛ս   ԽՈՒԽԱՅ 

ԽՈՒՄՐԵԼ – որ ինք մարդ էր ու հանչաք խմեց՝ որ խումրեցաւ /ծն.խումրեց/  տայ ու 

զայն վնասն արար – 141. 

ԽՈՒՄՐՈՒԹԻՒՆ – ու ինք խրատվի, որ այլ չայնէ խումրութիւն: - 145. Եթէ ուրդի, 

որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի 

խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած լինայ՝ նա այն այլ ցեղ է, ու զայն զնտանոք եւ 

ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. 

ԽՈՒՆԿ – Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն՝ նաւթն եւ կուպրն՝ ձութն եւ ապակին՝ 

խունկն եւ մազտաքին … իշխանացն է - 16. Եւ զհինկ պահուն աղաւթքն եւ 

զսաղմոսերգութիւնսն կատարեն անուշահոտ խնկաւք: - 37. Եւ կարեն աւետարան 

կարդալ, ու քարոզ ասել … ու խունկ  ծխել եւ զհաղորդութեան սկին բերել – 66. 

ԽՈՒՆԿ ԾԽԵԼ  -    Տե՛ս    ԽՈՒՆԿ 

ԽՍՈՒՄՆ - զի այն ում ուխն եղաւ ու ծեծուեցաւ՝ նա ի յայն  կնկնէն ելաւ ուժն ու 

ծեծելն, եւ ոչ ի խսումէն /ծն.խսմէն/: - 99. 

ԽՍՏԱՍՐՏՈՒԹԻՒՆ - Բայց ու եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ 

վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ – 47. 

ԽՐԱՏ - Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝  նա զկարքն առնուն ու դարպսուն նաւմոսովն  

խրատ ու սազայ այնեն՝ զէդ գողոյ ու անհաւտի: - 23.  Եւ թէ  յուսցնելն վարդապետ 

զաշկերտն քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է. եւ թէ հայր զորդի ի խրատ կամ 

զինչ որ լինայ այսպիսիք – նա կարգ քաշէ - 32. եւ զծոյլն Գ հետ խրատ տալով 
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յանդիմանեն – 37. Ապա զայս խրատ կու տայ՝ որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան զինք ի 

վեր լինան ու նախանձով չարի – 65. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ տալով 

յանդիմանեն – 72. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ թէ զայնոր ձեռքն կտրեն, որ քաւէ 

զսպաննութիւնն զոր արար՝ նա ի դատաւորին կամքն է, թէ վասն իր հոգոյն խղճայ 

եւ խրատ մէն տայ: - 141. եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ  առել ու ասցել է նա չտայ 

տուգանք, ու թէ տայ՝ նա խիստ քչիկ: - 169.  Եւ որ այսոր  անհնազանդ լինի ու 

այլազգ այնէ, նա երեք հետ իր խրատն /ծն.խրատ/  տան – 46.  Ապա թէ կինն լինի 

խաբել զցուլն՝ նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է - 96.  ի քո լաւն է, թէ 

մեր խրատուս լսես: - 116.  Ապա թէ դնես՝ դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ 

խրատուս: - 116.  հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ - 154.  ու զայն զնտանոք եւ 

ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. 

ԽՐԱՏ ԱՅՆԵԼ     -      Տե՛ս    ԽՐԱՏ 

ԽՐԱՏ ԱՌՆՈՒԼ    -     Տե՛ս    ԽՐԱՏ 

ԽՐԱՏԵԼ - Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ՝ նա նորա արեան 

վրէժխնդիրն թագաւորին է, որ խրատէ  եւ ի յապաշխարութիւն հասցնէ: - 11. Բայց 

զգողն արժան է՝ որ ամէն երկրկալ խրատել կարէ. բայց իւրենց ճորտերն չխրատեն 

առանց իրենց պարոնին: - 11. նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ – 35. Եւ ի յայս 

տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբ Սահակն գրել էր ի հաւս աւրինաւք ի 

հին եւ ի նոր կտակարանացն՝ ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա եւս թէ զայն զամէնն գրել 

էի՝ նա կարի շատ էր լել: - 41. Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինին իշխանացուցել, 

նա ինք կարէ ձգել. երբ ու կամի՝ յիշխանութենէն, եւ խրատել ու այնել զինչ պիտի: - 

81. Եւ թէ վասն փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել կամ 

մեռցնել՝ նա չկարեն իշխանքն – 81. նա իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու 

խրատել եւ այնել զինչ կամին – 82. բայց զխրատելոյն կամ զմեռցնելոյն՝ առանց 

թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել – 82. Եւ այլ ցած շինականք՝ հեծելվորք 

ամէն մէկ զիրն կարեն դատել, նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել` որպէս գրել ենք – 

83. նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ 

կամ խոռել կամ մեռցնել: - 127. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն՝ նա այս 

է որ չորեքկին վճարեն, եւ խրատեն զիրենք ի դռան, որ այլքն վախեն: - 127.  Եթէ ոք 

զիր ծառայն քշտէ ու սպաննէ՝ նա զարեան գինն ի դարպասն վճարէ. զի սպաննելն 

ու խրատելն պարոնացն է: - 134. նա զինք տանջեն թէ մահու էր՝ թէ խրատելոյ՝ եւ 

թէ տուգնելոյ: - 163. 

ԽՐԱՏԵԼ ՏԱԼ   -     Տե՛ս   ԽՐԱՏԵԼ 

ԽՐԱՏՈՒՄՆ - եւ հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի յաղչկնին, եւ յոչ կամայն խրատումն 

այնել, եւ  կամաւքն՝ ներումն: - 97. 

ԽՐԱՏՈՒՄՆ ԱՅՆԵԼ    -     Տե՛ս   ԽՐԱՏՈՒՄՆ 

ԽՐԱՏՎԵԼ - Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի թուրք՝ մեռնի. կամ խրատվի 

/ծն.խարատւի/  ի յաչսն կամ յերկու ձեռսն եւ ապաշխարէ: - 10. ու այրկանն 
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կամաւք խրատվի կինն – 96. կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ 

բրով լինի, հայնց որ հաւնի  իրաւանց տէրն՝ ու ինք խրատվի, որ այլ չայնէ 

խումրութիւն: - 145. տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն, որ եւ 

այլքն խրատվին ի զգաստութիւն: - 154. 

ԽՐԱՏ ՏԱԼ   -    Տե՛ս    ԽՐԱՏ 

ԽՐՏՆՈՒՄ - Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ  մեռանի կամ 

վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն, եւ թէ քրիստոնէ լինի յումնէ խրտաւ՝ նա 

զկիսոյն կէսն: - 157. 

                                                   Ծ 

                                                      

  

  

  

ԾԱԳԵԼ – ու դնէ իրենց կարգ ու տուգանք. զինչ որ Աստուած յիր սիրտն ծագէ: - 87. 

ԾԱԼ - Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն  զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն՝ նա 

գնաւղին է - 126. 

ԾԱԽ – Թէ ի գարուն լինի ծախն՝ նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն 

ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն – 123. Եւ ուր վաճառ լինի՝ նա զկապալն 

առնուլ պատեհ է, եւ զբաժն. բայց ուր ծախ չլինի՝ նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ – 127. 

եւ նեհ դնեն ծախուն զպատեհվորն ի վերայ չքաւորութեան տարոյն եւ լիութեանն – 

127. 

ԾԱԽԵԼ -  եւ զկինն ու զորդիսն ծառայ տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. Եւ որ 

այսոր ուժ չուննայ՝ որ վճարէ՝ նա ծախեն զինքն ու զիր տունն ու զինչ ուննայ ու ի 

գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 10. Վասն որ ոք զԱստուծոյ իրաւունքն 

կաշառոց ծախէ - 20. ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց 

կու ծախէ - 20. զի զԱստուծոյ իրաւունս ծախեց Յուդայի պէս: - 20. Եւ չէ դեռ այտ 

մէն, ապա զհաղորդն եւ զպատարագն այլ կու ծախեն: - 53. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ 

լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ 

այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 

60. եւ վճառել տայ ծախաւղին զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ: - 60. նա իրաւունք 

է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան, որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք ու այնէ 

զինչ իր պիտի, զարթ ի ծախելոյն /ծն.ծախելոյ/ եւ ի  սպաննելոյ եւ ի բաժնելոյ: - 105. 

ապա հրամայած է յաւրէնքս, որ ծախել այլ կարէ զինք այրիկն: - 105. Եւ թէ ծախէ 

եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ  ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ գնոյն, եւ 

ոչ մէկն միայն, բայց սիրով լինի: - 113. Եթէ ոք մի տուն վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ 

պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. Ու թէ 

տանն ծախաւղն մեռել լինայ ու կամ գնաւղն՝ նա որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել 

հետ տարոյն: - 120. ու այնոր ծախելոյ վճարն մենակ լինի – 120.  եւ նա զիր դեկանն 
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ի ծախաւղէն առնու անյապաղ – 121. Վասն հողոյ կամ գետնի ծախելոյ – 122. Եւ որ 

հող կամ գետին վաճառէ, թէ վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ 

իր դրացին եւ ընկերն  ու գնէ՝ նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122. զի վաճառին 

վճարն է հանած մանավանդ այնոց, որ վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն 

– 123. Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն 

/ծն.ծախվի/, կամ կըշռով դնեն պոման, կամ կոթրու: - 123. կամ վճարի գինն թղթով 

եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123. Եւ թէ գնէ ի հայնց  ժամ, կամ ծախէ 

ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ ժամն  գայ՝ նա ի 

ծախաւղն  դառնայ – 123. Վասն որ կարաս ծախէ կամ այլ ազգ անաւթ – 124. նա 

վճարէ ծախաւղն  զկարասի գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124.  Վասն այգեց եւ այլ ազգ 

ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ՝ նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն 

սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 124. Վասն  ջաղցնոյ եւ այլ 

այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք  եւ հաստատէ թղթով՝ նա այլ չկարէ փաւշամնիլ՝ 

ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն – 125. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ՝ 

մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է - 126. 

Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է,  որ ի նզովիցն Աստուծոյ վախէ -  126. Բայց կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իր ծախէ, նա 

զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 127. եւ նեհ դնեն ծախուն զպատեհվորն ի 

վերայ չքաւորութեան տարոյն եւ լիութեանն, որ ոչ ծախաւղքն զրկին եւ ոչ գնաւղքն 

– 128. որ թէ ծախէ զիր բաժինն կամ տայ՝ նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ 

մարդիկ: - 128. նա պատեհ է, որ որդեցն կամաւք լինի իրենց ելնելն ի 

ժառանգութենէն. նոյնպէս եւ թէ որդիքն ծախեն՝ նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու 

քոյրվտոցն կամաւքն – 128. Նոյնպէս եւ թէ որդի առանց հաւրն ու եղբարցն եւ կամ 

քոյրվտոցն կամաց եւ աւտրէ եւ ծախէ. ապա որ կամաւք եւ աւտրէ ու ձեռնգրով 

ծախէ, նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. Վասն որ զիր դուստրն ծախէ վասն 

աղքատութեան – 133.  Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ 

քրիստոնէի՝ նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք. բայց չկարէ յանաւրէնքի ծախել – 

133. Ապա թէ տաճիկ լինի, ու  ասէ թէ՝ ծախէ զիս՝ նա թէ զիր չաք գին բերէ՝ նա տայ 

– 134.  ու թէ չլինի ասած՝ նա ծախեն զքշտանն – 137. Վասն որ քրիստոնէ գողնայ ու 

տանի անաւրինաց ծախէ -138. Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի՝ անաւրինաց 

ծախէ՝ նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 138.  թող աւետարան տայ 

կարդալ, եւ Խ աւր պահէ, ու զայն անսունն զենէ, ու անաւրինաց ծախէ եւ կամ 

բաժնէ:-167. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք ի 

տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու – 167. 

ԾԱԽՎՈՐԵԼ -  Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ 

ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն 

մնացական մնայ – 14. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի 

ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին – 85. 
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ԾԱԽՔ - Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից ծախքն ի յորդից բաժինն հաշվին. ու թէ 

չկենայ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն – 

112. Բայց դարձ իրացն թէ լինի՝ նա հարսնից ծախքն չդառնայ, եւ ոչ յիշուի բնաւ: - 

131. եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ – 157. 

ԾԱԾԿԵԼ - Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ է - 98. Եւ 

արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի, կամ հարուն, կամ աւեր ծածկած ի մարմինն 

– 126. 

ԾԱԾՈՒԿ – Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ  կին կենայ ի 

հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ ի վանքն, ապա հարկաւք որ ծածուկ կենայ – 51. 

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ - եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր. եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին – 43. 

ԾԱՅՐ - Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ վասն 

անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ տեսան որ այլ 

մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84. 

ԾԱՆԱՒԹ – նա կոչէ զիր ծանաւթիքն /ծն.ծանոթներն/  եւ զնոմիկոսն … նայ 

զգեղջին երէցն, եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն – 130. 

ԾԱՆԱՒԹՈՒԹԻՒՆ - ԶԱստուծոյ երկիւղն եւ զիւր ծանաւթութիւնն /ծն. 

ծանօթութիւնն/  հրամայէ աւրէնքս ստանալ՝ ըստ Սողոմոնի: - 64. 

ԾԱՆԴՐ   -       Տե՛ս   ԾԱՆՐ 

ԾԱՆՏՐ   -      Տե՛ս    ԾԱՆՐ 

ԾԱՆՐ,ԾԱՆԴՐ,ԾԱՆՏՐ  - Վասն որ զիր մշակն ի շատ հալծելոյն եւ ի ծանր 

վերցնելոյն մեռցնէ -18. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր 

շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ –38. Վասն որ գրաւով ծանտր իրք 

վերցնեն–140. Եւ թէ գրաւով ծանդր/ծն.ծանտր/  իրք վերցնեն՝ կամ ուժփորձուկ 

այնեն…նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա  նոյնպէս 

եւ նա կէս վնասուն տէր է - 140. 

ԾԱՌ - եւ զայնոք որ ի մեղայն գան եւ մեղացուք լինին, նա աւերէ զիրենց 

զաւդվածքն եւ չսպաննէ եւ զպտղաբեր ծառք /ծն.ծառս/ երկրին չտայ կտրել: - 10. 

Ապա վայրի պտուղքն ի ծառոցանցն /ծն.ծառանցն/  երկրին՝ շինականացն է, որ 

քաղեն իրենց: - 16. Եւ թէ  քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար դնէ՝ եւ 

ընկնի ու մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. Վասն որ ի ծառէ 

վայր ընկնի ու մեռնի – 77. Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր 

ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն  - 77-78. Վասն այգեաց եւ այլ ազգ ծառոց 

վաճառի – 124.  Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ 

գնէ՝ նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն 

ծախաւղն – 124. Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ քար, եւ կամ յանմուղ 

գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի՝ նա արեան տէր է - 153. եւ կամ թէ ի քար լուծելն ի 

ծառ, նա անցնի ու դիպի եւ սպաննէ, եւ թէ փակչի ի ծառն ու ի հետ ժամանակի 



383 
 

ընկնի ու սպաննէ զմարդ … նա այս ի կամայն եւ  յոչ կամայն ի խառն է բանս – 154-

155. Վասն զպտղաբեր ծառ կտրելոյ – 161. Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ 

պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ իրաւունքս՝ որ այլվայ իր տան տնկել, եւ 

յիմանան թէ այն ծառն քանի արժենայ, եւ թէ որչաք պտուղ կու տայր ի տիրոջն. նա 

յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի ծառին տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր 

չաքն բեր տայ: - 161. Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝ քաղքնոյ եւ բերդերոյ եւ 

զգեղերոյ /գրքում՝ զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել. եւ յայն պահել 

զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու զվատ ուժն յիրն՝ ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի ծառ, 

յայգիք եւ ի պատեր – 171. 

ԾԱՌԱՅ - Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս Աստուծոյ …բազում 

աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ մտաւք – 4. եւ զկինն 

ու զորդիսն ծառայ տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. Վասն ծառայից 

ժառանգութեան եւ կարգի – 25. Չի տալ հրաման աւրէնքս՝ որ ծառայ ի մարդոյ 

ժառանգութիւն ածեն, եւ ոչ ի կարգ եկեղեցւոյ. քաւէլ գայ տէրն՝ եւ թխտով որոշի ի 

ծառայէն /ծն. ծառայութենեն/՝ եւ ապա կարէ մտանել: - 25. Բայց ինձ Սմբատայ՝ 

ծառայիս /ծն.ծառայի/ Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս գտնուլ զսրբոյն 

Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36. Վասն այրուկնաց, որ ծառայ 

ընկնին – 48.  Թէ այրն լինի ծառայ տարած, նա կինն Է տարի համբերէ - 48. Այլ թէ 

կինն ծառայ երթայ – 86. Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն ի տանէն՝ նա զգինն 

այրիկն տայ – 86. Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ  ի վաճառ 

երթայ կամ թէ ծառայ ընկնի, ու համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ 

համբերէ կինն: - 90.  որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք ու այնէ զինչ իր պիտի – 105. 

Վասն կնոջ որ ծառայ տանին – 106. Վասն որ զծառայն կամենայ կին առնուլ – 107. 

Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու 

զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107.  Ու թէ ատէ զնոյն կինն՝ նա չկարէ ուննալ զինք զէտ 

ծառայ – 107. Եւ թէ գրէ կտակ, եւ զիր ծառայն /ծն.ծառայ/  իւր ժառանգ դնէ՝ նա 

կարաւղ է  հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ ծառայի տալ ըստ իր կամաց: - 

109. Վասն ծառայից եւ որ չկարէ ոք զծառայն ժառանգ դնել – 132. Յաղագս ծառայից 

… որ չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել – 132. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայ գնէ 

յանաւրինաց՝ նա ծառայէ զգնաւղն Է  տարի – 132. Եւ թէ փաւշամնի՝ ու այլվայ 

դառնայ ծառայն առ իր տէրն ու ասէ թէ՝ տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն՝ նա 

եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 

132. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա չկարէ 

արգելել. բայց ծառայ է հետ մկրտութեանն, որ չկարէ բաժնիլ յիրմէ: - 132.  Եթէ ոք 

զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստնէի՝ նա կարէ զէդ ծառայ մի 

ուննալ զինք – 133. Վասն որ զիր ծառայն քշտէ որ մեռնի – 133. Եթէ ոք զիր ծառայն 

քշտէ ու սպաննէ՝ նա զարեան գինն ի դարպասն վճարէ - 133. Բայց թէ իր զարկուց 

ժամն չմեռնի, ու երկու աւր ապրի՝ նա այլ տուգանք չտայ, թէ յետեւ մեռնի. զի իր 
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ծառայ է: - 134. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ՝ կամ զակռայն 

ձգէ՝ նա ազատէ զծառայն, զի զիր գինն էառ: - 134.  Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց 

փախչի՝ նա մի՛  մատներ զինք – 134.  Եւ թէ յիւրոցն սպաննէ՝ ազատ կամ ծառայ՝ 

նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ եպիսկոպոսն կարգ դնէ 

նորա: -138. Բայց թէ իսկի ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ 

դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի մանհ ապաշխարէ ի զնդանն – 138. 

ԾԱՌԱՅԵԼ - զի յամէն տաւներտն որ են ի տարին՝ ԺԲ տարպայ՝ գան ծառայեն 

պարոնին: - 13. զի չկարէ ոք երկուց տերանց ծառայել՝ որպէս հրամայէ Քրիստոս: - 

24. պատեհ է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ - 79.  նա քահանայքն ծառայեն, ու զիր 

մուտքն ի յիր վերայ հանեն եպիսկոպոսին տեսովն – 79. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայ 

գնէ յանաւրինաց՝ նա ծառայէ զգնաւղն Է տարի – 132. նա երբ հանչաք մի ծառայէ 

զինք որ զիր գինն արժենայ, նա իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. նա երբ 

հանչաք մի ծառայէ՝ որ զիր գինն հանէ, նա ազատի: - 133. 

ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ - Ու թէ հետ այնոր ուրդի, որ գայ  մէկայլն ի ծառայութենէ, նա 

իրաւունք է՝ որ թէ ուզենայ եկածն նա խափանեն զյետի պսակն  եւ առաջի պսակն 

է ընդունած: - 48.  նա երբ հանչաք մի ծառայէ զինք որ զիր գինն արժենայ, նա 

իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի՝ նա 

մի՛ մատներ զինք. քանց հանգոյ եւ կերցոյ, որ ազատի ի ծառայութենէն: - 134. 

ԾԱՌԵԿԱՆ - եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի, կամ 

վարդապետ, զաշակերտ … տիկին զծառեկան /ծն.ծառայական/՝ որ մահ լինի զինչ 

ցեղ ու է … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

ԾԱՌՈՒԹԻՒՆ - Եզն այլ ծառութիւն չպարտի, զի զիւր հնկակն տվել է: - 13. Վասն 

իշխանաց եւ այլոց, որք ի թագաւորի ի հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն լինին – 15. 

որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի – 15. վասն զի ամէն 

եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ 

զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն 

Տրդատ զիրիցնին ազատել են յամենայն ազգ ծառութենէ իրենց որդովքն – 49. որ 

կայ ոք յեղբարցն  որ շատ լինի հալծել ի վանքն ու ծառութիւն այրել քան զմէկայլն – 

73. Կին՝ որ վասն մեղաց ի ծառութեան /ծն.ծառութիւն/ տարվի կամ ի յայլ ինչ որ 

նման է սորա … զի արք կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն … բայց զինչ ցեղ 

ու է,  երբ գայ՝  նա զիր կինն անսղալ առնու – 105. զի կռվոյ եւ ծառութեան ի պէտք է 

ի պարոնութեանն ի կարիքն: - 116.  Իրաւունք ծառութեան – 132. 

ԾԱՌՈՒԹՐԱՐ -  Ուխտի տեղ զինչ ու լինի՝ թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի յում վիճակ 

լինի որ եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար /ծն. ծառութբաթ/ լինի գրել՝ նա 

պատեհ է որ ծառութրարն /ծն.ծասութրարն/  աղէկ ծառայէ, որ թէ հեռու լինի ի 

շինոյն: - 79. Եւ որ ի հիւընդին դեհն լինին պատճառք՝ նա այս են, որ կամ լինի ի 

հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ կամ յայլ այսպիսեացս, 

եւ կամ ի ծառութրացն յանարիութենէ: - 153. 
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ԾԵԾ - Եւ զոր իշխան՝ որ յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս է շահն ընդ պարոնն: - 12. նա 

երկու բաժինն ծեծվորին է եւ մեկ բաժինն պարոնին, զի ինքն յիրմէ գնաց ի ծեծ: - 12. 

Եթէ երկու մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիկ լինին՝ նա տուգանքն 

սակաւ լինի այնոր: - 18. եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի 

քըշտանացն՝ նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն, որ ի վերայ մեղանացն 

խրատել տայ կամ խոռել կամ մեռցնել: - 127. Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ 

կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք՝ քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 

128. Եւ այլ մանտր մանտր ծեծերն՝ որ լինեն կապոյտ կամ անարգանք կամ քաշել 

ուժով նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, 

նա մահու կորուստ բերէ - 149. Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա 

պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած լինայ՝ 

նա այն այլ ցեղ է, ու զայն զնտանոք եւ ծեծաւք /ծն.ծեծնօք/ եւ  խրատնաւք պարտ է 

ըղորդել: - 159. նա պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել /ծն.անել/  - 169. 

ԾԵԾ ԱՅՆԵԼ   -   Տե՛ս     ԾԵԾ 

ԾԵԾԵԼ - Գող եւ ծեծվոր չէ պարտ յղարկել թագվորին, ապա ալանի ծեծէ - 12. Եւ թէ 

լաւ կինք յիրմէ երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու բաժինն ծեծվորին է եւ մեկ 

բաժինն պարոնին – 12. Վասն որ երկու մարդ զիրար ծեծեն որ չլինան կամաթք – 

18. Վասն որ ոք զքահանայ ծեծէ եւ անարգէ - 19. Զքահանայ թէ ոք անարգէ կամ 

ծեծէ՝ նա զԱստուած կու անարգէ - 19. ապա զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ հանել 

վարել յիրենց տեղոյ ի բաց՝ կարեն այնել: - 82. Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուց 

լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ 

զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ՝ 

չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն՝ նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն 

քաշնացն – 97. որ մէկն զմէկալն ծեծէ կամ սպաննէ - 99. ի յայն կնկնէն ելաւ ուժն ու 

ծեծելն /ծն. ծեծքն/ - 99. Վասն որ մարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ - 144. Վասն, որ մարդ 

զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի, եւ 

ատամն ընդ ատաման – 144. Եւ թէ չարկամ յիշվէ կամ ծեծէ ու տանի՝ նա չտայ 

վճար: - 147. Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու լինի՝ ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ  

մեռանի կամ կոտրի կամ գողնվի կամ ծեծեն ու տանին՝ նա զայն  երդումն ըղորդ 

երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել … նա չտայ վճար: - 160. 

ԾԵԾՈՒԵԼ - զի այն ում ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ՝ նա ի յայն կնկնէն ելաւ ուժն ու 

ծեծելն – 99. 

ԾԵԾՎՈՐ -  Գող եւ ծեծվոր չէ պատեհ յղարկել թագվորին – 12.  Եւ թէ լաւ կինք 

յիրմէ ոք երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու բաժինն  ծեծվորին է եւ մեկ 

բաժինն պարոնին – 12. Եւ թէ ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք՝ ու բռնվի, նա պարոնն 

պարտի որ գնէ - 12. 
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ԾԵՐԱՆԱԼ - բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս 

ծերացեալ մտաւք – 4. 

ԾԻԾԱՂԵԼ – նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին 

կորուստնէ՝ նա տուգնվի զկէս արեան գինքն՝ զի է՞ր  իշխեց ծիծաղել: - 157. 

ԾԽԵԼ - Եւ կարեն աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել … խունկ ծխել, եւ 

զհաղորդութեան զկին բերել – 66. 

ԾՆԱՆԵԼ,ԾՆԵԼ - Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի  պարոնէն, ապա  

լուկ վասն իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն 

չկորսնեն: - 15. Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն թագաւորութիւնն 

լինին ծնածք՝ նա այնոք չեն մեղկան – 81. բայց եւ զտղան այլ պիտի մկրտել, երբ 

ծնանի -100.  Բայց որդիքն ի հաւր մահապարտութիւնն բռնվին՝ այնոնք, որ յետ 

անհաւտութեանն են ծնած, նոյնպէս եւ կինն. ապա այնոք որ  յառջեւ լինին ծնած՝ 

ազատ են, մահ չպարտին – 115. եւ ապա յանկից ծնանի այլ մեծ չար, 

տուրտվութիւնք եւ սուտ երդմունք եւ այլ բազում չարիք: - 162. 

ԾՆԱՒՂ - եւ Աստուած զիր մեղքն թողու ու զիր ծնաւղացն: - 50.  Եւ թէ յառաջ լինայ 

ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա 

թող ծախվորին, զի յիրենց տունն է լել առջեւ – 85. Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի  

յայրկանն տունն լինի լել, նա համբերէ Է տարի – 85. Եւ թէ ծառայ երթայ կինն 

յայրկանն  ի տանէն՝ նա զգինն այրիկն տայ. եւ թէ ի ծնաւղաց /ծն.ծնողացն/ եւ կամ 

ի յեղբարց, նա նոքա տան: - 86. Եւ թէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս 

աղչկան, եւ առնու հանէ յանձնէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 

102. Ապա թէ  ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսւած աղչիկն՝ նա ծնաւղքն զնորա 

փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: -102. եւ մնայ աղչկինն ի ծնաւղացն 

եւ յեղբարցն ի հրամանքն: - 103. Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք 

պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107. 

Իրաւունք ծնաւղաց եւ որդոց – 113. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ 

որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա մեռանի … քաւէլ թէ  տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի 

չգիտենայ թէ ինչ արար, եւ իր ծնաւղքն  եւ որ տեսանն չհամարեն ընդ սգայութենէ՝ 

թէ չէ, որ ի  դարպսու դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար է իրաւնաւք  

մեռնի: - 114. եւ յորժամ կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել զպարտն՝ նա 

ազատէ: - 133. 

ԾՆԵԼ   -     Տե՛ս   ԾՆԱՆԵԼ 

ԾՆՈՒՆԴ -  որ յիրենց պարոնին սերմէն է  եւ ոչ աւտար սերմի ծնունդ - 8.  նա 

զատկին եւ ծննդին /ծն.ծնընդեանն/ եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի 

հաղորդ կամ նշխար տալ – 30. Եւ բիճ՝ ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր թոռն ինչվի 

յերեք երեսքն երէց չլինին ժամարար: - 38. 

ԾՈՅԼ - Եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ – 35. եւ 

զծոյլն Գ  հետ խրատ տալով յանդիմանեն – 37. 
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ԾՈՒԼՆԱԼ - Եւ զայս ամէնս եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ պահել, եւ այս այնով 

լինի՝ որ ինք չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով – 38. 

ԾՈՒԼՈՒԹԻՒՆ – Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր 

իրաւունքն տանել ըղորդ, անաչառութեամբ եւ առանց կաշառոյ եւ առանց 

ծուլութեան – 9. որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ ծուլութեան յամեցնեն նա՝ 

զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից – 39. Բայց թէ ընդ 

ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն՝ նա գնաւղին է - 126. 

Ապա թէ ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և վճար լինի ըստ մեղանացն – 173. 

ԾՈՒԽ -  Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ 

առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ, որ ի ներքն լինի կնքած եւ իր ծուխ լինի կեցել – 46. Եթէ 

այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռանի՝ կամ անդուստր, եւ ի  յիր 

ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն. 

քահանայութեանն կամ ծխերոյն չկարէ դնել առանց եպիսկոպոսին կամացն եւ 

հրամանացն: - 49. Եւ աշխարհի էրէց՝ որ անորդի մեռանի, նա եպիսկոպոսն 

զհալաւն զամէն եւ զանկողինն առնուն. եւ զծխերն տայ ում կամի – 52. Եւ թէ 

ժառանկ որդի կենայ, ու իրիցութեանն լինի, նա զայն եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ 

ծուխ տայ եւ թէ ոչ. որ թէ խելք ուննայ, որ զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր, եւ 

թէ ոչ՝ նա ծխերն հայրենիք չէ իր՝  ապա եկեղեցոյն է ծուխն /ծն.ծուխ/: - 52. 

Եպիսկոպոսունքն հայրապետին են, եւ իրիցնին ծխերովն եպիսկոպոսին. բայց 

եպիսկոպոսն իր ծուխ չկարէ ուննալ: - 52. Եւ երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա 

հայրապետին է հալաւն ու միդրն եւ պառկելիքն:  Եւ իրիցուն եպիսկոպոսին է: Եւ 

ծխերոյն իրիցուն է: - 52. չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու ծխին 

/ծն.ծխի/ մասն երթայ, քաւէլ թէ  տեղոյն երէցն մեծրէ: -53. Վասն աբեղայից 

չուննալոյ ծուխ–55. Եւ աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ– 55. Բայց թէ 

երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք 

եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն – 55. 

ԾՈՒՌ - եւ ամենայն ծուռ դատաստանաց համարս տալոց են առաջի ուղիղ 

դատաւորին՝ Քրիստոսի: - 14. որ վասն կաշառոյ չփոխեն  զԱստուծոյ իրավունքն ի 

ծուռն: - 30. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակ, որ յամեն տարի 

հայրապետքն ժողովք այնեն ի  մայրաքաղաքն, եւ ուղղեն զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ 

կարգաց բաներն եւ հանեն զծուռն: - 37. Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն 

հրով այրել եւ քարկոծել, զէդ անհաւատ. զի ծուռ ու անիրաւ տիպօն դրին: - 53. Եւ 

թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա  զայնպիսին զէդ  զիտառ 

եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 60. Եւ թէ 

ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք … զայս երբ 

ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. Եւ ինքն, որ ծուռն է եւ 

պեղծ, նա զամէնն կորսնէ եւ մէկայլն առնու: - 92. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար 

պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ, կամ ի ծուռ 
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/ծն.ճառ/ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ 

իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. զի որ ծուռն է՝ նա ինք տայ Աստուծոյ 

պացխուն – 106. 

ԾՌԵԼ -  ամէն քակտելոյս պատճառն ի յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել եւ ի  

թագավորացն՝ որ թուլացուցել են եւ համբերել ծռաւղացն – 42. 

ԾՌՈՒԹԻՒՆ -  եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական բաներոյ զինչ ու լինի՝ 

ծռութեամբ եւ լքաւով – 19. նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ՝ նա ծռութեան եւ 

յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 60. Եթէ ուրդի, 

որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ, 

կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ 

այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. Ապա երբ փախաւ՝ թէ բոզցել լինայ, եւ 

կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ՝ նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն, ապա ոչ 

կաշառաւք եւ ոչ ծռութեամբ - 106. 

  

                                                                        

  

                                                     Կ 

  

  

  

Կ - Ապա թէ վնաս լինի՝ նա ի վերայ զարկուցն վնասն կտրվի ի դատաստանն – 163. 

ԿԱԶՄ – Վեցերորդ դասք ստրատորոսք են.  սոքա զէդ ըռքեպդարքն են, որ կազմաւ 

զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69. 

ԿԱԶՄԵԼ -եւ ապա կազմէ զինք քրիստոնէական հաւատով, եւ մկրտէ107. 

ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ – Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ 

հաստատէ թղթով՝ նա այլ չկարէ փաւշամնիլ՝ ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն, քանց 

ամէն կազմութեամբն՝ գնաւղին է /գրքում՝ գնողինէ/  թէ շահի եւ թէ վզենկի, թէ 

կոտրի  թէ  այրի – 126. 

ԿԱԹՆ - եւ ջամբել կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի – 41. 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ, ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ - Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի 

կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ  երթալ գանկտել: - 28. Եւ 

եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ անկեալն ի կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ 

լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ - 28. եւ թէ եպիսկոպոսն 

անպատեհ բան լինի արեալ վասն ատելութեան, նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն 

խնդրէ յեպիսկոպոսէն:- 28. եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա 

կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն զինք – 29. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ 

լինի խաւսքն՝ նա առանց կաթողիկոսի /ծն.կաթուղիկոսի/ ոչ լինի – 29.  Եւ ոչ 
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ամենեւին ի սահմանադրութեանց եկեղեցոյ՝ եւ ոչ ի սահմանաց թեմերոց իշխէ ոք 

փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի՝ որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: - 30. Վասն 

կաթողիկոսաց ձեռնադրութեան – 56. կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57. Եւ յայլ 

իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ 

կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. Եւ չկարէ բնաւ ինք  ի յիրմէ կաթողիկոս ձեռնադրել 

– 58. Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ՝ նա կարեն ժողովել եպիսկոպոսունք եւ ձեռնադրել 

կաթողիկոս: - 58. Եւ ապա տայ կաթողիկոսն զպատիւ եպիսկոպոսութեան. եւ այս 

բանիւս կաթողիկոսն եպիսկոպոսաց գլուխ ասի: - 58. Եւ թէ դիմադարձել է այն 

յորոյ կապած է, նա ով որ արձակէ կամ  կարգ տայ՝ նա ծռութեան եւ յանդգնութեան 

կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ  յեպիսկոպոսացն: - 60. Բայց ու տեսուչ են 

եպիսկոպոսացն, որ թէ անպատեհութիւն այնեն՝ նա ընդ կաթողիկոսն եւ ընդ 

պատրիարքն ասեն: - 64. Եւ Ը դասք եպիսկոպոսացն են այնոքիկ, որ կաթուղիկոսք 

են՝ ըստ սերովբէից նմանութեանն: - 67. Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա նոյնպէս ըստ 

կարգի դատվին … Եպիսկոպոսք ի կաթուղիկոսաց, եւ կաթուղիկոսք ի պապէ եւ ի 

պատրիարքաց եւ յայն եպիսկոպոսացն, որ զինք կաթուղիկոսք լինին ձեռնադրել: - 

83. 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ - Եւ կաթողիկոսութեանն աստիճանն այս է՝ որ 

եպիսկոպոսն որ առանց իր ձեռնադրվի՝ նա չէ ընդունած եպիսկոպոս – 57. Բայց եւ 

Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ  հարկեւորած էր, եւ ի 

կաթողիկոսութեան աստիճանի էր – 57. նա չէ թէ կաթողիկոսութեան 

պատճառանաց փոխեցաւ – 58. 

ԿԱԹՈՒՂԻԿԷ - Կու հրամայէ սուրբն Սահակ՝ թէ տգէտ եւ պեղծ մարդիկ բաժին 

կու ձգեն ի սուրբ եւ կաթուղիկէ վիմիս մէջ – 40. Բայց զայսչաքս պատեհ 

համարեցայ գրել՝ թէ ի՞նչ թարգմանի կաթուղիկէն եւ եկլէսիայն՝ որ է եկեղեցի: - 41. 

եւ մէկ է  ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ 

կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի մէկ հաւատ ի Քրիստոս – 42. 

ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ    -   Տե՛ս     ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ԿԱԼ /գոյ./  - Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյն՝  ի մրգերոյն քթոց մի … ի 

կալէ եւ ի մըզտուրէ, է ըստ քչուցն փոքր ի շատէ՝ իր եկեղեցոյն տայ – 45.  Եթէ 

անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու 

լինի՝ նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք, եւ զամէն ազգ գրաստ – 

167. 

ԿԱԼ /բայ/  -  Եւ թէ յոչ կամայ լինայ հնար չկայ – 11. Չկայ ամենեւին հրաման, որ 

եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ բնաւ – 28. Եւ տեսէք թէ 

քանի՞ պնդանք կայ հայրապետացն և այլ դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն 

կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 29. Չկայ հրաման յաւրինաց, որ  

կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ 

խնամութիւն այնել – 30. Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ՝ նա վասն մեծ 
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ատելութեանն, որ կայ ի մէջն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն 

սպաննաւղն: - 33. Եւ զսուրբ պատարագն սիրով առանց նախանձու այնեն՝ զէդ որ 

գրեալ կայ: - 38.  զոր կայ սովորութեամբ որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ 

ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 41.  Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ 

այր կամ կին … ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44. 

Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի բանադրելն, 

զի եւ իր այլ կայ կապաւղ եւ արձակաւղ: - 47.  չկայ ամենեւին հրամանք, որ  երէց ի 

յայլ երիցու ծխին մասն երթայ – 53. Վասն որ չկայ սահման որ ժամուց առնուն – 53. 

Եւ  աբեղայի չկա հրաման ու բնաւ ծուխ ուննայ – 55. Չկայ հրաման յաւրինաց որ 

ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել – 56.  Եւ յայլ իշխանութիւներ, 

թէ լինի առաքելական աթոռ  եւ թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք 

լինիլ: - 57. եւ չկայ հրամանք, որ ուտէ - 60.  բայց ի քահանայութիւն ածել զինք բնավ 

չկայ ճարակ: - 61. որ կայ ոք յեղբարցն որ շատ լինի հալծել ի վանքն ու ծառութիւն 

այրել քան զմէկայլն – 73. Եւ ի Սահակայն կայր մորթին գրած ու ի հաւս չկայ՝ եւ ես 

չգրեցի – 76. զի չկայ ամենեւին հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել 

կամ խոռել զմեղկանն – 82. Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր /ծն.չկայ/ այս որ 

կարէ վասն անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ անճարակութեան, որ տեսան 

որ այլ մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84.  Բայց երկու դեհին 

հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ երկուքն մաշեցին՝ վճար չկայ – 84. ու 

վասն արծելոյ կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց՝ վարց կամ այլ աւելի պակաս 

չկայ: - 84.  եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ – 85. Ու թէ 

չայժենայ ինչ դեղն՝ նա հային յայրն ու կինն. ու թէ գիտացեալ լինայ ու առել՝ նա 

չկայ բնաւ բաժինք – 89. որ նա զիրն աղէկ ունէր՝ ու անկարիք կայր՝ եւ զինչ ունէր 

նա յիր ձեռքն կայր – 93. վասն զի զիր վկայութիւնն ունի, որ հաւն կայր ի խէչն: - 94.  

Եթէ իրիցու խնամութիւն  հանդիպի այրկան ընդ աղչկան՝ համարձակ ձեռնտալով՝ 

նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին՝ 

նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ առջեւ հոգան 

այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104. ապա այնոք որ յառջեւ լինին ծնած՝ 

ազատ են, մահ չպարտին, եւ կան համարձակութեամբ: - 115. Եւ որ մեղուք 

վաճառեն, նա թէ  աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով դնեն 

պոման, կամ կոթրու: - 123. երբ զգինն վճարէ՝ նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ 

բնաւ: - 125. Եւ գիտել պարտ է, որ  այլ հալալ կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք – 128. Եւս 

առաւել թէ  քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ նա ամէնն 

դառնայ, եւ  այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131. Բայց վասն այնոր որ  հալվեղէն 

իրք որ ի միջոցն՝ մաշի ի յերկու դեհացն՝ նա չկայ վճար: - 131. Եթէ ոք մարդոյ իրք 

տայ ի պահ, ու գողնվի՝ նա  տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ 

երդմամբ փնտռեն – 136. Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն՝ որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ 

քշտան է՝ նա զկէս վճարէ թէ մահ  գործէ, եւ թէ խոց՝ նա զդեղգինն տայ ինչվի 
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առողջնայ: - 138. Եւ թէ տէրն չյայտնի սպանծին՝ նա  չկայ այլ տուգանք – 139. եւ թէ 

սպաննաւղն է լել պատճառ՝ նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն՝ զէդ որ գրած կայ ի 

շատ տեղ: - 141. բայց կարգ չկայ՝ որ քաշէ, եւ ոչ տուգանք ի դարպասն՝ վասն 

սպաննութեանն: - 143. ապա այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, 

ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպսէ, քաւէլ գնէ ինք զինք, զէդ որ  գրեալ կայ յարեան գինք: 

- 144. Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն  բանին՝ նա չկա մեղ – 152. 

նա թէ յուղարկաւղին ատորցնելոյն լինի լել նա պատռեցնաւղին մեղ չկայ – 165. 

բայց  խոզի պատ չկայ որ կարէ արգիլել զինք: - 167. Բայց ի վերայ ամենայնի՝ խոզի 

իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել – 169. նա բնաւ չկայ վճար  յիրաւանցս: - 

170. 

ԿԱԼԵԼ - Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն  ի 

յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն, թէ  կալել լինի զայն զկնիկն, եւ ի 

յանձնէ հանել – 111. կալ զիսայ հայրենիքս, տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս – 129. 

ԿԱԽԱՐԴՈՒԹԻՒՆ - Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ՝ մահադեղով կամ 

կախարդութեամբ … նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ 

քաւութիւն է դրել – 35. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ 

այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան՝ բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ 

նման են սոցա - 100. 

ԿԱԽԵԼ - դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն – 32. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ 

վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ 

չէ պատեհ թողուլ զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. Բայց չթողուն 

զինք ի փայտն քան աւր մի մէն, ու ապա տանին թաղեն. որ լնու զասացեալ 

զանէծսն, որ կախածնոյն է հանած՝ զէդ  զոր եւ ինք ի նոյն մահն մեռաւ: - 146. 

ԿԱՀՐԱ, ԿԱՀՐԱՅ - Եւ զայս գլխաւորք եկեղեցւոյն ի կահրա տան այնել – 37.  Եւ թէ 

ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս աւրենքս դժար 

սաստ է հրամայէլ, զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձետն կտրեն, առաւել թէ ի 

կահրայ բան լինի այրել: - 96. ապա թէ մեռնի ի դուրս՝ նա զորդիքն չկարէ ի կահրա 

տանիլ, քաւէլ իր կամաւքն երթայ: - 134. Բայց տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ ցեղ էր 

յուղարկելն՝ ինքն յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151.  

Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ  կամ քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ՝ ի կահրայ, 

եւ մեռանի՝ նա արեան տէր է - 153. 

ԿԱՀՐԱՅ  -    Տե՛ս    ԿԱՀՐԱ 

ԿԱՂ -  Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ լինի 

հաստատած, որ չլինի գողունի՝ կամ ի հնոյ կաղ՝ կամ փքոտ – 121. 

ԿԱՄ /շաղկապ/ - Եւ զդստերսն իրաւունք է՝ որ ի  նահապետութեան տուն կարգեն, 

որ է թագաւոր կամ բրինձ կամ մարգիզ կամ այսպիսիքն: - 8. Եւ թէ ոք զքրիստոնէ 

տուրտվել լինի ի թուրք՝ մեռնի. կամ խրատվի ի յաչսն կամ յերկու ձեռսն եւ 

ապաշխարէ: - 10. Ոչխարն եփ գառն  կամ ուլ բերէ տարեկան՝ ի տասնէն մէկն 



392 
 

առնու պարոնն: - 13. Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ 

կամ ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն 

մնացական մնայ – 14. Թէ իշխան կամ այլ ոք՝ որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի 

հնազանդութիւն լինի, եւ իրք պատճառ այնէ թագաւորին … նա եղբարքն եւ որդիքն 

… վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Եւ թէ 

վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց 

բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. Եթէ 

իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ  թագաւորի հնազանդութեամբն լինի՝ 

ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է - 15. Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ ջաղցնոյ՝ 

չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել թէ՝  սինաւռս իմ է, մի՛ հանել ջուր – 16. Վասն որ յիւր 

աւերակք կամ ի տեղ ոսկի գտնըւի կամ արծաթ – 17. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր 

աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի  գտնու կամ արծաթ … նա այլ վայ թագվորին  լինի 

– 17.  ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, նա չտան իր՝ քանց 

իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Զքահանայ թէ ոք անարգէ կամ ծեծէ՝ նա 

զԱստուած կու անարգէ - 19.  Եթէ ոք մշակ վարձէ՝ ու առանց խնամոց հանցչաք 

շատ հալածեցնէ ի բան, կամ իրք տայ վերցնել՝ որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, 

որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 19. որ չէ քահանայ աւծեալ 

եւ կամ արժանի քահանայութեան – 19. Եւ թէ բերէ ժամանակն, որ աղքատանայ 

եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց կամ յեպիսկոպոսէ կամ յայլ 

եկեղեցականաց, եւ այլք որ ուննան եւ հարուստ լինին՝ նա զիրենց իրքն խնայեն ի 

յայն կարիքն, նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք – 21. Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց 

եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով 

քշտէ՝ հայնց որ մէնակ մեռանի, նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21. 

քաւէլ թէ ճշմարտեն որ անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջի ձեռնադրաւղն՝ եւ 

ապա  ձեռնադրեն – 22. Վասն որ մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ յիր տուն տանի 

– 23. Եթէ ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ՝ կամ յանաւթից՝ կամ ի զգեստուց՝ կամ ի մոմեղինէ՝ 

կամ յայլ իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ զիրքն – 23. 

Վասն որ մռտէ ի թագաւորէն  եւ կամ յիշխանէ եւ անարժան իրք ասէ - 25.  Եթէ ոք 

վասն թագաւորի  անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ 

կամ մռտէ, նա պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել -  25. Վասն թէ որպէս 

եպիսկոպոս զոք դատէ կամ ձգէ ի կարգէն – 28. Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր 

դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ 

գանկտել: - 28. Չկայ ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ 

ձեռնադրութիւն այնէ բնաւ – 28. եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝  նա 

կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն զինք կամ տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 29. 

Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն՝ նա առանց կաթողիկոսի ոչ լինի 

կամ իր հրամանացն՝ որ հրամայէ եւ եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն – 29. նա զատկին եւ 

ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ  եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար տալ – 30.  



393 
 

Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ  կամ 

ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել – 30. որ ի ճանպահ հարամիք ի վերայն 

ընկնին՝ ու կամ ի յայլ տեղ, որ կամենան զինքն ու զիր ընկերքն սպաննել – 31. Եւ 

թէ քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար դնէ՝ եւ ընկնի ու մարդ 

սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ 

զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է. եւ թէ հայր զորդի ի խրատ կամ 

զինչ որ լինայ այսպիսիք – նա կարգ քաշէ՝ զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք 

եկեղեցոյ դնեն – 32.  Եւ թէ երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե շուտ գնա ի յինա բանն, 

կամ՝ հետ մարդոյ հետ հաս, եւ ելնէ ի փողոցն ընդ մարդ դիպի՝ որ մեռնի՝ նա 

դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն – 32. նա պատեհ է, որ  զամէնն հարկեւորէ, եւ 

եպիսկոպոսովն կամ եկեղեցոյն տիրոջն ընտրաւղութեամբ եւ հրամանաւք 

ստանայ – 34. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան 

զիսայ կամ այլն անուշաձայն – 34. որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց  կամ ծուլութեան 

յամեցնեն նա՝ զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից – 39. Ամ 

ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ 

հետեւողացն, թէ՞ ընդ եկեղեցւոյն քարն կամ ընդ փայտն: - 40. Ապա տեսէք՝ թէ 

այնոց պատիժն ի՞նչ է, կամ թէ երբ համբերեն իրենց կարաւղքն՝ ինչ մեղք այնեն: - 

41. չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ այր կամ /ծն.և/  կին … ի յիր վանացն ի 

դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44.  Եւ թէ ոք երիցու առանձին 

ժամուց տայ կամ մատղենի, նա կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 45. Բայց 

ու եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ վասն խստասրտութեան 

խիստ յառաջ երթայ, ու յետեւ ի դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի 

հայրապետէն – 47.  Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ 

կամ զժամն խափանէ. ապա զքահանայ կամ զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն 

չտայ, նա կարէ այլոց տեսով բանադրել: - 47.  Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական 

լինի, եւ անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու 

դնէ, նա կարէ դնել … քահանայութեանն կամ ծխերոյն չկարէ դնել առանց 

եպիսկոպոսին կամացն եւ հրամանացն: - 49. Բայց թէ  հաճութեամբ երէց լինի 

որդեգիրն՝ ճանաչած ի քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ  բիճ չլինի – 49. եւ 

ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ – 51. ապա թէ կենայ իր ճանչած 

իրք՝ որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ 

նմա հակառակել: - 52.  Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ  առաջնորդն եւ զաշխարհի 

դատաւորն, որ ուր երէց գտնուն՝ որ առնու, նա զկարգն առնուն, եւ թագաւոր կամ 

պարոն զինք այրէ, եւ զինչ որ  ունի՝ նա առնու իրն հալալ – 54. Եւ աբեղայի չկա  

հրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն մեռելոց՝ 

կամ մատաղ այնեն – 55. Ապա թէ տառապեալ լինի  մարդն, նա ըստ իր կարեացն 

բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ խաւսել թե փոքր է կամ նուազ կամ քիչ - 55. Բայց թէ 

երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք 



394 
 

եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն – 55. Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք 

իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ. 

թե չիք, քակվի շէնքն եւ կամ  փիրիսկոպոսովն լինի ի պակասութիւնն: - 56. Եթէ 

եպիսկոպոս կամ երէց ջանայ զիր ընկերոջ զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն խլել, 

նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Եւ թէ իսկի 

եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի,  իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ 

երաշխաւորաւք եւ թղթով  խոստանայ որ այլ չայնե՝ ու զոր արար՝ նա ապաշխարէ 

ու քաւէ - 59. Եւ թէ դիմադարձել է այն յորոյ կապած է, նա ով որ արձակէ կամ կարգ 

տայ՝ նա ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ 

յեպիսկոպոսացն: - 60.  Եւ իրք որ եկեղեցւոյն լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ 

իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել ինչ ի պետքս է  նա երբ 

նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. Եւ թէ ոք վասն աւեր 

եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա 

առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ - 71.  ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն 

ազգ ուննայ կամ ընկերակից, նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ 

տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: -72. Ընդդէմ Աստուծոյ 

իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան  կամ այլ ազգ 

գլխաւոր եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր 

իրենք չուզենան – 73. Վասն որ զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ - 74. Եթէ ոք 

զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է 

հրամել ընդ Մովսէս – 74. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է 

տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի – 74. Եւ զայնոք որ վասն 

ահու  կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ  

ընդունի զինք եկեղեցին – 75. Կու հրամայէ աւրէնքն, որ զքահանայի տուն եւ 

զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս կենայ, քան թէ  պաշտոնեալ եկեղեցոյ.  եւ ոչ 

զեկեղեցոյ հող, քաւէլ եկեղեցի կամ եկեղեցական: - 75. Եթէ ոք դատաստանի 

եկեղեցոյ աւրինաց կամ դարպսու … նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, 

որ մեռնի անսղալ – 76. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու 

վասն գրոց կարդալոյ կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ ուսմանց – 76. Եւ թէ եկեղեցւոյ 

կամ ի տանէ քար ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա՝ թէ տուն լինի՝ քակեն զինք – 78. Երբ 

սուտ երէց կամ զիտառ լինի ոք՝ որ կու  լինին շատք, ու  խաբեն զԱստուած եւ 

զմարդիկք եւ կամ սուտ գերէտարութեան թուղթ գրեն ու մատնէհարեն՝ նա երբ 

գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի, ու յայն  սուրբ տեղն 

յուղարկել՝ ում անուն զխաբէութեամբն ժողովքն կու այնէր եւ կամ ի յայն սուրբն 

տալ՝ յոր տեղ որ սուտ եղաւ ինքն: - 78.  Բայց թէ կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ 

ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78.   Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի յայտ 

ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն. թէ ոչ, որ զայս այնեն, նա  նզովք առնուն 
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յԱստուծոց՝ ով որ այնէ - 80. Ապա երբ խիստ թոյլ տվի՝ նա չոր հաց, կամ ի 

նշխարէն թող լնու զիր պէտքն: - 80. Եւ թէ վասն փրկութեան աշխարհի  կամենան 

զթագաւորն խրատել կամ մեռցնել՝ նա չկարեն իշխանքն – 81. բայց զխրատելոյն 

կամ զմեռցնելոյն՝ առանց թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել – 82. զի չկայ 

ամենեւին հրաման յաւրինաց, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն – 

82. ու վասն արծելոյ կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց՝ վարց կամ այլ աւելի 

պակաս չկայ: - 84.  Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն 

հանդիպի եւ կամ պիսակութիւն՝ թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ  հետ տարոյն 

ազատ են: - 86. Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ 

ու դնեն նա կարեն դնել մէկ դիհն եւ մէկայն, ու այն ընդունելի է: - 86. Եւ թէ ծառայ 

երթայ կինն յայրկանն ի տանէն՝ նա  զգինն այրիկն տայ. եւ թէ ի ծնաւղաց եւ կամ ի 

յեղբարց, նա նոքա տան – 86. են  /ճիշտը՝ էն/ կինն այլ այիկ չիշխէ առնուլ, քաւէլ 

այրն  տայ հրամանք կամ մահ գայ: - 88. Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ 

էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ  վասն ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ, կամ թէ ունի 

հանչաք մի ստացուածք, որ աժէ  զպատուիրանազանց լինելն – 89. Այրիկ մարդ 

զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ ի վաճառ երթայ կամ թէ ծառայ ընկնի,  ու 

համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90. Ապա թէ ի 

յայրկանն գէշ բարուց լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն անպատեհ 

ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. նա յառաջ 

պատեհ է որ կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք՝ որ կամ 

ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 92. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի 

չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ, կամ ի ծուռ 

հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ իր 

ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. եւ թէ վասն անհաստատութեանն կամ 

տվայտութեան, կամ թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ եւ վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան 

զինքն՝ նա զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն ու 

վճարվի զարիւնն –93. եւ կամ թէ զիր կինն ատէ զոք, եւ յիր սիրելեացն հոգցի խէչն 

տայ երթալ, ու զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94. Կին որ 

զայրն  դեղէ կամ ցլու  սպանել տայ – 95. Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ՝ 

մահադեղով կամ կախարդութեամբ կամ զինչ ցեղ ու լինի, եւ կամ թէ ցլու տայ 

սպաննել՝ նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն է 

դրել – 95. Եթէ ումեք կին ի բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ ինքն՝ նա 

պատեհ է ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն՝ թէ կինն  զցուլն է հարկել ու խաբել, թէ 

ցուլն զկինն: - 96.  զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձետն կտրեն, առաւել թէ ի 

կահրա բան լինի այրել: - 96. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին 

առնու՝ որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ, կամ հայնց անգամ՝ որ չկարէ իր ոք տեվել՝ 

նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98.  որ 

մէկն զմէկալն ծեծէ կամ սպաննէ - 99. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս  զարձակելն լաւ 
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կու հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան՝  բոզութիւն կամ 

կախարդութիւն  եւ որ նման են սոցա - 100. Այնոնք որ աներկեղութեամբ զիրենց 

պսակով կինն թողուն՝ առանց բոզութեան և կամ այլ իրաւնաւք պատճառանաց 

կոխեն զեկեղեցոյն պսակն եւ  թողուն զիրենց կաննին՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս 

որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէ ի դուրս մնան: - 100. 

Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ  տայ իր 

զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102.  Եւ եպիսկոպոս որ հրաման տայ կամ թուլացնէ 

զայս՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 104. Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ 

աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, 

կամ թէ իր այլք շատ իրք  տանին՝ նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. Քահանայ՝ 

որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ ակամայ՝ առանց 

յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ ազգացն՝ պսակէ՝ նա զկարգն կորսնէ: 

- 105. Ապա երբ փախաւ՝ թէ բոզցել լինայ, եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ 

պատճառ՝ նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106. Կին՝ որ վասն մեղաց ի 

ծառութեան  տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է  սորա … զի արք կանայս  առնին եւ 

կանայք յարանց եղեն … բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն անսղալ առնու – 

106. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ 

զայնոց՝ որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ՝ կամ պեղծ բորոտութիւն 

ուննան՝ նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. ապա թէ  դիաթէկ 

այնէ՝ նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ 

պակսեցնել: - 109. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ ու լինին՝ փեսայ կամ  

այլոք, որք՝ ի դուրս են ի հաւրն սերմէն՝ նա այնոնք ժառանգ ոչ լինին –109. Ապա թէ 

թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի  

ժառանգութիւն – 111. Զի գրեալ է յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն 

եւ ի յուխտ եւ կամ  աստուածպաշտութեան կարգ երթայ …նա նզոված է յԱստուծոյ 

եւ յաւրինացս: - 113-114. Զի թէպէտ եւ Քրիստոս հրամայեաց թէ՝ որ ոք եթող զհայր 

կամ զմայր, եւ զայլն որ ի կարգի՝ բայց ու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս 

հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ 

այնէ, հաւրն կամաւք այնէ - 114. Վասն որ տղայն քշտէ հաւրն կամ մաւրն – 114. 

Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա 

մեռանի, կամ անարգէ կամ բամբասէ՝ մեռցի – 114.  Հարցանէն յաւրէնքս վասն 

անընկմահու՝ թէ լինի իրենց թաղումն կամ պատարագ - 114. Կու հրամայէ 

աւրէնքս թէ՝ մի՛ դներ պռիստիմոն եւ գրավ վասն քո … երկու երկնաքարերի թէ որ 

է լավ  կամ կտրուկ: - 116. որ թէ ոք  գրաւով զմարդոյ տուն կամ  զտեղ կամ 

զհայրենիք շահի – 117. Այսցեղ լինի եւ թէ կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի 

հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի՝ նա պակասն ի յայնոր քսակն է - 117. Վասն 

ոսկոյ  արծաթոյ կամ անասնոյ կորուսած կամ զինչ որ լինի – 117. Եթէ  ոսկի կամ 

արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի  կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ  կամ 
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երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117. եւ 

հանդիպի երթալ այլվայ շահել կամ դարձնել զիրքն – 118. Եւ թէ լինի որ տեղոյն 

կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ՝ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա 

զինա բանն՝ զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ՝ նա  չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է 

մեղանքն՝ որ զվզենն վճարէ: - 118. Նոյնպէս եւ թէ անսուն կոտրէ կամ կորսնէ կամ 

պակսեցնէ՝ նա  վճարէ. զի կու հրամայէ աւրէնքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն կամ 

զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել 

զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար  լինել – 119. Եթէ ոք մի տուն 

վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող 

լինի իր վճարն – 119. Ու թէ տանն ծախաւղն մեռել լինայ ու  կամ գնաւղն՝ նա 

որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել հետ տարոյն: - 120. Ապա տուն, որ պարըսպի 

ընդ դրուցէ լինի. նա այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է համարած – 120. 

Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ յիմէ 

վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ  դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն կամաւք լինի յիմելոյն 

պոմանն:-120. Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից 

առջեւ լինի հաստատած, որ  չլինի գողունի՝ կամ ի հնոյ կաղ՝ կամ փըքոտ կամ որ ի 

գետ նստի  եւ չանցնի ընդ կարմուջ՝ կամ հաւկուր՝ կամ քշտան՝ կամ հարուն: - 121. 

նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր երթայ – 121. Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան 

լինի, կամ ամուլ՝ նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի պոմանն, որ դրվի ի 

վերայ: - 122. Վասն հողոյ կամ գետնի ծախելոյ–122. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, 

թէ վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն ու 

գնէ՝ նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել 

ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ վճարել, եւ եօթն լուկ գրեցաք. թէ չէ յորդից յորդիք, 

կամ վճարի գինն թխթով եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123. Եւ որ մեղուք 

վաճառեն, նա թէ թէ աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով 

դնեն պոման, կամ կոթրու: - 123. Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի՝ նա ի 

գնողէն ի վայր երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ 

ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա  անցած լինի, նա երբ ժամն գայ՝ նա ի 

ծախաւղն դառնայ. բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն է հասել. թէ ի կերակրոյն կամ 

տարոյն պեղծութենէն անցնի՝ նա գնաւղին է: - 123-124.  Վասն որ կարաս ծախէ 

կամ այլ ազգ անաւթ – 124. Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ … որ թէ ի նոյն 

տարին որ գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է  բարի: Ապա թէ ոչ, նա թէ ընդ 

վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փրթի՝ նա վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն եւ 

զգինոյն կէսն: - 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ՝ որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ 

պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո կամ ի յայլ իրաց – 124. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց 

զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ՝ նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա 

վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 124. Եւ արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան 

լինի, կամ հարուն, կամ աւեր ծածկած ի մարմինն – 126. եւ զայնոք որ ծեծնաւք 
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չըղորդին հետ երեք դարպայի քըշտանացն՝ նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն 

բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ կամ խոռել կամ մեռցնել: - 127. Բայց 

այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն՝ նա այս է որ չորեքկին վճարեն – 127. Եւ 

զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ դրամ հարթեն՝ անխեղճ առ պարոնութիւնն՝ զձեռք 

կտրեն ի պակասն: - 127. որ թէ ծախէ զիր բաժինն կամ տայ՝ նա ընդունելի է առ 

Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128.  Նոյնպէս եւ  թէ որդի առանց հաւրն ու եղբարցն եւ 

կամ քոյրվտոցն կամաց եւ աւտրէ եւ ծախէ - 129. Բայց թէ վասն աղքատութեան 

մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ պոմնով, եւ տայ՝ թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու տուր 

ինձ զիսայ չաք դեկանս՝ ինչվի հանչաք մի ժամ՝ նա ի յայն սահմանեալ ժամն կամ ի 

յոր ժամ ուզէ՝ որ դառնայ ի յինք իր պոմնովն եւ վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ 

ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129.  եւ յորժամ կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել 

զպարտն՝ նա ազատ է /գրքում՝ ազատէ/: - 133. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով 

կին այնել՝ նա կարաւղ է, եւ թէ իր որդոյ կամ ազգի կամ ճորտոյ տալ՝ նա պատեհ է 

- 133. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ՝ կամ զակռայն ձգէ՝ նա 

ազատէ զծառայն, զի զիր գինն էառ: - 134. Եթէ ոք զիր անսունքն թողու որ երթայ 

զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի՝ նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի 

յիւրոյն տան – 135. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ 

թէ վասն է՞ր արար՝ չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ թէ կամաւք ու 

յոչ կամայ. եւ թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան՝ նա զվզենն վճարէ ու կամ զինքն 

այրեն – 135. կամ զինչ ցեղ որ լսէ դատաւորն յերկուքէն եւ ի վկայից ու ի 

դրացներոյն, եւ ըղորդ զիրաւունքն անաչառ այնէ: - 136. Վասն որ  գրաստ կամ 

ընջուղ ուննայ քշտան – 136.  Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու 

ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա քարկոծեն 

զինք եւ զիւր տէրն, եւ կամ  գնէ ինք զինք ի դարպսէն – 136. Ապա թէ մարդ սպաննէ՝ 

նա տայ զարեան գին, կամ զինք սպաննեն նորա փոխան – 137. Եւ թէ յիւրոցն 

սպաննէ՝ ազատ կամ ծառայ՝ նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ 

եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 138. Բայց թէ իսկի ներողութիւն լինի, որ կարէ 

զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի մահ 

ապաշխարէ ի զնդանն, նա այդ ի դատաւորին կամքն է - 138. Վասն որ սպաննէ 

զմարդ ի լեռն կամ ի դաշտ – 139. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք՝ ի լեռն կամ ի 

դաշտ՝ նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան … ու չափեն թէ ի յոր շինու ի 

մաւտ է սպաննածն – 139. Վասն որ տղայ զտղայ վնասէ կամ խոցցնէ - 139. Եւ թէ 

վնասէ տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա նոյնպէս ի հասակն հային 

ու ի խոցն, եւ զդեղգինն յայնոր վերայ դնեն: - 140. Եւ թէ ի զգայութեան հասակ 

լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի այնոր՝ որ տայր գրաւ յընկերն 

զի գրաւ դնէր – 140. Եւ թէ գրաւով ծանդր իրք վերցնեն՝ կամ ուժփորձուկ այնեն … 

նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ կէս 

վնասուն տէր է - 141. Եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ զայդ այնէ, մանաւանդ քահանայ 
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կամ եկեղեցական – 142. որ սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն – 142.  Եթէ ոք 

զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ՝ 

կու հրամայէ աւրէնքս որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք … ապա ինքն յայնցեղ 

մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Վասն որ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ - 144. 

Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ 

ական լինի, եւ ատամն ընդ ատաման – 144. Ու դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ այլ այնէ՝ 

նա մեռնի, եւ կամ զինք կենդանի թաղեն, ու կամ ի զընդանն կենայ ու մեռնի: - 144. 

ապա զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն տուգանք, եւ զդեղգինն ու զբժշկերոյն 

/ծն.զբժշկելոյն/ կամ ի յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. Եւ այլ մանտր մանտր 

ծեծերն՝ որ լինեն կապոյտ կամ անարգանք կամ քաշել ուժով նա կու հրամայէ 

աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145. Բայց թէ ի գին հանեն  

դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ 

ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

որ թէ մարդ ուժ այնէ տառպել՝ մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ՝ կամ 

կտրէ, ու գայ դատըստի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ – 145.  Վասն որ 

դատած կամ մատնած լինի ի մահ – 146. Արուեստաւոր, որ զումեք վարձ առնու, որ 

իր իրք շինէ կամ կապլով բան այնէ, ու չայնէ զբանն …  կամ դարձնէ ըզվարձն եւ 

զնիւթն զոր առել լինայ՝ ի լման, եւ նա զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին 

տեսովն առնու: - 146. Եւ թէ չարկամ յիշվէ կամ ծեծէ ու տանի՝ նա չտայ վճար: - 147. 

Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ հասարակաց այրեցմանէ՝ ու այրէ՝ նա  չտայ 

վճար – 147. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի  պահ տվածն՝ վասն 

յիմելոյ՝ նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. Այն, որ զիր ընկերն ի 

պատերազմ ընդ խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ կռուին ընդ իրար, 

նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ  չունի մեղք – 150. եւ ապա յայլոց առնուլ ու այլոց 

տալ կամ բաժնել: - 151. Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած 

սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր դնեն՝ հայնց, որ  այլք չզրկվին, ինչվի լցվի – 151. Եթէ 

ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու  սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով 

մեռանի՝ նա արեան տէրն է: - 151.  Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր  լինի 

այն բանին՝ նա չկա մեղ – 152. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, 

եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն 

այնոր վնասի՝ նա անպարտ է: - 152.  Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ քար, 

եւ կամ յանմուղ գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի՝ նա արեան տէր է - 152. եւ շատ 

սպաննութեններ կու լինի ընդ խալատն. եւ է որ կամաւք, եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ 

զցաւն ու այնով սպաննէ, կամ որ ընդ ընկերն մախայ եւ այնով, կամ որ զաշկերտն 

խակ բաժնեն ու հրամանք տան – 153. Եւ որ ի հիւընդին  դեհն լինին պատճառք՝ նա 

այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ 

կամ յայլ այսպիսեացս, եւ կամ ի ծառութրացն յանարիութենէ: - 153.  Եւ դեռ կարէ 

լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, 
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կամ որ վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ. նոյնպէս եւ թէ խոց լինի ճեղքել կամ 

կտրել կամ խարել: - 153. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել, որ թէ 

կամաւք լինի սղալն եւ կամ վասն պզման՝ նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 

154. Եւ թէ մարդ փայտ կենայ ու կոտրէ, նա փրթի կացինն ու դիպի եւ մարդ 

սպաննէ. եւ թէ փայտ կամ քար գլէ, նա գայ դիպի ու սպաննէ, եւ կամ յայգոց կամ 

յածոց պահել քարէ եւ սպաննէ. եւ կամ թէ ի քար լուծելն ի ծառ, նա անցնի ու դիպի 

եւ սպաննէ,  եւ թէ փակչի ի ծառն ու ի հետ ժամանակի ընկնի ու սպաննէ զմարդ. եւ 

կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի, կամ վարդապետ, 

զաշակերտ կամ մայր զդուստր, կամ սկեսուր զհարսն, կամ պարոն զճորտ, կամ 

տիկին զծառեկան՝ որ մահ լինի զինչ ցեղ ու է. կամ թէ ձիով դիպի,  կամ թէ սայլ 

կոխէ եւ սպաննէ կամ հետ որսոյ կամ ընդ վայր նետէ, նա դիպի եւ սպաննէ. եւ այլ 

ազգ սպաննումն՝ որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր հետ եղբաւր դանակ կամ  

թուր քաշէ եւ ի հետամտէ, նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ, եւ կամ 

թէ մարդ, որ ի մարդասպներոյ ի մէջ ընկնի՝ եւ կամենան զինք սպաննել, նա 

դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ՝ նա այս ի կամայն եւ յոչ 

կամայն ի խառն է բանս: - 154-155. Եւ կամաւորն այն է, որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի 

վայր դնէ, ու սպաննէ, կամ քարով քշտէ, նա այն  հայնց է զէդ երբ թրով եզարկ ու 

եսպան: - 155. որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ … յինչ ազգ 

պատճառանաց վերայ ու լինի՝ նա  կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156. Եթէ 

ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան ածէ, 

որ մեռանի՝ նա մահապարտ է - 156. եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի՝ նա բժշկին եւ 

զդեղերոյն ծախքն ինք տայ – 157.  Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է իրաւունքն. 

բայց թէ ներեն վասն խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն: - 157.  եւ ի յայն այլ 

երեւնայ որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի, կամ ի միտքն եւ կերպն ի ուրախնայ եւ 

խնդայ – 157. Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ 

վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն – 157. Մի՛ ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն՝ 

կամ զկարաւտելոց իրաւունքն՝ կամ զայնոց որ ի քաղաքաց ի քո բան բերես – 158.  

Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով՝ նա զվարձն տայ ու զամանն. եւ 

թէ կորսնէ կամ կոտրէ՝ նա կամ գտնու կամ վճարէ զինչ արժենայ: - 159. Եթէ ուրդի, 

որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի 

խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած լինայ՝ նա այն այլ ցեղ է, ու զայն զնտանոք եւ 

ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159.  Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու 

լինի՝ ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ կոտրի կամ գողնվի կամ ծեծեն ու 

տանին՝ նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է 

կոտրվել – 160. եւ թէ ի վերայ սրտի լինի եւ կամ վասն ոխակալութեան, եւ ի դուրս 

ի վնասէն՝ նա զայն զարկն իր քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. Եթէ 

ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ ուրեք փակած կամ ընկած 

կամ կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163. երբ 
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ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել 

մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հարիք է - 164. Վասն որ զձին ի բան տայ եւ 

կամ այլ ազգ գրաստ – 164. Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան եւ կամ զայլազգ 

գրաստ եւ կամ այլ անսուն, եւ յղրկէ ուրեք ի բան, եւ տանի նա ի ջուր. կամ ի կապ 

կամ ի փոս, կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, ու վնասի կամ մեռնի՝ նա պատեհ է որ 

աղէկ իմանան  զպատճառն, եւ զտալն ու զյուղարկելն եւ թէ ինչ ցեղ էր, 

արտորանաւք էր, ու զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն թէ յոր չաք էր, կամ թէ  ինչ 

ցեղ վնասեցաւ կամ պատռեցաւ – 164-165. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛ գահել, ու 

նա գահեց, կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ մեռնի՝ նա թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝ 

նա վճարել պիտի: -165. Թէ բանտվաւղէն լինի, ու ասէ թէ՝ գահէ կամ վարէ, եւ նա  

զհրամանքն կատարէ ու մեռնի՝ նա անպարտ է - 165. նա թող պատրաստի որ 

չթուլացնէ Աստուած, որ յինք կամ յիր մարդիքն գայ այն ցաւն. թող աւետարան տայ 

կարդալ, եւ Խ աւր պահէ, ու զայն անսունն զենէ, ու  անաւրինաց ծախէ եւ կամ 

բաժնէ: - 167. Վասն որ անսուն մտէ յայգի կամ յածուք – 167. Եթէ անասունք մտեն ի 

յայգի  կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու  

գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն 

անասնոցն տայ  այնել՝ նա  հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի, նոյնպէս եւ 

քշտելն ու կոտրելն կամ վճարն վնասու, որ պարոնն զիր հնգակն առնու  ի վճարէն: 

- 168. եւ թէ սպաննէ կամ կոտրէ՝ նա արժան է: - 168. ու թէ զարկ այնէ կամ խոց՝ որ  

ողջնալ կարէ՝ նա զոր խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ - 168. կամ թող 

երթան յանշէնն, որպէս սահմանած է իրենց: - 169. խոզրարծ պիտի դնել, կամ  

զմաւտակայ շինութիւնն քակել, զոր  տեսնուն պատեհ, եւ կամ սպաննել եւ ի 

շինութենէն վարել: - 169. որ չտան թոյլ  որ ոք  յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ 

գեղ շինել կամ նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 170. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ 

զայն գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի շինած՝ որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն 

եւ գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն՝ նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. Եւ մէկ 

պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ նա երկուքին լինի. եւ այնով արձկնայ շէնն, ու 

արգիլել բնավ չէ պարտ, կամ տեղ որ այգի չէ, նա խնայել դնաւղացն – 171. եւ թէ 

խոշոր այնէ կամ մանդր զալիւրն՝ նա ինքն զաւիրածն առնու եւ զտէրն յաղէկ 

ալիւրէ վճարէ: - 171. Եւ կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ զրկէ՝ 

նա տուպլ առնուն յիրոյն եւ ի նա տան: - 172. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինա նա 

դատըստանին և վճար լինի ըստ մեղանացն. ի լման վճար կամ կիսավճար – 173. 

Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ  արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ 

չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ԿԱՄ /գոյ./ - Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ /ծն.կամք/ 

է - 98. եւ ինք զիր կինն առնու անպատճառ, քաւէլ թէ չլինի եկեղեցոյ կամ: - 106. որ 

պարոնին գիտելովն եւ կամովն /ծն.կամելովն/  լինի – 109. 
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ԿԱՄԱԹ/Ք/ - Վասն որ թէ երկու մարդ զիրար ծեծեն որ չլինան կամաթք – 18. Եթէ 

երկու մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք լինին՝ նա տուգանքն սակաւ 

լինի այնոր: - 18. 

ԿԱՄԱՅ - Եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ՝ մեռնի. եւ թէ յոչ կամայ սպաննէ՝ 

երկու ձեռսն կտրվի եւ զարեան գինն վճարէ - 10. Եւ թէ յոչ կամայ /ծն.կամաց/ լինի 

սպաննութիւնն՝ նա կէսն այսոր է գին որ ի դարպասն տան – 11.  Եւ թէ յոչ կամայ 

լինայ՝ հնար չկայ – 11. Եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն 

ընդունած, եւ ոչ եկեղեցեաց աւրհնէքն՝ եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն եպիսկոպոսին 

հակառակութեամբ եւ յոչ կամայ /ծն.կամաց/  այնէ: - 28.  եւ ի յայս տեղդ մեծ 

փնդռաւղութիւն պիտի, եւ հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի յաղչկնին, եւ յոչ կամայն 

խրատումն այնել, եւ կամաւքն՝ ներումն: - 97. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա 

պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար՝ չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ  

ի՞նչ  ցեղ, եւ թէ կամաւք ու յոչ կամայ – 135. Վասն յոչ կամայ  սպաննութեան – 142.  

Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ՝ ի կամայն է եւ յոչ  կամայն: - 153. Վասն կամայ 

եւ ակամայ մարդասպանութեան – 154.  նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է 

բանս: - 155. Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա դեռ 

կամաւոր է համարած, եւ երբ  խիստ ողորմութիւն այնեն իր՝ նա զկէսն տուժի. եւ թէ 

սպկիկ  յոչ կամայ լինի՝ նա կէսն է - 156. Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն հայել 

պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ. եւ 

չարութիւնն ու ի յոխն՝ եւ կամայն եւ ի յոչ կամայն – 157. 

 ԿԱՄԱՏ – նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ 

/ծն.կամատք/  քաւութիւն է դրել – 95. Տե՛ս     նաև    ԿԱՄԱԹ/Ք/ 

ԿԱՄԱՒ -  նա չէ բնաւ արժան զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն՝ որ ինք իր կամաւ 

ուզէ եւ սեղան տայ պարոնաց՝ թէ զիս եպիսկոպոս դիք – 27. եւ գան ազգն նորա եւ 

ասեն՝ թէ կամաւ սպաններ: - 33. Եւ զկամաւ սպաննութիւններն՝ աշխարհական 

պարոնայք գիտնան, եւ  զակամայն եկեղեցին: - 33. Քրիստոս հաւր կամաւ արար 

զինչ եւ արար յերկրի – 114. են, որ ի խելք են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին – 115. 

ԿԱՄԱՒՈՐ - եւ այսպիսիքս ամէնն կամաւոր սպաննումն է համարած ի  

յիրաւունքս: - 153. Եւ կամաւորն այն է, որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու 

սպաննէ - 155. Եւ այսոնք են կամաւորք /ծն.կամաւորքն/ եւ ակամայք, եւ որ 

յերկուքին մէջ սպաննութեներն: - 155. նա կամաւոր սպաննութիւն է համարած, եւ 

սպաննութեան իրաւունքն այս է, որ եւ ինք սպանվի: - 156. Նոյնպէս եւ թէ յոչ 

կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա դեռ կամաւոր է համարած – 156. 

Նոյնպէս եւ զյղին ձգեցվոր այնէլն կամաւոր պատճառանաւք: - 174. 

ԿԱՄԵԼ - Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի դուրս ձգվի՝ ինչվի հայնց գոյ ի խելք՝ 

զէդ առաջնորդն կամի: - 38. Եւ ապա թէ այլ իրք յաւելնայ, նա տայ ում կամի: - 46. 

եւ զծխերն տայ ում կամի – 52. Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինի իշխանացուցել, 

նա ինք կարէ ձգել.  երբ կամի – 81. նա իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու 
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խրատել եւ այնել զինչ կամին – 82. ու ազատ է  յիմմէ, կարէ ամուսնանալ ում կամի 

– 98. նա ելնէ առնու իր այրիկն եւ զինչ կամի՝ զայն այնէ: - 110. Եւ թէ քահանայ լինի 

հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք առջընդրեց ու եսպան զայն՝ որ 

զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր՝ նա  չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. 

ԿԱՄԵՆԱԼ - Եւ թէ իշխան կամենայ յայսոց շինել, նա թագաւորին հրամանով շինէ: 

- 9. որ կամենան զինքն ու զիր ընկերքն սպաննել – 31. նա երթայ առ եպիսկոպոսն՝ 

եւ երբ յիմանայ եպիսկոպոսն՝ նա զինչ կամենայ /ծն.ուզէ/ կարէ այնել – 31. եւ թէ 

զառաջադիմութիւն եւ զմեծութիւն ոք ստանալ կամենայ՝ նա պատեհ է, որ  զամէնն 

հարկեւորէ - 34. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն 

վանացն է. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի եւ 

կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52.  Եւ թէ վասն 

փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել կամ մեռցնել՝ նա չկարեն 

իշխանքն – 81. քաւէլ թէ կինն կամենայ, ու հաշիւ այնեն ընդ իրար՝ որ դնէ զինք ի 

տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ կին – 89.   Եւ թէ կինն այլ այրկան 

չկամենայ լինալ՝ նա իր յոր տեղ ուր կենայ կինն՝ նա պարտի այրիկն, որ զիր 

ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի – 89. 

Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի յիր աւուրքն զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ 

պատրիարքութեան աթոռն ի  յԵփեսոսէ ի Կոստանդունապաւլիս փոխել եւ անդ 

հաստատել. եւ զՄաթէոս աւետարանչին աթոռն յԵրուսաղէմ, զի կամեցաւ զայնոք 

փառաւորել: - 65. Մենք հարքս կամեցաք, այլ ոչ սուրբն Բարսեղ: - 73. Եւ ո՞վ գիտէ՝ 

թէ փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ կամենա /ճիշտը` կամենայ/ կինն, նա շատ 

դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ անարգեց զպսակն եւ 

կոխեց: - 91. Ապա թէ չկամենայ՝ նա կտրեն զձետն: - 97. նա թէ կամենայ առջի այրն 

այլվայ առնու զինքն – 98. Վասն որ զծառայն կամենայ կին առնուլ – 107. Եթէ ոք 

ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք, 

որ զիր ծնաւղքն լայ – 107. հայրն կամենայ զինք պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն 

– 115. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել՝ նա կարաւղ է - 133. եւ 

կամենան զինք սպաննել – 155. 

ԿԱՄ ԹԷ    -    Տե՛ս   ԿԱՄ 

ԿԱՄՔ - Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ՝ նորա արեան վրէժխնդիրն 

թագավորին է - 11. Զընդանելն ըստ թագաւորին կամացն լինի – 11. Եթէ այր եւ եթէ 

կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր 

յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն. քահանայութեանն 

կամ ծխերոյն չկարէ դնել առանց եպիսկոպոսին կամացն եւ հրամանացն: - 49. 

զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց /ծն.կամացն/ - 49. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ 

ի հարկ դնել, նա հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք  հանել ի հարկէն  առանց 

պարոնին կամացն: - 50.  Եւ թէ ուսցնաւղն լինի տառապեալ՝ նա թէ իր կամաւքն 

զիր վարդապետն քընքշեցնէ եւ տայ իր իրք իր կամաւք /ծն.կամով/,  նա այն հերիք 
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է հոգեւոր սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. ու այրկանն 

կամաւք խրատվի կինն – 96. եւ հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի յաղչկնին, եւ յոչ կամայն 

խրատումն այնել, եւ կամաւքն՝ ներումն: - 97. Վասն  թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ 

հաւրն կամաւք – 102.  Եթէ ոք  իրաւնաւք հաշիւ այնէ  ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ 

առնու հանէ յանձէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102. Եւ թէ 

գրէ կտակ, եւ զիր ծառայն իւր ժառանգ դնէ՝ նա կարաւղ է հայրն զանհնազանդ 

որդիսն զրկել, եւ ծառայի տալ ըստ իր կամաց /ծն.կամացն/: - 109. Եւ այն որդին որ 

… առանց կամաց հաւրն առ այլք երթայ՝ նա այլ խիստ այն է  անիծած յԱստուծոյ եւ 

յաւրինաց: - 113. նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 

114.  Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ 

յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն կամաւք  լինի 

յիմելոյն պոմանն: - 120. Եւ վաճռնոյն սահմանն այս է՝ որ երկուքին կամաւք լինի եւ 

վկայաւք: - 128. նոյնպէս եւ թէ որդիքն ծախեն՝ նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու 

քոյրվտոցն կամաւքն, զի թէ կամաւք չլինի՝ նա թէ և թուխթ ու ձեռնգիր լինի տված՝ 

նա ըղորդ ժառանգութիւնն չխանծրի – 128. Նոյնպէս եւ թէ որդի առանց հաւրն ու 

եղբարցն եւ կամ քոյրվտոցն կամաց /ծն.կամացն/ եւ աւտրէ եւ ծախէ. ապա որ 

կամաւք եւ աւտրէ ու ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. նա կոչէ 

զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն, եւ թէ ի գեղ լինայ՝ նայ զգեղջին երէցն, եւ երեք 

վկայով գրել տայ զիր իրքն. ու սահմանէ հոգոյն եւ իր ետմնացողացն ըստ իր 

կամաց /ծն.կամացն/ - 130. չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել, քաւէլ թէ պարոնին եւ 

եկեղեցոյն կամաւք – 132. ապա թէ մեռնի ի դուրս՝ նա զորդիքն չկարէ ի կահրա  

տանիլ, քաւէլ իր կամաւքն /ծն. կամօքն/ երթայ: - 134.  Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ 

առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար՝ չարկամութեամբ արար 

եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ թէ կամաւք ու յոչ կամայ – 135.  եւ թէ կամաւք էր ու վասն 

չարութեան՝ նա զվզենն վճարէ ու կամ զինքն այրեն. եւ թէ յոչ կամաց՝ ի հեռուէ 

բերէ հողմն՝ նա զկէսն, եւ թէ ի մաւտէ՝ նա միատակ վճարէ: - 135. նա այդ ի 

դատաւորին կամքն է - 138. նա ի դատաւորին կամքն է, թէ վասն իր հոգոյն խղճայ 

եւ խրատ մէն տայ: - 141. Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք զքշտածին կամաւք 

/ծն.կամաւքն/ զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, կամ 

ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. ապա թէ իր 

կամաւք վնասէ՝ նա վճարէ: - 148. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան վնասէ, նա վճարէ՝ յիր 

քսակէն: - 148. ապա թէ իր կամաւք լինի եղել ու վարձով՝ նա անպարտ է: - 153. եւ 

շատ սպաննութիւններ կու լինի ընդ խալատն. եւ է որ կամաւք, եւ է որ չգիտէ եւ 

չճանչէ զցաւն ու այնով  սպաննէ - 153. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ 

ճշմարտել, որ թէ կամաւք լինի սղալն եւ կամ վասն պզման՝ նա զէդ մահապարտ 

զինք սպաննեն: - 154. Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի՝  նա այն 

ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի 
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կամացն /ծն.կամայն/  է եւ ոչ յակամայն՝ եւ միջակ լինի սղալանքն՝ նա տուգնաւք  

եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն – 154. նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ յոչ 

կամաց լինի՝ նա այլվայ կէսն է տուժանացն: - 156. Եթէ ոք, որ կատարեալ 

հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ նա մահապարտ է - 156. Վասն որ 

մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ - 159. Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա 

պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած լինայ՝ 

նա այն այլ ցեղ է - 159. նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ 

իր կամաւք /ծն.երկամոք/  է կոտրվել – 160. Եւ մեղանչելն  կամաւք չէ քանց իրք, որ  

արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն 

մոռնայ ու ի յետ ձգէ ի մտաց – 162.  Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ 

արծաւղին կամաւք /ծն.կամօք/ է … նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ԿԱՅԷՆ - Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ … իր  եկեղեցոյն տայ, զաղէկն եւ 

ոչ զվատն՝ նման Կայէնի՝ որ ընտրէր ու զվատն անէր: - 45. 

ԿԱՅՍՐ - Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի յիր աւուրքն զՅովհաննէս 

աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ ի 

Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65. 

ԿԱՆԱՆՑ ՎԱՆՔ – նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ 

ազգականացն պառկելիքն եւ հալաւն սաւլերն եւ գաւտին՝ եւ այլ այսպիսի ըռահ ի 

կանանց վանքն երթայ – 44. 

ԿԱՆԳՆԵԼ – որ չկարէ իր որդին եւ ոչ այլ մարդ դիմադարձ կանգնել: - 8. Եւ Զ դասք 

են սարկաւագունքն. եւ սքեմով նոյն են, բայց անգաւտի կանգնին /ծն. կանգնեն/՝  եւ 

ի ձախ թեւն ուրար: - 66. 

ԿԱՆԴԱՐԱՅ - Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ քաղաք եւ բերդ՝ եւ մեծ 

գետոց կանդարայ՝ եւ հոգետուն ի վերայ մեծ ճամփնի – 9. 

ԿԱՆԴԻՏՈՐԱՅ - Երրորդ դասք կանդիտորայն /ծն.կանդիտարայն/ է, որ ոսկի 

խշտերն շալկեն: - 68. 

ԿԱՆՈՆ - զի մենք յայս կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: - 36.  զի ես Սմբատ 

սպարապետս փնդռեցի ի կանոնքն եւ գտայ – 62. Եւ այս հանչաք էր գրած ի 

կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած, զոր թէ գնացած էր՝ նա պատեհ էր: - 62. բայց 

մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաք մի այլ յաւելցուցաք հարկաւորապէս: 

- 72. Զայս ի կանոնքս չաք մի գրեցաք – 73.  յառաջի կանոնքն  չկայր այս որ կարէ 

վասն անհնազանդութեան թողուլ – 84. եւ կանոնքս ըղորդ է: - 106. Ամ թէ ի կանոնք 

/ծն. կանոնքն/ ընկնի եւ յեկեղեցոյ խոստովանութիւն նա սպաննաւղացն կարգ եւ 

ապաշխարանք ճանչած են առ վարդապետերն: - 155. Վասն  դատաստանաց եւ 

կանոնաց – 161. Կանոնք եւ դատարանք այսով բաժնին յիրացմէ՝ որ կանոնքն  բերդ 

է, եւ երբ մեղանչական իր բերնովն ասէ զիր մեղանքն՝ նա  ապաշխարութեամբ 

քաւել տան – 161. Ամ թէ զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն՝ նա տան 

անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն: - 162. Եւ թէ ի 
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խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ - 

163. նա այն կանոնացն է հասել, եւ ոչ դատաստանի – 166.  նոյնպէս եւ ամէն իրք որ 

դիւական լինի ստոյգ՝ նա կանոնացն է գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 166. 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ – ոչ իշխէ ի կանոնական  հրամանցս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել 

կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44. 

ԿԱՆՈՒԽ - Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն 

տարին, թէ՝ առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. Եւ թէ նեղածն կանուխ 

տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա կարեն դնել մէկ դիհն եւ 

մէկալն, ու այն ընդունելի է: - 86.  որ քննեն եւ տնտղումն այնեն ի մուտն եւ ի 

տարին եւ ի կանուխն եւ յանագան– 127. 

ԿԱՇԱՌ – Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր 

իրաւունքն տանել ըղորդ, անաչառութեամբ եւ առանց կաշառոյ /ծն.կաշառոց/  եւ 

առանց ծուլութեան – 9. վասն որ ոք  զԱստուծոյ իրաւունքն կաշառոց ծախէ - 20. 

զԱստուծոյ իրավունս կաշառոց կու ծախէ - 20. որ վասն կաշառոյ /ծն.կաշառոց/ 

չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 30. Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ  

զկաշառն բառնան՝ որ բնաւ չբանի յեկեղեցիս Աստուծոյ: - 37.  Ընդդէմ Աստուծոյ 

իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է … որ վասն կաշառոյ /ծն. տալառոց/  

սոցա հայր դնէ - 73. Ապա երբ փախաւ՝ թէ բոզցել լինայ, եւ կենայ յայրկանն ի 

վերայ  այլ պատճառ՝ նա  հաշտեցնելն է կամ բաժնելն, ապա ոչ կաշառաւք եւ ոչ  

ծռութեամբ - 106. 

ԿԱՇԻ - Զի պատեհ է, որ լինի. որ վանքն կաշովն ըռովկի, եւ զմիսն տառապելքն 

ուտեն: - 55. 

ԿԱՊ - Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան … եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի կապ կամ 

ի փոս … որ վնասի կամ մեռնի՝ նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 165. 

ԿԱՊԱԼ -  որ ի քաղաւղացն տասնակ առնուն եւ ի կապալ հանեն: - 16. Եւ 

գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի 

կապալ հանելն՝ եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ 

սատանայապաշտք ի յայրել: - 53. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի 

յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն – 80. Վասն ջաղցաց եւ խանութի, որ 

կապալ բերէ - 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ՝ նա չէ 

պատեհ որ յիմէ վճարն – 120. Եւ ուր վաճառ լինի՝ նա զկապալն առնուլ պատեհ է - 

127. նա կապլնին թագաւորաց տըվաւքն պատեհ է որ երթայ:-127. Արուեստաւոր, 

որ զումեք վարձ առնու, որ իր իրք շինէ կամ կապլով բան այնէ ու չայնէ … նա զիր 

վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. ու չհարկին վասն 

կապլուն եւ շահուն: - 171. 

ԿԱՊԱՆ - Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ քաղաք եւ բերդ՝ եւ մեծ 

գետոց կանդարայ՝ եւ հոգէտուն ի վերայ մեծ ճամփնի եւ ի կապպնի երկրին: - 9. Եւ 
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տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զերսուն տարին մարդն չէ լցել՝ 

նա երէց չայնեն – 63. 

ԿԱՊԵԼ - Եւ զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ,  քաւէլ 

մեռած լինայ այն, որ կապեց /ծն.կապեաց/ - 26. ոչ իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր 

վանքն կապած լինի … ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում 

այնել: - 44. Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու զիր թպտիրն ի 

բանադրելն, զի եւ իր այլ կայ կապաւղ եւ արձակաւղ: - 47. Նոյնպես եւ թէ 

անպատեհ բանդրէ, նա զինք բանադրեն որ ապաշխարէ. բայց կապածն՝ այն  

կապած կենայ ինչուր իր տան արձակել: - 56. քաւէլ թէ աղչանք գրեն ի կապաւղն 

որ արձակէ: - 59. Եւ թէ դիմադարձել է այն յորոյ կապած է, նա ով որ արձակէ կամ 

կարգ տայ՝ նա ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ 

յեպիսկոպոսացն: - 60. Զի զայս ի Նիկիայի սահմանն ամրացուցել  են եւ կապել – 

61. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի յայս ցեղ իրք եկեղեցին կամ 

դարպասն – 80. 

ԿԱՊՃԱԿ - Եւ զկապճկերն /ծն.զկապճակն/ ըստ երկրին սահմանին այնեն, եւ ըստ 

ջաղցացն եւ ըստ ջրին ուժոյն – 171. 

ԿԱՊՈՅՏ - Եւ այլ մանտր մանտր ծեծերն՝ որ լինեն կապոյտ կամ անարգանք կամ 

քաշել ուժով նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 

145. 

ԿԱՍԿԱԾ – նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. 

ապա թէ իրն մէն լինի տարածն՝ նա այդ ի կասկած է - 136. 

ԿԱՏԱՐԵԱԼ - բայց թէ  զտուրտվելն կատարեալ լինի այրել, անհնար մեռնի: - 10. 

Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ … նա 

մահապարտ է - 156. 

ԿԱՏԱՐԵԼ - Եւ զհինկ պահուն աղաւթքն եւ զսաղմոսերգութիւնսն կատարեն 

անուշահոտ խնկաւք: - 37. նա զայնոց կարգն պատեհ է  կատարել:-115. Եւ 

զխոստումն, թէ  ելնէ՝ ինք կատարէ-130. բայց թէ երդնու եւ կատարէ, նա թող 

ապաշխարէ եւ քաւէ: - 149. եւ նա  զհրամանքն կատարէ ու մեռնի – 165. 

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ - Բայց ամէն բարոյ եւ առաքինութեան կատարումն սէրն է - 39. 

ԿԱՐԱՍ – Վասն որ կարաս ծախէ կամ այլ ազգ  անաւթ – 124. Ով աման կամ 

անաւթ ինչ վաճառէ - զկարասն յառաջ կու գրենք – որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց  

զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է բարի: - 124. նա վճարէ ծախաւղն զկարսի 

/ծն.զկարսին/  գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. 

ԿԱՐԱՒՂ - Ապա տեսէք՝ թէ այնոց պատիժն ի՞նչ է, կամ թէ երբ համբերեն իրենց 

կարաւղքն՝ ինչ մեղք այնեն: - 41. Եւ տայ եպիսկոպոսն ու կարաւղ վաներոյն 

հայրապետերն այնոնց կերակուր եւ հանդերձ – 77. 

ԿԱՐԱՒՂ Է  - Ու կարաւղ է թագաւորն յիր առողջութեան եւ ի մահուն կտակ գրել – 

8. Բայց թէ  խղճայ եպիսկոպոսն ի քակելն՝ նա կարաւղ է: - 56.  Եթէ ոք որ բաւլաւճ  
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լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա 

կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. կարաւղ է 

հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ ծառայի  տալ ըստ իր կամաց: -109. եւ թէ 

չլինի, ու տարի մի յիմէ՝ նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ 

զնորա՝ զինչ որ տուել է՝ նա  դարձցնէ: - 120. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով 

կին այնել՝ նա կարաւղ է - 133.  Տե՛ս նաև  ԿԱՐՈՂ 

ԿԱՐԱՒՏԱԾ – նա մեծ վարձք է, որ կարաւտածքն ուտեն եւ հագնին: - 44. 

ԿԱՐԱՒՏԵԱԼ – Մի՛ ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն՝ կամ զկարաւտելոց 

իրաւունքն – 158. 

ԿԱՐԳ,ԿԱՐՔ - նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21. Ամենայն որ 

զմկրտածն մկրտէ՝ նա կորսնէ զկարգն - 22. քաւէլ թէ ճշմարտեն որ անհաւատ կամ 

հերետիկոս լինի առաջին ձեռնադրաւղն՝ եւ ապա ձեռնադրեն, նա չկորսնէ զկարգն 

ձեռնադրաւղն: - 22. Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ 

կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 22. եւ 

այն որ կրկին կարգ էառ՝ նա զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ կորսնէ՝ եւ տուժվի ի 

դարպասէն իրաւամբք: - 22. Եթէ ոք ի եկեղեցւոյ ձիթէ՝ կամ յանաւթից … կամ յայլ 

իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ զիրքն – 23. Ապա թէ ի 

գողութիւն բռնվի՝ նա զկարգն առնուն – 23. Վասն ծառայից ժառանգութեան եւ 

կարգի – 25. Չի տալ հրաման աւրէնքս՝ որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն, 

եւ ոչ ի կարգ եկեղեցւոյ – 25. նա թէ կարգաւոր լինի՝ նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի 

յամէն երկրէն – 25. ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ եւ ի թէմ 

ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել՝ ոչ կարգ տալ եւ ոչ կարգ առնուլ բնաւ 

– 27. Վասն թէ որպէս եպիսկոպոս զոք դատէ կամ ձգէ ի կարգէն – 28. Եթէ 

եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ 

կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: - 28. Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ 

ելնէ անկեալն ի կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ 

ապաշխարէ - 28. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն 

սպաննաւղ է. եւ թէ հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ այսպիսիք – նա կարգ 

/ծն. կարգք/ քաշէ՝ զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն – 32. կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն եւ կորսնէ առ եպիսկոպոսն 

զկարգն /ծն.զկարգքն/ - 35. Եւ զայլ քահանայիցն եւ զժողովրդեան գալն ի 

ժամատեղն անսղալ ի կարգի պահէ եւ սահմանէ - 35. յամեն տարի հայրապետքն 

ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն, եւ ուղղեն զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ կագաց 

բաներն եւ հանեն զծուռն: - 36. նա սաստիկ պատուհաս կրէ՝ եւ ի կարգէն ընկնի – 

38. Եւ զայս ամէնս եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ պահել – 38. Եւ միաբանք տեղոյն 

պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ կարգովն հայնց, որ զէդ 

աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ իրար անցնեն – 43. եւ թէ 

չլսէ եւ ուղղի, նա ձգուի ի կարգէ: - 46. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ 
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զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց գտնուն՝ որ առնու, նա զկարգն առնուն – 54. 

ապա թէ զըղջայ ու մեղայ ասէ, նա եպիսկոպոսն կարգ դնէ որ քաշէ: - 55. Ու թէ այլ 

յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի – 59. ու թէ չառնու յանձն, նա զէդ հերետիկոս 

ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 59. Վասն որ ի կարգէն ձգեն եւ երթայ այլ 

տեղ կարգ առնու – 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի՝ զինչ ու լինի կարգն, եւ ջանայ 

այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ  տան  – 59. Եւ թէ դիմադարձել է այն 

յորոյ կապած է, նա ով արձակէ  կամ կարգ տայ՝ նա ծռութեան եւ յանդգնութեան 

կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 59-60. Եւ թէ ոք կարգաւոր 

ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ 

պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 60. ի Հայոց կանանց 

վաղ է ջնջած այս կարգս: - 67. Բայց ոչ է ամէն կարգերն մէկ ազգ - 72. որ սահմանէ  

եւ ուղղէ զիրենց կարգն – 73. Եւ թէ ընդ անգէտսն արար, նա  հինգպատիկ կարգ 

/ծն.կարք/ քաշէ քան զարժանն: - 75.  եւ թէ յանդգնի յայս եպիսկոպոսն՝ նա ձգվի ի 

կարգէն: - 80. Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն – 80. 

Վասն աւագ հինգշաբթի աւուրն կարգի – 80. Վասն այլ եկեղեցականաց կարգաց եւ 

պարտուց – 83. Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին – 83. 

Եպիսկոպոսն զերէցն եւ զսարկաւագն դատէ եւ ի կարգէ ձգէ - 83. զի ինք է տվել 

իրենց կարգն: - 83. Բայց վարդապետն չկարէ քահանայի կարգ առնուլ – 83. 

նոյնպէս եւ զմէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել, եւ 

կարգ դնել, եւ ի ժամէ կտրել, եւ ի ժամ այնել: - 84. Ապա թէ երկուքն իրար հալալ 

այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք – 87. Ու 

դնեն առջեւ եպիսկոպոսին, եւ զկնաթողացն կարքն կրէ - 92. Նա զէդ մեծ 

մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն ու վճարվի զարիւնն – 

93. Ապա թէ դառնայ՝ նա իր այնելոցն կարգ դնեն որ ապաշխարէ - 100. Եւ 

եպիսկոպոս որ հրաման տայ կամ թուլացնէ զայս՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 104. 

Քահանայ՝ որ զայս այնէ որ անասակաց պսակ այնէ … նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

Զի գրեալ է յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ 

աստուածպաշտութեան  կարգ երթայ՝ առանց հաւրն հրամանացն՝ նա նզոված է 

յԱստուծոյ եւ  յաւրինացս: - 114. Զի թէպէտ եւ Քրիստոս հրամայեաց թէ՝ որ ոք եթող 

զհայր կամ զմայր, եւ զայլն որ ի կարգի՝ բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք 

Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար  յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ է 

որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 114. զայնոց կարգն /ծն.կարքն/ պատեհ է 

կատարել: - 115. Վասն սահմանելոյ զկարգ ի բազրնոյն – 126. նա 

ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 

138. նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ, եւ ոչ 

պատարագ, ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ ի վարդապետէն հայնց կարգ /ծն.կարք/ քաշէ՝ 

զոր պատեհն է, որ դնեն: - 142. բայց կարգ /ծն, կարք/ չկայ՝ որ քաշէ, եւ ոչ տուգանք 

ի դարպասն՝ վասն սպաննութեանն: - 143. Ամ թէ ի կանոնք ընկնի եւ յեկեղեցոյն 
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խոստովանութիւն նա սպաննաւղացն կարգ /ծն.կարքն/ եւ  ապաշխարանք ճանչած 

են առ վարդապետերն: - 156. որ  թէ լաւնայ՝ նա իր չաք մի կարք դնեն ըստ ուժոյն – 

166. 

ԿԱՐԳԱԾ - Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ  հանէ՝ նա թէ 

խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին  լինայ – 97. Եւ թէ կարգածք 

կենան ի դստերացն ի յայլ տուն՝ նա այնոք երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն 

իրենց: - 109. Բայց թէ կարգած /ծն.կարգածն/  եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա 

հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն առնու, եւ ոչ հաւրեղբաւրորդիքն: - 110.  Եւ 

երբ կարգած քուրվտի կենան՝ դու զերկուքն մէկ աղբայր հաշվէ - 111. 

ԿԱՐԳԱԿԻՑ - Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ 

ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ՝ հայնց որ մէնակ մեռանի, նա 

առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21. Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ 

երկրին եւ գաւառին ու իր կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով 

եւ ընտրաւղութեամբ նստուցանեն յաթոռ: - 58. 

ԿԱՐԳ/Ք/  ԱՌՆՈՒԼ   -    Տե՛ս   ԿԱՐԳ/Ք/ 

ԿԱՐԳԱՒՈՐ - Եւ զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք. եւ ապա 

զկարգաւորացն եւ զաշխարհականացն եւ զայրուկնոջն: - 5. նա թէ կարգաւոր լինի՝ 

նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն – 25. Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր 

դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ 

գանկտել: - 28. Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյն ընդ 

թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել – 30. այն պարոնն, որ 

յիրիցվէ … հարկ առնու, նա անէծք է գրած այնոր. նոյնպէս եւ յեկեղեցականացն ով 

և լինի, որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ ի կարգաւորսն /ծն.կարգաւորքն/  խառնել: - 50. 

Եւ թէ ոք  կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա  զայնպիսին զէդ 

զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 

60. Վասն կենցաղավարութեան կարգաւորաց – 64. Ապա թէ եկեղեցական լինի, նա 

ընդ սուրբ եւ առաքինի կարգաւորացն դասն փարի – 64. նոյնպէս եւ զամէն դասերն 

կարգաւորաց /ծն.կարգաւորացն/  կարէ վարդապետն վասն  մեղաց տուժել – 83. 

ԿԱՐԳԱՒՈՐԵԼ - Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ 

կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 22. 

ԿԱՐԳ/Ք/ ԴՆԵԼ    -    Տե՛ս     ԿԱՐԳ/Ք/ 

ԿԱՐԳԵԼ – վասն զի յԱստուծոյ կարգեցաւ /ծն. կարգեալ/  թագաւորութիւնն – 5.  Եւ 

զդստերսն իրաւունք է՝ որ ի նահապետութեան տուն կարգեն, որ է թագաւոր կամ 

բրինձ կամ մարգիզ կամ այսպիսիքն: - 8. Եւ արդ, այս է սահման կարգած 

քահանայիցն – 36. Եւ Պաւղոս ասէ՝ կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ 

զառաքեալս եւ երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս – 40. Թագաւորքն 

յԱստուծոյ են կարգած /ծն.կարգածք/ - 81. որ պարոնին գիտելովն եւ  կամովն լինի, 
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որպէս յառաջ կարգեցայք /ծն.կարգայք/  ի գիրքս: - 109.  Եւ թէ կարգել լինայ 

/ծն.լինի/  զինք գնաւղն, ու որդիք էլ ուննայ նա այն գնաւղին է: - 132. 

ԿԱՐԳՎԵԼ – որ եփ զուգվի եւ կարգվի /ծն.կարգի/ ջանուն յեկեղեցին՝ այլ չկարէ 

պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր /գրքում՝ յին/ ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 

21. 

ԿԱՐԳ ՔԱՇԵԼ   -     Տե՛ս   ԿԱՐԳ 

ԿԱՐԴԱԼ - Եւ սուրբ առաքեալքն են սահմանել որ մահապարտ են եւ պղծող 

տաճարի կարդան: - 19. Եւ կարեն աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել – 66. նոքա 

եւս կարեն քարոզ ասել կանանց, եւ  աւետարան կարդալ – 67. Վասն վարդապետի 

որ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ – 76. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ 

վարդապետ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ 

ուսմանց – 76. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ  պարոնացն – 80. 

թող աւետարան տայ կարդալ – 167. 

ԿԱՐԵԼ - Բայց թէ անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ  

դուստր, նա կարէ հայրն թագել ի պոման՝ որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ 

աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8.  որ չկարէ իր որդի եւ ոչ այլ մարդ 

դիմադարձ կանգնել – 8. Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել – 9. եւ զկինն ու 

զորդիսն ծառայ տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. Ոչ է իրաւունք որ ամէն 

իշխան կարէ սպանութիւն այնել, քաւէլ որք ազգաւ թագաւորութեան ընքնակալ 

լինին: - 11. Բայց զգողն արժան է՝ որ ամէն երկրկալ խրատել կարէ - 11. եւ չկարեն 

տալ քաղել առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: - 16. Եւ ջուր հանել ի գետոց 

ջրելոյ կամ ջաղցնոյ՝ չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել թէ՝ սինաւռս իմ է, մի՛ հանել 

ջուր. քանց կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ ամէն մարդոյ գետններ – 16. Եւ 

եթէ իրք կենայ՝ որ ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ 

վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին – 20. այլ չկարէ պակսեցնել յիր /գրքում՝յին/  

ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ 

ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ մի մկրտած լինի՝ նա չկարէ այլ մկրտիլ. նա 

նոյնպէս որ ձեռնադրած է՝ այլ չկարէ ձեռնադրիլ: - 22.  եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր 

եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել – 24. զի չկարէ ոք երկու տերանց ծառայել՝ 

որպէս հրամայէ Քրիստոս: - 24. քաւէլ գայ տէրն՝ եւ թխտով որոշի ի ծառայէն՝ եւ 

ապա կարէ մտնել: - 25. Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ չկարէ 

կոչիլ վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց 

վկաութեան – 26. ապա կարեն հարցնել եւ քննել այլ վարդապետք զբանադրելոյ 

պատճառն եւ հրաման  տան: - 26. Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի 

կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: - 28. 

արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ մէն, որպէս  գրեցաք – 28. Ապա կարէ 

եպիսկոպոսն զայլ եպիսկոպոս հարկեւորել – 28. Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ 

ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն 
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այնել – 30.  Վասն որ չկարէ եպիսկոպոս յայլ թէմէ իրք առնուլ – 31. Չկարէ 

եպիսկոպոս՝ քանի որ մեծ լինի՝ յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր 

եկեղեցին զարդարել – 31. Վասն քահանայից՝ որ չկարեն իրք սպաննել – 31.  եւ երբ 

յիմանայ եպիսկոպոսն՝ նա զինչ կամենայ կարէ այնել՝ թէ տաճիկ սպաննէ եւ թէ 

անհաւատ դէպ ի Քրիստոս – 31. նա բնաւ չկարէ այլ պատարագ այնել: - 31. Եւ թէ 

քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար դնէ՝ եւ ընկնի ու մարդ սպաննէ, 

նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. Եւ զինչ այլ յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, 

նա մեծ վարձք է, որ կարաւտածքն ուտեն եւ հագնին: - 44.  Նոյնպես եւ 

վարդավառն կարեն այնել – 45.  Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի 

վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ  գայ իր,  նա չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46. 

Բայց աւտար երէց յայլ թէմէ՝ կարէ /ծն.կարող է/ հաղորդել եւ թաղել զբանադրածն 

– 47. նա կարէ այլոց տեսով բանադրել: - 47. Բայց թէ ոք  առանց հրամանաց՝ 

հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն, առանց հրամանաց, նա զայն այլ 

եպիսկոպոսի  հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. Եւ երբ Է տարին լմննայ, նա 

կարեն այլոց ամուսնանալ անահ: - 48. Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ 

անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա 

կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն. քահանայութեանն կամ ծխերոյն չկարէ դնել 

առանց եպիսկոպոսին կամացն եւ հրամանացն: - 49. Եւ թէ աւտար լինի յիր 

ազգականութենէ՝ լաւկ որդեգիր, նա զիր ժամուն եւ զգնայուն իրք՝ զայն մէն կարէ 

տալ ըստ իր կամաց – 49. զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն երէց լինի, այլ՝ 

որպէս վերոյ գրեցաք՝ երբ ի յաղէկ ազգէ լինի, նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս 

տունն եւ զկէս հայրենացն – 49. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա  

հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն առանց պարոնին կամացն: - 50. 

բայց եպիսկոպոսն իր ծուխ չկարէ ուննալ: - 52. Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, 

նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ խաւսել՝ թե փոքր է կամ նուազ կամ 

քիչ – 55. Եւ յայլ իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի, նա կայ 

հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. Եւ չկարէ բնաւ ինք ի յիրմէ 

կաթողիկոս ձեռնադրել – 58. Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ՝ նա կարեն ժողովել 

եպիսկոպոսունք եւ ձեռնադրել կաթողիկոս: - 58. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ 

եպիսկոպոսութեան, եւ  իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել 

ինչ ի  պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. 

ու ստէ եւ չկարէ ժուժել – 61. եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. նա 

Ժ տարի ապաշխարելով եւ  տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ 

արժանաւորել – 62. նա թէ թողու զբոզ կինն՝ նա կարէ երէց լինել – 63. եւ այլ բնաւ 

չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ թողվաւ – 63. Ապա 

աշխարհականքն կարեն զինչ ցեղ որ եկեղեցին սահմանէ: - 63. Եւ չկարէ այլ երէց 

զյետի արձակման աղաւթքն ասել – 63. Եւ սոքա…  արհիեպիսկոպոսք կարեն 

ձեռնադրել: - 65. Եւ սոքա կարեն աւրհնել մեռոն ու դնել պատրիարք: - 65. Ու 
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կարեն ձեռնադրել  եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն – 65. նա կարեն ձեռնադրել 

արքեպիսկոպոսք: - 66. Ու կարեն ձեռնադրել զամէն վիճակաւորսն – 66. նա կարեն 

աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, ու սուրբ սեղան ու մեռոն եւ աւազան: - 66.  եւ 

կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ զերկու աստիճան եւ ապաշխարաւղք 

եւ կրաւնաւորք: - 66. Եւ կարեն աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել – 66. եւ թէ 

հրամայէ քահանայն, նա եւ սարկաւագուհիք էլ կարեն ձեռնադրել – 67.  եւ նոքա 

եւս կարեն քարոզ ասել կանանց – 67.  եւ կարեն լուանալ տղայք եւ կանայք  

քաւութեան ջրովն – 67. Եւ կարեն այսոք, երբ եպիսկոպոսն հրամանք տայ, աւրհնել 

եկեղեցի եւ երէց – 67. եւ թէ հայրապետն հրամանք տայ, նա ու մեռոն այլ կարեն 

աւրհնել – 67. Եւ չկարէ ոք յայլոց հող հակառակութեամբ եկեղեցի շինել – 71. Եւ թէ 

ոք գայ եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա կարէ այլվայ առնուլ զիր իրքն ու ելնել – 72. 

Եւ եղբայր, որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն՝ որ ի միաբանութիւնն էած է դիատկով 

այլ ումեք իրք տալ – 72. նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ  տալ 

չաք մի իր – 72.  եւ կարեն ամէնն ելնել ի վանացն – 73. նա Աստուած մէն կարէ զինք 

աքսորել – 81. Ապա զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա՝ թէ հայնց պիղծ լինին, որ չկարէ 

հանդուրժել աշխարհն, նա այլվայ իրենց եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին 

կարեն աքսորել: - 81. Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա ինք 

կարէ ձգել –81. նա չկարէ առանց այլ իշխանաց՝ որ իր ընկերք լինին՝ ոչ զնա 

աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81. Եւ թէ վասն փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն 

խրատել կամ մեռցնել՝ նա չկարեն իշխանքն. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ 

թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն այնել – 81-82.  ապա թէ թագաւորն լինա/դրել/, 

նա չկարեն ձգել – 82. Ապա թէ իշխանքն իրենց իշխան  լինին շինել, նա իրենք 

կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու խրատել եւ այնել զինչ կամին – 82. եւ առանց 

իր ընկերաց չկարեն ձգել զնա - 82. ապա զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ հանել 

վարել յիրենց տեղոյ ի բաց՝ կարեն այնել: - 83. Եւ այլ ցած շինականք՝ հեծելվորք 

ամէն մէկ զիրն կարեն դատել, նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել՝ որպէս գրել ենք. 

ապա հայրենէ փթել չկարեն առանց պարոնին: - 83. Բայց վարդապետն չկարէ 

քահանայի կարգ առնուլ – 83.  ապա ի վերայ սղալանաց կարէ զինք ի ժամէ 

արգելել – 83. նոյնպէս եւ զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն 

մեղաց տուժել–84. որ կարէ վասն անհնազանդութեան թողուլ – 84. նա համբերէ 

այրիկն քանի կարէ - 85.  Եւ թէ  դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք 

այրկանն քան զեւթն տարին, թէ՝ առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. Եւ թէ 

նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա կարեն 

դնել մէկ դիհն եւ մէկալն, ու այն ընդունելի է: - 86. ու այն կինն չկարէ առնուլ իր այլ  

այրիկ՝ քանի այն այրիկն կենդանի  կենայ: - 87.  այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին – 87. 

եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց կնկան հրամանացն – 87. ու այրիկն լինայ 

բոզրած ու պեղծ, հայնց որ այնոր բանիւ չէ ի կարել ի հուն ելնել որ դառնայ ի տուն 

եւ բանի, եւ չուննայ եւ չկարէ ապրեցնել զկինն՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս որ 
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բաժնեն: - 88. Ապա թէ այլ իրաւք աղէկ ուննայ զկինն, նա վասն բոզրածութեան 

չկարէ թողուլ կինն զայրն. զի չէ հրամել Քրիստոս, որ կինն զայրն  կարէ արձակել: - 

88. Բայց չկարէ այն՝ որ պատճառաւորն է՝ այլ ամուսնանալ – 88.  Ապա  անմեղ 

արձակածն կարէ ամուսնանալ, զի ազատ է: - 88. նա շատ դատաստան ու 

իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ անարգեց զպսակն եւ կոխեց: - 91. Յետ 

այնոր որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա յետ Է տարոյն կարէ  առնուլ այրիկ: - 91. 

եւ նա կարէ ամուսնանալ այլ այրկան: - 92. նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ 

կինն ի հետ իր կենայ, եւ կարէ բաժնվիլ յիրմէ: - 93. Ապա թէ ազգ մի լինի՝ որ 

փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու կարէ 

յորդորէ զինք՝ որ դառնայ յըղորդն, ու շահի  զինքն – 93. վասն զի  կարէ ոք ատել 

զմարդ - 94. Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ է - 98. կամ 

հայնց անգամ՝ որ չկարէ իր ոք տեվել՝ նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ 

վկայաւք դրացենացն եւ ազգին, ու երբ այլ չկարէ՝ նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, 

ու գրէ ի վերայ …ես կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս, ու  ազատ է յիմմէ, 

կարէ ամուսնանալ ում կամի – 98. ապա  ինքն այլ կին չկարէ առնուլ, քանի այն 

կինն ապրի: - 98. Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր առնու, ու  մեռնի այն այրն՝ նա թէ 

կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն՝ նա չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին 

հրամանաւք: - 98. Ու թէ այս  փնթոյս ու անսգամիս արձագելն վասն այնոր է 

սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց դատաստան կարէ ոք 

տանել կնկանն՝ ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. Կարէ աւրինաւք 

քահանայն մկրտել զյղի կին, որ թէ մահու կարիք կենայ – 99. Եւ թէ յայն միջոցն այն 

թողած կինն մեռնի՝ նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել – 101. Վասն որ կին առնու եւ 

չկարէ այրկութիւն անել – 101. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն 

այնել՝  նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու. թէ չէ՝ կարէ աւրինաւք այլ  

այրկան լինիլ: - 101. Ապա եկեղեցովն կարէ  կեցցնել՝ որ այր չէ, եւ առնու 

ազատութեան թուղթ, եւ այնով ամուսնանալ կարէ: - 101. նա օրէնքս դժար կու լինի 

որ այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի. և Գ տարի ապաշխարէ 

փոշիմանեն և որ չէ փոշիմնացած, նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 102. Եթէ աւագ 

սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ պսակով – 104. 

նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104.  Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ թող առջեւ 

հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի. զի՝ թէ մտեն ու յետոյ փաւշամնին 

նա այլ չկարեն ամուսնանալ – 104. եւ այրն որ չէ փաւշամնած՝ նա կարէ 

ամուսնանալ անահ: - 104. նա կարէ թողուլ զկինն ու ասել – 105. ապա հրամայած է 

յաւրէնքս, որ ծախել այլ կարէ զինք այրիկն: - 105. Ու թէ ատէ զնոյն կինն՝ նա չկարէ 

ուննալ զինք զէտ ծառայ, ապա ազատէ զինք, բայց ոչ առանց բոզութեան 

պատճառանաց – 107.  որ կարէ զտղայն ի հուն հանել, որ մէջն լինի: - 108. նա 

յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109. Ապա ի դուրս կարես  

գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես – 116. Ու թէ տանն ծախաւղն մեռել  լինայ ու կամ 
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գնաւղն՝ նա որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել հետ տարոյն: - 120. Ու այն որ ի 

քաղաքի ներքսեւ է՝ կարէ համբերել տարի մի ու այլ աւելի: - 120. նա ի վճարն կարէ 

առնուլ զիր հողն այլվայ, ու տայ զինչ տւել լինայ ի գնողէն – 122. զի ինչվի յեօթն 

տարին կարեն փնդռել ազգականքն՝ դարձցնել եւ կամ վճարել – 123. Վասն 

ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով՝ նա այլ 

չկարէ փաւշամնիլ – 125. եւ յայկից ի վեր չկարէ գնաւղն դարձցնել: - 126. եւ 

զխոստմունքն չկարէ պակսեցնել՝ զԱստուծոյ ուխտն. զի չէ պատեհ: - 130. նա կարէ 

այրն տիաթիկ անել – 130. Վասն ծառայից եւ որ չկարէ ոք զծառայն ժառանգ դնել – 

132. որ չկարէ ոք զծառայն ժառանգեցնել – 132. եւ ապա կարէ բաժնիլ յիրմէ - 132. 

նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: 

- 132. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ չկարէ 

արգելել. բայց ծառայ է հետ մկրտութեանն, որ չկարէ բաժնիլ յիրմէ: - 132-133.  Եթէ 

ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի՝ նա կարէ զէդ ծառայ մի 

ուննալ զինք. բայց չկարէ յանաւրէնքի ծախել – 133. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ՝ 

պառիկոս փախչի յիր պարոնէն՝ նա քանի այն պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ 

զինք պարոնն. ապա թէ մեռնի ի դուրս՝ նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ, քաւէլ 

իր կամաւքն երթայ: - 134. Բայց թէ իսկի ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն 

ազատել եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի 

զնդանն – 138. որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք … ապա ինքն յայնցեղ մահով 

մեռանի զէդ այն տղայն – 143. ապա զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն տուգանք – 

145. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ 

գալ առ հիւանդն – 153. բայց յայս չքուցս /ճիշտը՝ քչուցս/ կարէ ոք զայլն իմանալ: - 

155. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե տարի 

եկեղեցի չմտնէ, ապա ի դուրս աղաւթէ, եւ ողորմութիւն տայ աղքատաց, եւ ապա 

կարէ հաղորդիլ – 163. բայց խոզի պատ չկայ որ կարէ արգիլել զինք: - 167. նա 

արտի պատ չկարէ լինալ – 168. ու թէ զարկ այնէ կամ խոց՝ որ ողջնալ կարէ՝ նա զոր  

խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ - 169. զի ամէն աշխարհս անասնով մէն 

չկարեն ապրիլ զէտ զթուրքմանն – 169. Բայց ի վերայ ամենայնի՝ խոզի իսկի պատ 

չկայ, որ կարէ զինք արգելել – 169. վասն զի ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ ինչ չկարեն 

գոյանալ բնաւ. ու  երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ սինաւռնին կարեն 

/ծն.չկարեն/  գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ – 170. 

ԿԱՐԵՆԱԼ - Ապա անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ ցեղ որ կարենան 

հաշտել՝ որ երկուքն լինին շահած: - 16. եւ ապա աւրէնութեամբ բաժնէ յիրմէն, 

հայնց որ կարենան ապրել – 113. Եւ  արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի, կամ 

հարուն,  կամ աւեր ծածկած ի մարմինն՝ որ մէկայլն չկարենայ ի ժամն տեսնուլ – 

126. եւ յորժամ կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել զպարտն՝ նա ազատ է 

/գրքում՝ ազատէ/: - 133. եւ թէ կամենայ նա պռուգէ զիքն: - 133. 

ԿԱՐԻ – նա եւս թէ զայն զամէնն գրել էի՝  նա կարի շատ էր լել:  - 41. 
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ԿԱՐԻՔ – նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն, ու ի 

յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 19. նա զիրենց իրքն խնայեն ի յայն կարիքն – 21. 

նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն ու դնեն յեկեղեցւոյն 

կարիքն: - 21 եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն դնեն 

զամէնն – 43. Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ - 55. 

Կարէ աւրինաւք քահանայ մկրտել զյղի կին, որ  թէ մահու կարիք կենայ - 100. զի 

կռվոյ եւ ծառութեան ի պէտք է ի պարոնութեանն ի կարիքն: - 116. Եթէ ոք առուով 

ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր կարեցն լուծէ զջուրն՝ որ այլոց վնաս այնէ … 

նա կիսավճար տայ իւրն – 152. 

ԿԱՐԾԵԼ - եւ չէ պարտ կարծել, թէ փոքր գնով ենք գնած – 39. նա կու կարծեն թէ այլ 

եւ այլ է - 42. 

ԿԱՐԾԻՔ - եւ թէ ի կարծիք լինի՝ նա տուժանքն այնոր ապաշխարութեամբ լինայ՝ 

զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: - 22. եւ այս յայնժամ լինի՝ որ կարծեաւք կեցցնվի ի 

վերայն: - 23. 

ԿԱՐՃԵԼ - բայց կարճեցի քան կարցի–27. Եւ այս հանչաք կարճած է:-39. 

ԿԱՐՄՈՒՋ - Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն  պատեհ է, որ երեք վկայից 

առջեւ լինի հաստատած, որ չլինի գողունի … կամ որ ի գետ նստի եւ չանցնի ընդ 

կարմուջ՝  կամ հաւկուր՝ կամ քշտան՝ կամ հարուն: - 121. 

ԿԱՐՆԱԼ - Եւ ի յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել 

էր ի հաւս աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն՝ ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա 

եւս թէ զայն զամէնն գրել էի՝ նա կարի շատ էր լել: - 41. Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու կու 

գրեմ, չկարցի /ծն.չկարացի/ այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն գտայ, 

յանդիմանութիւն առ առաջնորդացն եկեղեցոյ - բայց կարճեցի քան կարցի 

/ծն.չկարացի/ - որ չի լինի ընտրաւղութիւն առաջնորդացն որպէս սահմանած է - 

27. Նա թէ եւ սովորութիւնք իւրաքանչիւր երկրի այլ եւ այլ են, բայց մեք զոր 

կարցաք ճշմարտել յաւրինացն՝ նա այս է - 172. 

ԿԱՐՈՂ - եւ թէ կարող  լինին տէրքն տղայոց՝ նա զհանդերձն մէն տան – 77. 

ԿԱՐՔ   -    Տե՛ս    ԿԱՐԳ 

ԿԱՑԻՆ – նա անցնի կացինն եւ ընկերոջն դիպի ու սպաննէ - 33. Եւ թէ մարդ փայտ 

կենայ ու կոտրէ, նա փրթի կացինն ու դիպի եւ մարդ սպաննէ … նա այս ի կամայն 

եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

ԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – նոմոսով է՝ զանդրանիկն կացուցանել յաթոռ ինքնակալութեանն 

– 7.  նա զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն, որ հովվէ զեղբարքն եւ 

զերկիրն: - 7. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ  

իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ – 35. 

ԿԵԱՆՔ - եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ թողվաւ, ոչ ի 

կեանս/ծն.կեանք/ եւ ոչ յետ մահու: - 63. որք հաճեցուցին զԱստուած եւ զմարդիկք ի 

կեանս իւրեանց – 68. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն  տարի եկեղեցոյն յամէն 
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ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան, չհաղորդեն զինք՝ եւ ոչ ի մահ թողուն եւ 

ոչ ի կեանք: - 100. 

ԿԵՆԱԼ - Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ նա իրաւունք է որ կտրճերն 

հաւսար ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. Բայց թէ  անճարկութենէ լինի՝ որ  բնաւ 

որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման – 8. 

Ապա թէ չկենայ որդի  եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք լինին, նա հայրապետին եւ 

այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն, եւ 

կրթեցնեն յարքունիքն – 8. Չէ իրաւունք որ թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ – 9. 

զայս այն տաճկին տան գին, որ ի թագաւորին երկրին կենայ: - 10. Եւ ինչ շահ 

կենայ՝ ըղորդն այն է՝որ զամէնն յիրուր քշտեն – 11. Մարդ որ մարդ պրկէ՝  ամէնն 

զինչ կենա՝ պրկաւղին է - 12. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի 

գտնու կամ արծաթ, նա թէ հին  դաղ կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ հին թագվորի է 

լել, նա այլ վայ թագվորին լինի – 17.  Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ 

տեղին՝ որ իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն տեղոյն տէր կենայ – 17. ապա թէ  մշակ 

կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր նա չտան իր՝ քանց իրք մի բաժին 

մասնաւորեն: - 17. նա թէ քահանայ չէ աւրհնած՝ նա զէդ աշխարհական դատեն 

զինք՝ երբ որ գտնուն որ զքահանայական գործ կենայ ու այնէ:  - 19. Եւ եթէ իրք 

կենայ՝ որ ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել 

ու տալ տիաթկով իր ազգին – 20. Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին 

ուննային եւ որդիք՝ եւ ի քաղաքս կենային – 20. եպիսկոպոս որ արհիեպիսկոպոսի 

գաւառ կենայ /ծն.կենան/ ՝  նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան – 26-27. Եթէ ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն 

խուխայ այնեն եւ իր այլ հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր եւ կէսն 

չար կենան ու ասեն՝ ու կէսն բարի, նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն 

հիլայքն, որ ասցած լինի – 29.  նա տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն 

զամէնն: - 33.  եւ ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ կենայ /ծն.լինի/ - 35. եւ քահանայ որ 

ծոյլ կենայ՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ – 35.  Եւ կենան երկեղած 

յԱստուծոյ, եւ զամէնն ի բարին յորդորեն եւ զչարն լռեցնեն: - 37. վասն զի և 

առաքեալքն ի մէկ կեցան եւ զմեզ ի մէկ ուսուցին  - 41. Վասն որ մարդ կենայ եւ 

մեռնի եւ իր սահման այնէ - 46. Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի 

հոգւոյն  բաժնէն  պատեհ է՝ որ առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ, որ ի ներքն լինի կնքած 

եւ իր ծուխ լինի կեցել – 46. քաւէլ թէ կենայ ու մեռնի տղայն, նա  ապա թող կնքեն ու 

թաղեն: - 47.  Հիւանդանոց ուր կենայ՝ նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ 

առնուլ – 51. Սահման է յաւրինաց՝ որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ հեծելւոր, որ 

ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 51. Նա կու 

պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ 

ի վանքն, ապա հարկաւք  որ ծածուկ կենայ – 51. Ապա զէդ ի վանք կենան ու 

հանգչին եւ ելնեն գնան: - 51. Եւ թէ ժառանկ որդի կենայ, ու իրիցութեանն լինի, նա  
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զայն եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ ծուխ տայ եւ թէ ոչ – 52. Բայց թէ եպիսկոպոսն 

միաբան կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է - 52. Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի 

ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ գաղտուկ, նա թէ  երէցն դատըստնի՝ նա 

իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն: - 55. Նոյնպես եւ թէ անպատեհ 

բանդրէ, նա զինք բանադրեն՝ որ ապաշխարէ. բայց կապած կենայ ինչուր իր տան 

արձակել: - 56.  բայց երբ կենայ ու լինի եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ նա վասն 

այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57. թէ քահանայ, որ 

բոզնայ, նա Ժ տարի ապաշխարելով եւ տրաւք կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ 

արժանաւորել – 62.  Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ կին  առնու, նա Ե տարի ի 

դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62.  Եպիսկոպոսին պարտ է եւ 

պատշաճ, որ զամէն արի կենաց /ճիշտը՝ կենայ/ եւ փնտռէ ի վերայ քահանայիցն եւ 

սարկաւագացն վասն բոզութեան – 62. Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս կենայ, նա չէ 

պատեհ, որ քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ  այնէ - 63. եւ 

յայսոց երբ Գ մետրապաւլիտք կենան, նա կարեն ձեռնադրել արքեպիսկոպոսք: -  

66. Ու կարեն ձեռնադրել զամէն վիճակաւորսն. եւ ի սոցանէ երբ Գ կենան խէչ 

իրերաց, նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, ու սուրբ սեղան ու մեռոն 

եւ աւազան: - 66. Ու իշխեն պատարագ այնել եւ մկրտել եւ տալ խաղաղութիւն. ու 

թէ եպիսկոպոս չկենայ, նա աւրհնեն խաչ – 66. եւ խաչ ուննան ի ճակատն եւ  քուշ 

կենայ ի յաջ թեւն – 67. նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ 

չաք մի իր, որ այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. Կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս կենայ, քան թէ 

պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75.  Բայց թէ կենայ /ծն.կենաց/ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսն զամէնն  եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ ի  վարդապետանոց եւ կամ 

ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. Բայց թէ որդիք  կենայ թագաւորին, որ ի յայն 

թագաւորութիւնն լինի ծնածք՝ նա այնոք չեն մեղկան – 81. քաւէլ թէ այլ թագաւոր ու 

հայրապետ կենայ /ծն. կենաց/ ու երկիրն առ հասարակ հաւնին:-82. Հրամայէ 

աստուածային աւրէնքս՝ որ այրն գլուխ է կնոջն, եւ պատեհ է, որ կինն հայնց կենայ 

ի յայրկան հրամանքն՝ զէտ ոտքն ու այլ զաւդուածքն գլխոյն: - 84. Ապա թէ ուրդի՝ 

որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն անհանգստութիւն կենայ /ծն.կենաց/ յիրենց 

մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնան երբ  այլ ճարակ չկենայ – 84. եւ 

տղայ թէ կենայ՝ նա հաւրն է: - 85. Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ՝ նա 

դառնայ պռոյքն – 86. ապա թէ տղայ կենայ՝ նա պռոյքն տղային է - 86. եւ ապա հետ 

այնոր՝ թէ այլ  իսկի, բնաւ  ճարակ չկենայ՝ նա թէ յայրկանէն լինի պատճառն, նա 

երբ բաժնեն՝ նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ այն որ 

թողվաւ – 87. ու այն կինն չկարէ առնուլ իր այլ այրիկ՝  քանի այն այրիկն կենդանի 

կենայ: - 87. Եթէ տղայք կենայ ի մեջ, ու պատճառաւորն հայրն լինի՝ նա զտղայքն 

մայրն ուննայ, եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց կնկան հրամանացն – 87. Եւ 

թէ ցաւ ինչ կենայ՝ նա ջանան դեղերով: - 89.  որ ի մէկ տուն չկենան – 89. Եւ թէ կինն 
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այլ այրկան չկամենայ լինալ՝ նա ի յոր տեղ ուր կենայ կինն՝ նա պարտի այրիկն, որ 

զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի – 89. զայս 

երբ ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. ու թէ որդիք կենայ, 

նա ի հայրն տայ: - 91. նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ, եւ 

կարէ բաժնվիլ յիրմէ: - 93. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին առնու՝ 

որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ … նա հայնց է հրամայած աւրէնքս որ ջանայ 

վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. Եւ թէ կենայ /ծն.կենա/ կին՝ որ այրկանն 

քըշտէ՝ նա զձեռն կտրեն – 99. Կարէ աւրինաւք քահանայ մկրտել զյղի կին, որ թէ 

մահու կարիք կենայ – 100. եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ – 106. ապա թէ 

մէկայլ այրկէն տղայ կենայ՝ նա ի հայրն տան – 106. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ 

փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին – 109. Բայց երբ 

որդի չկենայ՝ նա անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ ժառանգեն, երբ հայրն չայնէ 

դիաթէկ -109. Եւ թէ կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ տուն՝ նա այնոք երկու 

քոյրն մէկ քուրոջ բաժին առնուն  իրենց: - 109. Եւ թէ որդիք կենայ  դստերացն, կամ 

զինչ ու լինին՝ փեսայ կամ այլոք, որք՝ ի դուրս են ի հաւրն սերմէն՝ նա այնոնք 

ժառանգ ոչ լինին – 109. Բայց ի վերոյ գրեալ ժառանգութիւն դստերացն՝ 

հաւրեղբարք եւ հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ դուստր կենայ: - 110. Եւ թէ 

կինն մայր լինի որդոց ու թէ  աւտար մաւրու՝ զիր պռոյգն եւ զմահրն առնու, եւ թէ 

պիտի՝ կենայ ի խէչ որդեցն – 110. թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի նոցանէ 

թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ  յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք 

թոռունքն. եւ թէ այսոք չկենան՝ նա ի հաւրեղբայրն եւ ի հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս 

երեսքն յիշվէ հայրենէտրութիւնս: - 110. Բայց թէ կտրիճին թոռ կենայ՝ եւ ուրդի, որ 

թոռինն հայրն  չկենայ, նոյնպէս եւ թէ  յաղջկանէն կենայ թոռ՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա 

թոռունքն ժառանգեն. եւ ուր ոչ կենայ՝  մաւտեւորն: - 110-111. Ապա թէ թոռանց 

հայրն կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի 

ժառանգութիւն. եւ այլ ի յետ ի յիր յազգն երթայ. եւ թէ այսոք չկենան՝ զոր գրեցաք: - 

111. Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա հայնց ժառանգ է հայրն 

որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն՝ անդիմադարձ – 111. Ապա թէ կինն  աւտար այրիկ լինի 

առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն 

– 111. ու հաշվէ, թէ մայր մի կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու քոյր մի -111. Եւ երբ 

կարգած քուրվտի կենան՝ դու զերկուքն մէկ աղբայր հաշվէ - 111. ու թէ չկենայ 

/ծն.չլինայ/ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ 

հանեն – 112. Երբ եղբարք կենան ու յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ իրենց 

հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի – 112. որ զիր ապրանքն կենայ ու ուտէ: - 

119. Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն՝ նա 

գնաւղին է - 126. Ապա թէ  որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար շատ լինին կեցել 

այրուկինք՝ նա զոր լինի հոգւոյ կնոջն՝ լինի տիաթկովն, եւ որ չլինայ՝ նա կնկանն 

յետմնացացն է: - 130. Եւս առաւել թէ քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ 
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չկենայ՝ նա ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131. Ապա թէ տղայ 

լել լինայ՝ նա՝ թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա այրկանն է ամէն իրքն – 131. եւ թէ տղայ 

կենայ /ծն.կենալ/՝  նա երկուքին ի ժառանգ: - 131. Թէ մահ կենայ՝ նա յիմնան 

պատճառն եւ զմախանքն թէ յումնէ է - 141. զոր յիր բանէն կեցաւ՝ վճարել տան – 

141. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք կենայ ու երթայ իր ճամբովն, եւ այլք կենան ու 

պահեն զճանապարհն՝ որ սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն, ու այն հալալ 

գնացաւղն յաջող լինայ ու զնոքա սպաննէ՝ նա չէ արեան պարտական – 142. եւ կամ 

զինք կենդանի թաղեն, ու կամ ի զընդանն կենայ ու մեռանի: - 144. Բայց թէ ի գին 

հանեն դատաւորք զքշտածին  կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած  զաւդված 

կենայ՝ զինչ ու  լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ 

ոսկի: - 145. Գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ – 150. Յայս պիտի  հայիլ 

դատաւորացն, եւ պատրաստ կենալ յանմեղ արենէ: -150. Եւ թէ մարդ փայտ կենայ 

ու կոտրի, նա փրթի կացինն ու  դիպի եւ մարդ սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ յոչ 

կամայն ի խառն է բանս: - 154. Եթէ կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հընձէ,  որ ի 

քո դրացնին արդէն ի հետ չհընձես – 164. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛ գահել, ու նա 

գահեց, կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ մեռնի՝ նա թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝ նա 

վճարել պիտի: - 165. Բայց թէ արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ փրթուցած  լինայ ու  այնէ 

վնաս՝ նա անսնոյ տէրն վճարէ  զվզենն եւ զդարպսուն հնկակն: - 167. նա զոր 

խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ - 168. Եւ  գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս 

որ ի պարոնաց եւ ի թագաւորաց  ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն 

գեղերն – 170. զի թէպէտ եւ յառաջն դրած կենայ՝  բայց ու յետինն պիտի որ 

շատնան: - 171. 

ԿԵՆԴԱՆԱՑՆԵԼ – որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք … ապա ինքն յայնցեղ 

մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. 

ԿԵՆԴԱՆԻ – ու այն կինն չկարէ առնուլ իր այլ այրիկ՝ քանի այն այրիկն կենդանի 

կենայ: - 87. նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ այն որ 

թողվաւ – 87. Այսցեղ լինի եւ թէ  կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ 

այլ իրք զինչ ու լինի – 117. եւ կամ զինք կենդանի թաղեն – 144. 

ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ – Վասն կենցաղավարութեան կարգաւորաց – 64. 

ԿԵՆՔ - եւ պատեհ է խոստովանհաւրն, որ զսպաննաւղն տեսնու՝ նոյնպէս եւ 

զսպաննածն, ու իմանայ զիրենց կենքն – 93. 

ԿԵՐ -  Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն՝ որ 

անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: - 168. 

ԿԵՐԱԿՈՒՐ - եւ ոչ ասացին թէ դիւաց անաւրինաց կերակուր տուք զքրիստոնէք: - 

41. Ապա զմիսն աշխարհականացն թողուն, եւ իրենք զիրենց կերակուրն 

զպատեհւորն ուտեն առանց մսի: - 55. Եւ տայ եպիսկոպոսն ու կարաւղ վաներոյն 

հայրապետերն այնոնց կերակուր եւ հանդերձ – 77.  բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն է 

հասել. թէ ի կերակրոյն կամ ի տարոյն պեղծութենէն անցնի՝ նա գնաւղին է: - 124. 
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եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ, եւ  

զկերակրոյն /ծն.զկերակուրն/  ու զպակասն ի յիր բանն վճարէ: - 157. 

ԿԵՐԻՉ - Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի պահ տվածն՝ վասն յիմելոյ՝ 

նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի 

կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ և ոչ յիւր 

ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

ԿԵՐՈՒԽՈՒՄ – ոչ իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր վանքն կապած լինի … ի յիր 

վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի  կերուխում այնել /ծն.անել/: - 44. 

ԿԵՐՈՒԽՈՒՄ ԱՅՆԵԼ    -     Տե՛ս    ԿԵՐՈՒԽՈՒՄ 

ԿԵՐՊ - Բայց տեսնուլ պիտի եւ փնտռել եւ իմանալ զմտնելոյն, որպէսն ի վարձն ու 

ի ամէն կերպ: - 18.  եւ թէ աշխարհի երէց է, նա  արժան է ընդ հարկեւոր գիտունքն 

եւ ընդ մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի /ծն.կերպիւ/ յարիլ ի 

բարին – 64. Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի 

նմանութեամբն  վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ - 68. 

դոքա շատ ազգի ազգի կերպով կու շրջին – 79. Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն 

դատեն՝ յիրենց դարպասն  զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի – 82. եւ ի 

յայն այլ երեւնայ որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի, կամ ի միտքն եւ կերպն ի 

ուրախնայ եւ խնդայ – 157. եւ թէ զբանառածն մէն տանի՝ նա ընտրաւղութեամբ 

ապա  վճարէ, թէ լինի ըստ արժանեաց կերպին – 159. 

ԿԵՐՊԱՐԱՆՔ - Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն՝ նա անձն ընդ անձին տուժի – 

103. 

ԿԵՐՑՆԵԼ - Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի՝ նա մի՛ մատներ զինք. քանց 

հանգոյ եւ կերցոյ, որ ազատի ի ծառայութենէն: - 134. 

ԿԵՑՑՆԵԼ - Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն տունն լինի լել, նա համբերէ 

Է տարի – 85. երբ այնով կեցցնէ այրն՝ նա թողուլ տան: - 100. Ապա եկեղեցովն կարէ 

կեցցնել՝ որ այր չէ, եւ առնու ազատութեան թուղթ – 101.  քաւէլ թէ բոզութիւն այնէ, 

ու  կեցցնեն ի վերայ առջնոյն: - 104. հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ երթայ 

վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն – 118. կու հրամայէ 

աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ 

իւր է իրքն՝ նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. վասն զի նեհն է, որ կու կեցցնէ 

զամէնն – 128. 

ԿԵՑՑՆՎԵԼ,ԿԵՑՑՆՒԵԼ - եւ այս յայնժամ լինի՝ որ կարծեաք կեցցնվի ի վերայն: - 

23. Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝  որ  գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ 

նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն: - 85. Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի 

կամացն է եւ ոչ յակամայն … նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ 

արժանեացն – 154. 

ԿԵՑՑՆՒԵԼ   -  Տե՛ս   ԿԵՑՑՆՎԵԼ 
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ԿԷՍ - Եւ պատեհ է որ յիր  հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին տան իր 

արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն՝  նա կէսն այսոր է 

գին որ ի դարպասն տան – 11. Եւ թէ յոչ կամայ լինայ՝ հնար չկայ. զկէս գնոցն տայ 

ազգին՝ եւ տուգանք: - 11. Եւ ինչ շահ կենայ՝ ըղորդն այն է՝  որ զամէնն  յիրուր 

քշտեն, ու կէսն թագվորին է՝ եւ կէսն այլ իշխանացն – 11. Եւ զոր իշխան՝ որ յղարկէ 

ի ծեծ, նա ի կէս է շահն ընդ պարոնն: - 12. Ոսկէհանքն թագվորին է, եւ 

արծաթհանքն ի կէս է ընդ երկրին պարոնն եւ ընդ թագվորն – 13. Եթէ ուրդի որ 

եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն եւ իր այլ հնազանդ 

եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր եւ կէսն չար կենան ու ասեն՝ ու  կէսն 

բարի, նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29.  եւ 

գլխաւոր քահանայիցն տան  երկու բաժին եւ  կէս … եւ դպրին կէս բաժին – 34. եւ 

մատղուն կէս մորթոյն եւ երկու բաժին ճրագուն վանացն է - 44. Եւ թէ ոք երիցու 

առանձին ժամուց տայ կամ մատղենի, նա կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 

45. նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն, եւ կէս այլն մնայ 

յեկեղեցոյն հրամանաւքն: - 49. ապա անսուն զինչ որ լինի՝ գլուխն դառնայ, եւ այճն 

ի կէս լինի – 84. զայս երբ ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք, եւ 

զկէս պռուգացն  առնու այն որ բաժնվի: - 90. եւ իրաւունք է որ տան իրեն զիր ամէն 

ընչիցն կէսն – 102. Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ 

անկարպարանք լինի եւ խլինք՝ նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. զի երկու 

աղջիկն մէկ կտրիճ է համարած, եւ կինն  կէս այրկան է համարած յաւրէնքս: - 108. 

դու զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն տուր, ու զմէկայլ Բ դանկ ու կէսն քեւերն – 111. 

Եւ երբ կարգած քուրվտի կենան՝ դու զերկուքն մէկ աղբայր հաշվի, եւ երկու դանկ 

ու կէսն աղբաւրն է, եւ երկու դանկ ու կէսն երկու քուէրցն եւ դանկ մի մաւրն: - 112. 

նա թէ  ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փրթի՝ նա վճարէ ծախաւղն զկարասի 

գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. եւ թէ յոչ կամաց՝ ի հեռուէ բերէ հողմն՝ նա զկէսն, եւ թէ 

ի մաւտէ՝ նա միատակ վճարէ: - 135. ու թէ  չլինի ասած՝ նա ծախեն զքշտանն, եւ ի 

կէս այնել ընդ երկուք: - 137. բայց թէ ցորեկ լինի՝ նա զկէսն վճարէ - 137.  Բայց դեռ 

այլ կայ ի քշտանքն՝ որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է՝ նա զկէս /ծն.զկէսն/ վճարէ 

թէ մահ գործէ, եւ թէ խոց՝ նա զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ: - 138. նա պատեհ է 

տեսնուլ  զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ քան զտասնուերկու տարին ի վեր 

լինի՝ նա զէդ մարդասպան տուժեն զինքն ապա թէ  տասնումէկ տարոյ լինի՝  նա 

զկէսն – 139. Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ 

տուգանացն լինի այնոր՝ որ  տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր – 140. Բայց թէ մեծ 

լինին՝ նա կէս մարդասպաննութեանն է - 140.  եւ նա կէս վնասուն տէր է - 141. 

Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա դեռ կամաւոր է 

համարած, եւ երբ խիստ ողորմութիւն այնեն իր՝ նա զկէսն տուժի. եւ թէ սպկիկ յոչ 

կամայ լինի՝ նա կէսն է. նոյնպէս եւ թէ ի  կամաց եւ յոչ կամաց լինի՝ նա այլվայ 

կէսն է տուժանացն: - 156. Եւ թէ ի կէս հասակն է՝ նա զտուգնաց զկէսն տայ 
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վնասաւղն: - 157. բայց թէ ներեն վասն խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն: - 

157. նա տուգնվի զկէս արեան գինքն – 157. Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի 

փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն, եւ թէ 

քրիստոնէ լինի յումնէ խրտաւ՝ նա զկիսոյն կէսն: - 157. եւ ի լմանն այս է, որ 

սպրկիկ անփոյթ լինի այրել, եւ կէս այն է, որ միջակ լինի  փոյթն եւ յանփոյթն: - 173. 

ԿԻՆ - եւ զկինն ու զորդիսն ծառայ տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. Եւ որ 

յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ՝ նա զերկու աչսն հանէ եւ զկինն ու զորդիսն 

առնուն … եւ թէ ծախէ զկինն եւ   զորդիսն՝ արժան է: - 10. Յայտնի է, որ յառաջն 

եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի քաղաքս կենային – 20. զիրենց ամէն 

պէտքն յայնկից ուննային՝ այրկտին ի յայրկտոյ վանքն եւ կնին ի  կանեց 

/ծն.կնանին ի կնանից/: - 43.  ոչ իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր վանքն կապած լինի 

… ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել /ծն.անել/: - 44.  

նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն՝ պառկելիքն եւ  

հալաւն սաւլերն եւ գաւտին՝ եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ – 44. 

Թէ այրն լինի ծառայ  տարած, նա կինն Է տարի համբերէ - 48. Եթէ այր եւ եթէ կին 

որ եկեղեցական լինի, եւ  անորդի  մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր 

յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել – 48. Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի  

վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ ի վանքն – 51.  նա ընդ 

այն է համարած, որ երկու կին լինի առել - 61. Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ կին 

առնու, նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62.  Եւ թէ  

սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ՝ նա թէ թողու զբոզ կինն՝ նա կարէ երէց լինել, թէ այլ 

կին չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է - 63. նոքա եւս կարեն քարոզ ասել 

կանանց, եւ աւետարան կարդալ – 67. եւ կարեն լուանալ տղայք եւ կանայք 

քաւութեան ջրովն – 67. եւ ի Հայոց կանանց վաղ է ջնջած այս կարգս: - 67. Հրամայէ 

աստուածային աւրէնքս՝ որ այրն  գլուխ է կնոջն /ծն.յիրկան/, եւ պատեհ է, որ կինն 

հայնց կենայ ի յայրկան հրամանքն՝ զէտ ոտքն ու այլ զաւդուածքն գլխոյն: - 84. եւ 

առնու իր այլ կին: - 85. եւ առնու իր այլ կին – 85.  Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ 

տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն տարին, թէ՝ առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ 

առնուլ: - 85. Այլ եւ թէ կինն  ծառայ երթայ – 86. Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն 

ի տանէն՝ նա զգինն այրիկն տայ – 86.  այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի 

կենդանի կենայ այն որ թողվաւ. ու այն կինն առնու յայրկէն զիր ամէն պռոյքն ու 

զմահրն, եւ երթայ առնու իր այրիկ: - 87. ու առնու իր այլ կին. ու այն կինն չկարէ 

առնուլ իր այլ այրիկ՝ քանի այն այրիկն կենդանի կենայ: - 87. Ապա թէ յայրկնէն 

լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն իր 

անձինն գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել – 87.  եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ 

առանց կնկան հրամանացն – 87. թէ ի կնկնէն է պատճառն՝ նա հայրն ուննայ 

զտղայքն, եւ առնու այլ կին, եւ ուննայ զիքըն /գրքում՝ զիքրն/ զամէն. էն /գրքում՝ են/ 

կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ, քաւէլ այրն տայ հրամանք կամ մահ գայ: - 88. եւ 
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չուննայ եւ չկարէ ապրեցնել զկինն – 88. Ապա թէ այլ իրաւք աղէկ ուննայ զկինն, նա 

վասն բոզրածութեան չկարէ թողուլ կինն զայրն. զի չէ հրամել Քրիստոս, որ կինն 

զայրն կարէ արձակել: - 88. Ապա ի վերայ բանի պոռնկութեանն  թողու այր զկինն: 

- 88.Վասն ամուլ կնոջ – 88. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ՝ նա պատեհ է 

բժշկաւք  տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ ի յոր դեհաց է, ի յայրկնէն՝ թէ կնկնէն: - 89. Ու թէ 

չայժենայ ինչ դեղն՝ նա հային յայրն ու կինն /ծն. ի կինն/ - 89. քաւէլ թէ կինն 

կամենայ, ու հաշիւ այնեն ընդ իրար՝ որ դնէ զինք ի տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն 

ու ինք առնու այլ կին՝ այն կնկանն հրամանաւք – 89. Եւ թէ կինն այլ այրկան 

չկամենայ լինալ՝ նա ի յոր տեղ ուր  կենայ կինն՝ նա պարտի այրիկն, որ զիր 

ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի – 89. Վասն 

բաժանելոյ զայր եւ զկինն – 90. Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն 

պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք … նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. Եւ թէ ուրդի, որ 

վասն  ատելութեան լինի լել բաժնվել, որ այրիկն լինայ թողել զկինն. ու  գնացել 

լինայ կինն՝ առել այլ  այրիկ ու մեռել. եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն, եւ 

ուզենայ այրիկն, որ առնու զկինն՝ նա  պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 90. 

Վասն ամուսնութեան կնոջ, որոյ այրիկն հեռանայ յերկրէն – 90. նա Է տարի 

պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 91. Յետ այնոր որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա 

յետ Է տարոյն կարէ առնուլ այրիկ: - 91. Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ 

կնիկ՝ նա թէ ու լսէ կինն  նա պատեհ է, որ զայն Է տարի կամբերէ, եւ ապա  առնու  

այրիկ: - 91. նա թէ կամենայ կինն, նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ 

ի յիր վերայ – 91. զէդ երբ  զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. եւ յիրար 

տան իրաւնաւք՝ որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 

92. նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. Ապա թէ ազգ մի 

լինի՝ որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն  ջանայ ի յետն, եւ քանի ու 

կարէ յորդորէ զինք՝ որ դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն – 93. Նոյնպէս եւ թէ կինն 

լինի՝ մէկ է: - 93. Եթէ ոք  զկինն սպաննէ վասն բոզութեան – 93. Վասն կնոջ՝ որ 

ցուլն ի խէչն գտվի ու սպանվի – 94. որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր  տուն խէչ իրար 

գտնու, ու սպաննէ՝ նա անդատապարտ է ի դարպսէ -  94. վասն զի կարէ ոք ատել 

զմարդ, եւ բարուրք այնէլ որ խաբէ զինք իր կինն՝ ու բերէ յիր տունն ածէ, եւ 

սպաննէ զինք – 94. եւ կամ թէ զիր կինն ատէ զոք /ծն.ոք/ եւ յիր սիրելեաց հոգցի ի 

խէչն տայ երթալ, ու  զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94.  

Կին որ զայրն դեղէ կամ ցլու սպանել տայ – 95. Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ՝ 

մահադեղով կամ կախարդութեամբ…եւ կամ ցլու տայ սպաննել՝ նա սուրբ 

եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ  քաւութիւն է դրել՝ հայնց զէդ երբ 

կինն զայրն սպաննէ ու զէդ երբ այրն զկինն: - 95. վասն զի թէ զայտ թուլութիւնդ 

ուննան կաննին /ծն. կնիկնին/ ՝ նա շատք մեռնին ի կաննոյ /ծն.  կաննոց/ ձեռաց – 

95. ու երբ յայնոր ազտին ու  ի յիրենց տունն գան ի հանգչիլ՝ նա իր կինն զինք ի յիր  

անհոգութիւնն սպաննէ: - 95. կին՝ որ զիր այրն՝ որ իր գլուխ է՝ ջանայ սպաննել 
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վասն իր բոզութեան՝ նա պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 95. Եթէ 

ումեք կին ի բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ ինքն՝ նա պատեհ է 

ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն՝ թէ կինն  զցուլն է հարկել ու խաբել, թէ ցուլն 

զկինն: - 96. Եւ թէ  ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի  յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս 

աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ – 96. Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ խոստացել 

լինայ թէ պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ խաբել զկինն՝ նա ճարն է որ պսակվի – 

96.  Ապա թէ կինն լինի խաբել զցուլն՝ նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն 

է. ու այրկանն կամաւք խրատվի կինն՝ քանի  նորա ձետն աժենայ, եւ այս քիթն 

լինի: - 96. Վասն որ բամբասէ զկին իւր – 97. Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ՝ չգտայ 

զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն՝ նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն – 97. 

Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ է. եւ թէ ոչ՝ թողու, եւ 

իր այլ կին առնու – 98. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին առնու՝ որ  

չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ … նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք 

դրացենացն եւ ազգին – 98. ապա ինքն այլ կին  չկարէ առնուլ, քանի այն կինն 

ապրի: - 98.  այն թողած կինն այլ այր առնու – 98. Եւ թէ կենայ կին՝ որ  այրկանն 

քըշտէ՝ նա զձեռն կտրեն – 99. Վասն յղի կնոջ մկրտութեան – 99. Կարէ աւրինաւք 

քահանայն մկրտել զյղի կին, որ թէ մահու կարիք  կենայ – 99. Ի վերայ ամենայնի 

աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ /ծն.կաննոյն/, որ զայս 

պատճռնիս ուննան՝ բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ նման են սոցա - 100. 

Բայց տարի մի ապաշխարել տան այրկանն, եւ ապա հաղորդի եւ կին  առնու: - 100. 

Վասն որ առանց իրաւանց զիւր կինն թողու – 100. Այնոնք որ աներկեղութեամբ 

զիրենց պսակով կինն թողուն՝ առանց բոզութեան եւ կամ այլ իրաւնաւք 

պատճառանաց կոխեն զեկեղեցոյն պսակն եւ թողուն զիրեանց կաննին՝ նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի 

դուրս մնան – 100. Եւ թէ յայն միջոցն այն թողած կինն մեռնի՝ նա բնաւ ոչ կարէ 

յեկեղեցի մտնել, եւ ոչ այլ կին առնուլ – 101. Վասն որ կին առնու եւ չկարէ 

այրկութիւն անել – 101.  Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել՝ նա 

չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 101.  Վասն որ բաւլաւճ լինի եւ կին 

առնու – 101. Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա 

յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ 

եպիսկոպոսին – 101. Վասն ցաւագար կնոջ – 102. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ 

աւերի ի  ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի. և 

ինքն առնու իւր այլ կին և տա թուղթ արձակման նորա - 102. Վասն որ զարկնէ յղի 

կնոջ որ զտղայն ձգէ - 103. Եթէ  ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն … նա 

կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. Վասն որ նոր  կին առնու՝ ի պատերազմ չերթայ – 

103. Կու հրամայէ  աւրէնքս՝ մարդ որ նոր կին լինի առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել, 

որ տարաժամ  սուգ չլինի կնոջն: - 103. Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա 

կինն չկարէ բնաւ այլ  այրիկ առնուլ պսակով, նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի՝ 
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սարկաւագն զէդ երէց է համարած: - 104. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ թող առջեւ 

հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104. նա կարէ թողուլ զկինն ու 

ասել – 105. Վասն կնոջ որ թողու զայրն ու փախչի – 105. Կին՝ որ առանց եկեղեցւոյ 

եւ առանց  հրամանաց եւ մեծ  պատճառանաց, որ հաւնեցնէ զդատաւորն, թողու 

զայրն ու փախչի՝ նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105.Ապա 

թէ տեսնուն. որ վասն այրկանն պղծութեան լինի, եւ կինն, որ փախաւ՝ ի հարկից 

տեղ գնաց  առ իր ազգ՝ նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն 

– 105. Վասն կնոջ որ ծառայ տանին – 106. Կին՝ որ վասն մեղաց ի ծառութեան 

տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է սորա … զի արք կանայս առնին եւ կանայք 

յարանց եղեն … բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն անսղալ առնու – 106. եւ 

ինք զիր կինն առնու անպատճառ – 106. Վասն որ կին այրկան հանդերձ հագնի – 

106. Վասն որ զծառայն կամենայ կին առնուլ – 107. Ու թէ ատէ զնոյն կինն՝ նա 

չկարէ ուննալ զինք զէտ ծառայ – 107. նա զայնպիսեացն խափնեցնեն 

զխնամութիւնն, որ ոչ առնուն եւ ոչ տան իրենց բնաւ կին – 107.  զի երկու աղջիկն 

մէկ կտրիճ է համարած, եւ կինն կէս այրկան է համարած յաւրէնքս: - 108. Բայց թէ 

կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն /ծն.կնկովն/ 

որդոյ տեղն ունին – 108. Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց … զիր պռոյգն եւ զմահրն 

առնու – 110. Վասն կանանց ժառանգութեան – 110.  Կանանց ժառանգութիւն՝ նա 

այս է հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլս, զոր այրկանն գրեցաք: - 110. Ապա թէ կինն 

աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն 

զմէկն տան այրկանն – 111.  ու թէ չկենայ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն 

ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեանց 

կաննոյն բաժին հանեն, ու ապա զիրենցն՝ զոր պատեհ է բաժնեն: - 112. Բայց 

որդիքն ի հաւր մահապարտութիւնն բռնվին՝ այնոնք, որ յետ անհաւտութեանն են 

ծնած, նոյնպէս եւ կինն – 115. Եթէ այրն ու կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց 

ամէն ատացուածքն անբաժին ընդ իրար՝ նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի, խառն 

միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար շատ 

լինին կեցել այրուկինք՝ նա զոր լինի հոգւոյ կնոջն՝ լինի տիաթկովն, եւ որ չլինայ՝  

նա  կնկանն յետմնացացն Է: 131. Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ դեռ կինն 

/ծն.զկինն/ չլինի գիտացել՝ նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. 

Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել՝ նա կարաւղ է - 133. ապա ինքն 

յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն, թէ այր եւ թէ կին՝ եւ թէ երկուքն: - 143. եւ 

այսոք այլ ընդ մահապարտք են համարած՝ թէ այր լինի եւ թէ կին – 155. 

ԿԻՆ ԱՅՆԵԼ   -     Տե՛ս   ԿԻՆ 

ԿԻՆ ԱՌՆՈՒԼ  -    Տե՛ս   ԿԻՆ 

ԿԻՆՔ - Եւ թէ լաւ կինք յիրմէ ոք երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու բաժինն 

ծեծվորին է եւ մեկ բաժինն պարոնին – 12. 
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ԿԻՍԱՎՃԱՐ – ու թէ չգտնվի՝ նա ի յերդումն է եւ ի կիսավճարն – 136. թէ հալալ 

մարդ է պահաւղն, նա կիսավճար այնէ - 147. նա կիսավճար տայ իւրն – 152. Ապա 

թէ ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և վճար լինի ըստ մեղանացն. ի լման 

վճար կամ կիսավճար – 173. 

ԿԻՍԵԼ - Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն՝ նա կէսն այսոր  է գին որ ի 

դարպասն տան. եւ դարպասն կիսէ ընդ սպանած թուրքին ազգն: - 11. նա կիսէ ընդ 

ինք զայն հնկակն: - 17. 

ԿԻՐԱԿԻ - Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է.  զատկին շաբաթ աւրն, եւ 

կիրակի /ծն.կիրակին/ աւրն – 45. 

ԿԻՑՔ - եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ. եւ յերիցուն մատղէն ամէն 

մորթին եւ յետի կիցքն դմակովն, ու խասապն եւ ճրագուն ի վանքն - 44. 

ԿԼԱՅԵԿ - եւ երկաթն ու պղինձն ու կլայեկն՝ յորում երկիր գտնվի՝ այնոր է: - 13. 

ԿՄԲՐԱՒՈՐ – Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա են՝ որ ասպարս և 

վահանս, կմբրաւոր շալկեն – 69. 

ԿՆԱԹՈՂ – Ու դնեն առջեւ եպիսկոպոսին, եւ զկնաթողացն կարքն կրէ - 92. 

ԿՆԻԿ - Եւ որ այսոր ուժ չուննայ՝ որ վճարէ՝ նա ծախեն զինքն ու զիր տունն  ու 

զինչ ուննայ ու ի գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 10. Նոյնպէս թէ զկնիկն 

տանին, նա այրիկն համբերէ - 48. Ապա  թէ ուրդի՝ որ վասն անհնազանդ լինելոյ 

կնկանն անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ 

բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ 

գոդութիւն հանդիպի եւ կամ պիսակութիւն՝ թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ 

հետ տարոյն ազատ են: - 86. ապա թէ տղայ կենայ՝ նա պռոյքն տղային է, չդառնայ, 

նոյնպէս եւ մահրն հետ կնկան /ծն.կնկանն/  մահուն տղայինն է - 86. Եւ այս 

իրաւունք ի երկու դեհն մէկ է՝ ի յայրկանն եւ ի  կնկանն: - 86. Ապա թէ ի կնկնէն 

լինի՝ նա չտայ այրիկն մազ մի՝ ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. Եթէ տղայք կենայ ի մեջ, 

ու պատճառաւորն հայրն լինի՝ նա զտղայքն  մայրն  ուննայ, եւ հայրն այլ կին 

չկարէ առնուլ առանց կնկան հրամանացն. եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն՝ նա հայրն 

ուննայ զտղայքն, եւ առնու այլ կին – 87. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ՝ նա 

պատեհ է բժշկաւք  տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ ի յոր դեհաց է, ի յայրկնէն՝ թէ կնկնէն 

/ծն. կնկնէ/: - 89. ու ինք առնու այլ կին՝ այն կնկանն հրամանաւք – 89. Ապա 

յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել … նոյնպէս եւ 

զհասակն զայրկանն եւ զկնկանն: - 89. Եւ թէ կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ՝ նա 

ի յոր տեղ ուր կենայ կինն՝ նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն 

կնկանն եւ զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի – 89. Եւ թէ յետ Է տարոյն գայ այրիկն. 

ու գտնու այլ այր կնկանն /ծն.կնիկն/ պսակով՝ նա թէ անպսակ է, նա առնու առջի 

այրիկն զկնիկն անսղալ:  - 91. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, եւ 

զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ – 91. Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ 

կնիկ՝ նա թէ ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու 
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այրիկ: - 91. Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուց լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ 

զիր  կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու 

զնդանեն: - 92. Եթէ այրիկն խեվ լինի ու պեղծ, եւ թողու զկնիկն, ու պէտ չլինայ 

արել իր բնաւ, ու կնիկն համբերէ Է տարի, նա յառաջ պատեհ է որ կնկան 

/ծն.կնկանն/ ազգն բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք՝ որ կամ ուննայ 

զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ  գիր: - 92. Նոյնպէս եւ թէ կնիկն 

պատահի պեղծ՝ է նա մէկ է իրաւունքն: - 92. Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր կնիկն 

սպաննէ՝ նա սպաննելն չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. Ապա թէ կինն լինի խաբել 

զցուլն՝ նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է - 96. Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ 

ասէ թէ՝ չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ՝ նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն 

քաշնացն, եւ տայ կնկան /ծն.կնկանն/ ազգին հարիւր դրամ տուգանք, եւ այլվայ 

զկնիկն /ծն.զկինն/ առնու: - 97. Վասն փնթի կնկանն – 98. ես կու ապահարզեմ ի 

յայս անուն կնկնէս/ծն.կնիկէս/  -98. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն 

վասն այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց 

դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն՝ ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 

99. Վասն որ թէ երկու էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ թափէ - 99. Եթէ 

երկու այրիկ յիրար լինան անցել  ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել … նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն, զի այն ում ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ՝ 

նա ի յայն կնկնէն /ծն.կնիկէն/ ելաւ ուժն ու ծեծելն – 99.  Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի 

ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա 

կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101.  Եթէ այր կնկան 

հանդերձ  հագնի՝ նզոված է, եւ թէ կնիկ զայրկան՝ նոյնն է - 106. Ապա թէ կինն 

աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա կնկանն ի  յընչիցն ի չորք բաժնէն 

զմէկն տան այրկանն, թէ կալել լինի զայն զկնիկն /ծն.կնիկն/,  եւ ի յանձնէ հանել – 

111. Վասն որ զայրի կնիկ չէ պատեհ գրաւկնիլ առանց դարպսու – 119. զայրի կնիկ 

չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց – 119. զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ՝ այն կնկանն է 

- 119. Վասն որ այրկան  ու կնկան իրքն անբաժինք լինին – 130. Ապա թէ բաժնած 

լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետ՝ նա իր ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, զոր դնէ: - 

130.  Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար շատ լինին  կեցել այրուկինք՝ նա 

զոր լինի հոգւոյ կնոջն՝ լինի տիաթկովն, եւ  որ չլինայ՝ նա կնկանն յետմնացացն է: - 

131. Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ  դեռ կինն չլինի գիտացել՝ նա ոչ կինն 

իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան /ծն.կնկանն/: - 131. Ապա երբ այրիկն լինի որ 

մեռնի՝ նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է. նոյնպէս եւ զկնկան 

/ծն.զկնկանն/ ի յիրոյն, ի կնկան. եւ թէ տղայ կենայ՝ նա երկուքին ի ժառանգ: - 131. 

Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա կնկով ելնէ եւ որդովք – 132. ու այլվայ դառնայ ծառայն 

առ իր տէրն ու ասէ թէ՝ տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն – 132. 

ԿՆՔԱԴՐԱՄ – Ու զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն բաժինքն սիրով եւ անխալապայ 

որպէս գրել ենք՝ առնու ամէն մէկ զիր բաժինն սալար: - 37. 
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ԿՆՔԵԼ – որ ի ներքն լինի կնքած եւ իր ծուխ լինի կեցել – 46. Մարդ՝ որ վանից 

հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառնաց՝ ու մահ գայ իր, նա չկարէ 

զինք երէց հաղորդել՝ ոչ թաղել եւ ոչ զիր տղայն կնքել, քաւէլ թէ կենայ ու մեռնի 

տղայն, նա ապա թող  կնքեն ու թաղեն: - 47. զի երբ կնքած պսակուեցաւ՝ նա զէտ 

քրիստոնէի մի  այլ է պսակուն հաշիւն: - 107. 

ԿՇԻՌ - Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ 

ծախեն, կամ կըշռով դնեն պոման, կամ կոթրու: - 123. Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու 

թէ պակաս լինի՝ նա ի գնողէն ի վայր երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123. Պարտ է 

գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս՝ 

պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին՝ զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 

126. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն՝ նա այս է որ  չորեքկին վճարեն – 

127. 

ԿՇՏԱՆԱԼ – որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 142. 

ԿՇՏԱՑՆԵԼ - եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ քարոզութեամբ՝ գիտուն 

վարդապետաց քարոզութեամբ՝ կշտացնէ զիրենք – 39. 

ԿՈԹՐՈՒ - Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ 

ծախեն, կամ կռով  դնեն պոման, կամ կոթրու /ծն.գաթընու/: - 123. 

ԿՈԽԵԼ – որ անարգեց զպսակն եւ կոխեց: - 91. կոխեն զեկեղեցոյն պսակն եւ 

թողուն զիրեանց կաննին – 100. կամ թէ սայլ կոխէ եւ սպաննէ - 154. 

ԿՈՂՈՊՏԵԼ – թող համարի թէ զՔրիստոս կու կողոպտէ: - 51. Վասն որ անհաւատք 

զմեռելն կողոպտեն – 144. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ 

կու  հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն 

մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. 

ԿՈՃԱԿ - Ապա թէ աւելի լինի կոճակն՝ նա գնաւղին բախտն է, չդառնայ: - 123. 

ԿՈՅՍ – Ապա թէ յայրկնէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն 

տուգանք տայ կնոջն իր անձինն գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել. ապա թէ ոչ նա 

չտայ: - 87. Վասն որ զկոյս յանձնէ հանէ - 97. Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, 

եւ զինք յանձնէ հանէ՝ նա թէ  խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին 

լինայ – 97. Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ՝ չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ 

այրն՝ նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն – 97. Վասն թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ 

հաւրն կամաւք – 102. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ 

առնու հանէ յանձէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102. Վասն 

առեւանգութեան կուսի – 103.  Ապա թէ բռնվին՝ նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն 

կտրեն, որպէս յառաջ գրեցաք վասն կուսիցն – 103. 

ԿՈՅՐ – Վասն կուրաց եւ մունջ մարդկանց – 108. Եւ ոչ է պատեհ՝ որ երկու կոյր 

զիրար առնուն – 108. 

ԿՈՉԵԼ  - Ապա թէ ոչ՝ նա յղրկեն  առ ինք երկու եպիսկոպոսք՝ ու կոչեն զինք Բ ու Գ 

հետ – 23. Եւ Է դասք եպիսկոպոսք են, որ կոչին փիրիսկոպոսք՝ գլխաւորք 
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սարկաւագաց – 67. Վասն թագաւորաց, իշխանաց եւ ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ 

կոչին ի դատաստանաց – 81. Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ յիրենց 

դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի. եւ զայլ ցած հեծելվորքն՝ 

այլ վերցածքն որ ազատ կոչին /ծն.կոչեն/ - 82. նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ 

զնոմիկոսն – 130. 

ԿՈՉԻԼ – Վարդապետաց հրամանն այս է  սահմանած որ չկարէ կոչիլ վարդապետ 

անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց վկաութեան – 26. 

ԿՈՍՏԱՆԴԻԱՆՈՍ - Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս 

Աստուծոյ, Որդի Կոստանդեայ թագաւորահաւր եւ եղբայր բարեպաշտ թագաւորին 

Հայոց Հեթմոյ, բազում աշխատանաւք աշխատեցայ – 4. Եւ ես բազում 

աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի 

մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս, ի թըւականութեանս Հայոց ՉԺԴ ամին՝ ի 

հայրապետութեան Տեառն Կոստանդեայ եւ ի թագաւորութեան բարեպաշտին 

Հեթմոյ եւ որդոյ սորա Լեւոնին: - 4. Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով 

Քրիստոսի նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ  

ճշմարտութեամբ, որպէս Կոստանդիանոս եւ Թէոդոս – 68. 

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆՈՒՊԱՒԼԻՍ, ԿՈՍՏԱՆԴԻՆՈՒՊՕԼԻՍ -  Եւ թէ Յոհաննէս  

աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ  ի Հռոմ եւ անտի 

դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ՝ նա չէ թէ վասն կաթողիկոսութեան 

պատճառանաց փոխեցաւ – 57. Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի  յիր աւուրքն 

զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ ի 

Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65. 

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆՈՒՊՕԼԻՍ   -      Տե՛ս  ԿՈՍՏԱՆԴԻՆՈՒՊԱՒԼԻՍ 

ԿՈՎ – Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին – 13. Վասն կովու վաճառի – 122. Նոյնպէս 

եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ՝ նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի 

պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. 

ԿՈՏՐԵԼ - Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ՝ 

ձգէ կրար կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն … նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին 

է մեղանքն – 118. Նոյնպէս եւ թէ անսուն կոտրէ կամ կորսնէ կամ պակսեցնէ՝ նա 

վճարէ - 119. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ 

թղթով՝ նա այլ չկարէ փաւշամնիլ՝ ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն, քանց ամէն 

կազմութեամբն՝ գնաւղինէ թէ շահի եւ թէ վզենկի, թէ կոտրի թէ այրի – 125. զայն 

կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն – 137. Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ ի 

վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա  նոյնպէս ի հասակն հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն 

յայնոր վերայ դնեն: - 140. Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր 

զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ 

մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի 

բանն սարված կոտրէ, չտայ վճար – 148. Եւ թէ զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ՝ նա չտայ 



431 
 

վճար: - 148. Եւ թէ մարդ փայտ կենայ ու կոտրէ, նա փրթի կացինն  ու դիպի եւ 

մարդ սպաննէ .. նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի  խառն է բանս: - 154. եւ թէ 

կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ – 157.  Նոյնպէս եւ 

կոտրածն ու խոցն՝ ի չաքուցն ի վերայ երթայ եւ տուգանքն – 158. Եթէ ոք իրք 

անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով՝ նա զվարձն տայ ու  զամանն. եւ թէ կորսնէ 

կամ կոտրէ՝ նա կամ գտնու կամ վճարէ զինչ արժենայ: - 159. Եթէ ոք զիր անսուն 

զինչ ազգ ու լինի՝ ի յիր ընկերն ի պահ տայ. եւ մեռանի կամ կոտրի կամ գողնվի … 

նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել – 

160. Եթէ ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի  չվան փաթըթած կամ ուրեք փակած կամ 

ընկած կամ կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 

163. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛ գահել, ու նա գահեց, կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ 

մեռնի՝ նա թէ  պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝ նա վճարել պիտի: - 165. նոյնպէս եւ 

թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել՝ նա հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ 

լինի, նոյնպէս եւ քշտելն ու  կոտրելն – 168. եւ թէ սպաննէ կամ կոտրէ՝ նա արժան 

է: - 168. ու զզարկածն  եւ զսպաննածն ու զկոտրածն անսղալ վճարել պիտի: - 173. 

ԿՈՏՐՎԵԼ -  նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք  

է կոտրվել – 160. 

ԿՈՐԹԲԱՑԱԾ – Նոյնպէս եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ 

հնազանդացն պահել՝ որ ամէն մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած /ծն.կորդբացած/ 

հայրենիքն ուննայ – 14. 

ԿՈՐՈՒՍԱՆԵԼ - զի Մովսէս է ասցել թէ երդվիր երդմամբ առ այնպիսին եւ կորոյ – 

149.  որ թէ ոք գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ 

կորոյս, թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու 

դարպսով առնու, նա չէ թէ զայն  մէն կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն 

զխաստն վճարէ, զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ – 117.  նա պակասն ի յայնոր 

քսակն է, որ կորոյս – 117. Վասն ոսկոյ արծաթոյ կամ անասնոյ կորուսած կամ զինչ 

ու լինի – 117. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի 

կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, 

որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117. 

ԿՈՐՈՒՍՏ - Եւ թէ ոչ՝ որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ ծուլութեան յամեցնեն 

նա՝ զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից – 39. նա մահու 

կորուստ բերէ - 149. նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին 

կորուստնէ՝ նա տուգնվի զկէս արեան գինքն – 157. 

ԿՈՐՍՆԵԼ - Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ 

վասն իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն 

չկորսնեն: - 15. քաւէլ թէ ճշմարտեն որ  անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջին 

ձեռնադրաւղն՝ եւ ապա ձեռնադրեն, նա չկորսնէ զկարգն ձեռնադրաւղն: - 22. 

Ամենայն որ զմկրտածն մկրտէ՝ նա  կորսնէ /ծն.կորուսանէ/ զկարգն – 22. Եւ 
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եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ կարգաւորել եւ ի  կարք 

ածել՝ նա զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք. եւ այն որ կրկին կարգ էառ՝ նա  

զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ կորսնէ - 22. նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ 

զիրքն – 23. Եթէ եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու գայ 

յուղղութիւն՝ նա չկորսնէ վասն այնոր իրք: - 23. նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն 

զինք ի դուրս յեկեղեցոյն եւ կորսնէ առ եպիսկոպոսն զկարգն – 35. որ երբ զիր 

հայրն ու զմայրն կորսնէ՝ նա  գայլն ու գազանք կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք 

– 40. Եւ ինքն, որ ծուռն է եւ պեղծ, նա  զամէնն կորսնէ եւ զմէկայլն առնու: - 92. 

Քահանայ՝ որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ … նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս – 117. Նոյնպէս եւ թէ անսուն կոտրէ կամ 

կորսնէ կամ պակսեցնէ՝ նա վճարէ - 119. զի կու հրամայէ աւրենքս՝ թէ երբ 

զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ 

եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. նա  չկորսնէ 

/ծն.կորուսանէ/ զերիցութիւնն – 143. Ու թէ կորսնէ՝ նա վճարէ: - 147. Եթէ ոք իրք 

անաւթ առնու  մարդոյ ի բան վարձով՝ նա զվարձն տայ ու զամանն. եւ թէ կորսնէ 

կամ կոտրէ՝ նա կամ գտնու կամ վճարէ զինչ արժենայ: - 159. զի զվարձն վասն 

այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ կորսնէր – 160. 

ԿՈՐՍՆՎԵԼ - Եւ թէ գրաւկնած լինի որ կորսնվի՝ նա վճարէ: - 147. 

ԿՈՒ - Եւ այլ շատ ի վերայ իրաւանցս կու պնդէ Մարգարէն: - 4. նա վասն այնոր 

կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 14.  Զամէն ազգ 

արուեստավոր պատուեցէք … Եւս առաւել զգրագրերն եւ զբժշկերն՝ զի զմարդս կու 

ստածեն: - 14. Զքահանայ թէ ոք անարգէ կամ ծեծէ՝ նա զԱստուած կու անարգէ - 

19.Կու հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական իրաւունքս, որ թէ եկեղեցական 

դատաւոր եւ թէ աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ 

իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն – 20.  

Նա ի հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ 

պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ՝ ապա ի միաբանութիւն  մնայ իրքն աթոռին: - 

20. զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ - 20.  Բայց ինչ ասեմ ես՝ ու կու 

գրեմ, չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն գտայ – 27.  այլ կու բանի ըռըշֆաթն 

եւ ամէն սղալանքն ի յայնոր կու գայ զինչ է - 27. ապա կու հրամայէ սուրբ ժողովն, 

որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն 

զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ իշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ փնտռեն 

ու ստուգեն զըղորդն – 29.Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի 

մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. 

Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ՝ նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի 

մէջն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. ապա 

թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ շարժէ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի 

դուրս յեկեղեցոյն – 35.  Կու հրամայէ սուրբն Սահակ՝ թէ տգէտ եւ պեղծ մարդիկն 
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բաժին կու ձգեն ի սուրբ կաթուղիկէ վիմիս մէջ, եւ կու ասեն՝ թէ այլ եւ այլ են 

ազգաց եւ քրիստոնէից եկեղեցիքն: Եւ դեռ այն  մէն չէ. քան  զՀայոցս այլ կու 

բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի քաղաքականացն եւ յայլ ազգ աշխարհականացն – 

40. Ամ տեսէք՝ թէ որ զայս միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն, որ է մայր մեր 

սուրբ եկեղեցի՝ եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս, նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի 

մեր հաւրէն եւ ի մաւրէն կու քակտեն. զի երբ յիրացմէ կու քակտեն՝ նա ու ի նացմէ 

կու քակտինք – 40. նա գայլն ու գազանք կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 41. 

նա այն բաժնաւղքն զմեզ հայնց կու այնեն: - 41. որ ամէն ազգ ու երկիր իրենց 

հաշվնովն եւ ժմովն իրենց  տաւն կու այնեն – 42. եւ մէկ է ընդ որ կու երթան 

տաւնքն – 42. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան  զվաներոյ եկեղեցիսն 

յաշխարհականացն՝ որ կու ասեն՝ թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ 

գեղերոյն: - 42. Ու ի յայն կու հային՝ թէ զեկեղեցեաց անուանքն այլ եւ այլ են այրել, 

նա կու կարծեն թէ այլ եւ այլ է - 42. Հայնց կու հրամէ սուրբ եւ երջանիկ հայրս մեր 

Սահակ: - 46. Վասն մեղաց Աստուած կու տայ զմեզ ի ձեռն անաւրինաց: - 48. Կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն 

յիրիցնին – 49. Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած լինի երկու դեհն. եւ թէ ոչ, նա 

յիրիցնոյն վասն այնոր հարկ կու առնուն – 50. թող համարի թէ զՔրիստոս կու 

կողոպտէ: - 51. Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի 

հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ ի վանքն – 51. որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն – 53. 

ապա  զհաղորդն եւ զպատարագն այլ կու ծախեն: -53. Զոր կու հրամայէ աւրէնքս 

զայնպիսիքն հրով   այրել եւ քարկոծել, զէդ անհաւատ – 53. Թող աղէկ գիտենան, 

որ  կու համբերին՝ զի չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու ծխին մասն 

երթայ – 53. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ ոչ ժամուց առնու 

քահանայն՝ եւ ոչ հողադրամ: - 53. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ 

զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց գտնուն՝ որ առնու, նա զկարգն առնուն – 54. 

Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն կու այնէ՝ նա պատեհ է, որ բերէ 

զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: - 54. նա կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. զի զԱստուած կու խաբէ - 60.  Կու 

հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ յիր  չափ հասակին է՝ ի ԺԵ տարին, եւ զիր անձն ի 

կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա ընդ այն է համարած, որ երկու 

կին լինի առել, եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. Ապա զայս 

խրատ կու տայ՝ որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու նախանձով 

չարի – 65. Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա են՝ որ ասպարս և 

վահանս, կմբրաւոր շալկեն, զոր կու յիմնամ որ բազկնոց պրացալն է: - 69. կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ - 73. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ  զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք … քան թէ 

պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75. Եւ որպէս գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ 

կրկին կու գրենք – 76. Կու համայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու 
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վասն գրոց կարդալոյ – 76.  Ապա կու հրամայե օրենքս զորբերն եւ զտառպելքն 

ստածել եւ խնամել եւ անուշացնել ի գործ – 77.  Ու թէ չայնեն զայս աշակերտքն, նա 

վասն այնոր կու անհանգստեն զիրենք վարդապետերն – 77. նա կու հրամայէ, որ 

ինչվի յետի փողն ի յետ տան – 77. որ կու լինին շատք, ու խաբեն զԱստուած եւ 

զմարդիկք – 78. ու յայն սուրբ տեղն յուղարկել՝ ում անուն զխաբէութեամբն ժողովք 

կու այնէր – 78. Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք՝ որ դոքա շատ ազգի ազգի 

կերպով կու շրջին – 79. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ - 80. Կու 

հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա  աւագ 

հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. կու 

տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. կու հրամայէ 

աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել 

ու  տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ - 89. ու կու բոզնայր եւ զիր տունն 

ու զհալաւն այլոց կու վատնէր – 94. վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց 

դատախազութեան սպաննէ՝ նա զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն–95. Ի 

յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ՝ թէ՝ մենք եկեղեցականքս հոգոյ 

դատաստան եւ խնամք եմք  դրել աստ – 95. Ապա թէ իրաւ լինի այրիկն՝ նա 

աւրէնքն զմահ կու հրամայէ աղջկանն: - 98. Բայց մենք եկեղեցականքս ներելով 

զբաժինքն կու տեսնունք պատեհ – 98. ես կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 

98. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս 

պատճռնիս ուննան – 100. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն 

յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100. նա օրէնքս դժար կու լինի 

որ այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի–102. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ 

մարդ որ  նոր կին լինի առել,նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել – 103. Կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ պսակ որ տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին պակաս լինի՝ նա չէ 

ընդունած այն պսակն – 105. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն 

ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց՝ որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսկ՝ 

կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան՝ նա  զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 

107. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ երկու քոյր մէկ եղբաւր բաժին առնուն – 108. զի ի 

յաւտար տուն կու գնան – 112. Այլվայ կու կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ այն 

հայրն՝ որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ … նա դատի յԱստուծոյ: - 

113. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ 

նա մեռանի – 114. կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար 

զինչ եւ արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք 

այնէ - 114.  նա կու հրամայէ թէ՝ աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել – 114. են, որ 

ի խելք են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին – 115. Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝ մի՛ դներ 

պռիստիմոն եւ մի՛ գրավ վասն քո – 116. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց 

տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն է իրքն՝ նա  առնու 

անյապաղ զիր իրքն – 118. զի կու հրամայէ աւրէնքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն կամ 
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զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել 

զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. Եւ այլ կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց – 119. զի չէ թէ ուժն  

զոր կու այնէ՝ այն կնկանն է, այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն այրի ի 

դարպսուն պահն  է: - 119. զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն 

պատճռնին գտվի՝ նա դառնայ ի  տէրն,  եւ առնու զիր դրամն: - 122. զի վաճառին 

վճարն է հանած մանավանդ այնոց, որ վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն 

– 123. Ով աման կամ անաւթ  ինչ վաճառէ -  զկարասն յառաջ կու գրենք - որ թէ ի 

նոյն տարին որ գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է բարի: - 124. Կու հրամայէ 

Մովսէս Աստուծոյ բերանով,  թէ՝ մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ 

աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է - 126. Բայց կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ այն ծախաւղն, 

որ խաբէ զանգէտն ու իր  սուղ իրք ծախէ, նա զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 

127. վասն զի նեհն է, որ կու կեցցնէ զամէնն – 128. զայս Մովսէս կու հրամայէ: - 128. 

Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ՝ պառիկոս փախչի  յիր պարոնէն՝ նա քանի այն 

պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ զինք պարոնն – 134. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

զայն ցեղն երկու ազգ  պիտի դատել – 141. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ թէ զայնոր 

ձեռքն կտրեն, որ քաւէ  զսպաննութիւնն զոր արար՝ նա ի դատաւորին կամքն է - 

141. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ –142. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք կենայ ու երթայ իր ճամբովն, եւ այլք կենան ու պահեն 

զճանապարհն՝ որ սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն, ու այն հալալ գնացաւղն  

յաջող լինայ ու զնոքա սպաննէ՝ նա չէ արեան պարտական – 142. Եթէ ոք զտղայ որ 

վասն  բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ՝ կու 

հրամայէ աւրենքս որ զէթ այլ  կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ քաւել. 

ապա ինք յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Վասն այն ազգ 

անհաւատաց, որ  զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, 

ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. Վասն, որ մարդ 

զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի, եւ 

ատամն ընդ ատաման – 144. եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ 

կու գայ – 145. Եւ այլ մանտր  մանտր ծեծերն՝ որ լինեն կապոյտ կամ անարգանք 

կամ քաշել ուժով նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի 

– 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ  մարդ ուժ այնէ տառպել մարդոյ, եւ զիր 

վարձն ի յիր պոմանն  չվճարէ՝ կամ կտրէ, ու գայ դատըստնի, նա դարպասն 

վճարել տայ – 145. նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. Եւ ի վերայ 

այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն 

չարութեան վնասէ, նա վճարէ՝ յիր քսակէն: - 148. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

մարդկային ազգս շատ ազգեր են – 148. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի 

քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ - 149. 
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Եւ այլ կու հրամայէ՝ որ զայնպիսին լաւ է որսալ ու վերցնել քան խաչ եւ աւետարան 

շալկել – 149. Այլ կու հրանայէ Մովսէս՝ թէ՝ մի՛ խլեր զհնոց սահմանած սինաւռն  քո 

սինաւռկցերոյն – 149. Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ խալապայն 

անգիտութեամբ սպաննէ … նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք – 150. եւ շատ 

սպաննութեններ կու լինի ընդ խալատն – 153. Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ 

գիտենայ ոք՝ թէ զչարկամն կու սպաննէ ու զընկերն քշտէ եւ սպաննէ: - 155. զի 

Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ  ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու այն է իր յոյսն ու 

ապրանքն: - 158. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով նոր տուն շինէ՝ նա բոլոր ցըւիցն 

պսակ դնէ - 158. Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա 

կու հրամայէ իրաւունքս՝ որ այլվայ իր տան տնկել – 161. եւ յիմանան թէ այն ծառն 

քանի արժենայ, եւ թէ որչաք պտուղ կու տայր ի տարոջն – 161. Զի հայնց կու 

հրամայէ իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ անասնոյ՝ նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն 

պատճառն – 162. Եւ թէ ուրդի սուտ վկայ ի վերայ մարդոյ՝ նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ՝ զինչ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք 

տանջեն թէ մահու էր՝ թէ խրատելոյ՝ եւ թէ տուգնելոյ: - 163. Եւ թէ ի 

խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ - 

163. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի 

վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել մաւրն – 164. եւ Աստուած այն անասնով կու 

յանդիմանէ զտէրն - 166-167.  ու շինականք շուտ կու հաշտին ընդ իրար – 167. ու 

վզենն պարոնին կու լինի – 168. Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին 

եւ էութեամբ կու  ապրին – 169. Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  

հատուկ եւ հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն 

զաղունն – 171. կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ զրկէ՝ նա 

տուպլ առնուն յիրոյն եւ ի նա  տան: - 172. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն 

լինի տուգանքն – 172. 

ԿՈՒՄԱՇ - Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք – 128. 

ԿՈՒՇՏ - Եթէ ատէ զկինն, եւ ասէ թէ՝ չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն՝ 

նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն – 97. 

ԿՈՒՊՐ – Նոյնպէս եւ աղն ու բորակն՝ նաւթն եւ կուպրն՝ ձութն ու ապակին … նա 

իշխանացն է - 16. 

ԿՈՒՍԱՆ – Յայտնի է, որ յառաջ եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի 

քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն. եւ ի 

հիմայ ի կուսան եւ ի միաբանութիւն վանից աբեղայք: - 20. եւ կուսան աբեղայի 

մեղաց պատճառ լինի՝ եւ իր անթողնելի մեղք շահի: - 51. կուսան աբեղայի չիշխէ 

միս ուտել: - 55. 

ԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ – Վասն որ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ – 61.  եւ զիր անձն 

ի կուսութիւն խոստանայ – 61. 

ԿՈՒՐԱՑՆԵԼ - եւ կուրացնել յերկու աչաց  արժան է: - 138. 
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ԿՈՒՐՑՆԵԼ - եւ թէ կուրցնէ՝ նա զինչ աժենայ անասունն՝ նա ի չորս բաժնէն մէկն է 

տուգանքն – 169. 

ԿՌԻՎ       Տե՛ս           ԿՌԻՒ 

ԿՌԻՒ,ԿՌԻՎ  - Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն  վերնա՝ նա չէ 

պատեհ այլ մարդ սպաննել – 9. Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ 

կարգակից ընկեր կամ ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ … նա 

առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21.  եւ այսով մեծ հերձուած եւ կռիւ 

ածին ի միութիւնն – 40. Վասն որ թէ երկու էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ 

թափէ - 99. Եթէ երկու այրիկ յիրար լինան  անցել ի կռիւ, ու  կնիկն իշխէ ի մէջ մտել 

… նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99.  Կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ մարդ որ նոր կին լինի առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել – 103. զի կռվոյ եւ 

ծառութեան ի պէտք է ի պարոնութեանն ի կարիքն: - 116. 

ԿՌԻՒ ԱԾԵԼ -           Տե՛ս   ԿՌԻՒ 

ԿՌԻՒ ԱՅՆԵԼ-         Տե՛ս   ԿՌԻՒ 

ԿՌՈՒԵԼ - Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ խալապայն անգիտութեամբ 

սպաննէ, կամ որ կռուին ընդ իրար, նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ  չունի մեղք – 150. 

ԿՏԱԿ – Ու կարաւղ է թագաւորն յիր առողջութեան եւ ի մահուն կտակ գրել – 8. Եւ 

… գրէ կտակ, եւ զիր ծառայն իւր  ժառանգ դնէ - 109. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ  

զհաստատուն կտակն՝ նա այս է, որ մինչդեռ հիւանդն աղէկ ուննայ զիր խելքն՝ նա 

կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն, եւ թէ ի գեղ լինայ՝ նայ զգեղջին երէցն, եւ երեք 

վկայով գրել  տայ զիր իրքն – 130. զի յետ մահունէ կտակն հաստատուն է - 130. Եւ 

զխոստումն, թէ ելնէ՝ ինք կատարէ, եւ թէ մեռնի՝ նա հոգէբարձերն, զէդ, որ գրած է ի 

կտակն – 130. 

ԿՏԱԿԱՐԱՆ – որ վկայեն, որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ 

լինի – 26. Եւ ի յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր 

ի հաւս աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն՝ ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա եւս 

թէ զայն զամէնն գրել էի՝ նա կարի շատ էր լել: - 41. 

ԿՏԱՒ – Ոսկի եւ ոսկով կտաւ՝ որ ի շահն ուրդի՝ թագվորին է. եւ  արծաթն ու 

արծթով կտաւ՝  եւ պրիսմէն՝ իշխանացն է - 12. 

ԿՏՐԵԼ - եւ զպտղաբեր ծառք երկրին չտայ կտրել: - 10. Զէդ երբ մարդ կացին ածէ ու 

ճուղ կտրէ՝ նա անցնի կացինն եւ ընկերոջն դիպի ու սպաննէ, եւ  գան ազգն նորա 

եւ ասեն՝ թէ  կամաւ սպաններ: - 33. Եթէ ոք դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց կամ 

դարպսու, նաւմաւսով արած լինի ու կտրած՝ անհնազանդ լինի, նա զայս Աստուած 

է հրամայել ընդ Մովսէս, որ մեռնի անսղալ: - 76. Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ 

թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն – 78. նոյնպէս եւ զամէն 

դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի 

ժամէ կտրել, եւ ի ժամ այնել: - 84. զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձետն 

կտրեն – 96. Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն. կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն 
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– 96.  Ապա թէ չկամենայ՝ նա կտրեն զձետն: - 97. Եւ թէ կենայ կին՝ որ այրկանն 

քըշտէ՝ նա զձեռն կտրեն – 99. Ապա թէ բռնվին՝ նա  զտանաւղին զձուքն եւ զձետն 

կտրեն – 103. Եւ զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ դրամ հարթեն՝ անխեղճ առ 

պարոնութիւնն՝ զձեռք կտրեն ի պակասն: - 127. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ թէ 

զայնոր ձեռքն կտրեն, որ քաւէ զսպաննութիւնն զոր արար – 141.  Եւ այլ կու 

հրամայէ  աւրէնքս որ թէ մարդ ուժ այնէ տառպել մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր 

պոմանն չվճարէ՝ կամ կտրէ, ու գայ դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել 

տայ – 145.  նոյնպէս եւ թէ խոց լինի ճեղքել կամ կտրել կամ խարել: - 153. Ու երբ 

կտրես զնորայ վարձն՝ նա բողոքէ առ Աստուած – 158. Վասն զպտղաբեր ծառ 

կտրելոյ – 161. Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա կու 

հրամայէ իրաւունքս՝ որ այլվայ իր տան տնկել – 161. նոյնպէս եւ թէ զագին կտրէ՝ 

նոյնն է: - 169. Բայց չէ իրաւունք, որ զվճարն ի վարձէն կտրեն – 173. 

ԿՏՐԻՃ -  Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ, նա իրաւունք է որ կտրճերն 

հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. եւ հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի 

յաղչկնին, եւ յոչ կամայն խրատումն այնեն – 97. զի երկու աղջիկն մէկ կտրիճ է 

համարած – 108. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա  

փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին – 108. Բայց թէ կտրիճին /ծն.կտրճին/ թոռ 

կենայ՝ եւ ուրդի, որ թոռինն հայրն չկենայ, նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն կենայ  թոռ՝ եւ 

մայրն չկենայ՝ նա թոռունքն ժառանգեն – 110. 

ԿՏՐՈՒԿ – Կու հրամայէ աւրէնքս թէ մի՛ դներ պռիստիմոն եւ մի՛ գրաւ վասն քո … 

երկու երկնաքարերի  թէ որ է լավ  կամ կտրուկ: - 116. 

ԿՏՐՎԵԼ - եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ՝ մեռնի. եւ թէ յոչ կամայ սպաննէ՝ 

երկու ձեռսն կտրվի եւ զարեան գինն վճարէ - 10. Ու թէ խալապայ լինի եւ 

յանդգեալ քըշտէ իրիցուն, նա ձեռն կտրվի – 55. կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն 

կտրվի այն կնկանն – 99. 

ԿՐԱԿ - Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ՝ ձգէ 

կրակ … եւ ճորտն այնէ՝ նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն – 118.  

Վասն որ կրակ ձգէ ու խանձ ելնէ - 135.  Էթէ  ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա 

պատեհ է որ  տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար՝ չարկամութեամբ արար եւ կամ  

թէ ի՞նչ ցեղ – 135. Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ  հասարակաց այրեցմանէ՝ ու 

այրէ՝ նա չտայ վճար – 147. ապա թէ ի պահաւղէն ընկնի կրակն՝ նա վճարէ զիրաց 

տէրն: - 147. Վասն որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ - 159.  Եթէ ուրդի, որ մարդ իր 

կամաւք կրակ ձգէ՝  նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել 

– 159. 

ԿՐԱԿ ԸՆԿՆԵԼ -      Տե՛ս      ԿՐԱԿ 

ԿՐԱԿ ՁԳԵԼ     -      Տե՛ս       ԿՐԱԿ 

ԿՐԱՒՆԱՒՈՐ - եւ կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ զերկու աստիճան 

եւ ապաշխարաւղք եւ կրաւնաւորք: - 66. 
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ԿՐԵԼ - ապա այլ տուժանք չկրէ ի դարպսէն այն որ ի յուսցնելն սպաննէ - 32. նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ - 38. Ու դնեն առջեւ եպիսկոպոսին, եւ զկնաթողացն 

կարքն կրէ - 92. ապա այն որ զիր այրն սպաննէ՝ այլ զի՞նչ կրէ քան զչարաչար 

մահն արդար իրաւամբք: - 95. Վասն կրելոյ զպատիժ սպաննութեանն – 156. 

ԿՐԹԵԼ - Ապա թէ տէրն յայն  բանն յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ չլինայ 

յինք կրթած, ու վնասի՝ նա այն  պարտական է եւ մահապարտ - 149. 

ԿՐԹԵՑՆԵԼ – յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. 

ԿՐԿԻՆ - եւ այն որ կրկին կարգ էառ՝ նա զէդ այլ պիղծ եւ  անհաւատ կորսնէ՝ եւ 

տուժվի ի դարպասէն իրաւամբք: - 22. Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է.  

զատկին շաբաթ աւրն, եւ կիրակի աւրն, եւ կրկնոյ  զատկին – 45. Եւ սոքա՝ եղեն 

աստիճանաւորք հայրապետք, որ ոնիփորոն Ե կրկին հագնին – 65.  Եւ հետ այսոց 

արհիեպիսկոպոսն են, որ Դ կրկին հագնեն զոնիփորոնն եւ  չորեքկին նափորտ ի 

վերայ: - 65. սոքա Գ կրկին նափորտ հագնին եւ զնոյն զսքեմդ: - 65. Եւ որպէս գրել 

ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք՝ երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն 

զինչ եւ լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն – 76.  Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ 

պատռեցնէ նա վճարէ. եւ թէ հրամնաւք լինի հեծել՝  նա զինչ արժենայ միատակ 

վճարէ, եւ թէ անհրամանք՝ նա կրկին: - 138. Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ՝ նա 

թող չորս կրկին վճարէ - 150. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն լինի տուգանքն 

– 172. 

ԿՐԿՆԱԲԱՆԵԼ - Այլվայ կու կրկնաբանէ աւրէնքս … որ այն հայրն՝ որ շան պէս 

զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ…նա դատի յԱստուծոյ: - 113. 

ԿՐԿՆԱՊԱՏ – Ուննան նոյնպէս սքեմ, եւ փակեղ ի գլխին, եւ կրկնապատ գաւտի: - 

69. 

ԿՐԿՆՈՅ ԶԱՏԻԿ   -    Տե՛ս  ԿՐԿԻՆ 

ԿՐՏՍԵՐ - Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր 

ու լրբեցաւ՝ նա զնորա մազն տալ փետել՝ ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. 

  

  

                                            Հ 

  

  

  

  

ՀԱԳՆԵԼ - Եւ զթագաւորի հալաւ չիշխէ ոք հագնել /ծն.հագնիլ/  առանց իր 

հրամանին: - 9. Եւ զինչ այլ յաւելցնել կարեն  յողորմութիւնն, նա մեծ վարձք է, որ 

կարաւտածքն ուտեն եւ հագնին /ծն.հաքնին/: - 44. Եւ սոքա՝ եղեն աստիճանաւորք 

հայրապետք, որ ոնիփորոն Ե կրկին հագնին /ծն.հագնի/ - 65. Եւ հետ այսոց 

արհիեպիսկոպոսն են, որ Դ կրկին հագնեն զոնիփորոնն եւ չորեքկին նափորտ ի 
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վերայ: - 65. սոքա Գ կրկին նափորտ հագնին եւ զնոյն զսքեմդ: - 65.  եւ սքեմ զնոյն 

ունին, բայց հոլանի հագնին /ծն.կանգնին/ անգաւտի – 67. Եւ սքեմ հագնին նոյնպէս 

հոլանի անգաւտի, եւ ոնոփորոն յերկու ուսն: - 67. Եւ ոնոփորոն նոյնն է, բայց եւ 

հոլանի անգաւտի այլ հագնի: - 67. Երկրորդ դասք  վեստիտորայն է, որ է թագադիր 

արքային. եւ սքեմ եւ գաւազանն նոյնն է, ապա այլ հագուստք հագնին: - 68.  Վասն 

որ կին այրկան հանդերձ հագնի – 106. Եթէ այր կնկանն հանդերձ  հագնի՝ նզոված 

է - 106.  ու հագնի զքրիստոնէութեան զսգեստն – 107. 

ՀԱԳՆԵԼԻՔ – նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ 

զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի – 89. 

ՀԱԳՈՒՍՏ - Երկրորդ դասք վեստիտորայն է, որ է թագադիր արքային. եւ սքեմն եւ 

գաւազանն նոյնն է՝ ապա այլ հագուստք հագնին: - 68. 

ՀԱԼԱԼ - եւ զինչ որ ունի՝ նա առնու իրն հալալ – 54. Ապա թէ երկուքն իրար հալալ 

այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք – 87. եւ 

ապա պսակվի, եւ ուննայ զինք հալալ: - 107.  Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ 

կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք՝ քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 

128. ապա իր ըղորդի բաժինն է իր հալալ: - 128. ու այն հալալ գնացաւղն յաջող 

լինայ ու զնոքա սպաննէ՝ նա չէ արեան պարտական –142. թէ հալալ մարդ է 

պահաւղն, նա կիսավճար այնէ - 147. Եթէ յայգի մտես՝ որ  քո չէ՝ նա դու փորովդ 

կեր, քեզ հալալ է: - 164. 

ՀԱԼԱԼ ԱՅՆԵԼ   -      Տե՛ս  ՀԱԼԱԼ 

ՀԱԼԱԾԵՑՆԵԼ - Եթէ ոք մշակ վարձէ՝ ու առանց խնամոց հանցչաք շատ 

հալածեցնէ ի բան … որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի 

վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 18. 

ՀԱԼԱԾՆ – նոքա ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն յայլ հալծնաց գործերն 

հանեն – 43. յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեանց կաննոյն բաժին հանեն, ու 

ապա զիրենցն՝ զոր պատեհ է բաժնեն: - 112.  Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն 

լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. թէ ոչ՝ նա այլոցն, որ 

այլազգ գողութիւն եւ ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի՝ նա այնոր 

վճարն չորս տակ է: - 172. 

ՀԱԼԱՎ  -    Տե՛ս   ՀԱԼԱՒ 

ՀԱԼԱՒ - Եւ թագաւորի հալաւ չիշխէ ոք հագնել  առանց իր հրամանին: - 9. Եւ երբ 

եպիսկոպոսն մեռնի, նա հայրապետին է հալաւն ու  միդրն եւ պառկելիքն: - 52. Եւ 

հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա ամենեւին 

պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. նոյնպէս 

եւ աշխարհի երիցուն եւ երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն՝պառկելիքն եւ հալաւն 

սաւլերն եւ գաւտին՝ եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ – 44. Եւ 

աշխարհի երէց՝ որ անորդի մեռնի, նա եպիսկոպոսն զհալաւն զամէն եւ 

զանկողինն առնու – 51. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ  տայ մեռելն՝ քան զիր հալաւն ու 
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զպառկելիքն – 53. Բայց երկու դեհին հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ 

երկուքն մաշեցին՝ վճար չկայ – 84.  ու կու բոզնայր  եւ զիր տունն ու զհալաւն այլոց 

կու վատնէր – 94. 

ՀԱԼԾԵԼ – Վասն որ զիր մշակն ի շատ հալծելոյն եւ ի ծանր վերցնելոյն մեռցնէ - 18. 

Եւ թէ երեւնայ որ կայ  ոք յեղբարցն որ շատ լինի հալծել /ծն. աշխատել/ ի վանքն ու 

ծառութիւն այրել քան զմէկայլն, նա թէ աւելի բաժին ուզենայ՝ եւ չբռնէ զինք 

վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր  գործ – 73. 

ՀԱԼՎԵՂԷՆ - Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն /ծն.հալլվել/ իրք որ ի միջոցն՝ մաշի ի 

յերկու դեհացն՝ նա չկայ վճար: - 131. 

ՀԱԿԱՌԱԿ - Բայց թէ ոք առանց հրամանաց՝ հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի 

շինէ ի թէմն … նա զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47.  նա 

զինչ որ այլք հակառակ վկայեն՝ նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57. 

ՀԱԿԱՌԱԿԵԼ - ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ իրն լինի, նա  կարէ իր 

ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել:- 52. Եւ աշխարհի 

իրիցնին չէ պատեհ, որ մատղին՝ որ ի  վանքն երթայ՝ հակառակին: - 55. նա վասն 

այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57.   Եւ թէ ոք իր 

ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ 

տեղ մսխէ, նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 64. 

ՀԱԿԱՌԱԿՈՒԹԻՒՆ - եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն 

ընդունած, եւ ոչ եկեղեցեաց աւրհնէքն՝ եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն եպիսկոպոսին 

հակառակութեամբ եւ յոչ կամայ այնէ - 28. Եւ չկարէ ոք յայլոց հող 

հակառակութեամբ եկեղեցի շինել – 71. 

ՀԱՂՈՐԴ - նա զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ  եկեղեցի 

հաղորդ կամ նշխար տալ – 30. Եւ չէ դեռ այտ մէն, ապա զհաղորդն եւ 

զպատարագն այլ կու ծախեն: - 53. Զի եթէ ոք  զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝ եւ 

զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն /ծն.զհաղորդ/  եւ զմկրտութիւն – 74. Կու հրամայէ 

աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի 

աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. 

ՀԱՂՈՐԴԵԼ – Մարդ՝ որ  վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք 

պատճառանաց՝ ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46. Բայց աւտար 

երէց յայլ թեմէ՝ կարէ հաղորդել եւ թաղել  զբանադրածն, ու ասէ՝ թէ չգիտէի: - 47. 

նա Ժ տարի ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ 

արժանաւորել, որ յեկեղեցի մտէ եւ հաղորդի: - 62. եւ ապա լաւկ հաղորդի ի սուրբ 

խորհրդոյն: - 62. Վասն որ յանգէտս անարժան հաղորդի – 74. Եթէ ոք ընդ անգէտս 

հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ 

հասակի – 74. Բայց տարի մի ապաշխարել տան այրկանն, եւ ապա հաղորդի եւ 

կին առնու: - 100. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն 
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ընդունելութենէ եւ ի  պահէն ի դուրս մնան, չհաղորդեն զինք՝ եւ ոչ ի մահ թողուն 

եւ ոչ ի  կեանք: - 100. եւ ապա յեկեղեցի մտնէ ու հաղորդի: - 100. 

ՀԱՂՈՐԴԻԼ - եւ ապա կարէ հաղորդիլ – 163. 

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ – նա ապա հաղորդութեան արժանի լինի – 61. Եւ կարեն 

աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել … եւ զհաղորդութեան սին բերել – 66. բայց 

վասն սպրկիկ սրբելոյ՝ Գ  տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ – 150. 

ՀԱՃԵԼ – յոր հաճին յորդոց թագաւորին եւ գիտնան որ բարի բարուք լինի եւ 

աստուածասէր ու երկիղով եւ ըռատակն, նա զայն կացուցանեն յաթոռ 

ինքնակալութեան հաւրն – 7. նա հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու 

երկրին տեսովն առնուն մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն – 8. եւ յոր հաճին յայնոց՝ նա հետ 

թագաւորին մահուն զայն դնեն յաթոռ հայրապետով: - 8. Վասն որ չհաճի 

ժողովուրդն յերէցն – 34.  զի ի յոր շատն  ի յաղէկ դեհն հաճին, նա զինչ որ այլք 

հակառակ վկայեն՝ նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57.  եւ կարեն ամէնն ելնել ի 

վանացն, ինչուր դատաստանն ուղղի՝ ու իրենց հայր  գայ՝ որ ամէն հաճին – 73. 

Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ ձեռնտալով՝ 

նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին՝ 

նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. Քահանայ՝ որ զայս այնէ որ անհասակաց 

պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ ակամայ՝ առանց յիրար հաճելոյ հավնել են 

բռնադատութեամբ ազգացն՝ պսակէ՝ նա զկարգն կորսնէ: - 105. Բայց ըղորդ 

գրաստնոյ վաճառն այս է, որ  եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ – 121. 

ՀԱՃԵՑՆԵԼ – հայնց որ հաճեցնէ իր սրտին ջերմութեամբն եւ  աղաւթիւքն 

զտեսուղսն /ծն.տեսաւղսն/-61. նա թէ աւելի բաժին ուզենայ՝  եւ չբռնէ զինք վճառաց 

ի յաւիտենական վճարն, նա  տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. ու չայնէ 

զբանն հայնց զէդ, որ պոմանն լինայ, ու չհաճեցնէ զինք – 146. 

ՀԱՃԵՑՈՒՑԱՆԵԼ – որք հաճեցուցին զԱստուած եւ զմարդիկք ի կեանս իւրեանց – 

68. 

ՀԱՃՈՒԹԻՒՆ - Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն՝ ճանաչած ի 

քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ … նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ 

զկէս հայրենացն – 49. եւ յերկրին  պարոնէն եւ յամենեն հաճութեան գիր առնուն – 

58. նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի 

միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. 

ՀԱՄԱՌԱՒՏ - եւ զայս անտի գրեցաք համառաւտ: - 36. 

ՀԱՄԱՌԱՒՏԱԲԱՐ - Եւ զսիրտ բանիցն առեալ եդի համառաւտաբար: - 4. 

ՀԱՄԱՌԱՒՏԵԼ  Բայց այժմ զվաներոյ սահմանն համառաւտեցաք – 39. 

ՀԱՄԱՐ - եւ ամենայն ծուռ դատաստանաց համարս տալոց են առաջի ուղիղ 

դատաւորին՝ Քրիստոսի: - 14. 

ՀԱՄԱՐԵԼ – Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորացն գրել – 5. 

վասն զի յԱստուծոյ կարգեցաւ թագաւորութիւնն, եւ յԱստուծոյ տեղին է համարած 
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ի յերկրի: - 5. զի զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգն յԱստուծոյ Մովսէսի 

բերանով: - 8. այլ զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասավոր համարին – 34. Բայց 

զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել – 41. ու թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ 

առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած – 48.  թող համարի թէ  

զՔրիստոս կու կողոպտէ: - 51. նա ընդ այն է համարած, որ երկու կին լինի առել – 

61. զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք համարած քահանայից եւ իրենց 

հետեւողացն ի յայն  գործն: - 61. Բայց չկարէ այն՝ որ պատճառաւորն է՝ այլ 

ամուսնանալ. թէ ոչ նա, որպէս Քրիստոս հրամայեաց, շնութիւն է համարած: - 88. 

Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ 

պսակով, նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի՝ սարկաւագն զէդ երէց է համարած: - 104.  զի 

երկու աղջիկն մէկ կտրիճ է համարած /ծն. հաշված/ - 108.  եւ կինն կէս այրկան է 

համարած յաւրէնքս: - 108. քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ 

արար, եւ իր ծնաւղքն եւ որ տեսանն չհամարեն /ծն.չհամարին/ ընդ սգայութենէ - 

114. զի աւրէնքս զայնպիսի այնելիքն հաւնաւվորումն է համարել – 116. Ապա  

տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է 

համարած – 120. եւ այսպիսիքս ամէնն կամաւոր սպաննումն է համարած ի 

յիրաւունքս: - 153. եւ այսոք այլ ընդ մահապարտ են համարած – 155. նա կամաւոր 

սպաննութիւն է համարած – 156. Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, 

եւ որ խնդայ՝ նա դեռ կամաւոր է համարած – 156. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿ - Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ 

համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի … նա 

կարէ փոխել զձենտվածն – 104. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԼ - զի մենք յայս կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել:36. 

ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ - ապա այնոք որ յառջեւ լինին ծնած՝ ազատ են, մահ 

չպարտին, եւ կան համարձակութեամբ: - 115. 

ՀԱՄԱՒՐԷՆ - Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց 

աշխարհի, որ զայնոց՝ որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ՝ կամ պեղծ 

բորոտութիւն ուննան՝ նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. 

ՀԱՄԲԱՒ - Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն … ու համբաւն ելնէ թէ 

մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90. 

ՀԱՄԲԵՐԵԼ - Ապա տեսէք՝ թէ այնոց պատիժն ի՞նչ է, կամ թէ երբ համբերեն  իրենց 

կարաւղքն՝ ինչ մեղք այնեն: - 41. ամէն քակտելոյս պատճառն ի յառաջնորդացն 

եկեղեցոյն է լել եւ ի թագավորացն՝ որ թուլացուցել են եւ համբերել ծռաւղացն – 42. 

Թէ այրն լինի ծառայ տարած, նա կինն Է տարի համբերէ - 48. Նոյնպես թէ զկնիկն 

տանին, նա այրիկն համբերէ, ու թէ չհամբերէ՝ նայ նոյն պատիժդ է: - 48. Թող աղէկ 

գիտենան, որ կու համբերին /ծն.համբերեն/՝ զի չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի 

յայլ երիցու ծխին մասն երթայ – 53. նա համբերէ այրիկն քանի կարէ - 85. Ապա թէ 

կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն տունն լինի լել, նա հանբերէ Է  տարի – 85. Ապա 
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Է տարի է պոմանն որ համբերէ - 89. նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90. 

Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ կնիկ՝ նա թէ ու լսէ կինն նա պատեհ է, 

որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91. ու կնիկն համբերէ Է տարի – 

92. Ու  այն որ  ի քաղաքի ներքսեւ է՝ կարէ համբերել տարի մի ու այլ աւելի: - 120. 

նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122.  եւ թէ չքշտէ, ու համբերէ եւ գայ ի դատըստն՝ 

նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. 

ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆ -  նա համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ - 136. 

ՀԱՄԸՆՏՈՒԹԻՒՆ - եւ զայլ մնացորդն եփեն ու նստին եւ ուտեն համընտութեամբ՝ 

տառպեալ եւ հարուստ՝ զէդ մէկ եղբարք: - 44. 

ՀԱՅ – վասն զի  այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի նորոյս – 4. 

ՀԱՅԵԼ – նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի  կարիքն, ու ի 

յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 19. ու հային ի սպաննաւղին հասակն եւ ի խելքն 

եւ ի բանն ու ի ժամն – 33. Ու ի յայն կու հային՝ թէ  եկեղեցեացն անուանքն այլ եւ 

այլ են այրել – 42.  ապա ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն եւ փառք տայ 

Աստուծոյ ու զիրն – 65. Ու թէ չայժենայ ինչ դեղն՝ նա հային յայրն ու կինն – 89. 

Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել – 89. Բայց 

դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն – 120.  Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ 

ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա նոյնպէս ի հասակն հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն 

յայնոր վերայ դնեն: - 140. նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն – 140. 

նա ի տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային – 140. Ապա  թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն 

հայել պարտ է - 157. 

ՀԱՅԻԼ -  եւ ի յայտ տեղդ մեծ փնտռաւղութիւն պիտի, եւ հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի 

յաղչկնին – 97. զի է՞ր չէր ի հայիլ /ծն.հայել/  զգումաշն: - 126. Յայս պիտի հայիլ 

դատաւորացն, եւ պատրաստ կենալ յանմեղ արենէ: - 150. 

ՀԱՅՀՈՅԵԼ – Վասն որ զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ - 74. Եթէ ոք զԱստուած 

հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է հրամել ընդ 

Մովսէս – 74. 

ՀԱՅՆՉԱՆՔ - ամէն քակտելոյս պատճառն ի յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել եւ ի 

թագավորացն՝ որ  թուլացուցել են եւ համբերել ծռաւղացն, հայնչանք /ծն.հանչափ/ 

որ այս ի յայս եղաւ – 42. 

ՀԱՅՆՑ – վասն որ այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի նորոյս՝ հայնց 

որ իսկի չէին ի հասկնալ – 4. Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝  

նա չէ պատեհ այլ մարդ սպաննել. քաւէլ թէ հայնց /ծն.հանց/ մարդիք լինին 

յայլազգեացն, որ այն շմորոյն պատճառք լինին լել: - 9. հայնց որ մեռնի իրաւնաւք – 

15. Հայնց լինի դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր պարոնայքն առ հասարակ՝  եւ 

ընդ իւրեանց ճորտերն: - 15. վասն զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի 

յիր  ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ 

զթոշակն: - 21.  Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ 
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ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ՝ հայնց որ մէնակ մեռանի, նա 

առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21. որ ամէն հին եւ նոր 

կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի եւ հայնց գիտուն, որ  ամէնն պատեհ 

տեսնուն՝ որ իր գաւազան տան–26. զի նախնի հարքն հայնց/ծն.հանց/ են 

սահմանել, որ ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի  գաւառ և ի թէմ ոչ 

ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն՝ 

զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր  տանն ինչ գործ երթայ հոգայ՝ քանց զամէն 

զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն, հայնց /ծն.հանց/ որ ժամ ու ժամ յիր տեղն լինի: - 35. 

Եւ արբեցաւղն ու  խալապարարն՝ ի դուրս ձգվի՝ ինչվի  հայնց գոյ ի խելք՝ զէդ 

առաջնորդն կամի: - 38. Բայց եւ մեզ աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց 

հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ հայնց /գրքում՝ հայցն/ որ  ասեն 

հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի՝ թէ  ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ՝ զոր 

ետ ինձ Աստուած: - 39. նա այն բաժնաւղքն զմեզ հայնց կու այնեն: - 41. հայնց որ 

զիրենց ամէն պէտքն յայնկից ուննային՝ այրկտին ի յայրկտոյ վանքն եւ կնին ի 

կանեց: - 43. Եւ միաբանք տեղոյն պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ 

կարգովն հայնց, որ զէդ աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ 

իրար անցնեն – 43. եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն 

դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք չիշխեն այլ ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: - 43. եւ 

հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն  առնու ուրախութեամբ եւ սիրով, հայնց որ 

աշխարհականքն անգէտքն զբարին տեսնուն եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ  ոչ զչարն, եւ 

առաւել առաջնորդքն: - 46. Հայնց կու հրամայէ սուրբ եւ երջանիկ հայրս մեր 

Սահակ: - 46. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա հայնց զհարկտուն 

չկարէ ոք հանել ի հարկէն առնց պարոնին կամացն: - 50. Եւ գիտացիք՝ որ 

յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի կապալ 

հանելն՝ եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ սատնայապաշտք ի 

յայրել: - 53.  նա թէ երէցն դատըստնի՝ նա  իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր 

իրիցուն վզենն: - 55. եւ վճառել տայ ծախաւղին զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ: - 

60. Եւ թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն՝ թե հայնց որ գնաւղն շահել 

լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ - 60. 

հայնց որ հաճեցնէ իր սրտին ջերմութեամբն եւ աղաւթիւքն զտեսուղսն – 61. բայց 

հայնց՝ որ ընդ պոման եւ ընդ զմարթեցնելոյ չաւիրէ զամէնն, ապա լոկ ահռեցնել 

այսով զնա: - 73. Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք՝ որ դոքա շատ ազգի ազգի 

կերպով կու շրջին – 79. Ապա զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա՝ հայնց պիղծ լինի, որ 

չկարէ հանդուրժել աշխարհն, նա այլվալ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք 

երկրին կարեն աքսորել: - 81.  եւ պատեհ է որ կինն հայնց կենայ ի յայրկանն 

հրամանքն՝ զէտ ոտքն ու այլ զաւդուածքն գլխոյն: - 84. ու այրիկն լինայ բոզրած  ու 

պեղծ, հայնց որ այնոր բանիւ չէ ի կարել ի հուն  ելնել որ դառնայ ի տուն եւ բանի – 

88.  Ապա թէ ի յայրկանն գէշ բարուցն լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր 
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կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու 

զնդանեն: - 92. Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ՝ թէ՝ մենք 

եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք դրել աստ – 95. նա սուրբ 

եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն է դրել՝ հայնց զէդ երբ 

կինն զայրն սպաննէ ու զէդ երբ այրն զկինն: - 95. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց 

անբժշկելի փնթի կին առնու՝ որ չկենայ ճար որ  ի հուն ելնէ, կամ հայնց անգամ՝ որ 

չկարէ իր ոք տեվել՝ նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ  ջանայ վկայաւք 

դրացենացն եւ ազգին – 98. ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին 

հաւնեցնէ - 101. նա հայնց ժառանգ է հայրն որդեցն – 111. եւ ապա աւրէնութեամբ 

բաժնէ յիրմէն, հայնց /ծն. հանց/ որ կարենան ապրել – 115. քաւէլ թէ տղայեկ լինի 

հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար – 114. հայնց որ, դեռ թէ հայրն կամենայ 

զինք պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն՝ նա չէ պատեհ առնուլ – 115. հայնց որ 

հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու – 117. զի կու հրամայէ  

աւրէնքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ 

առնուլ, նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել 

– 119. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ  բերէ՝ նա չէ պատեհ որ 

յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ  դարձցնէ - 120. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ 

ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ ժամն գայ՝ նա ի  

ծախաւղն դառնայ – 123. Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց /ծն.հանց/  որ դեռ 

կինն չլինի գիտացել՝ նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. Եւ թէ 

ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն՝ նա պատեհ է տեսնուլ 

զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ քան զտասնուերկու տարին ի վեր լինի՝ նա 

զէդ մարդասպան տուժեն զինքն – 139. Թէ մահ կենայ՝ նա յիմնան պատճառն եւ 

զմախանքն թէ  յումնէ է. թէ հայնց որ յայնոր է պատճառն՝ որ սպանվաւ՝ նա  

զարեան գինքն տան – 141. նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն 

այնէ, եւ ոչ պատարագ, ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ ի վարդապետէն հայնց կարգ քաշէ՝ 

զոր պատեհ է, որ դնեն: - 142. նա կու հրմայէ աւրէնս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ 

բրով լինի, հայնց որ հաւնի իրաւանց տէրն՝ ու ինք խրատվի, որ այլ չայնէ 

խումրութիւն: - 145. ու չայնէ զբանն հայնց զէդ, որ պոմանն լինայ – 146.  հայնց որ 

թէ խլած լինի՝ նա իրաւնաւք դարձնէ ու առնու – 150. Բայց թէ աւերակք լինի ու 

շինվի՝ նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր  դնեն՝ հայնց, որ այլք 

չզրկվին, ինչվի լցվի – 151. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի 

բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն – 153. նա այն հայնց է զէդ երբ թրով 

եզարկ ու եսպան: - 155. զի Աստուծոյ արեգակն հայնց կու ցայթէ ի նորա վերայ զէդ 

ի քո, ու այն է իր յոյսն ու ապրանքն: - 158. նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ 

ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց. հայնց ցասմամբ, զինչ այն ուժն 

արժենայ, զոր արել լինայ –162. Զի հայնց կու հրամայէ իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ 

անասնոյ՝ նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն պատճառն – 162. Եթէ ոք ընդ 
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դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ՝ նա 

պատեհ է աղէկ ստուգել, վստահի  հայնց է ու առանց ոխութեան՝ նա այն 

կանոնացն է հասել, եւ ոչ դատաստանի – 166. նա պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու 

տուգնաւք ահել /ծն. անել/, որ  զանասունքն հայնց պահեն՝ որ վնաս չայնեն – 169. 

ՀԱՅՆՑԵՂ, ՀԱՅՆ ՑԵՂ -  Եւ այլք հայն ցեղ  /ծն. հայնցեղ/ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ 

յիրենց դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի – 82. զի զվարձն 

վասն այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ կորսնէր: Եւ այս հայնցեղ, թէ զգողն չգտնուն: - 

160. Ապա թէ գտնուն՝ նա զգողն տուժեն. եւ թէ ոչ՝ նա զէդ ի վերայ գրեցաք հայնցեղ 

լինի վճարն – 160. նա պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել/ծն.անել/, որ 

զանասունքն հայնց պահեն՝ որ վնաս չայնեն – 169. 

ՀԱՅՐ - բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց իրաւունք է՝ որ աղէկ տեսնու հայրն՝ 

իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ եկեղեցովն – 7. Բայց թէ 

անճարկութենէ լինի՝ որ բնար որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, նա կարէ 

հայրն թագել զինք ի պոման– 8. նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի 

հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի  

պարոնէն,  ապա լուկ վասն իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ 

ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. զի նախնի հարքն հայնց են սահմանել, որ ամենևին 

չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ եւ ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել – 27. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, 

նա նոյնն սպաննաւղ է. եւ թէ հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ այսպիսիք – 

նա կարգ քաշէ՝ զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն – 32. Ամ  զայս 

տեսէք՝ թէ որ զայս միութիւնս կու  քակեն ու կու այլայլեն, որ է մայր մեր սուրբ 

եկեղեցի՝ եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս, նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր 

հաւրէն եւ ի մաւրէն  կու  քակտեն – 40. երբ զիր հայրն ու զմայրն կորսնէ՝ նա գայլն 

ու գազանք կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 40. եւ ջամբել ի կաթին տեղ 

զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ զոր վասն  մէր էհեղ – 

41. սուրբ հայրն Սահակ …  զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց …որ ամէն ազգ եւ երկիր 

իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 41.  Հայնց կու հրամէ սուրբ եւ 

երջանիկ հայրս մեր Սահակ: - 46.  Հարց անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց 

սահման, զոր եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ, ի յայս տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 

72. թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց տուն են հաստատել եւ հայր եւ գլուխք 

դրել այլ եղբարցն: - 72. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել, քաւէլ քանց մեծ 

պատճառի՝ որ խալապայ այնէ հայրն, նա փոխեն զինք – 72. նա հաւրն եւ եղբարցն 

տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր – 72. Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ 

աւրինաց եւ ճշմարտութեան է … որ վասն կաշառոյ սոցա հայր  դնէ - 73. ու իրենց 

հայր գայ՝ որ ամէն հաճին – 73. Մենք հարքս կամեցաք, այլ ոչ սուրբն Բարսեղ: - 73. 

վասն զի սեփհական է թագաւորութիւնն ի հաւրէ յորդիքն: - 81. եւ  տղայ թէ կենայ՝ 

նա հաւրն է: - 85. Եթէ տղայք կենայ ի մեջ, ու պատճառաւորն հայրն լինի՝ նա 
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զտղայքն մայրն ուննայ, եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց կնկան 

հրամանացն. եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն՝ նա հայրն ուննայ զտղայքն, եւ առնու այլ 

կին, եւ ուննայ զիքըն /գրքում`զիքրն/  զամէն – 88.  ու թէ որդիք կենայ, նա ի հայրն 

տայ: - 91. Եւ թէ ոչ՝ նա  տայ հաւրն յիսուն դրամ, ու պսակվի ընդ  ինք անբաժնելի: - 

97. Վասն թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ հաւրն կամաւք – 102.  Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր 

կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ անկարպարանք լինի եւ խլինք՝ նա կէս տղայի 

վճարէ ցհայրն, որչաք որ դնէ նորա զգինքն հայրն – 103.  Ապա թէ կերպարանք 

ուննայ տղայն՝ նա անձն ընդ  անձին տուժի, թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ ընդ եկեղեցի: 

- 103. ապա թէ մէկայլ այրկէն տղայ կենայ՝ նա ի հայրն տան – 106. Կու հրամայէ 

աւրէնքս  դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց՝ որ ի հաւրէ 

յորդիք  կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ՝ կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան՝ նա 

զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. ու չպիտի զառողջ սերմն՝ որ ի 

հաւրէ լինի մնացել՝ ի յախտաժէտն խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 

108. Բայց երբ որդի  չկենայ՝ նա  անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ ժառանգեն, երբ 

հայրն չայնէ դիաթէկ. ապա թէ դիաթէկ այնէ՝ նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա յայնոր 

այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, 

կամ զինչ ու լինին՝ փեսայ կամ այլոք, որք՝ ի  դուրս են ի հաւրն սերմէն՝ նա այնոնք 

ժառանգ ոչ լինին – 109.  կարաւղ է հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել – 109. Եւ այլ 

հրամայէ աւրէնքս, որ այս հայրենէտրութիւնս ի հաւրն դեհաց ինչվի չորս երեսքն 

յիշվէ - 110. Բայց թէ կտրիճին թոռ կենայ՝ եւ ուրդի, որ թոռինն հայրն չկենայ, 

նոյնպէս եւ թէ  յաղջկանէն կենայ թոռ՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա թոռունքն ժառանգեն – 

110. Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ դուստր ի մաւտ է  քան 

զթոռն ի ժառանգութիւն – 111. Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա 

հայնց ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն՝ անդիմադարձ –111. Այս ամէնս 

անճարկութեան ճարակ է գրած, որ թէ դիաթիկ չայնէ հայրն. զի թէ դիաթիկ այնէ՝ 

նա ամէնն ջրեցաւ, եւ այն է զոր հայրն տայ: - 112.  Բայց զանդրանիկն Աստուած է 

հարկեւորել, եւ պատեհ է, որ ի հաւրն տեղն նստի – 113.  Վասն հարց, որ չսնցնեն 

զորդիքն – 113.  այն հայրն՝ որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ … նա 

դատի յԱստուծոյ: - 113. Վասն որ տղայն քշտէ հաւրն կամ մաւրն – 114. Կու 

հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա մեռանի 

– 114. Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն ուրանայ, եւ թողու 

զինք, ու առանց աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն առ այլք երթայ՝ նա այլ 

խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 114. Զի գրեալ է յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ 

թէ որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ 

երթայ՝ առանց հաւրն հրամանացն՝ նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 114. 

Զի թէպէտ և Քրիստոս հրամայեաց թէ՝ որ ոք եթող զհայր կամ զմայր, եւ զայլն որ ի 

կարգի՝ բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ  զէդ ինք Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ 

եւ արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 
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114. Եթէ որդին ի վնաս  բռնվի՝ հայրն իրք չպարտի – 115. Եթէ որդի ՝ որ աւրինաւք 

ի մահապարտութիւն  ընկնի՝ նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի – 115. թէ հայրն 

կամենայ զինք պատրան տալ որդւոյն ի  մեղանքն՝ նա չէ պատեհ առնուլ – 115. 

Բայց որդիքն ի հաւր  մահապարտութիւնն բռնվին – 115. նոյնպէս եւ թէ որդիքն 

ծախեն՝ նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու քոյրվտոցն կամաւքն – 128. Նոյնպէս եւ թէ  

որդի առանց հաւրն ու եղբարցն եւ կամ քոյրվտոցն  կամաց եւ աւտրէ եւ ծախէ - 

129.  եւ զմաւրն եւ զտղային հոգին հայրն հոգայ: - 131. եւ կամ թէ հայր զորդի ի 

վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է 

բանս: - 154. զի թէ հայրն մեռել լինի՝ նա  որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ 

իրաւունք: - 161. 

ՀԱՅՐ ԱՆԱՊԱՏԱՒՈՐ    -    Տե՛ս   ՀԱՅՐ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ - Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք լինին, նա 

հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն մէկ մի՝ յոր 

հաճին ի լաւն – 8. եւ յոր հաճին յայնոց՝ նա հետ թագաւորին մահուն զայն դնեն 

յաթոռ հայրապետով /ծն. Հայրապետովն/: - 8.  Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ 

նստել՝ քաւէլ թէ ինք հրամմէ եւ յիր սեղանն՝  քաւէլ հայրապետն /ծն.հայրապետ/ : - 

9.  Եւ ոչ թագաւորն ի խէչ հայրապետի թող չնստի – 9. զի Աստուծոյ եւ 

հայրապետին աւրինադրակից է - 9. Վասն որ թէ եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն 

– 23. Եթե եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու գայ յուղղութիւն՝ 

նա  չկորսնէ վասն այնոր իրք: - 23.  որ ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ հայրապետին 

եւ ամենայն ժողովրդեանն արժանի  այնեն: - 24. Եւ տեսէք՝ թէ քանի՞ պնդանք կայ 

հայրապետացն և այլ դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն կաշառոյ չփոխեն 

զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 29. յամեն տարի հայրապետքն ժողովք այնեն ի 

մայրաքաղաքն – 36. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր 

շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ՝ թէ իսկի պակսէ՝ նա զամէնին վճարէ 

Աստուած յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն՝ թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38. 

սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք /ծն.հայրապետն/ ազգաց յիրենց 

երկիրն   իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք  շինեցին – 43. ու  յետեւ ի 

դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի հայրապետէն /ծն. հայրապետին/ - 47.  

Եպիսկոպոսունքն հայրապետին են, եւ  իրիցնին ծխերովն եպիսկոպոսին – 52. Եւ 

երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա հայրապետին է հալաւն ու միդրն եւ պառկելիքն: - 52. 

Մեծն ի հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին 

սահմանն, եւ ի հետ սորա՝ Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն – 56. նա նզոված է ի 

սուրբ հայրապետացն: - 64. Եւ սոքա՝ եղեն աստիճանաւորք հայրապետք, որ 

ոնիփորոն Ե կրկին  հագնին եւ արհիեպիսկոպոսք կարեն ձեռնադրել: - 65. եւ թէ 

հայրապետն հրամանք տայ, նա ու մեռոն այլ կարեն աւրհնել – 67. Եւ տայ 

եպիսկոպոսն ու կարաւղ վաներոյն հայրապետերն /ծն. հայրապետներ/ այնոնց 

կերակուր եւ հանդերձ–77. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ թագաւորի եւ 
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հայրապետի չկարեն այնել, քաւէլ թէ այլ թագաւոր ու հայրապետ կենայ ու երկիրն 

առհասարակ հաւնին: - 82. 

ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս, ի 

թըւականութեանս Հայոց ՉԺԴ ամին՝ ի հայրապետութեան Տեառն Կոստանդեայ եւ 

ի թագաւորութեան բարեպոշտին Հեթմոյ եւ որդոյ սորա Լեւոնին – 4. 

ՀԱՅՐԵՆԱՏՐՈՒԹԻՒՆ, ՀԱՅՐԵՆԷՏՐՈՒԹԻՒՆ, ՀԱՅՐԵՆՏՐՈՒԹԻՆ  -  Վասն 

եպիսկոպոսաց՝ որ թէ ուննան հայրենատրութիւն՝ թէ ոչ – 24. Չէ ամենեւին սուրբ 

եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի հայրենտրութիւն /ծն. հայրենետրութիւն/ գրած – 24. Եւ 

այլ հրամայէ աւրէնքս, որ այս հայրենէտրութիւնս ի հաւրն դեհաց ինչվի  չորս 

երեսքն յիշվէ - 110. եւ թէ այսոք չկենան՝ նա ի հաւրեղբայրն եւ ի 

հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս երեսքն յիշվէ հայրենէտրութիւնս - 110. նա նզոված է, ու 

ձգած է /ճիշտը՝ ի/  հայրենէտրութենէն – 149. 

ՀԱՅՐԵՆԵՍՏՈՒՆ - Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն /ծն.հայրենաստներոյ/  

վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել – 89. 

ՀԱՅՐԵՆԷՏՐՈՒԹԻՒՆ   -   Տե՛ս       ՀԱՅՐԵՆԱՏՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՅՐԵՆԻ - Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին տան իր 

արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. նա վասն հաւրն մեղացն  չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի 

ժառանգութենէ: - 15.  նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն 

/ծն. հայրենեցն/ - 49. Եւ թէ՝ ո՞ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն՝ թե հայնց որ 

գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ – 60. ապա հայրենէ /ծն. հայրենի/ փթել 

չկարեն առանց պարոնին: - 83. Ժառանգութիւն հայրենեաց – 109. 

ՀԱՅՐԵՆԻՍՏԱՆ - ապա տունն ու հայրենիստան /ծն. հայրենստանն/  եկեղեցոյն է: - 

49. 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ – Նոյնպես եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ  

հնազանդացն պահել՝ որ  ամէն մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն 

ուննայ – 14. եւ չէ այն ջուրն՝ քանց այնոր որ տարաւ զայն ջուրն՝ հայրենիք իւր 

սեփական: - 16. որ թէ խելք ուննայ, որ զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր, եւ թէ 

ոչ՝  նա ծխերն հայրենիք չէ իր՝ ապա եկեղեցոյն է ծուխն: - 52.  Գրած է յաւրէնքս, որ 

թէ  ոք գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ կորոյս, 

թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու 

դարպսով առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս – 117. կալ զիսայ 

հայրենիքս, ու  տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս – 129. 

ՀԱՅՐԵՆՏՐՈՒԹԻՒՆ     -   Տե՛ս   ՀԱՅՐԵՆԱՏՐՈՒԹԻՒՆ 

ՀԱՅՐ ՎԱՆԱՑ    -    Տե՛ս   ՀԱՅՐ 

ՀԱՅՔ - Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս Աստուծոյ, Որդի 

Կոստանդեայ թագաւորահաւր եւ եղբայր բարեպաշտ թագաւորին Հայոց Հեթմոյ, 

բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ մտաւք - 4. 
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Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ եւ 

յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի  սովորական բառս, ի 

թըւականութեանս Հայոց ՉԺԴ ամին – 4. Եւ դեռ այն մէն չէ. քան զՀայոցս  այլ կու 

բաժնեն  զվանաց եկեղեցիքն ի քաղաքականացն եւ յայլ ազգ աշխարհականացն – 

40.  Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին զիրիցնին ի հեծել 

եւ այնկից ի  վեր թուլացաւ – 50. զի ոչ թագաւորք չմնաց ի Հայք: - 50. եւ ի Հայոց 

կանանց  վաղ է ջնջած այս կարգս: - 67. Վասն թագաւորաց,  իշխանաց եւ 

ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչին ի դատաստանաց – 81. 

ՀԱՆԳԻՍՏ -  ապա իրաւնաւք ամէն մէկ զիր բաժինն ուննայ սիրով  եւ ի  հանգիստ: 

- 172. 

ՀԱՆԳՉԵԼ - Եւ ի ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ եւ սիրով տան 

ժողովրդեանն, եւ զէդ սիրուն եղբարք երթան հանգչին – 36. սուրբն Գրիգոր եւ այլ 

յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք 

շինեցին – 43. Ապա զէդ ի վանք կենան ու հանգչին եւ ելնեն գնան: - 51. եւ թէ 

երկուքն են վատ՝ նա նորն  դնէ, որ հանգչի այն ուխտն եւ չլինի փոխանակ ուխտի 

անհանգստութեան տեղի: - 79. նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. Եւ թէ 

ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի՝ նա մի՛ մատներ զինք. քանց հանգոյ /ծն.հագո/  եւ 

կերցոյ, որ ազատի ի ծառայութենէն: - 134. 

ՀԱՆԳՉԻԼ – Պարտ է գիտել, որ ժողովարան թարգմանի՝ որ հաւնիկ լինի ամենայն 

ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ ի  մաւր մեր հանգչիլ 

/ծն. հանգչել/  ի գիրկ – 41. ու երբ յայնոր ազտին ու ի յիրենց տունն գան ի հանգչիլ 

/ծն. հանգչել/՝ նա իր կինն զինք ի յիր անհոգութիւնն սպաննէ: - 95. 

ՀԱՆԴԵՐՁ - Եւ տայ եպիսկոպոսն ու կարաւղ վաներոյն հայրապետերն այնոնց 

կերակուր եւ հանդերձ. եւ թէ կարող լինին տէրքն տղայոց՝ նա զհանդերձն մէն տան 

– 77. Վասն որ կին այրկան հանդերձ հագնի - 106.  Եթէ այր կնկան հանդերձ 

հագնի՝ նզոված է - 106. Այսցեղ լինի եւ թէ  կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի 

հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի – 117. 

ՀԱՆԴԷՍ -  Եւ ի դարպաս ու ի հանդէս պատեհ է, որ հնազանդութիւն այնէ 

եպիսկոպոսն արհիեպիսկոպոսին – 27. Չկայ ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս 

յայլոց թէմ  հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ բնաւ – 28. 

ՀԱՆԴԻՊԵԼ - Զոր թէ հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ  առողջացնէր եւ հանէր 

զդեւն, նա մեծ վարձք այնէր – 42. Եւ թէ դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ՝ նա 

պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ ստուգեն, որ  սուտ չլինի վասն ատելութեան: -85. 

Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ կամ 

պիսակութիւն՝ թէ  այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս  եւ հետ տարոյն ազատ են: - 86. 

Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ 

պսակով – 104.  Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի  այրկան ընդ աղչիկն՝ 

համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի … նա 
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կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. եւ հանդիպի երթալ այլվայ շահել կամ դարձնել 

զիրքն – 118. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ  սղալէ ու 

չկարէ գալ առ հիւանդն – 153. 

ՀԱՆԴՈՒՐԺԵԼ – որ չկարէ հանդուրժել աշխարհն – 81. 

ՀԱՆԵԼ - եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ՝ որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ - 10. Եւ որ 

յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ՝ նա զերկու աչսն հանէ - 10.  որ ի քաղաւղացն 

տասնակ առնուն եւ ի կապալ հանեն: - 16. Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ 

ջաղցնոյ՝ չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել թէ՝ սինաւռս իմ է, մի՛ հանել  ջուր. քանց 

կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ ամէն մարդոյ գետններ՝ ի յիր հողն եւ շինել 

զինչ իւր պիտենայ – 16. ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի  գաւառ եւ ի 

թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել … եւ ոչ ի սահմանեալ վիճակէն 

հրամանք հանել – 27.  յամեն տարի հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն, 

եւ  ուղղեն զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ կարգաց բաներն եւ հանեն զծուռն: 37. Զոր թէ 

հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ առողջացնէր եւ հանէր զդեւն, նա մեծ վարձք 

այնէր – 42. նոքա ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն յայլ հալծնաց գործերն 

հանեն – 43. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա հայնց ոչ զհարկտուն 

չկարէ ոք հանել ի հարկէն առանց պարոնին կամացն: - 50. զվաներն 

աշխարհական պարոնայք հոգային, եւ  զով ուզէին՝ թողուին ի վանքն, ու զոր ոչ՝ 

նա հանէին: - 50. եւ ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ – 51. Եւ 

գիտացիք՝ որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի 

կապալ հանելն /ծն.հանել/՝  եպիսկոպոսաց թուլութեամբ՝ որ չեն այնոնք զէդ 

սատանայապաշտք ի յայրել: -53. Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ 

եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ եւ յառաջ ինքն առնու եւ հարկեւորացն  տայ 

– 63. Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքս, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի՝ նա 

զծառն կտրեն, եւ՝ երբ մուրզ հանէ՝ նա ապա ուտվի պտուղն: - 78. ու զիր մուտքն ի 

յիր վերայ հանեն եպիսկոպոսին տեսովն – 79. Վասն որ զկոյս յանձնէ հանէ - 97. 

Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ 

խնամէխաւսւած  լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. 

Վասն թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ հաւրն կամաւք – 102. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ 

ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու հանէ յանձէ /ծն.յանձնէ/՝ նա՝ իրք որ կամաւք է 

լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի 

յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն – 80. ապա զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ 

հանել վարել յիրենց տեղոյ ի բաց՝ կարեն այնել: - 82. Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է 

պարտ ամուսնացնել բնաւ, զի տղայ չհանէ ի հուն: - 108.  Եւ ոչ է պատեհ՝ որ երկու 

կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ կարէ զտղայն ի հուն հանել, որ 

մէջն լինի: - 108. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա ի  

կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն տան այրկանն, թէ կալել լինի զայն զկնիկն, եւ ի 

յանձնէ հանել – 111. ու թէ չկենայ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի 
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խառն միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեանց 

կաննոյն բաժին հանեն - 112. զի վաճառին վճարն է հանած մանավանդ այնոց, որ 

վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն – 122. Եւ թէ ոչ՝ նա երբ հանչաք մի 

ծառայէ՝ որ զիր  գինն հանէ, նա ազատի: - 133. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն  

հանէ կամ խոռէ՝ կամ զակռայն ձգէ՝ նա ազատէ զծառայն – 134. Եթէ ոք գրաստ կամ 

ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ 

ու մարդ սպաննէ՝ նա քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 136. Բայց թէ ի գին հանեն 

դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ 

ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

որ լնու զասացեալ զանէծսն, որ կախածնոյն է հանած – 146. Նոյնպէս եւ թէ ոք 

մարդ ի ծառ հանէ կամ քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի՝ նա 

արեան տէր է - 153. 

ՀԱՆԵԼ Ի ՀՈՒՆ – Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է պարտ ամուսնացնել բնաւ, զի տղայ 

չհանէ ի հուն: - 108. 

ՀԱՆԵԼ ՅԱՆՁԷ - Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու 

հանէ յանձէ /ծն. յանձնէ/՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102. 

ՀԱՆԵԼ ՅԱՆՁՆԷ - Վասն թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ հաւրն կամաւք –102. 

ՀԱՆՉԱՔ - Եւ այս հանչաք /ծն.հանց չափ/ կարճած է: - 39. Եւ այս հանչաք էր գրած 

ի կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած – 62.  կամ թէ ունի հանչաք մի ստացուածք, 

որ աժէ զպատուիրանազանց լինելն – 89.  հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ 

երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն – 117. նա պատեհ է, 

որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն որ սուտ ուրացաւ եւ հանչաք չորս ի դարպասն 

տուգանք տայ: - 118. ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս՝ ինչվի  հանչաք մի ժամ – 129.  

նա երբ հանչաք մի ծառայէ զինք որ զիր գինն արժենայ, նա իրաւունք ազատէ ի 

ծառայութենէն: - 133. նա երբ հանչաք մի ծառայէ՝ որ զիր գինն հանէ, նա ազատի: - 

133. որ ինք մարդ էր ու հանչաք խմեց՝ որ խումրեցաւ տայ ու  զայն վնասն արար – 

141. եւ հանչաք մի այլ տուգանք ի դարպասն տայ: - 146. եւ առնու դարպասն 

հանչաք մի  այլ ի քեզնէ: - 158. 

ՀԱՆՉԱՔ ՄԻ  -  Տե՛ս    ՀԱՆՉԱՔ 

ՀԱՆՑԵՂ – Կանանց ժառանգութիւն՝ նա այս է հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլս, զոր 

այրկանն գրեցաք: - 110. 

ՀԱՆՑՉԱՔ – ու առանց խնամոց հանցչաք /ծն. հանչաք/ շատ հալածեցնէ ի  բան – 

18. 

ՀԱՇԻՎ   -   Տե՛ս   ՀԱՇԻՒ 

ՀԱՇԻՒ,ՀԱՇԻՎ -  ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու 

այնեն – 42. քաւէլ թէ կինն կամենայ, ու հաշիւ այնեն ընդ իրար՝ որ դնէ զինք ի տուն 

ու տայ զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ կին – 89.  Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ 

աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ իր զիւր  պետքն քանի որ  ապրի – 
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102. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու  հանէ 

յանձէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա տուգանք չպարտի – 102. Եւ անէ զինչ հաշիւ 

լինի  արած ու պոման ընդ իրար: - 102. զի երբ կնքած պսակուեցաւ՝ նա զէտ 

քրիստոնէի մի  այլ է պսակուն հաշիւն: - 107.  Զամէն իրքն բովանդակ մթխալ մի  

հաշվէ, ու մթխալն Զ  դանկ ի հաշիւ է - 111. Ապա տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ 

լինի. նա այնոր հաշիւն արտի կամ գետնի մի է համարած – 120. մարդ ընդ մարդ 

հաշիւ այնէ պոմնով – 129. 

ՀԱՇՎԵԼ - Զամէն իրքն բովանդակ մթխալ մի հաշվէ - 111. ու հաշվէ, թէ մայր մի 

կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու քոյր մի՝ նա  դու  զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն 

տուր, ու զմէկայլ Բ դանկ ու կէսն քեւերն, եւ մնայ դանկ մի՝  զայն մաւրն  տուր: - 

111. Եւ երբ կարգած քուրվտի կենան՝ դու զերկուքն մէկ աղբայր հաշվէ, եւ երկու 

դանկ ու կէսն աղբաւրն է, եւ երկու դանկ ու կէսն երկու քուէրցն եւ դանկ մի մաւրն: 

- 111. Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից ծախքն ի  յորդից բաժինն հաշվին – 112. 

ՀԱՇԻՒ ԱՅՆԵԼ  -  Տե՛ս   ՀԱՇԻՒ 

ՀԱՇԻՒ ԱՌՆԵԼ  -  Տե՛ս   ՀԱՇԻՒ 

ՀԱՇՎԻԼ - բայց զաղջկերոյն պատեհ է  հաշվիլ ի յիւրեանց – 112. 

ՀԱՇՏԵԼ - Ապա անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ ցեղ որ կարենան 

հաշտել՝ որ երկուքն լինին շահած:-16. որ ապաշխարութեամբ քաւէ եւ հաշտի ընդ 

տէրն եւ ընդ վարդապետն: - 38. եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն – 90. Ապա թէ 

կերպարանք ուննայ տղայն՝ նա անձն ընդ անձին տուժի, թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ 

ընդ եկեղեցի: - 103. Զի այսով հաշտի Աստուած ընդ աշխարհս եւ այլ շատ տայ 

զբարին: - 128. նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129. ու 

շինականք շուտ կու հաշտին ընդ իրար – 168. 

ՀԱՇՏԻԼ - Զի թէ պառիկոս առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ /ծն.հաշտել/  ընդ 

վնասարարն՝ նա գող է - 168. 

ՀԱՇՏԵՑՆԵԼ - Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր կամ է - 98. 

եւ ապա հաշտեցնեն զիրենք: - 106.  Ապա երբ փախաւ՝ թէ  բոզցել լինայ, եւ կենայ 

յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ՝ նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106. 

ՀԱՍ – Ու երիցնին տան զիրենց հասնի ի վանքն – 46. ապա զքահանայ կամ 

զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ այլոց տեսով բանադրել: - 47. 

ՀԱՍԱԿ - Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին շատ փնտռումն պատեհ է, որ այնեն՝ ու 

հային ի սպաննաւղին հասակն եւ ի խելքն եւ ի բանն ու ի ժամն – 33. մարդ, որ յիր 

չափ հասակին է՝ ի ԺԵ տարին, եւ զիր  անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ 

չկարէ ժուժել, նա…այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. նա պատեհ է  

տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի – 74.  Կու հրամայէ աւրէնքս 

… որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի  հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն 

զատկի  քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. Ապա յայրկանն 

հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել … նոյնպէս եւ  զհասակն 
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զայրկանն եւ զկնկանն: 89. Վասն թէ յինչ հասակ պսակ լինի – 105. եւ երբ զիր 

հասակն առնու, որ ԺԵ տարին լինի՝ նա կարէ թողուլ զկինն ու ասել, թէ ես չունէի 

զիմ հասակն ու չգիտէի – 105.  այն հայրն՝ որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն 

ուրանայ, եւ չսնուցնէ  ու ի չափ հասակի բերէ … նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Եւ թէ 

ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար  սպաննեն՝ նա պատեհ է տեսնուլ 

զսպաննաւղին հասակն – 139.  Եւ թէ վնասէ  տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ 

կոտրէ նա  նոյնպէս ի հասակն հային ու ի խոցն – 140. Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն 

զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի հասակն  հային եւ ի  յայնոր չաքն – 140. 

Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի 

այնոր՝ որ  տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր – 140. եւ թէ խոցնայ՝ նա դեղգինն ըստ 

տղայի հասակին լինի: - 140. Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ 

կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան ածէ, որ մեռանի՝ նա մահապարտ է - 156. Եւ թէ ի 

կէս հասակն /ծն. հասակին / է՝ նա զտուգնաց զկէսն տայ վնասաւղն: - 157. Ապա թէ 

տղայ  լինի՝ նա ի հասակն հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք 

գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ - 157. նա թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝ նա վճարել 

պիտի: - 165. 

ՀԱՍԱԿՆ ԱՌՆՈՒԼ    -  Տե՛ս    ՀԱՍԱԿ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ - Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ հասարակաց այրեցմանէ՝ ու  

այրէ՝ նա չտայ վճար – 147. 

ՀԱՍԿՆԱԼ – վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին բառէն ի նորոյս՝ հայնց որ 

իսկի չէին ի հասկնալ – 4. 

ՀԱՍՆԵԼ - Ապա անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն – 16. Եւ թէ երէց ի 

հեծման մարդ յղարկէ՝ թե շուտ գնա ի յինա բանն, կամ՝ հետ մարդոյ հետ  հաս, եւ 

ելնէ ի փողոցն ընդ մարդ դիպի՝ որ մեռնի՝ նա դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն – 

32. Կու հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ  լինի հասել՝ նա 

աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 

80. Եւ յայս տեղդ հասնի, որ եկեղեցին միապէս խնամաւք  դատէ - 95. թէ  ոչ որդի 

կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք՝ նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն 

հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք  թոռունքն – 110.  բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն է 

հասել – 124. նա այն կանոնացն է հասել, եւ ոչ դատաստանի, որ թէ լաւնայ՝ նա իր 

չաք մի կարք  դնեն ըստ ուժոյն – 166. 

ՀԱՍՆԻԼ - եւ այլ ի  քահանայութեան չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. 

ՀԱՍՈՅԹ - զի այդ իշխանացն և սինաւռապհերաց է հասոյթք /ծն. հասոյր/ - 12. 

ՀԱՍՏԱՏԵԼ – վասն զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի 

սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. եւ ի 

տաւներն երկար եւ պինդ քարոզութեամբ՝ գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ՝ 

կշտացնէ զիրենք, նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն ի շուրջ գալով եւ զբանն 

Աստուծոյ ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ յերկեղն Աստուծոյ – 39. 
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Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ ի յիր աւուրքն զՅովհաննէս  աւետարանչին զմեծ 

պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ 

հաստատել –  65.  թագաւորք եւ իշխանք իրենց վանաց տուն են հաստատել եւ 

հայր եւ գլուխք դրել  այլ եղբարցն: - 72. Եւ  զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան 

կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ  ընդունի զինք եկեղեցին. 

բայց ոչ ի լման, ինչուր հաստատի ի հավատն: - 75. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ այն 

որ ի Նիկիայ հաստատեցաւ սահմանն, որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ  լինի 

հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն  եւ զնշխար այլ աւելի 

իրք ուտել – 80.  Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից 

առջեւ  լինի հաստատած – 121. Վասն ջաղցնոյ  եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք  

վկայաւք եւ հաստատէ թղթով՝ նա այլ չկարէ փաւշամնիլ՝  ոչ գնաւղն եւ ոչ 

ծախաւղն – 125. Բայց ձեռնգիրն հաստատէ զբանն՝ պարոնին ձեռնգիրն 

եպիսկոպոսին խաչին եւ վկայիցն: - 129.  զի յերկուց եւ յերից վկայից ասէ 

հաստատել զբանն: - 163. 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ -  Եւ արդ գրեցի զսա վասն հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ եւ 

գոյանալոյ երկրի – 4.  զի հոգւոց բժիշկք են եւ  եկեղեցւոյ հաստատութիւն: - 14. 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ – նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. Բայց խիստ հաստատուն այն 

է, որ դատաւորին ձեռնգրով լինի: - 129. Վասն տիաթկերոյ հաստատուն լինելոյ – 

129. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն՝ նա այս է -130. զի յետ 

մահունէ կտակն հաստատուն է՝ ըստ առաքելոյ: - 130.  այս է ըզղորդն 

/ճիշտը`զըղորդն/ եւ ի հին աւրինացն հաստատուն – 131.  եւ թող այս հաստատուն 

մնայ – 172. 

ՀԱՍՑՆԵԼ - Եթէ  քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ՝ նա նորա արեան 

վրէժխնդիրն թագավորին է, որ խրատէ եւ ի յապաշխարութիւն հասցնէ: - 11. 

ՀԱՎԱՏ - Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն  զատելոյ քրիստոնէ 

լինի՝ նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին. բայց ոչ լման, ինչուր հաստատի ի 

հավատն: - 75. 

ՀԱՎԱՏԱՑԵԱԼ   -      Տե՛ս   ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ 

ՀԱՎՆԵԼ – Քահանայ՝ որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ 

ակամայ՝ առանց յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ ազգացն՝ պսակէ՝ 

նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

ՀԱՎՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար – 65. 

ՀԱՏԻԿ -  Եւ շողհացն ու հատիկն՝ այն եկեղեցոյն, յոր տան: Ապա թէ  վանաց գեղ 

լինի, նա ի յիր վանքն տայ – 44. 

ՀԱՏՈՒԿ - Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ հատուկ եւ  հաւատարիմք 

պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն – 171. 

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆ – որ իրենք գիտեն զայս՝ ու տան պացխուն առաջի Քրիստոսի, 

նոյնպէս եւ զհատուցումն: - 42. 
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ՀԱՐԱՄ -  եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու մեղք, նա զայլն  դուք գիտացէք, թէ 

ինչ է: - 71. Ու թող ի ձեր քսակդ չմտէ ի յայն հարամ իրաց: - 79. Բայց թէ ըղորդի 

բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա գող է, ու հարամ է, զինչ պահէ - 128. Վասն 

որ զումեք իրք հարամ ուտէ - 150. Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ՝ նա թող չորս 

կրկին վճարէ - 150. Եթէ կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հնձէ, որ ի քո դրացնին 

արդէն ի հետ չհընձես. թէ ոչ՝ նա  հարամ է - 164. Բայց թէ ի հետդ վերցնես ի բերէն՝ 

նա հարամ է: - 164. 

ՀԱՐԱՄԻ – որ ի ճանպահ հարամիք /ծն. հարամիկք/  ի վերայ ընկնին – 31.  Եւ թէ 

քահանայ լինի հարամոյն /ծն.հարամկոյն/  սպաննաւղն,  նա վասն այնոր թէ ինք 

առջընդրեց ու եսպան զայն՝  որ զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր՝ նա 

չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. 

ՀԱՐԲԵԼ – նոյնպէս եւ թէ հարբած լինի մարդն եւ ի հորն ընգնի: - 137. Եթէ ուրդի, 

որ  մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի 

խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած լինայ՝ նա այն այլ ցեղ է - 159. 

ՀԱՐԲԵՆԱԼ - եւ էյրիկ մարդն չխմէ որ հարբենայ – 51. Յաղագս որ հարբենան եւ 

խալաբայ ու վնաս այնեն – 141. Վասն եկեղեցականաց որ հարբենան – 142. 

ՀԱՐԲԵՑՈՒԹԻՒՆ - Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 

142. 

ՀԱՐԹԵԼ - Եւ զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ դրամ հարթեն՝ անխեղճ առ 

պարոնութիւնն՝ զձեռք կտրեն ի պակասն: - 127. 

ՀԱՐԻՒՐ -եւ տայ կնկան ազգին հարիւր /ծն. հարյոր/դրամ տուգանք– 97. 

ՀԱՐԿ1 - Զգաւառաց հարկն սահմանովն որ սահմանած է՝ առնուն պարոնայքն – 

13. Վասն հարկու որ առաջնորդքն առնուն ի ժողովրդոցն – 21. Սահման է 

առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ  տեղն խնամք տանի 

ժողովրդեանն եւ զայնչաք սահմանած հարկն առնու ի սուրբ եկեղեցոյն եւ ի յայլ 

եկեղեցականացն ի պէտքն – 21. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան 

ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին 

հարկիքն – 30. Կու հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ 

հարկտուքն յիրիցնին, ոչ խնամութեամբ եւ ոչ  ինչ ազգ իրաւք /գրքում՝ իւաւք/, 

վասն պարոնութեանն հարկուն – 49. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա 

հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն  առանց պարոնին կամացն: - 50.  

այն պարոնն, որ յիրիցվէ՝ որ պատարագաւղ լինի՝ հարկ առնու, նա անէծք է գրած 

այնոր – 50.  Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած լինի երկու դեհն. եւ թէ ոչ, նա 

յիրիցնոյն վասն այնոր  հարկ կու առնուն – 50. Հիւանդանոց ուր կենայ՝ նա չէ 

պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ – 51.  եւ այս չորս աթոռոց մեծութիւնն եւ 

հարկիքն ըստ աւետարանչացն են սահմանած չորս: - 57. 
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ՀԱՐԿ2 - Բայց ինձ Սմբատայ՝ ծառայիս Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս 

գտնուլ զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36. Գրած է յաւրէնքս, 

որ թէ ոք գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ 

կորոյս, թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու 

դարպսով առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս – 117. հանչաք որ տէրն 

իրաց ի հարկ ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է 

իրքն – 117. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու 

չկարէ գալ առ հիւանդն – 153. 

ՀԱՐԿ3- Եւ թէ Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի 

Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ՝ նա չէ թէ 

վասն կաթողիկոսութեան պատճառանաց փոխեցաւ, քանց որ  երկու հարկիքն մեկ 

եղան: - 57. Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն 

զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր նստուցին՝ վասն հարկիցն /ծն. 

հարկեցն/ Քրիստոսի: - 65. 

ՀԱՐԿ4 - Ապա թէ տեսնուն.  որ վասն այրկանն պղծութեան լինի, եւ կինն, որ 

փախաւ՝ ի հարկից /ծն. հարկեց/  տեղ գնաց առ իր ազգ՝ նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն 

դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, ու երեշխաւոր տայ որ այլ չայնէ, եւ ապա 

հաշտեցնեն զիրենք: - 105. 

ՀԱՐԿԱՊԱՀԱՆՋ – որ ի թագաւորական դարպսէ հարկապահանջք գան – 27. 

ՀԱՐԿԱՏՈՒ,ՀԱՐԿՏՈՒ - Եւ է ըղորդ հարկուն սահմանն այս, որ՝ զինչ Աստուած 

տայ հարկատուին /ծն.հարկտվին/, ի հնկէն մէկն է: - 13. Եւ ընդ այս ըղորդ 

անցանել՝ այլ չէքուչէք չէ պատեհ առնուլ ավելի ի հարկատվացն: - 13. Նոյնպես եւ 

իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն  պահել՝ որ ամէն 

մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն ուննայ – 14. Կու հրամայէ աւրէնքս 

որ ոչ իրիցնին  ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն յիրիցնին – 49. զի  որպէս 

զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա հայնց ոչ  զհարկտուն  չկարէ ոք հանել ի 

հարկէն առանց պարոնին կամացն: - 50. նոյնպէս եւ  յեկեղեցականացն ով և լինի, 

որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ ի կարգաւորսն խառնել: - 50. 

ՀԱՐԿԱՒ – Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին  կենայ ի 

հետն չելնէ՝ ի շուրջ գայ ի վանքն, ապա հարկաւք որ  ծածուկ կենայ – 51. 

ՀԱՐԿԱՒՈՐԱՊԷՍ - բայց մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաք մի այլ 

յաւելցուցաք հարկաւորապէս – 72. 

ՀԱՐԿԵԼ - Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ 

կամ այլն անուշաձայն, եւ զմէկն թողուն ու ի մէկալն հարկեն /ծն. հակին/ - 34. Եթէ 

ումեք կին ի բոզութեան  բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ ինքն՝ նա պատեհ է 

ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն՝ թէ կինն զցուլն է հարկել ու խաբել, թէ ցուլն 

զկինն: - 96. ու թէ աւիրեն՝ նա  դարպասն պարտի, որ պատժէ, եւ դուպլ տայ 

վճարել զաղքատաց վնասն, ու չհարկին վասն կապլուն եւ  շահուն: - 171. 
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ՀԱՐԿԵՒՈՐ – նա արհիեպիսկոպոսն ժողովէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն 

եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. 

Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ եւ 

յառաջ ինքն առնու եւ  հարկեւորացն տայ – 63. եւ թէ աշխարհի երէց է, նա արժան է 

ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր 

կերպի յարիլ ի բարին – 64. 

ՀԱՐԿԵՒՈՐԵԼ -  Դարպսեցիք հարկեւորած լինին յերկրէն: - 14. Քան զայլ ազգ 

մարդիկքն  վարդապետքն հարկեւորած պիտին, զի հոգւոց բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ 

հաստատութիւն – 14.  քաւէլ թէ տեղոյն եպիսկոպոսն եւ արհիեպիսկոպոսն 

հարկեւորէ եւ հրամանք տայ: - 27. Ապա կարէ եպիսկոպոսն զայլ եպիսկոպոս 

հարկեւորել /ծն. կեւորել/- 28. Բայց նորերն զհինքն պատեհ է, որ զամէն 

հարկեւորեն, եւ թէ զառաջադիմութիւն եւ զմեծութիւն ոք ստանալ կամենայ՝ նա 

պատեհ է, որ զանէնն հարկեւորէ - 34.  Բայց եւ Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ  

սովորութեամբ հարկեւորած էր – 57. Բայց սուրբք թագաւորքն, որ զառաջին 

նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին, նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, 

գրեցին՝ որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109.  Բայց զանդրանիկն 

Աստուած է հարկեւորել – 113. 

ՀԱՐԿԵՒՈՐԻԼ -  արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ մէն – 28. 

ՀԱՐԿ Է  - Հարկ է՝ փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց գրել – 36. 

ՀԱՐԿՏՈՒ   -   Տե՛ս  ՀԱՐԿԱՏՈՒ 

ՀԱՐՄԵԼ - Եւ կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ զրկէ՝ նա տուպլ 

առնուն յիրոյն եւ ի նա  տան: - 172. 

ՀԱՐՈՒՆ - Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ 

լինի հաստատած, որ չլինի գողունի՝ կամ ի հնոյ կաղ … կամ հարուն: - 121. Եւ 

արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի, կամ հարուն – 126. 

ՀԱՐՈՒՍՏ - եւ այլք որ ուննան եւ հարուստ լինին՝ նա զիրենց իրքն խնայեն ի յայն 

կարիքն, նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն – 21. Եւ հրամայած է, որ զինչ 

իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն 

ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. եւ զայլ մնացորդն եփեն ու 

նստին եւ ուտեն համընտութեամբ՝ տառապեալ եւ հարուստ՝ զէդ մէկ եղբարք: - 44.  

եւ այս է դատաստանն նոցայ, թէ հարուստ լինայ եւ թէ  տառպեալ – 74. Ապա Է 

տարի է պոմանն որ համբերէ, թէ հարուստ լինի ու թէ տառապեալ: 89.  Բայց 

դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն, թէ յաղքատութենէ լինի 

պատճառն՝ նա ներելով այնեն դէպի ի  հարուստն: - 120.  Ապա թէ հարուստ է ու 

զատական՝ նա մենակ պարտի այնել զվճարն ի ժամ – 122. 

ՀԱՐՍ – Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ 

թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել՝ ոչ ուննալ հարս եւ ոչ 

տալ – 30. եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի, կամ 



460 
 

վարդապետ, զաշկերտ կամ մայր զդուստր, կամ սկեսուր զհարսն … որ մահ  լինի 

զինչ ցեղ ու է … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

ՀԱՐՍՆԻՔ - Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից /ծն. հարսնեց/ ծախքն ի  յորդից 

բաժինն հաշվին. ու թէ չկենայ առել կին որդին՝ նա  զիր հարսնից ծախքն ի խառն 

միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. Բայց դարձ իրացն թէ լինի՝ նա հարսնից /ծն.հարսնեց, 

հարսնեցն/ ծախքն չդառնայ, եւ ոչ յիշուի բնաւ: - 131. 

ՀԱՐՑԱՆԵԼ – Հարցանէն յաւրէնքս վասն անընկմահու՝ թէ լինի իրենց թաղումն 

կամ պատարագ - 114. 

ՀԱՐՑՆԵԼ - ապա կարեն հարցնել եւ քննել այլ վարդապետք զբանադրելոյ 

պատճառն եւ հրաման /գրքում՝ հրման/ տան: - 26. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի 

հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ – 91. 

ՀԱՑ - Եւ ի բերդն երկու  ճանպահ հաց տանեն եւ երկու աղ: - 13. ապա պատեհ է որ 

ուխտիւք եւ պատարագաւք զինք զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ 

հացիւ երթան: - 78. Ապա երբ խիստ թոյլ տվի՝ նա չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող 

լնու զիր պէտքն: - 80. Եւ զհացի ու զգինոյ եւ զայլ հնդերաց նեհն՝ պատեհ է, որ 

թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն աշուն … եւ 

նեհ դնեն ծախուն զպատեհվորն  ի վերայ չքաւորութեան տարոյն եւ լիութեանն – 

127. Բայց աղունին վատութեան պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան 

ցորենոյն եւ  այլ իրվոյ զոր  լինի ի հացն: - 171. 

ՀԱՑԻՒ ԵՐԹԱԼ   -   Տե՛ս  ՀԱՑ 

ՀԱՒԱՏ – յամեն տարի հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն, եւ  ուղղեն 

զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ  կարգաց բաներն եւ հանեն զծուռն: - 36. եւ այլուի ի 

յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ մէկ հաւատ ի Քրիստոս – 

42.  Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ 

քրիստոնէութեանն ուրանայ … նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր 

կենայ, եւ կարէ բաժնվիլ յիրմէ: - 93.  եւ թէ ի քրիստոնէութենէ ելնէ, եւ  ճշմարտի, որ 

չլինի ըղորդ ի հաւատն, զայս երբ ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ՝ նա բաժնվի 

իրաւնաւք – 90. եւ ապա կազմէ զինք քրիստոնէական հաւատով /ծն. հաւատովն/, 

եւ մկրտէ, ու հագնի զքրիստոնէութեան զսգեստն – 127. 

ՀԱՒԱՏԱՎՈՐ -Եւ սքեմ է նոցա հաւատավորացն/ծն. հավատաւորացն/67. 

ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ - զեղբաւր որդիսն դնեն երկրին հաւատարիմքն յիրենց պարոնին 

աթոռն – 8. Ապա թէ ազգ մի լինի՝ որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ 

կինն ջանայ ի յետն – 93. Զջրաղացպներն  կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ հատուկ եւ 

հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն – 171. 

ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ,ՀԱՎԱՏԱՑԵԱԼ - Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ 

պարտ առնուլ. եւ  ոչ զմէկ հավատացելոյ – 24. Պարտ է գիտել, որ ժողովարան 

թարգմանի՝ որ հաւնիկ լինի ամենայն ազգաց հաւատացելոց – 41. 
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ՀԱՒԿԻԹ – Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու  զմայրն ի վերայ, 

կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք 

է - 164. 

ՀԱՒԿՈՒՐ - Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ 

լինի հաստատած, որ չլինի գողունի … կամ հաւկուր /ծն. հաւկոյր/ ՝ կամ քշտան՝ 

կամ հարուն: - 121. 

ՀԱՒՆ - այլ գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն առնուն իրենց քահանայից 

գիտելութեամբ: - 30.  նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի  գեղ – 51. վասն զի զիր 

վկայութիւնն ունի, որ հաւն /ծն. հոն/ կայր ի խէչն: - 94. ու ի հետ Ժ աւուրն, երբ 

զգինն վճարէ՝ նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ բնաւ: - 125. Եւս առաւել թէ քիչ լինին 

կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ նա ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի 

հաւն բաժին չկայ: - 131. 

ՀԱՒՆԱՒՈՐԵԼ – նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն /ծն. 

հաւնազրեն/ ու դնեն յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21. 

ՀԱՒՆԱՒՎՈՐՈՒՄՆ - զի աւրէնքն զայնպիսի այնելիքն հաւնաւվորումն /ծն. 

հաւնվորումն/  է համարել – 116. 

ՀԱՒՆԵԼ – ու անգէտ ժողովուրդն հաւնել են տգիտութեան: - 53. նա զինչ որ այլք 

հակառակ վկայեն՝ նա աղէկին հաւնի /ծն. հասնի/  որ լինի: - 57.  քաւէլ թէ այլ 

թագաւոր ու հայրապետ կենայ ու երկիրն առ հասարակ հաւնին: - 82. Բայց թէ 

իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ 

զիրենք քանց մահն: - 85. որն որ պատեհ լինի ու հաւնի ունաւղն – 121. նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի, հայնց որ հաւնի 

իրաւանց տէրն՝ ու ինք խրատվի որ այլ չայնէ խումրութիւն: - 145. 

ՀԱՒՆԵՑՆԵԼ – նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել, եւ ոչ այլ կին առնուլ ինչվի ութ 

տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ /ծն. հաւնի/ - 101. Կին՝ որ 

առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց, որ հաւնեցնէ 

զդատաւորն, թողու զայրն ու փախչի՝ նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր 

այրիկն տան – 105. 

ՀԱՒՆԻԿ – Պարտ է գիտել, որ ժողովարան թարգմանի՝ որ հաւնիկ /ծն. հաւնեկ/ 

լինի  ամենայն ազգաց հաւատացելոց – 41. 

ՀԱՒՆՈՎՈՐԵԼ,ՀԱՒՆՈՎՐԵԼ - եւ թէ աշխարհական լինի՝ նա հաւնովրեն /ծն. 

հարկանեն/ զինքն եւ բանադրած վարեն – 25. ու թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ  

առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած, ու բաժնեն զինք ու 

հաւնովորին /ծն. հաւնովրեն/՝ որ ապաշխարէ Է տարի: - 48. 

ՀԱՒՆՈՎՐԵԼ  -   Տե՛ս   ՀԱՒՆՈՎՈՐԵԼ 

ՀԱՒՍ - Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ 

եպիսկոպոսացն է դրէլ – 38. Եւ ի յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ 

սուրբն Սահակ  գրել էր ի հաւս /ծն. աստ/ աւրինաւք ի հին եւ ի նոր 
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կտակարանացն՝ ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա եւս թէ զայն զամէնն գրել էի՝ նա 

կարի շատ էր լել: - 41. եւ ի  Սահակայն կայր մորթին  գրած ու ի հաւս չկայ՝ եւ ես 

չգրեցի – 76. 

ՀԱՒՍԱՐ - Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ, նա  իրաւունք է որ 

կտրճերն հաւսար ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. 

ՀԱՒՏ - Բայց եւ մեզ աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց հովուացն հնազանդ 

լինել իբրեւ Աստուծոյ – 39. Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ՝ մահադեղով կամ 

կախարդութեամբ կամ  զինչ ցեղ ու լինի, եւ կամ թէ ցլու  տայ սպաննել՝ նա սուրբ 

եկեղեցին ի հաւտ /ծն. հոտ/  խնամաւք է գնացել ու կամատ քաւութիւն է դրել – 95. 

Եւ ի հաւտ դարպսուն պիտի արիանալ – 166. 

ՀԱՒՐԵՂԲԱՅՐ - Բայց ի վերոյ գրեալ ժառանգութիւն դստերացն՝ հաւրեղբարք եւ 

հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ դուստր կենայ: - 109. Բայց թէ կարգած եւ 

բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն առնու, 

եւ ոչ հաւրեղբաւրորդիքն: - 110. եւ թէ այսոք չկենան՝ նա ի հաւրեղբայրն եւ ի 

հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս երեսքն յիշվէ հայենէտրութիւնս: - 110. Երբ եղբարք 

կենան ու յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն 

տեսովն լինի – 142. նոյնպէս եւ թէ որդիքն ծախեն՝ նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու 

քոյրվտոցն կամաւքն – 128. 

ՀԱՒՐԵՂԲԱՒՐՈՐԴԻ -  Բայց ի վերոյ գրեալ ժառանգութիւն դստերացն՝ 

հաւրեղբարք եւ հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ դուստր կենայ: - 109.  Բայց 

թէ կարգած եւ բաժնած դստերն  լինի ժառանկ՝ նա հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ 

զմէկն  առնու, եւ ոչ հաւրեղբաւրորդիքն: - 110.  եւ թէ այսոք չկենան՝ նա ի  

հաւրեղբայրն եւ ի հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս երեսքն յիշվէ հայրենէտրութիւնս: - 

110. 

ՀԱՒՐԷ ՅՈՐԴԻ - վասն զի սեփհական է թագաւորութիւնն ի հաւրէ յորդիքն: - 81. 

Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց՝ 

որ ի հաւրէ յորդիք  կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ՝ կամ պեղծ բորոտութիւն 

ուննան՝ նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. 

ՀԱՒՔՑԱՒՂ - եւ հաւքցաւղնոյն տեսովն պատեհ է, որ լինի – 168. նոյնպէս եւ թէ  

սպաննութիւն անասնոցն  տայ այնել՝ նա հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի – 

168. 

ՀԱՔՆԵԼԻՔ - եւ տանին յառաջ զթագաւորական հաքնելիքն՝ զոր խնդրէ արքայն: - 

68. 

ՀԱՔՐԵԼ – նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ 

է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն պղծութեան – 74. 

ՀԵԶ1 - Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ  ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ 

/ծն.հաղ/  մի մկրտած լինի՝ նա չկարէ այլ մկրտիլ – 22. 

ՀԵԶ2 - որ արժանաւոր է ու  գիտուն՝ հեզ եւ խոհեմ – 58. 
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ՀԵԹՈՒՄ - Առ որս ես՝ Սմբատս…եղբայր բարեպաշտ թագաւորին Հայոց Հեթմոյ 

/ծն. Հեթմայ/, բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի  դատաստանագիրքս 

ծերացեալ մտաւք – 4. Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս, ի 

թըւականութեանս Հայոց ՉԺԴ ամին՝ ի հայրապետութեան Տեառն Կոստանդեայ եւ 

ի թագաւորութեան բարեպաշտին Հեթմոյ եւ որդոյ սորա Լեւոնին: - 4. 

ՀԵԾԵԼ - Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին զիրիցնին ի 

հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ – 50.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ մարդ որ նոր կին լինի 

առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել – 103. Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ՝ նա 

վճարէ. եւ թէ  հրամնաւք լինի հեծել նա զինչ արժենայ միատակ վճարէ - 138. 

ՀԵԾԵԼՎՈՐ,ՀԵԾԵԼՒՈՐ – վասն զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր 

ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն ծառութենէն՝ զէդ հեծելվոր /ծն. հեծելազորքն/ որ 

թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. Սահման է յաւրինացն՝ որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան 

ու թէ հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն  իջնու, չիջնու 

ի գեղ – 51. Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ յիրենց դարպասն զիրենց 

ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի. եւ զայլ ցած հածելվորքն՝ այլ  վերցածքն որ 

ազատ կոչին – 82. Եւ այլ ցած շինականք՝ հեծելվորք /ծն. հեծելվորքն/ ամէն մէկ 

զիրն կարեն դատել, նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել՝ որպէս գրել ենք – 83. վասն 

զի թէ զայտ թուլութիւնդ ուննան կաննին՝ նա շատք մեռնին ի կաննոյ ձեռաց, ու 

առաւել հեծելվորքն՝ որ ուննան զգրաւղին ահն ու զչարկմուն – 95. Վասն շատ ազգ 

մարդկանց եւ հեծելւորաց – 148. մադկային ազգս շատ ազգեր են, եւ են, որ ազատք 

են ու հեծելվորք – 148. 

ՀԵԾԵԼՒՈՐ   -   Տե՛ս  ՀԵԾԵԼՎՈՐ 

ՀԵԾՆԵԼ – նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն, եւ  զտալն ու  զյուղարկելն 

…ու զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն թէ յոր  չաք էր – 165. 

ՀԵԾՈՒՄՆ - Եւ թէ երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե շուտ գնա ի յինա բանն, կամ՝ 

հետ մարդոյ հետ հաս, եւ ելնէ ի փողոցն ընդ մարդ դիպի՝ որ մեռնի՝ նա դարպասն 

զայն կախէ որ դիպաւն, եւ  յղարկաւղն սպաննաւղ է երկու ցեղ: - 32. 

ՀԵԾՑՆԵԼ –Վեցերորդ դասք ստրատորոսքն են. սոքայ զէդ ըռքեպդարքն են, որ 

կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69. 

ՀԵՂՈՒԼ - եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ Յիսուսի 

Քրիստոսի՝ զոր վասն մէր էհեղ – 41. 

ՀԵՃՈՒԿ - զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան վնասէ, նա վճարէ՝ յիր 

քսակէն: - 148. 

ՀԵՇՏԱԼՈՒՐ - Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի  

դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի  սովորական բառս –4. 

ՀԵՌԱՆԱԼ – վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի նորոյս – 4. 

Վասն ամուսնութեան կնոջ, որոյ այրիկն հեռանայ յերկրէն – 90. Այրիկ մարդ զինչ 
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ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ ի  վաճառ երթայ կամ թէ ծառայ ընկնի, ու 

համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90. 

ՀԵՌՈՒ - Եւ թէ ի հեռու տեղաց լինայ՝ նա յուղարկեն երեք եպիսկոպոսունքն որ 

երթան  փնդռեն յիր վերայ – 58. պատեհ է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ 

հեռու լինի ի շինոյն: - 79. եւ թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան՝ նա զվզենն վճարէ 

ու կամ զինքն այրեն. եւ թէ յոչ կամաց՝ ի հեռուէ բերէ հողմն՝ նա զկէսն, եւ թէ ի  

մաւտէ՝ նա միատակ վճարէ: - 135. 

ՀԵՏ - հետ թագաւորին մահուն զայն դնեն  յաթոռն հայրապետով: - 8. կարէ հայրն 

թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն թագած 

դստերն որդիքն – 8. Եւ թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա երեք հետ պատեհ 

է որ ձենել տայ՝ թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. զի թէ վկայութեամբ չայնէ նա հետ 

իր մահուն  տուժեն զազգն եւ առնուն: - 20. Ապա թէ ոչ՝ նա յղրկեն առ ինք երկու 

եպիսկոպոս՝ ու կոչեն զինք Բ ու Գ հետ – 23 . Եւ թէ երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե 

շուտ գնա ի յինա բանն, կամ՝ հետ մարդոյ հետ հաս, եւ ելնէ ի փողոցն ընդ մարդ 

դիպի՝ որ մեռնի՝ նա դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն, եւ յղարկաւղն սպաննաւղ է 

երկու ցեղ: - 32. Նոյնպէս եւ թէ ոք հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ մարդոյ դիպի ու 

մեռնի. նա տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33. եւ քահանայ որ 

ծոյլ կենայ՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ  հետ – 35. Եւ եպիսկոպոսունք հետ 

այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն եւ ի  թէմն փնտռեն եւ ըղորդեն – 37. Եւ 

հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ  զկաշառն բառնան՝ որ բնաւ չբանի յեկեղեցիս 

Աստուծոյ: - 37. եւ  զծոյլն Գ հետ /ծն. անգամ/ խրատ տալով յանդիմանեն – 37.  նա 

երեք հետ իր խրատն  տան – 46. Ու թէ հետ այնոր ուրդի, որ գայ մէկայլն ի 

ծառայութենէ, նա իրաւունք է՝ որ թէ ուզենայ եկածն՝ նա  խափանեն զյետի պսակն 

եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ 

քահանայութիւն կու այնէ՝ նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ 

վարդապետաւք  փնտռէ հետ իր: - 54. Ապա թէ ապաշխարէ երկու տարի մեծ 

հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի ներք չմտնէ ու ելնէ հետ այլ 

ապաշխարաւղացն … նա ապա հաղորդութեան արժանի լինի – 61. Եւ հետ այսոց 

արհիեպիսկոպոսն են,որ Դ կրկին հագնեն զոնիփորոնն եւ  չորեքկին նափորտ ի 

վերայ: - 65. եւ տայ էրիկն զինչ հետ իր առել լինի ի յինք, որ երթայ էրիկ մի այլ 

առնու: - 84. Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ 

կամ պիսակութիւն՝ թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ տարոյն ազատ են: - 

86. Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ՝ նա դառնայ պռոյքն – 86.  նոյնպէս 

եւ մահրն հետ կնկնան մահուն տղայինն է - 86. եւ ապա հետ այնոր՝ թէ այլ իսկի, 

բնաւ ճարակ չկենայ՝ նա թէ յայրկանէն լինի պատճառն, նա երբ բաժնեն՝ նա 

այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին – 87. Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն 

պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք…նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. եւ զոր այր ուզէ, 

հետ այնոր երթայ – 91. Ու թէ տանն ծախաւղն մեռել լինայ ու կամ գնաւղն՝ նա 
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որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել հետ տարոյն: - 120. եւ զայնոք որ ծեծնաւք 

չըղորդին հետ երեք դարպայի քըշտանացն՝ նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն 

բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ կամ խոռել կամ մեռցնել: - 127. Եւ թէ 

տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա չկարէ արգելել. բայց 

ծառայ է հետ /ծն. յիր/ մկրտութեանն, որ չկարէ բաժնիլ յիրմէ: - 133. Կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու ազգ պիտի դատել՝ մէկ վասն արբեցողութեան … եւ 

երկու հետ /ծն. ի հետ/, վասն վնասուն զոր գործեց – 141. եւ հետ այնոր տեսնուն 

իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ – 145. կամ թէ սայլ կոխէ եւ սպաննէ կամ 

հետ որսոյ կամ ընդ վայր նետէ, նա դիպի եւ սպաննէ. եւ այլ  ազգ սպաննումն՝ որ 

մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր հետ եղբաւր դանակ կամ  թուր քաշէ եւ ի 

հետամտէ, նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ 

յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154-155.  եւ ի յայն այլ երեւնայ որ հետ մահուն լայ եւ 

տրտմի–157. Ապա թէ վասն ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա արտի պատ չկարէ 

լինալ, ու երեք հետ սէր այնէ անսնոյն տիրոջն, եւ հետ այնոր դարպսուն – 168. 

ՀԵՏԱՄՏԵԼ – որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր հետ եղբաւր դանակ կամ  թուր 

քաշէ եւ ի հետամտէ /ծն. հետմտէ/ նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ 

… նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. 

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ -  Հարցանէն յաւրէնքս վասն անընկմահու՝ թէ լինի իրենց թաղումն 

կամ պատարագ. նա կու հրամայէ թէ՝ աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել – 115. 

ՀԵՏԵՒԵԼ - Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ 

ընդ այլ հետեւողացն, թէ՞ ընդ եկեղեցւոյն քարն կամ ընդ փայտն: - 40. զի երկու 

ամուսնութիւնն է ընդ երեք համարած քահանայից եւ իրենց հետեւողացն ի յայն 

գործն: - 61. 

ՀԵՏԻՆ- Ապա թէ տղայ լել  լինայ՝ նա՝ թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա այրկանն է 

ամէն իրքն ու այրիկն հոգայ զհոգին եւ այս է  զըղորդն /գրքում` ըզղորդն/ եւ ի հին 

աւրինացն հաստատուն, թէ առջին այրուկին է՝ եւ թէ  այլ հետինու /ծն. հետ/  ի 

հետ: - 131. 

ՀԵՐԵՏԻԿՈՍ - քաւէլ թէ  ճշմարտեն որ անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջին 

ձեռնադրաւղն՝ եւ ապա ձեռնադրեն, նա չկորսնէ զկարգն ձեռնադրաւղն: - 22. նա 

զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 59. 

ՀԵՐԵՏԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ - Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք … 

կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք ծռութեան ընկնի, նա  չէ պատեհ որ 

այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. 

ՀԵՐԻՔ  -    Տե՛ս  ՀԵՐԻՔ ԱՅՆԵԼ 

ՀԵՐԻՔ ԱՅՆԵԼ -  Եւ զայս հերիք այրէք զսակաւս ի լսել: - 27. ապա ըստ ինքն ի վայր 

հայի յայլ ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր 

մեծին հնազանդի: - 65. Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու՝ նա հերիք այնէ - 

76.  
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ՀԵՐԻՔ Է - նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն 

ժողովեն: - 77. նա  մայր է մեր եւ իր սուգն իր հերիք է - 78.  Ապա աղէկ պիտի 

իմանալ՝ որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելոյ կամ ի յայլ 

իրաց. թէ ոչ զամանն մէն վճարէ, նա հերիք է: - 124. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ 

ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել  

մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է - 164. 

ՀԵՐԾՈՒԱԾԱՒՂ - եւ ինք ի յիր վերայ չթողու զշալակն եւ զպարտք՝ որ փախչին եւ 

փրկին ի չարագործութենէ եւ ի հերծուածաւղաց: - 39. 

ՀԵՐՁՈՒԱԾ-եւ այսով մեծ հերձուած եւ կռիւ ածին ի միաբանութիւնն- 40. 

ՀԻԼԱՅԱԾ – որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա արհիեպիսկոպոսն 

ժողովէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր 

տանուտէրքն՝ եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. 

ՀԻԼԱՅՔ – նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն /ծն. հելայնին/,  որ 

ասցած լինի – 29. 

ՀԻՄԱՅ – Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի 

քաղաքս կենային եւ վասն  այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն. եւ ի 

հիմայ ի կուսան եւ ի  միաբանութիւն վանից աբեղայք: - 20. Նա ի հիմայ կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն 

իրացն բնաւ՝ ապա ի  միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20. Նա գրած է հիմայ՝ 

որ ով լսաւղ լինի սահմանիս … նա աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. 

ՀԻՄՆԱՐԿԵԼ – Վասն հիմնարկելոյ եկեղեցի – 56.  Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք  

իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել – 56. 

ՀԻՆ – վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին  հայ բառէն ի  նորոյս – 4. Եթէ ոք 

ի դուրս ի յիր  աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ արծաթ, նա թէ հին դաղ 

կենայ ի վերայ՝ որ ճանչվի որ  հին թագվորի է լել, նա այլ վայ թագվորին լինի -17. 

որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի – 26. Եւ ի յայս տեղս 

չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ  գրել էր ի հաւս աւրինաւք ի հին 

եւ ի նոր կտակարանացն՝ ու պնդել եւ  խրատել էր՝ նա եւս թէ զայն  զանէնն  գրել 

էի՝ նա կարի շատ էր լել: - 41. Մեծն ի  հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր 

յԵգիպտոսին, որ  այլոց իշխէր ի հին սահմանն, եւ ի հետ սորա՝ Հռոմայն, եւ ապա 

Անտիոքացն –57. Բայց եւ Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ 

հարկեւորած էր – 57. Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք 

վկայից առջեւ լինի հաստատած, որ չլինի գողունի՝ կամ ի հնոյ  կաղ՝ կամ փըքոտ – 

121. եւ այս է զըղորդն /գրքում`ըզղորդն/ եւ ի հին աւրինացն հաստատուն – 131. 

Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի՝ անաւրինաց ծախէ՝ նա անհնար է ի հին 

աւրինաց թէ ապրի: - 138. վասն զի հնոյն հրամայածն այս է - 144. Քրիստոս զհինն ի 

նորս վերանորոգեց – 144.  Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝ նա զիր հին ճանչած 

սինաւռն ուննայ – 151. 
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ՀԻՆԳ,ՀԻՆԿ - Եւ է ըղորդ հարկուն սահմանն այս, որ՝ զինչ Աստուած տայ 

հարկատուին, ի հնկէն մէկն է: - 13. եւ ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ տեղոյն 

տիրոջն: - 17. նա գտնաւղն ի հնկէն զմէկն տայ նմա - 17.  նա զկարգն կորսնէ եւ 

հինգ  դուպլ վճարէ զիրքն – 23. Եւ զհինկ  պահուն աղաւթքն եւ 

զսաղմոսերգութիւնսն կատարեն անուշահոտ խնկաւք: - 37. նա բնաւ ոչ կարէ 

յեկեղեցի մտնել, եւ ոչ այլ կին առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ 

զեկեղեցին հաւնեցնէ՝ զհինգն /ծն.զհինգ/  ի դուրս եւ զերեք  տարի ընդ ներքս 

եկեղեցւոյն եւ ապա ազատ է: - 101. 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ - Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն – 69. 

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ - Վասն աւագ հինգշաբթի աւուրն կարգի – 80. Կու հրամայէ աւրէնքս 

… որ չիշխէ քրիստոնէ  որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն 

զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. 

ՀԻՆԳՊԱՏԻԿ -  Եւ թէ ընդ անգէտսն արար,  նա հինգպատիկ կարգ քաշէ քան 

զարժանն: - 75. 

ՀԻՆԿ   -     Տե՛ս  ՀԻՆԳ 

ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ  -   Տե՛ս  ՀԻՆ 

ՀԻՒԱՆԴ - Հիւանդանոց ուր կենայ՝ նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ, 

ոչ ի հիւանդէ եւ յիւր սպասաւորէ - 51.  մինչդեռ հիւանդն աղէկ ուննայ  զիր խելքն՝ 

նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ  զնոմիկոսն … նայ զգեղջին երէցն, եւ երեք վկայով  գրել 

տայ զիր իրքն – 130. Եւ թէ ողջնայ հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն – 130. Եւ որ ի 

հիւընդին /ծն. հիւանդին/ դեհն լինին պատճառք՝ նա այս են, որ կամ լինի ի 

հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ … եւ կամ յայլ այսպիսեացս – 153. Եւ դեռ 

կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ 

հիւանդն – 153. 

ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ – Վասն  հիւանդանոցերոյ սահմանի – 51. Հիւանդանոց ուր կենայ՝ 

նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ – 51. 

ՀԻՒՍՆ - Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք. բայց զդարբինն եւ զհիւսն 

/գրքում՝ զիւյսն, ծն.զհոյսն/ ու զքարգործն աւելի: - 14. 

ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵԼ -  եւ այնոց սահմանովն զաւտարքն հիւրընկալեն /ծն.հոյրակլեն/ եւ 

մեծարեն որ յեկեղեցի գան: - 34. 

ՀՄՈՒՏ –որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի – 26. 

ՀՆԱԶԱՆԴ - Նոյնպես եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ 

հնազանդացն /ծն. հնազանդիցն/  պահել – 14. եւ իր այլ հնազանդ եպիսկոպոսքն 

չկենան ի հնազանդել իր – 29. Բայց եւ մեզ աշխարհական հաւտիս պարտ է մերոց 

հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ – 39.  Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն 

պատեհն մեռանի՝ նա անպարտ են տէրքն՝ բահրակ այն տէրն որ զամէնն պնդել 

լինայ եւ արիացուցել զիր գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 148. 
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ՀՆԱԶԱՆԴԵԼ – Վասն եպիսկոպոսաց՝ թէ որպէս պարտին իրաց հնազանդել – 26. 

եւ իր այլ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր – 29. եւ այլքն զէդ աւագ ընկերոջ 

հնազանդին իր աննախանձ – 34.  եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ  ունի իրեն 

հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի: - 65. Վասն որ եկեղեցւոյ եւ դարպասի 

հրամանաց չհնազանդէ - 76. եպիսկոպոսն պարտի հնազանդել աւրինացս – 143. 

ՀՆԱԶԱՆԴ ԼԻՆԵԼ  -  Տե՛ս  ՀՆԱԶԱՆԴ 

ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ -  նա երեք հետ պատեհ է որ ձենել տայ՝ թէ եկէք ի 

հնազանդութիւն – 9. նա զամէնն հնազանդութեամբ բերէ եւ չտայ սպաննել – 9. 

Վասն իշխանաց եւ այլոց, որք ի թագաւորի ի  հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն 

լինին – 15. որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի – 15. Վասն որ  

ոսկէհանք գտնըւի թէ ի  յիւր հողն եւ թէ յայլ իշխանաց, որ ի  հնազանդութիւն լինի 

թագաւորին – 15.  Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ թագաւորի 

հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է - 15. պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսունն իրաց  հնազանդութիւն այնեն – 26. պարտ է գրել՝ որ եպիսկոպոս 

որ արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ՝ նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի  

հնազանդութիւն կենան – 26. Եւ ի դարպաս ու ի հանդէս պատեհ է, որ 

հնազանդութիւն այնէ եպիսկոպոսն արհիեպիսկոպոսին – 27.  Բայց այնչաք 

զհնազանդութիւն գրեցաք, որ  այնէ արհիեպիսկոպոսին, այն, որ չլինի 

արհիեպիսկոպոս: - 27. Ապա թէ ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ 

յեկեղեցոյն դուռն եւ ի ներք չմտնէ ու ելնէ հետ այլ  ապաշխարաւղացն – 61. Բայց 

վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել խոստովանահաւրն՝ եւ 

թողութիւն  առնուլ – 142. ապա եպիսկոպոսին մեղայ ասէ վասն 

հնազանդութեանն, եւ խաչ ու թողութիւն առնու, եւ զիւր քահանայութիւն այնէ - 

143. 

ՀՆԱՐ/Ք/ - Եւ թէ յոչ կամայ լինայ՝ հնար չկայ – 11. որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք 

եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 

38. 

ՀՆԳԱԿՆ,ՀՆԿԱԿՆ - Եզն այլ ծառութիւն չպարտի, զի զիւր հնկակն տվել է: - 13. եւ 

տեղոյն տէրն պարտի, որ՝ թէ այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն՝ նա կիսէ ընդ ինք 

զայն հնկակն /ծն. հնգակն/ : - 17. նա անսնոյ տէրն  վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն 

հնկակն: - 168. պարոնն զիր հնգակն առնու ի վճարէն: - 168. 

ՀՆԿԱԿՆ  -   Տե՛ս  ՀՆԳԱԿՆ 

ՀՆՁԵԼ,ԸՆՁԵԼ -  Այլ թէ յայլ սինաւռկցաց քաղեն նա զտասնակն տան տեղոյն 

տիրոջն … Սոյնպէս եւ շինոյ փայտն եւ արաւտի խոտն ու ընձելոյն /ճիշտը՝ 

հընձելոյն/: - 16. Վասն որ պատրաստ հնձես զարտն – 164. Եթէ կենաս ու հնձես՝ 

դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին արդեն ի նետ չհընձես. թէ ոչ՝ նա հարամ է 

- 164. 
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ՀՈԳԱԼ - եւ զայլն ի յայլ դատաւորքն թողու՝ որ նոքա հոգան: - 11. Աւագ եւ 

գլխաւոր կացուցած երէցն՝ զէդ եկեղեցապան՝ չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ 

երթայ հոգայ – 35. Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն 

պատեհ է, որ առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ – 46. եւ զվաներն աշխարհական 

պարոնայք հոգային /ծն. հոգացին/- 50. Վեցերորդ դասք ստրատորոսքն են. սոքա 

զէդ ըռքեպդարքն են, որ կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69.  եւ 

կամ թէ զիր կինն ատէ զոք, եւ յիր սիրելեացն հոգցի ի խէչն տայ երթալ, ու զկինն  

սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ՝ 

թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104. եւ նա զիր 

դեկանն ի ծախաւղէն առնու անյապաղ, եւ դատաւորն զգողն հոգայ: - 121. նա կարէ 

այրն տիաթիկ անել եւ ի, խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. նա այրկանն է 

ամէն իրքն ու այրիկն հոգայ զհոգին – 131. եւ զմաւրն եւ զտղային հոգին հայրն 

հոգայ: - 131. 

ՀՈԳԵՒՈՐ – նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն 

ժողովեն: - 77.  Եւ այս հոգեւոր դատաստան է: - 94. 

ՀՈԳԷԲԱՐՁ - Եւ զխոստումն, թէ ելնէ՝ ինք կատարէ, եւ թէ մեռնի՝ նա հոգէբարձերն 

– 130. 

ՀՈԳԷԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ – նոյնպէս զմահն եւ զհոգեբարձութիւն երիցանց իրենք 

այնեն: - 27. 

ՀՈԳԷՏՈՒՆ - Եւ թագաւորն մէն է՝որ կարէ դեկան շինել՝ եւ քաղաք եւ բերդ՝ եւ մեծ 

գետոց կանդարայ՝ եւ հոգէտուն ի վերայ մեծ ճամփնի – 9. 

ՀՈԳԻ -  Քան զայլ ազգ մարդիկքն վարդապետքն հարկեւորած պիտին, զի հոգւոց 

բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ հաստատութիւն: - 14.  որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ 

անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 

38.  Եւ Պաւղոս ասէ՝  կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ 

երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս, որ լնուն զեկեղեցիս 

միաբանութեամբ եւ սիրով ի փրկութիւն հոգւոյ /ծն. հոգւոց/ եւ մարմնոյ: - 40. Եւ 

այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է. զատկին  շաբաթ աւրն, եւ  կիրակի աւուրն. եւ 

կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին ննջմանն, խաչին  տաւնին, 

աւետեացն՝ այսոք աշխարհի երիցնոյն՝ եւ եկեղեցոյն: - 45. Մարդ որ մեռնի՝ նա ի 

մահուն ժամանակն ի հոգւոյն  բաժնէն պատեհ է՝ որ առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ – 

46. Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ՝ թէ՝ մենք եկեղեցականքս հոգոյ /ծն. 

հոգւոց/  դատաստան եւ խնամք եմք  դրել աստ – 95.  եւ երեք վկայով գրել տայ զիր 

իրքն. ու սահմանէ հոգոյն եւ ի ետմնացողացն ըստ իր կամաց – 130.  նա կարէ այրն 

տիաթիկ անել եւ ի, խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. Ապա թէ որդիք չկենայ 

ի մէջն, եւ առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք՝ նա  զոր լինի հոգւոյ կնոջն՝ լինի 

տիսթկովն, եւ որ չլինայ՝ նա կնկանն յետմնացացն է: - 130. նա այրկանն է ամէն 

իրքն ու այրիկն հոգայ զհոգին – 131. Ապա երբ  այրիկն լինի որ մեռնի՝ նա զիր 
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հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է - 131. եւ զմաւր եւ զտղային  հոգին 

հայրն հոգայ: - 131. նա ի դատաւորին կամքն է, թէ վասն իր հոգոյն խղճայ եւ խրատ 

մէն տայ: - 141. ապա զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն տուգանք, եւ զդեղգինն ու 

զբժշկերոյն /ծն. զբժշկելոյն/  կամ ի յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. 

ՀՈԳՒՈՅ ԳԱԼՈՒՍՏ - Եւ այս աժխարհի երիցուն իրաւներն է. զատկի շաբաթ աւրն, 

եւ կիրակի աւուրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին 

ննջմանն, խաչին տաւնին, աւետեացն՝ այսոք աշխարհի երիցնոյն՝ եւ եկեղեցոյն: - 

45. 

ՀՈԼԱՆԻ - եւ աքեմ զնոյն ունին, բայց հոլանի հագնին անգաւտի, եւ  ուրար ի յերկու 

ուսն: - 67.  Եւ սքեմ հագնին նոյնպէս հոլանի անգաւտի, եւ ոնոփորոն յերկու  ուսն: - 

67. Եւ ոնոփորոն  նոյնն է, բայց եւ հոլանի անգաւտի այլ հագնի: - 67. 

ՀՈՂ – Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ թէ ի յիւր հողն եւ թէ յայլ իշխանաց, որ ի 

հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ եւ 

լինի՝ որ ի հողէ /ծն. հողոց/  ելնէ՝ տեղոյն իշխանին է: - 16.  քանց կարեն հանել ու 

տանել խանդկով ընդ ամէն մարդոյ գետններ՝ ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր 

պիտենայ – 16.  եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ՝ թէ այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն՝ 

նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 17. զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն – 53. Եւ չկարէ 

ոք յայլոց հող հակառակութեամբ եկեղեցի շինել – 71. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս կենայ, քան թէ  պաշտաւնեալ 

եկեղեցոյ. եւ ոչ զեկեղեցոյ  հող, քաւէլ եկեղեցի կամ եկեղեցական: - 75. Վասն հողոյ 

կամ գետնի ծախելոյ – 122. Եւ որ հող կամ  գետին վաճառէ, թէ վասն 

տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ  գայ  իր դրացին եւ ընկերն ու գնէ՝ նա ի 

պոմանն է իր համբերելն: - 122. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի վճարն 

կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ, ու  տայ զինչ տւել լինայ ի գնողէն, թէ իր պիտենայ – 

122. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով բաժնել – 151. 

եւ յայն պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու զվատ ուժն  յիրն՝ ի ջուր, ի հող, ի 

տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ պատեր – 171. 

ՀՈՂԱԴՐԱՄ – Վասն հողադրամի չառնելոյ – 52. Չկայ ամենեւին հրամանք 

յաւրինացն՝ բնաւ հողադրամ  առնուլ ի մեռելոց թաղումն: - 52. Կու հրամայէ 

աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ ոչ ժամուց առնու քահանայն՝ եւ ոչ հողադրամ: - 53. 

ՀՈՂՄ -  եւ թէ յոչ կամաց՝  ի հեռուէ բերէ հողմն՝ նա զկէսն, եւ թէ  ի մաւտէ՝ նա 

միատակ վճարէ: - 135. 

ՀՈՎԻՎ,ՀՈՎԻՒ - եւ թէ թողուն մեր հովիւքն՝ որ գայլ զմեզ տանի,  նա Քրիստոս 

առնու զիր վճարն: - 39. Բայց եւ մեզ աշխարհական  հաւտիս պարտ է մերոց 

հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ հայնց  /գրքում՝ հայցն/ որ ասեն 

հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի՝ թէ ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ՝ զոր 

ետ ինձ Աստուած: - 39. Վասն հովվաց եւ արտպներոյ – 173. Նոյնպէս եւ հավիւք եւ 

արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն … ոչ միապէս տան զվարձերն: - 173. 
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ՀՈՎԻՒ   -    Տե՛ս  ՀՈՎԻՎ 

ՀՈՎՎԵԼ - զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն, որ  հովվէ /ծն. 

հովկէ/ զեղբարքն եւ զերկիրն: - 7. որ զժողովուրդն հովվէ - 52. որ ոչ ծախաւղքն 

զրկին եւ ոչ գնաւղքն, եւ հովվի աշխարհն – 128. 

ՀՈՐ  - Վասն որ ոք զիր հորն  բանայ եւ մարդ ածէ ի ներք՝ նա  նիգն սպաննէ - 18. 

Եթէ ոք զիր հորն  բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն խեղդվի, նա 

արեան տէր է ածաւղն: - 18. Վասն որ զիր հորն բաց թողու եւ անսուն ի ներս ընգնի 

– 137. Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս՝ նա զայն կոտրած 

անսունն առնու հորոյն /ծն. հորուն/ տէրն – 137. նոյնպէս եւ թէ հարբած լինի մարդն 

եւ ի հորն ընգնի: - 137. 

ՀՈՒՆ – նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն /ծն. 

հունձքն/  ժողովեն: - 77. այնոր բանիւ չէ ի կարել ի հուն ելնել– 88. չկենայ ճար որ  ի 

հուն ելնէ - 98. Եւ ոչ է  պատեհ՝ որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք 

լինի, որ կարէ զտղայն ի հուն հանել – 108.Նոյնպէս եւ  զմունջն ոչ է պարտ 

ամուսնացնել բնաւ, զի տղայ չհանէ  ի հուն: - 108. 

ՀՈՒՆԴ - Եւ զհացի ու զգինոյ եւ զայլ հնդերաց /ծն. հնդանաց, հունդանց/ նեհն՝ 

պատեհ է, որ թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն 

աշուն … որ քննեն եւ տնտղումն  այնեն … եւ նեհ դնեն ծախուն զպատեհվորն – 

127. 

ՀՈՒՐ - Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով այրել եւ քարկոծել, զէդ 

անհաւատ – 53. նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել – 159. 

ՀՈՒՔՐԵԼ - Ապա թէ հուքրելով /ծն. հաքրելով/ լինի վասն պղծութեան՝ դու արա 

նմա զէտ զանարգանացն – 74. 

ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ – Վասն հպարտութեան եւ ամբարտաւանութեան քահանայից – 

33. Քահանայի չէ պատեհ,որ մեծ քսութեամբ եւ հպարտութեամբ եւ  դիւական 

նախանձով երթան ընդ իրար – 33. 

ՀՌՈԳՎՈՐ,ՀՌՈՔՎՈՐ - Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր /ծն. հորիգվոր/ 

լինի այն բանին՝ նա չկա մեղ – 152. ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր 

կամ հռոքվոր /ծն. յոքվոր/ նա չտան իր՝ քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. 

ՀՌՈՄ – Մեծն ի հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ  այլոց իշխէր ի 

հին սահմանն, եւ ի հետ սորա՝ Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն – 57. Յոհաննէս 

աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի 

դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ – 57. 

ՀՌՈՔՎՈՐ  -     Տե՛ս  ՀՌՈԳՎՈՐ 

ՀՍԿԵԼ – Վասն հսկելոյ եպիսկոպոսի ի վերայ վարուց եկեղեցականաց – 63. 

ՀՐԱՄԱՅԵԼ – Հրամայէ Աստուածահայրն Դաւիթ – 3. զի Քրիստոս    հրամայեց՝ թէ՝ 

որ զձեզ անարգէ՝ զիս անարգէ - 19. Կու հրամայէ աւրէնքս … որ թէ եկեղեցական 

դատաւոր եւ թէ  աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ 
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իրավունսն կաշառոց կու ծախէ,  նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն – 20. 

Նա ի հիմա կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել 

յաթոռոյն իրացն բնաւ – 20. զի չկարէ ոք երկուց տերանց ծառայել՝ որպես հրամայէ 

Քրիստոս: - 24.  ապա կու հրամայէ սուրբ ժողովն, որ … փնտռեն ու ստուգեն 

զըղորդն – 29. որ համայէ  եւ եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն – 29. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ 

որ վասն այնոր  գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր 

եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. Հրամայած է յաւրինացն՝ որ ամենեւին չիշխէ 

քահանայ ոչ մարդ սպաննել եւ ոչ անասուն բնաւ: - 31. Ապա թէ անաւրէնն 

զքրիստոնէ սպաննէ … կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի  անաւրէն 

սպաննաւղն: - 33. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ  ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. 

Բուն յառաջ հրամայեալ է  սուրբն Սահակ, որ ամեն տարի հայրապետքն ժողովք 

այնեն ի մայրաքաղաքն, եւ ուղղեն զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ կարգաց բաներն եւ  

հանեն զծուռն: - 36. Կու հրամայէ սուրբն Սահակ՝ թէ տգէտ եւ պեղծ մարդիկն 

բաժին կու ձգեն ի սուրբ եւ կաթուղիկէ վիմիս մէջ – 40. Եւ ոչ յիշել զՔրիստոսի 

հրամանքն զոր հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն Պետրոս՝ թէ  դու ես վէմ – 40. Ամ 

ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ 

հետեւողացն – 40. Վասն այսոր հրամայած է եւ սահմանած, որ տան զայս բաժին 

ողորմութիւն ի վաներս – 43. զայսու ընծայաւք եւ մատղնով հրամայած է, որ ի 

վաներն երթան այնեն: - 43. Եւ վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք 

պահք խոստանա, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Եւ հրամայած է, որ  

զինչ իսկ մարդ մեռնի … նա  ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գոտին ու ի 

սաւլերն ի  վանքն երթայ – 44. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն առնու 

ուրախութեամբ եւ սիրով – 45.  Կու հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն 

խառնին եւ ոչ հարկտուքն յիրիցնին – 49. Զոր  կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն 

հով այրել եւ քարկոծել – 53. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ  ոչ 

ժամուց առնու քահանայն՝ եւ ոչ հողադրամ: - 53. կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  

արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58.  Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ  յիր չափ 

հասակին է՝ ի ԺԵ տարին, եւ զիր  անձն ի կուսութիւն  խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ 

ժուժել …  այլ ի քահանայութիւն չկարէ ասնիլ բնաւ: - 61. ԶԱստուծոյ երկիւղն եւ 

զիւր ծանաւթութիւնն հրամայէ աւրէնքս ստանալ – 64.  եւ թէ հրամայէ քահանայն, 

նա եւ սարկաւագուհիք էլ կարեն ձեռնադրել – 66. կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ զնորա 

գործն ի յայն տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ - 73. Կու հրամայէ աւրէնքն, որ 

զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք՝ ու ի ներս կենայ, քան թէ պաշտաւնեալ 

եկեղեցոյ – 75. զայս Աստուած է հրանայել ընդ Մովսէս – 76. Կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ – 76. Ապա կու հրամայէ 

/գրքում՝ հրամայե/ օրենքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ խնամել եւ 

անուշացնել ի գործ, որ շատք դիմեն ու  գան ի յուսումն: - 77. նա կու հրամայէ, որ 

ինչվի յետի փողն ի յետ  տան – 77. զի որ խալապայի առաջք լինի՝ նա հրամայէ 
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աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ՝ որ ըղորդն է - 79. Եւ զխաբեբայ 

գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն – 80. Կու հրամայէ աւրէնքս … որ 

չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի  հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան 

զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. նա  հրամայէ աւրէնքս, որ 

այնպիսիքն, որ յԱստուծոյ լինին՝ նա  Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել – 81.  այլ 

հրամայէ աւրէնքս, որ  առանց այլ թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն այնել – 82.  

Հրամայէ աստուածային աւրէնքս՝ որ այրն գլուխ է կնոջն – 84.  կու հրամայէ 

աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Բայց չկարէ այն՝ որ պատճառաւորն է՝ այլ ամուսնանալ. 

թէ ոչ նա, որպէս Քրիստոս հրամայեաց,  շնութիւն է համարած: - 88. զի չէ 

հրամայել աւրէնքս: - 89. Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր կնիկն սպաննէ՝ նա 

սպաննելն չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու 

հրամայէ՝ թէ՝  մենք եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք դրել աստ – 

95.  Եւ թէ ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ նա յայս տեղս աւրենքս 

դժար սաստ է հրամայէլ – 96. նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ … երբ այլ չկարէ՝ 

նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, ու գրէ ի վերայ – 98.  նա կու հրամայէ աւրէնքս որ 

ձեռն կտրվի  այն կնկանն – 99. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու 

հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան՝ բոզութիւն կամ կախարդութիւն 

եւ որ նման են սոցա - 100. կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն 

ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի  դուրս մնան – 100.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ մարդ որ 

նոր կին լինի առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել – 103. Զայս Մովսէս հրամայեաց 

Աստուծոյ բերանով: - 103.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ պսակ որ տղայի լինի, որ քան 

զտասնուհինգ տարին պակաս լինի՝ նա չէ ընդունած այն պսակն – 105.  ապա 

հրամայած է յաւրէնքս, որ ծախել  այլ կարէ զինք այրիկն: - 105. Կու հրամայէ 

աւրէնքս դատաւորաց … որ  զայնոց՝ որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ 

պիսակ՝ կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան՝ նա զայնպիսեացն խափնեցնեն 

զխնամութիւնն – 107. Զայս այսպէս սահման հրամայեաց աստուածային աւրէնքս: 

- 108. Կու հրամայէ /ծն. հրամէ/ աւրէնքս, որ երկու քոյր մէկ եղբաւր բաժին առնուն 

– 108. Եւ այլ հրամայէ աւրէնքս, որ այս հայրենէտրութիւնս ի հաւրն դեհաց ինչվի 

չորս երեսքն յիշվէ - 110. Զի թէպէտ և Քրիստոս հրամայեաց թէ՝ որ ոք  եթող զհայր 

կամ զմայր որ ի  կարգի՝ բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս հաւր 

կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ՝ 

հաւրն կամաւք այնէ - 114. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քշտէ 

հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա  մեռնի – 114. նա կու հրամայէ թէ՝ աղէկ բարակ 

հետաքրքիր պիտի լինել – 115.Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝ մի՛ դներ պռիստիմոն եւ 

մի՛ գրավ վասն քո – 116.  կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր, որ զի իրքն 

ճանչէ … նա  առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. զի կու հրամայէ աւրէնքս՝ թէ երբ 

զգրաւկնուն կամ  զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ  առնուլ, նա որչափ 

եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն համայէ  վճար լինել – 119. Եւ այլ կու 
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հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց – 119. զի կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ թէ  ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի՝ նա դառնայ ի 

տէրն, եւ առնու զիր  դրամն: - 122. Կու հրամայէ Մովսէս ստուծոյ բերանով թէ՝ 

մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ՝ նա  անիծած է - 

126. Բայց կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ 

իրք ծախէ, նա զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 127. զայս Մովսէս կու հրամայէ: 

- 128. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ՝ պառիկոս փախչի յիր պարոնէն՝ նա քանի այն 

պառիկոսն ապրի, նա կարէ  առնուլ զինք պարոնն – 134. Կու հրամայէ աւրէնքս,որ 

զայն ցեղն երկու ազգ պիտի դատել՝ մէկ վասն արբեցողութեան…եւ երկու հետ, 

վասն վնասուն զոր գործեց –141. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ  խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու 

կշտանայ – 142. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք կենայ ու երթայ իր ճամբովն, եւ 

այլք կենան ու պահեն զճանապարհն՝ որ սպաննութիւն այնեն կամ  գողութիւն, ու 

այն հալալ  գնացաւղն յաջող լինայ ու զնոքա սպաննէ՝ նա չէ արեան պարտական – 

142. կու հրամայէ աւրէնքս որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք … ապա ինքն 

յայցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ 

զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ  

գայ վասն այն մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծէ կամ 

վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի, եւ  ատամն ընդ 

ատաման – 144.  վասն զի հնոյն հրամայածն /ծն. համածն/ այս է՝ թէ զինչ  քեզ պեղծ 

է, դու քո ընկերին մի՛ առներ – 144.  Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ մարդ ուժ 

այնէ տառպել մարդոյ, եւ  զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ … նա դարպասն 

վճարել տայ – 145. Եւ թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն՝  նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող՝ 

զինչ, որ հրամայած է վասն գողերոյն: - 147. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած 

լինայ ի պահ տվածն՝ վասն  յիմելոյ՝ նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն 

– 147.  Եւ ի վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ 

կամաւք վասն չարութեան  վնասէ, նա վճարէ՝ յիր քսակէն: - 148. Կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ մարդկային ազգս շատ ազգեր են – 148. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ  թէ 

ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ - 

149. Եւ այլ կու հրամայէ՝ որ զայնպիսին լաւ է որսալ ու վերցնել քան  խաչ եւ 

աւետարան շալկել – 149. Այլ  կու հրամայէ Մովսէս՝ թէ՝ մի՛ խլեր զհնոց սահմանած 

սինաւռն քո սինաւռկցերոյն – 149. Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ 

խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ …  նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի  մեղք 

– 150.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով նոր տուն շինէ՝ նա բոլոր ցւիցն պսակ դնէ - 

158. Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ 

իրաւունքս՝ որ այլվայ իր տան տնկել – 161. Զի հայնց կու հրամայէ իրաւունքս, որ 

թէ ոք քշտէ անասնոյ՝ նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն պատճառն – 162. կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ՝ զինչ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն պիտի որ տանջուէր, 
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նա զինք տանջեն – 163. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու 

զմայրն ի վերայ … նա մի՛ նենգել մաւրն – 154. Զջրաղացպներն կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ որ հատուկ եւ հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ 

զաւիրեն զաղունն – 171. Եւ կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ 

զրկէ՝ նա տուպլ առնուն յիրոյն եւ ի նա  տան: - 172. 

ՀՐԱՄԱՆ - Եւ թէ իշխան կամենայ յայսոց շինել, նա թագաւորին հրամանով /ծն. 

հրամանաւք/ շինէ: - 9. Եւ զթագաւորի հալաւ չիշխէ ոք հագնել  առանց իր 

հրամանին /ծն. հրամանացն/: - 9.  Եւ ոչ թագաւորն ի  խէչ հայրպետի  թող չնստի. 

զի չէ հրաման: - 9. եւ չկարեն տալ քաղել առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: - 

16. Չի տալ հրաման /ծն. հրամանք/ աւրէնքս՝ որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն 

ածեն, եւ ոչ ի կարգ եկեղեցւոյ – 25.  Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ 

չկարէ կոչիլ վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց 

վկայութեան – 26. որ ամէնն պատեհ տեսնուն՝ որ իր գաւազան տան. եւ գաւազանն 

տան, եւ գաւազանն հրամանք է: - 26. ապա կարեն հարցնել եւ քննել այլ 

վարդապետք զբանադրելոյ պատճառն եւ հրաման տան: - 26.  ամենևին չի իշխէ 

եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել … եւ ոչ ի սահմանեալ վիճակէն հրամանք հանել, քաւէլ թէ 

տեղոյն եպիսկոոսն եւ արհիեպիսկոպոսն հարկեւորէ եւ հրամանք տայ: - 27. Չկայ 

ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ 

բնաւ – 28. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսք՝ նա առանց 

կաթողիկոսի ոչ լինի կամ իր  հրամանացն – 29. Չկայ հրաման յաւրինց, որ կարէ ի 

կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն 

այնել – 30.  նա պատեհ է, որ զամէնն հարկեւորէ, եւ եպիսկոպոսովն կամ 

եկեղեցոյն տիրոջն ընտրաւղութեամբ եւ հրամանաւք ստանայ – 34.  Եւ ոչ յիշել 

Քրիստոսի հրամանքն զոր հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն  Պետրոս՝ թէ դու ես 

վէմ – 40.  չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ այր կամ կին … ի կանոնական 

հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել: -44. 

Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ 

գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղերդել – 46. Բայց թէ ոք առանց հրամանաց՝ 

հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն, առանց հրամանաց, նա զայն այլ 

եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47.  Եթէ այր եւ թէ կին որ 

եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց 

անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն. քահանայութեանն կամ 

ծխերոյն  չկարէ դնել առանց եպիսկոպոսին կամացն եւ հրամանացն: - 49. նա կարէ 

իրաւնաւք ուննալ զկէս  տունն եւ զկէս հայրենացն, եւ կէս այլն մնայ յեկեղեցոյն 

հրամանաւքն /ծն. հրամանքն/: - 49. ու այլ ինչքն զինչ որ լինի՝ ու այն որ ի 

պռուգացն՝ երէցկնկանն լինի, եւ ի պարոնութեանն ի հրամանքն է մնացել – 52. 

Չկայ ամենեւին հրամանք յաւրինաց՝ բնաւ հողադրամ առնուլ ի  մեռելոց թաղումն: 
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- 52. զի չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի յայլ  երիցու ծխին մասն երթայ  - 53. Եւ 

աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ – 55.  Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք 

իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել – 56. Եւ յայլ իշխանութիւներ, թէ 

լինի առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք 

լինիլ: - 57.  եւ չկայ հրամանք /ծն.համանք/, որ ուտէ - 60. Եւ թէ ի քաղաքն 

եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ  քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսին 

հրամանացն /ծն. համնացն/ ժամ այնէ - 63. ապա երթայ ի յեպիսկոպոսէն հրամանք 

/ծն. համանք/ առնու եւ աւրհնութիւն եւ խաչ – 63. ու թէ եպիսկոպոս չկենայ, նա 

աւրհնեն խաչ, եւ թէ հրամանք /ծն. համանք/  տայ՝ նա մեռոն ել /ճիշտը` էլ/ 

աւրհնեն – 66. Եւ կարեն այսոք, երբ եպիսկոպոսն հրամանք /ծն. համանք/ տայ, 

աւրհնել եկեղեցի եւ երէց. եւ թէ հայրապետն հրամանք տայ, նա ու մեռոն այլ 

կարեն աւրհնել – 67. Վասն որ եկեղեցւոյ եւ դարպասի հրամանաց չհնազանդէ - 76. 

նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ են ի մերս ձիաւորքն եւ  լիճ ճորտերն՝ նա իրենցովն 

զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն.  զթագաւորին ճորտերն՝ թագաւորին 

հրամանաւքն /ծն. հրամանօք/: - 82 . զի չկայ ամենեւին հրաման յաւրինացս, որ  այլ 

ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն՝  քաւել  թագաւորն  եւ իշխանաց 

իշխանն – 82.  սոքա երիցանցէ դատին եւ աքսորին … Եւ վարդապետք ի 

յրաբունապետաց եւ յիրենց հրամանք տուաւղաց: - 83. Հրամայէ աստուածային 

աւրէնքս՝ որ  այրն գլուխ է կնոջն, եւ պատեհ է, որ կինն հայնց կենայ ի յայրկան 

հրամանքն /ծն. համանքն/՝ զէտ ոտքն ու այլ  զաւդուածքն գլխոյն: - 84. նա կու տայ 

հրամանք /ծն.համանք/  աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. Եւ թէ 

դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք /ծն. համանք/ այրկանն քան զեւթն 

տարին, թէ՝  առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. Եւ թէ նեղածն կանուխ 

տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա  կարեն դնել մէկ դիհն եւ 

մէկալն, ու այն ընդունելի է: - 86. եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց կնկան 

հրամանացն – 88. էն /գրքում՝ են/ կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ, քաւէլ այրն տայ 

հրամանք կամ մահ գայ: - 88.  ու ինք առնու այլ կին՝  այն կնկանն հրամանաւք /ծն. 

համանաւք/ - 89. զի այլ ոք չունի հրաման: - 89. Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր 

առնու, ու մեռնի այն այրն՝ նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն՝ նա 

չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 99. եւ մնայ աղչկինն ի ծնաւղացն եւ 

յեղբարցն ի հրամանքն: - 103. Եւ եպիսկոպոս որ հրաման տայ կամ թուլացնէ զայս՝ 

նա ձգվի ի կարգէն: -104. Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ 

համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի …նա 

կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. Կին՝ որ առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց 

եւ մեծ պատճառանաց …  թողու զայրն ու փախչի՝ նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք 

եւ ի յիր այրիկն տան – 105.  Զի գրեալ է յաւրէնքս՝ որ՝ դեռ թէ որդին արհամարհէ 

զհայրն  եւ ի յուխտ  եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ  երթայ՝ առանց հաւրն 

հրամանացն՝ նա նզոված է յԱստուծոյ եւ  յաւրինացս: - 114.  ապա դատաստանս 
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հրաման տայ՝ որ զամէն մարդ իր  գլխովն սպաննեն: -115. քաւէլ թէ դարպսուն 

հրամանաւք /ծն. համնաւք/ եւ թէ դեռ ու մարդ այլ ուզես ի հետդ՝ նա պատեհ է: - 

116. Եւ այլ  իրվիտ ի քո հրամանքդ է /ծն. համանքդ/  ամէնն – 116. քաւել  թէ 

պարոնութեան հրամանաւք լինայ այրել զյիմեցնելն եւ դարպսով: - 117. Ապա թէ 

առանց հրամանաց այնէ՝ նա վճարէ այն որ արարն: -  119.  Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ 

պատռեցնէ՝ նա վճարէ. եւ թէ հրամնաւք /ծն. համնաւք/  լինի հեծել՝ նա զինչ 

արժենայ միատակ վճարէ - 138. Բայց թէ առանց տիրոջն հրամանաց առնու եւ 

վնասէ նա վճարէ: - 148. կամ որ զաշկերտն խակ բաժնեն ու հրամանք /ծն. 

համանք/ տան – 153. որ արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն – 162. եւ նա  

զհրամանքն /ծն. համանքն/ կատարէ ու մեռնի – 165. բայց ի հրամնաց /ծն. 

համնաց/  ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ այլ դեհ գնացածն քան  

ընդ որ պարոնն հրամէ՝ նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 165. 

ՀՐԱՄԱՆ ՏԱԼ  -   Տե՛ս   ՀՐԱՄԱՆ 

ՀՐԱՄԵԼ,ՀՐԱՄԷԼ,ՀՐԱՄՄԵԼ – Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ նստել՝ քաւէլ 

թէ ինք հրամմէ /ծն. համմէ/ եւ յիր սեղանն՝ քաւէլ հայրապետն: - 9. Հայնց կու 

հրամէ /ծն. համէ/ սուրբ եւ երջանիկ հայրս մեր Սահակ: - 46.  Եթէ ոք զԱստուած 

հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք Աստուած է հրամել /ծն. 

համել/ ընդ Մովսէս – 74. զի չէ հրամել Քրիստոս, որ կինն զայրն  կարէ արձակել: - 

88. բայց մեզ հրամէլ /ծն.համել/ է Քրիստոս՝ թէ մի՛ երդնուլ – 149. զի Աստուած է 

հրամել ծն.համել/  յաւրէնս – 161. Եւ չէ ի հրամել /ծն. համել/ աւրենքս որ մէկ վկայի 

ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց – 163. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ 

նա կանոնքս կու հրամէ /ծն. համէ/՝ որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ - 163. Աստուած է 

հրամել /ծն. համել/  զայս Մովսէսի: - 163. զայս Աստուած է հրամէլ /ծն. համել/ - 

164.  բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ ախփրթութեանէ պատահածն ու  ընդ այլ դեհ 

գնացածն քան ընդ որ պարոնն հրամէ /ծն. համէ/ ՝  նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 

166. 

ՀՐԱՄԷԼ    -     Տե՛ս  ՀՐԱՄԵԼ 

ՀՐԱՄՄԵԼ -     Տե՛ս   ՀՐԱՄԵԼ 

 ՀՐԵՇՏԱԿ - վասն զի Աստուած զերկնային դաս հրեշտակացն զաստիճանաւորսն 

արար իւր ի սպասաւորութիւն – 64. 

ՀՐՁԳՈՒԹԻՒՆ  -  Վասն հրձգութեան – 118. 

  

Ձ 
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ՁԱԳ - Վասն ձագերոյ եւ բոյներոյ – 164.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  երբ ձագերով 

բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել մաւրն, 

ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է  - 164. 

ՁԱԽ - Եւ Զ դասք են սարկաւագունքն. եւ սքեմով նոյն են, բայց անգաւտի կանգնին՝ 

եւ ի ձախ թեւն ուրար: - 66. 

ՁԱՅՆ - եւ ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ – 51. Ու երբ կտրես 

զնորա վարձն՝ նա բողոքէ առ Աստուած, եւ Աստուած  լսէ իր ձայնին–158. 

ՁԳԵԼ – նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն և զէդ աստուածածախ տուժեն – 

20.  նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք – 21. Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի 

ձգածն ի կարգէն իշխէ կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա զեպիսկոպոսութիւնն 

կորսնէ իրաւնաւք – 22.  Վասն թէ որպէս եպիսկոպոս զոք դատէ կամ ձգէ ի կարգէն 

– 28. Եթե եպիսկոպոս կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի կագէն կամ թշնամանէ, նա առ 

կաթողիկոսն մէն կարէ երթալ գանկտել: - 28. եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի 

եպիսկոպոսն՝ նա կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն զինք կամ տուժին զինքն ըստ 

մեղանացն: - 29. Նոյնպէս եւ թէ ոք  հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ մարդոյ դիպի 

ու մեռնի – 33. կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. տգէտ 

եւ պեղծ մարդիկն բաժին կու ձգեն ի սուրբ եւ կաթուղիկէ վիմիս մէջ – 40. նա զէդ 

հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 59. Վասն որ ի կարգէն ձգեն 

եւ երթայ այլ տեղ կարգ առնու – 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի՝ զինչ ու լինի 

կարգն, եւ նա  ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ տան – 59. Եւ թէ 

անսուն քշտէ եւ  ապաննէ զմարդ՝ նա զանասունն սպանեն եւ ձգեն, եւ չուտվի: - 78. 

Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն – 80. Եւ իշխան՝ զոր 

ինք թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա ինք կարէ ձգել – 81. նա չկարէ առանց այլ 

իշխանաց՝ որ իր  ընկերք լինին՝ ոչ զնա աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81.  Ապա թէ իշխանքն 

իրենց իշխան լինին շինել, նա  իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու խրատել 

եւ այնել զինչ կամին. ապա թէ թագաւորն լինա /դրել/, նա չկարեն ձգել – 82. 

նոյնպէս եւ թէ նախարարն լինի՝ նա իր ընկերքն դատե զինք, եւ առանց իր 

ընկերաց չկարեն ձգել զնա - 82. Եպիսկոպոսն զերէցն եւ զսարկաւագն դատէ եւ ի 

կարգէ ձգէ - 83. Վասն որ զարկնէ յղի կնոջ որ  զտղայն ձգէ - 103. Եթէ ոք զարկնէ 

պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն … նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. որ տեղոյն 

կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա 

զինա բանն՝ զինչ ու լինի – 118. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ՝ 

կամ զակռայն ձգէ՝ նա ազատէ զծառայն, զի զիր գին էառ: - 134. Վասն որ կրակ ձգէ 

ու խանձ ելնէ - 135. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն 

աղէկ թէ վասն է՞ր արար – 135. նա թէ կոտրած զաւդված կենայ … կամ ակռայ 

ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145.  նա նզոված է, ու 

ձգած  է /ճիշտը` ի/ հայրենէտրութենէն – 149. Վասն որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ 

- 159. Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի 
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խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել կամ հարբած  լինայ – 159.  որ արհամարհէ ոք 

զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ 

ի մտաց – 162. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա իրաւնաւք ի 

տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու – 167. 

ՁԳԵԼ ԿՐԱԿ   -   Տե՛ս  ՁԳԵԼ 

ՁԳԵՑՎՈՐ - Նոյնպես եւ զյղին ձգեցվոր այնէլն կամաւոր պատճառանաւք: - 174. 

ՁԳԵՑՎՈՐ ԱՅՆԷԼ   -    Տե՛ս ՁԳԵՑՎՈՐ 

ՁԳՈՒԵԼ  -   Տե՛ս  ՁԳՎԵԼ 

ՁԳՎԵԼ,ՁԳՈՒԵԼ -  Եւ թէ ոք յանդգնի՝ նա ձգվի յաթոռոյն եւ տուժվի ի դարպասն: - 

24.  նա թէ չգայ լաւցնէ զիր արատն, նա թէ կարգաւոր լինի՝ նա ձգուի ի կարգէն եւ 

վարուի յամէն երկրէն – 25. Եւ արբեցաւղն ու խալապարարն՝ ի դուրս ձգվի – 38. եւ 

թէ չլսէ եւ ուղղի,  նա ձգուի /ծն. ձգվի/ ի կարգէ: - 46. Ու թէ այլ յանդգնի,  նա ու ի 

կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին  մտանէ՝ եւ զէդ պեղծ եւ անզգամ մարդ վստահի 

ձգվի: - 59. եւ թէ յանդգնի յայս եպիսկոպոսն՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 80. Եւ 

եպիսկոպոս որ հրաման տայ  կամ թուլացնէ զայս՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 104. 

ՁԵՆԵԼ - Եւ թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա երեք հետ պատեհ է որ ձենել 

տայ՝ թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. 

ՁԵՆԵԼ ՏԱԼ   -     Տե՛ս  ՁԵՆԵԼ 

ՁԵՌՆ - Եւ ձեռաւք իմովք աշխատեցայ եւ փոխեցի զսա ի չար եւ ի  դառն 

ժամանակի: - 4. Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի թուրք՝ մեռնի. կամ խրատվի 

ի յաչսն կամ յերկու ձեռսն եւ ապաշխարէ: - 10. Եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ՝ 

մեռնի. եւ թէ յոչ կամայ սպաննէ՝ երկու ձեռսն /ծն. ձեռքն/ կտրվի եւ զարեան գինն 

վճարէ - 10.  զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից – 39. 

Վասն մեղաց Աստուած կու տայ զմեզ ի ձեռն անաւրինաց: - 48. Ու թէ խալապայ 

լինի եւ յանդգեալ քըշտէ իրիցուն, նա ձեռքն կտրվի – 55. Յառաջ եղենտիարքն են, 

որ են թագադիրք. եւ ուննան սքեմ ոսկի դիպակ վըզնատաշենք, եւ ի ձեռին շալկեն 

գաւազան ոսկի – 68. եւ այնոք որ  լսեցին՝ զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն 

քարկոծեն զինք -  74. նա շատք մեռնին  ի  կաննոյ ձեռաց – 95. եւ տայ  ի  ձեռն – 98. 

նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99.  Եւ թէ կենայ կին՝ որ  

այրկանն քըշտէ՝ նա զձեռն կտրեն – 99. Եւ զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ  դրամ 

հարթեն՝ անխեղճ առ պարոնութիւնն՝  զձեռք /ծն.զձեռքն/  կտրեն ի պակասն: - 127. 

Կու հրամայէ աւրէնքս՝ ու թէ  զայնոր ձեռքն կտրեն, որ քաւէ զսպաննութիւնն զոր 

արար՝ նա ի դատաւորին կամքն է - 141. Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծէ կամ 

վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի … եւ ձեռք  ընդ  ձեռաց – 

144. 

ՁԵՌՆԱԴՐԵԼ- նա  նոյնպէս որ ձեռնադրած է՝ այլ չկարէ ձեռնադրիլ /ծն. 

ձեռնադրել/: - 22. Ամենայն որ զմկրտածն մկրտէ՝ նա կորսնէ զկարգն, եւ որ 

զձեռնադրածն  ձեռնադրէ՝ նայ նոյնն է. քաւէլ թէ  ճշմարտեն որ անհաւատ կամ 
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հերետիկոս լինի առաջին ձեռնադրաւղն՝ եւ ապա ձեռնադրեն, նա չկորսնէ զկարգն 

ձեռնադրաւղն: - 22. Եւ չկարէ բնաւ ինք ի յիրմէ կաթողիկոս ձեռնադրել. քաւէլ ի 

նոցմէ ձեռնադրին բազմաց ընտրաւղութեամբ: - 58. նա կարեն ժողովել 

եպիսկոպոսունք եւ ձեռնադրել կաթողիկոս: - 58.  Եւ եթէ ոք իր  ձեռնադրաւղ 

եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ  տեղ մսխէ, 

նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 64.  Եւ սոքա՝ եղեն աստիճանաւորք 

հայրապետք, որ ոնիփորոն Ե կրկին հագնին եւ արհիեպիսկոպոս կարեն 

ձեռնադրել: - 65.  Ու կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն – 65. նա 

կարեն ձեռնադրել արքեպիսկոպոսք: - 66. Ու կարեն ձեռնադրել զամէն 

վիճակաւորսն – 66. եւ թէ հրամայէ քահանայն, նա եւ սարկաւագուհիք էլ կարեն 

ձեռնադրել – 67. մոնոզոնք եւ այլ այսպիսիք երիցանց ձեռնադրածք … երիցանցէ 

դատին եւ աքսորին: - 83. սոքա երիցանցէ դատին եւ աքսորին: Եպիսկոպոսք ի 

կաթուղիկոսաց, եւ կաթուղիկոսք ի պապէ եւ ի պատրիարքաց եւ յայն 

եպիսկոպոսացն, որ զինք կաթուղիկոս լինին ձեռնադրել:- 83. 

ՁԵՌՆԱԴՐԻԼ – նա նոյնպէս որ ձեռնադրած է՝ այլ չկարէ  ձեռնադրիլ /ծն. 

ձեռնադրել/: - 22. 

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ - Վասն մկրտութեան եւ  ձեռնադրութեան – 22. Գիտել պարտ 

է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է - 22. ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ 

եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ  ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն  այնել – 27. 

Չկայ ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ ձեռնադրութիւն 

այնէ բնաւ – 28. արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ մէն, որպէս գրեցաք. եւ թէ  

այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած – 28.  Վասն 

կաթողիկոսաց ձեռնադրութեան – 56.  Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն … 

զմայրաքաղաքաց եպիսկոպոսաց զձեռնադրութիւնն ինքն  տայր – 57. 

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԱՅՆԵԼ  -    Տե՛ս  ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ 

ՁԵՌՆԱԴՐՎԵԼ -  Եւ փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են՝  մէկն ձեռնադրված է ու 

մէկայլն ոչ – 56. Եւ կաթողիկոսութեանն աստիճանն այս է՝ որ  եպիսկոպոսն որ 

առանց իր  ձեռնադրվի՝ նա չէ ընդունած եպիսկոպոս– 57. 

ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ – մի՛  լիցի թագաւորին յայն ձեռնարկել – 14. 

ՁԵՌՆԳԻՐ - նա թէ և թուխթ ու ձեռնգիր լինի տված՝ նա ըղորդ ժառանգութիւնն 

չխանծրի – 128. ապա որ կամաւք եւ աւտրէ ու ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է 

եւ անդարձ: - 129. Բայց խիստ հաստատուն այն է, որ դատաւորին ձեռնգրով /ծն. 

ձեռագրովն/ լինի: - 129. Բայց ձեռնգիրն հաստատէ զբանն՝ պարոնին ձեռնգիրն /ծն. 

ձեռնագիրն/ եպիսկոպոսին խաչին եւ վկայիցն: - 129. 

ՁԵՌՆՏԱԼ – Վասն թէ չէ պարտ բաժանել իրիցու ձեռնտվածն – 104. Եթէ իրիցու 

խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ համարձակ  ձեռնտալով՝ նա չկայ 

հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի … նա կարէ  փոխել զձեռնտվածն – 104. 
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ՁԵՌՔ ԸՆԴ ՁԵՌԱՑ – Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի …եւ ձեռք  ընդ  ձեռաց – 144. 

ՁԵՏ - զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձետն /ծն. զձերն/ կտրեն – 96. ու 

այրկանն կամաւք խրատվի կինն՝ քանի նորա ձետն աժենայ, եւ այս քիթն լինի: - 96. 

Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն. կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա 

յեկեղեցին տան  որ քաւէ: - 96. Ապա թէ չկամենայ՝ նա կտրեն զձետն: - 97. Ապա թէ 

բռնվին՝ նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն կտրեն – 103. 

ՁԵՒ  Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք՝ որ դոքա շատ ազգի ազգի կերպով կու 

շրջին. եւ զամէնն այդ ձեւովդ յիմացիք: - 79. 

ՁԵԹ – Վասն որ մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ յիր տունն տանի – 23. Եթե ոք ի 

յեկեղեցւոյ ձիթէ՝ կամ յանաւթից … կամ յայլ իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ - 

23. 

ՁԻ - Եւ ջորին եւ ձին եւ էշն չտայ – 13. Վեցերորդ դասք ստրատորոսքն են. սոքայ 

զէդ ըռքեպդարքն են, որ կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69. բայց 

ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել. զի գոյացութեան եւ ապրնաց է 

պատճառք. նոյնպէս ոչ ձի եւ ոչ սիլահ – 116. կամ թէ ձիով դիպի, կամ թէ սայլ կոխէ 

եւ  սպաննէ կամ  հետ որսոյ կամ ընդ վայր նետէ, նա դիպի եւ սպաննէ … նա այս ի 

կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս – 154. Վասն որ զձին ի բան տայ եւ կամ այլ 

ազգ գրաստ – 164. Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան … եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի 

կապ կամ ի փոս, կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի՝ նա պատեհ է 

որ աղէկ իմանան զպատճառն – 164. վասն զի ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ  ինչ  չկարեն 

գոյանալ բնաւ. ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա  ոչ սինաւռնին կարեն 

գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ  մնալ – 170. 

ՁԻԱՒՈՐ – Վասն թագաւորաց, իշխանաց եւ ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչին ի 

դատաստանաց – 81. Եւ զիշխանքն դատէ իշխանաց իշխան՝ իշխանաւքն եւ իրենց 

տեսովն. նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն՝ նա 

իրենցովն զիրենք դատեն  իշխանաց իշխանքն – 82. 

ՁՈՒ1– կտրեն զերկուքն զձուքն /ծն. զձուս/  եւ զձետն – 96. Ապա թէ  բռնվին՝ նա 

զտանաւղին զձուքն եւ զձետն կտրեն – 103. 

ՁՈՒ2 – Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ … 

նա մի՛ նենգել  մաւրն, ձագերն ու ձուերն  գտնաւղին հերիք է - 164. 

ՁՈՒԹ  - Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն՝ նաւթն եւ կուպրն՝ ձութն եւ ապակին … 

իշխանացն է - 16. 

 ՁՈՒԿՆ - Եւ թէ ձուկն որսայ՝ նոյնն է՝ ի տասնէն զմէկն տայ՝ զէդ զցամքոյն որսն: - 

17. 

 ՁՐԻ - զի նոքա ձրի բարեխաւսեն մեզ առ Աստուած: - 80. 
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                                          Ղ 

  

  

  

ՂԱԶԱՐ - եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր 

լուսաւորիչն  մեր. եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին. եւ զպահքն առաջաւորին՝ 

որ է սուրբ Սարգսի տաւնն. եւ զՂազարու յարութիւնն. եւ զերկուշաբթի զատկի 

մեռելոցն – 43. 

ՂԱԶԱՐՈՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ  -   Տե՛ս  ՂԱԶԱՐ 

  

  

                                                  

  

  

                                                     Ճ 

  

  

  

ՃԱԿԱՏ - եւ խաչ ուննան ի ճակատն –  67. 

ՃԱՄԲԱ,ՃԱՄՓԱ - Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ  քաղաք եւ բերդ՝ 

եւ մեծ գետոց կանդարայ՝ եւ հոգէտուն ի վերայ մեծ ճամփնի եւ կապննի երկրին: - 

9. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ  ոք կենայ ու երթայ  իր ճամբովն /ծն.չանփովն/, եւ 

այլք կենան ու  պահեն զճանապարհն՝ որ սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն, ու 

այն հալալ գնացաւղն յաջող լինայ ու զնոքա սպաննէ՝ նա չէ արեան պարտական – 

142. 

ՃԱՄՓԱ    -   Տե՛ս  ՃԱՄԲԱ 

ՃԱՆԱՉԵԼ -  Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն՝ ճանաչած /ծն. ճանչած/ ի 

քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի, զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ 

որ բիճն երէց լինի – 49. 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ - Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յաւրէնս Տեառն: - 

3.  Զի ոչ թէ որ գործեն զանաւրէնութիւն, ի  ճանապարհս նորա գնասցեն: - 3. 

Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ զպատուիրանս քո: - 3. 

եւ այլք կենան ու պահեն զճանապարհն /ծն. զճանփովն/  - 142. 

ՃԱՆՉԵԼ -  ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք՝ որ ըղորդ իրն  լինի, նա կարէ իր ազգի 

եւ կամ  յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա  հակառակել: - 52. ամէն իրաց տէր, 

որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ  որ իւրն է իրքն՝ նա առնու 

անյապաղ զիր իրքն – 118.  եւ պարտական են թագաւորք եւ զաւրագլուխք՝ որ 
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զիրենց երկրին վզենն մենակ դարձնեն ի ճանչաւղն /ճանչողն/  - 118. Ապա թէ 

բաժնած լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետ՝ նա իր ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, 

զոր դնէ: - 130. Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի՝ նա  զիր հին ճանչած սինաւռն 

ուննայ – 151. եւ շատ սպաննութեններ կու լինի ընդ խալատն. եւ է որ կամաւք, եւ է 

որ չգիտէ  եւ չճանչէ  զցաւն ու այնով սպաննէ - 153. Ամ թէ ի կանոնք ընկնի եւ 

յեկեղեցոյ խոստովանութիւն նա սպաննաւղացն կարգ եւ ապաշխարանք ճանչած 

են առ վարդապետերն: - 156. 

ՃԱՆՉՆԱԼ - Եւ եթէ իրք կենայ՝ որ ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու  բնաւ չլինի 

յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր  ազգին – 20. 

ՃԱՆՉՎԵԼ – որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա այլ վայ   թագվորին լինի – 17. 

ՃԱՆՊԱՀ - Եւ  ի բերդն երկու ճանպահ /ծն. ճանպայ/ հաց տանեն եւ  երկու աղ: - 

13. որ ի ճանպահ հարամիք ի վերայն  ընկնին՝ ու … կամենան զինքն ու զիր 

ընկերքն սպաննել – 31. Սահման է յաւրինացն՝  որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ 

հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու – 51. բայց ուր 

ծախ չլինի՝ նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ. քաւել թէ ահուտ ճանպահ լինի, որ վասն 

պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն ի վաճըռկներոյն ի ճանպահն -  127. 

ՃԱՐ - զայս երբ ստուգեն, ու այլ  ճար չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. Ապա թէ 

անայր կին  լինի լել, եւ խոստացել լինայ թէ՝  պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ 

խաբել զկինն՝ նա ճարն է որ պսակվի – 96. որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ -  98. 

ՃԱՐԱԿ -  բայց ի քահանայութիւն ածել զինք բնավ չկայ ճարակ: - 61. Բայց թէ 

կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ 

ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. նա կու տայ հրամանք 

աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. եւ ապա հետ այնոր՝ թէ այլ իսկի, 

բնաւ ճարակ չկենայ՝  նա թէ յայրկանէն լինի պատճառն, նա երբ բաժնեն՝ նա 

այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ այն որ թողվաւ – 87. Այս  

ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած – 112. 

ՃԵՂՔԵԼ - նոյնպէս եւ թէ խոց լինի  ճեղքել կամ կտրել կամ խարել: - 153. 

ՃՇՄԱՐԻՏ - զամէն եկեղեցւոյն եւ զեկեղեցականացն դատըստներոյն բաներն ուղղէ 

ի ճշմարիտն – 24. որ արժանաւոր է ու գիտուն՝ հեզ եւ խոհեմ, ու անաչառ եւ 

ճշմարիտ  ու ճշմարտասէր, եւ յանարժան գործոյ ի զատ: - 58.  Բայց թէ կենայ 

ճարակ՝ նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շենքն տայ կամ ի 

վադապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. պատեհ է ստուգութեամբ քննել 

զճշմարիտն – 96. բայց ի սերմէ է ճշմարիտն – 107. նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ 

դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147. 

ՃՇՄԱՐՏԱՍԷՐ – որ արժանաւոր է ու գիտուն՝ հեզ եւ խոհեմ, ու  անաչառ եւ 

ճշմարիտ ու ճշմարտասէր – 58. 

ՃՇՄԱՐՏԵԼ – Կու հրամայէ աւրէնքս … որ թէ եկեղեցական դատաւոր եւ թէ 

աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց 
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կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն – 20. քաւէլ թէ ճշմարտեն որ 

անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջին ձեռնադրաւղն՝ եւ ապա ձեռնադրեն, նա 

չկորսնէ զկարգն ձեռնադրաւղն: - 22. եւ անտի ճշմարտեցի /ծն. ճշմարտի/ 

զուղղութիւն սահմանիս – 36. եւ ճշմարտի /ծն. ճշմարիտէ/, որ չլինի ըղորդ ի 

հաւատն – 90. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն էլ լինան գողցել՝ 

նա անպարտ է - 147. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել, որ թէ 

կամաւք լինի սղալն եւ կամ վասն պզման՝ նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն:-

154. Նա թէ եւ սովորութիւնք իւրաքանչիւր երկրի  այլ եւ այլ են, բայց մեք զոր 

կարցաք ճշմարտել յաւրինացն՝ նա այս է - 172. 

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ - եւ այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ կաթուղիկէ 

եկլէսիայ եւ ի մէկ հաւատ ի Քրիստոս. քաւէլ թէ  բաժանած լինին ազգն եւ որոշած ի 

ճշմարտութենէն: - 42. Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի 

նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ - 68. 

Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանաց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան /ծն. 

ճշմարտութեանն/ է … որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. 

ՃՈՐՏ - բայց իւրենց ճորտերն չխրատեն առանց իրենց պարոնին: - 11.  Հայնց լինի 

դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր  պարոնայքն առ հասարակ՝ եւ ընդ իւրեանց 

ճորտերն: - 15. Եւ զիշխանքն դատէ իշխանաց իշխանն՝  իշխանաւքն եւ իրենց 

տեսովն. նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն՝ նա 

իրենցովն  զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն. զթագաւորին ճորտերն՝ 

թագաւորին հրամանաւքն: - 82. Եւ  այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ յիրենց 

դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի – 82. Եւ թէ լինի որ տեղոյն 

կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ՝ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա 

զինա բանն՝ զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ՝ նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է 

մեղանքն՝ որ զվզենն վճարէ: - 118. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել՝ 

նա կարաւղ է,  եւ թէ իր որդոյ կամ ազգի կամ ճորտոյ տալ՝ նա պատեհ է - 133. եւ 

կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քշտէ, նա մեռնի … կամ պարոն զճորտ, կամ 

տիկին զծառեկան՝ որ մահ լինի զինչ ցեղ ու է … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի 

խառն է բանս: - 154. 

ՃՈՒՂ - Զէդ երբ մարդ կացին  ածէ ու ճուղ կտրէ՝ նա անցի կացինն եւ ընկերոջն 

դիպի ու սպաննէ, եւ գան ազգն նորա եւ ասեն՝ թէ  կամաւ սպաններ: - 33. 

ՃՐԱԳՈՒ  - եւ մատղուն կէս մորթոյն  եւ երկու բաժին ճրագուն վանացն է - 44. եւ 

այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ. եւ յերիցուն մատղէն ամէն մորթին եւ 

յետի կիցքն դմակովն, ու խասապն եւ  ճրագուն ի վանքն – 44. 
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ՄԱԶ - Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու 

լրբեցաւ՝ նա զնորա մազն տալ փետել՝ ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. չկարէ 

պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր /գրքում՝ յին/   ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: 

- 21. երեցնոյ բաժինն՝ ի  մատղէն զինչ եւ լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն, ու 

ի ցորենէն եւ ի գինոյն տասնակ, եւ ի մազէ եւ ի բրդէ - 76. Ապա թէ ի կնկնէն լինի՝ 

նա չտայ այրիկն մազ մի՝ ոչ պռոյք եւ ոչ մահր -  87. 

ՄԱԶ ՄԻ    -    Տե՛ս  ՄԱԶ 

ՄԱԶՏԱՔԻ – Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն՝ նաւթն եւ կուպրն՝ ձութն եւ ապակին՝ 

խունկն եւ մազտաքին /ծն. մազտաքէն/ … իշխանացն է - 16. 

ՄԱԹԷՈՍ - Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ …զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ 

պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս         փոխել … եւ 

զՄաթէոս աւետարանչին աթոռն յԵրուսաղէմ – 65. 

ՄԱԽԱԼ - եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու այնով սպաննէ, կամ որ ընդ ընկերն  

մախայ եւ այնով – 153. 

ՄԱԽԱՆՔ – Թէ մահ կենայ՝ նա յիմնան պատճառն եւ զմախանքն թէ  յումնէ է - 141. 

ՄԱՀ – նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ 

աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8. Ու կարաւղ է թագաւորն յիր 

առողջութեան եւ ի մահուն /ծն.մահն/  կտակ գրել – 8. եւ յոր հաճին յայնոց՝ նա հետ 

թագաւորին մահուն զայն դնեն յաթոռն հայրապետով: - 8. զի թէ վկայութեամբ 

չայնէ՝ նա հետ իր մահուն /ծն. մահուանն/ տուժեն զազգն – 20. նոյնպէս զմահ եւ 

զհոգէբարձութիւն երիցանց իրենք  այնեն: - 27. Մարդ որ մեռնի՝ նա ի  մահուն 

ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ առաջ զիր  եկեղեցոյն հոգայ – 46. 

Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ 

գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46. Վասն եկեղեցականաց մահուան – 49. 

եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ թողվաւ, ոչ ի կեանս եւ 

ոչ յետ մահու: - 63. Բայց թէ իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան  յառաջ եւ յաիպով 

հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ զիրենք քանց մահն: - 85. նոյնպէս եւ մահրն հետ 

կնկնան մահուն տղայինն է - 86. կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ, քաւէլ այրն տայ 

հրամանք կամ մահ գայ: - 88. Եւ թէ չըղորդի, նա բաժնեն իրաւնաւք, որ ի  յայր 

/ճիշտը՝ յայլ, ծն. ի յայլ/ պեղծն չերթայ՝ եւ ի մահն՝ որ երկուքն մեռնի: - 92. նա 

պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 95. ապա այն որ զիր այրն սպաննէ՝  

այլ զի՞նչ կարէ քան զչարարար մահն արդար իրաւամբք: – 96.  Ապա թէ իրաւ  լինի 

այրիկն՝ նա աւրէնքն զմահ /ծն. զմահն/ կու հրամայէ աղջկանն: - 98. Կարէ 

աւրինաւք քահանայն  մկրտել զյղի կին, որ թէ  մահու կարիք կենայ – 99. նա կու 
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հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի 

դուրս մնան, չհաղորդեն զինք՝ եւ ոչ ի մահ թողուն եւ ոչ ի կեանք: - 100. Եթէ աւագ 

սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ պսակով – 104. 

Բայց զազգն եւ պահաւղքն  դատեն եւ քաւել տան, եւ այլ ի վերայ այսոր ըստ 

մահուանն լինի ու իրաւունք: - 115.  ապա  այնոք որ յառջեւ լինին ծնած՝ ազատ են, 

մահ չպարտին – 115.  զի յետ մահունէ կտակն հաստատուն է՝ ըստ առաքելոյ:  130. 

Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ  դեռ կինն չլինի գիտացել՝ նա ոչ կինն իրքն 

այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք 

ծառայ  ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն /ծն. մահ/: - 132. նա զկէս վճարէ թէ մահ 

գործէ – 138. ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զընդանն – 138. Վասն որ տղայկութիւն 

անեն ու մահ լինի – 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն՝ եւ գրաւով ի բարձր 

տեղաց ի վայր վազեն, ու  մահ լինի, նա ի  տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային – 140.  

Թէ մահ կենայ՝ նա յիմնան պատճառն եւ զմախանքն թէ  յումնէ է - 141. Եւ թէ խոց 

լինի մահու՝ նա քշտաւղն տայ զդեղգինն – 141.  ապա ինքն յայնցեղ մահով մեռանի 

զէդ  այն տղայն – 143. նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ եւ 

ընկած է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի  յապաշխարութիւն, որ քաւէ - 145.  Վասն որ 

դատած կամ մատնած լինի ի  մահ – 146. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն 

պատճառանաց, եւ  ուրդի  որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ 

պատեհ  թողուլ զինք – 146. զոր եւ ինք ի նոյն մահն  մեռաւ: - 146. Կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր  ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա 

մահու կորուստ բերէ - 149. եւ կամ թէ  հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա 

մեռնի … կամ սկեսուր զհարսն … որ մահ լինի զինչ ցեղ ու է … նա այս ի կամայն 

եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154.  եւ այսոք այլ ընդ մահապարտք են համարած՝ 

թէ այր լինի եւ թէ կին, եւ  մահու վճար առնուն: - 155. Եթէ ոք, որ կատարեալ 

հասակին  լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան ածէ, որ մեռանի, նա  

մահապարտ է - 156.  որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի – 157. եւ զէդ ի բերդ մտաւ՝ նա 

փրկեցաւ ի մահվանէ: - 161. նա զինք տանջեն թէ մահու էր՝ թէ խրատելոյ՝ եւ թէ 

տուգնելոյ: - 163. 

ՄԱՀԱԴԵՂ,ՄԱՀԴԵՂ -  Ապա թէ կինն զայրիկն սպաննէ՝ մահադեղով կամ 

կախարդութեամբ … նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ 

քաւութիւն է դրել – 95.  Եւ է այլ որ մահդեղով սպաննեն – 155. 

ՄԱՀԱՊԱՐՏ - Եւ սուրբ առաքեալքն են սահմանել որ մահապարտ /ծն. 

մահապարտին/  են եւ պղծող տաճարի կարդան: - 19. Ապա թէ տէրն յայն բանն 

յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի՝ նա այն 

պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Եւ թէ  ոք անհոգցնէ զմուխատրայն՝ եւ 

յուղարկէ զմարդ, ու մեռնի՝ նոյնպէս մահապարտ է: - 149. նա զէդ մահապարտ 

զինք սպաննեն: - 154. եւ այսոք այլ ընդ մահապարտ են համարած՝ թէ այր լինի եւ 
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թէ կին, եւ մահու վճար առնուն: - 155. Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին  լինայ, եւ 

պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան ածէ, որ մեռանի՝ նա մահապարտ է - 156. 

ՄԱՀԱՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ -  Եթէ որդի՝ որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի՝ նա 

հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի- 115. Բայց որդիքն ի հաւր մահապարտութիւնն 

բռնվին – 115. 

ՄԱՀ ԳԱԼ   -       Տե՛ս    ՄԱՀ 

ՄԱՀ ԳՈՐԾԵԼ -  Տե՛ս    ՄԱՀ 

ՄԱՀԴԵՂ        -   Տե՛ս    ՄԱՀԱԴԵՂ 

ՄԱՀԼԱՊ – Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն … դեղնախունկն եւ այլ  այսպիսի իրք որ 

քաղելով լինի՝ գղթոր եւ  մահլապ եւ  այլն՝ նա  իշխանացն է - 16. 

ՄԱՀՐ – նոյնպէս եւ մահրն հետ կնկնան  մահուն տղայինն է - 86. ու այն կինն 

առնու յայրկէն զիր ամէն պռոյքն ու զմահրն – 87. Ապա թէ ի կնկնէն լինի՝ նա չտայ 

այրիկն մազ մի՝ ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց ու թէ 

աւտար մաւրու՝ զիր պռոյգն եւ զմահրն առնու – 110. 

ՄԱՅՐ – Վասն մայր եկեղեցեաց եւ իրենց ժողովրդեանն – 30. Կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ 

մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. Ամ զայս տեսէք՝ թէ որ զայս միութիւնս 

կու քակեն ու կու այլայլեն, որ է մայր մեր սուրբ եկեղեցի՝ եւ հայր  բանն Աստուծոյ 

Քրիստոս, նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր հաւրէն եւ ի մաւրէն կու  քակտեն – 40. 

երբ զիր հայրն ու զմայրն կորսնէ՝ նա գայլն ու գազանք կու յափշտակեն ու կու 

ուտեն զինք – 40. Պարտ է գիտել, որ ժողովարան թարգմանի՝ որ հաւնիկ լինի 

ամենայն ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ ի մաւր մեր 

հանգչիլ ի գիրկ – 41. նա մայր է մեր եւ իր սուգն իր հերիք է - 78. Եթէ տղայք կենայ 

ի մեջ, ու պատճառաւորն հայրն լինի՝ նա զտղայքն մայրն ուննայ – 87. Եւ թէ 

անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ, եւ վասն խորթերոյ լինի պատճառն՝ նա 

պատեհ է, որ թէ պոմնով չլինի շալկել այրիկն  զխորթերն՝ ի մաւր /ծն. մաւրն/ 

առնուլն, նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. զի չէ մաւրն մկրտութիւնն 

տղային ընդունած: - 100. Եւ  թէ կինն  մայր լինի որդոց ու թէ աւտար մաւրու՝ զիր 

պռոյգն եւ զմահրն առնու – 110.  նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն կենայ թոռ՝ եւ մայրն 

չկենայ՝ նա  թոռունքն ժառանգեն – 111. Ապա թէ  թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն՝ 

նա  որդի եւ  դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի ժառանգութիւն – 111. Ապա թէ թոռունք 

չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա հայնց ժառանգ է  հայրն որդեցն, զէդ որդիքն 

հաւրն՝ անդիմադարձ. եւ ոչ մաւրն, զի  զմաւրն գրեցաք զբաժինն: - 111. ու հաշվէ, 

թէ մայր մի կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու քոյր մի՝ նա դու զերկու դանկ ու կէսն 

աղբաւրն տուր, ու զմէկայլ Բ դանկ ու կէսն քեւերն, եւ մնայ դանկ մի՝ զայն մաւրն  

տուր: - 111. եւ երկու դանկ ու կէսն աղբաւրն է, եւ երկու դանկ ու կէսն երկու 

քուէրցն եւ  դանկ մի մաւրն: - 112. Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն՝ ի շատն եւ ի 

քիչն՝ յերկու քոյրն եւ եղբայրն եւ ի մայրն: - 112. Վասն որ տղայն քշտէ հաւրն կամ 
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մաւրն – 114. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր 

մաւրն՝ նա մեռանի – 114. Զի թէպէտ եւ Քրիստոս հրամայեաց թէ՝ որ  ոք եթող 

զհայր կամ զմայր, եւ զայլն որ ի կարգի՝ բայց կու հրամայէ  աւրէնքս որ զէդ ինք 

Քրիստոս հաւրն կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի՝ նոյնպէս եւ որդին  պատեհ է 

որ  զինչ այնէ՝ հաւրն կամաւք այնէ - 114. եւ զմաւրն եւ զտղային հոգին հայրն 

հոգայ: - 131.  եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի, կամ 

վարդապետ զաշակերտ կամ մայր զդուստր …  նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի 

խառն է բանս: - 154. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն 

ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյն՝ նա մի՛ նենգել մաւրն, ձագերն ու ձուերն 

գտնաւղին  հարիք է. թէ ոչ՝ նա ընդ անիծիւք է՝ որ նենգէ մաւրն: - 164. 

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ – յամեն տարի հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն /ծն. 

մայրաքաղաքս/ - 36. Բայց եւ Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ 

հարկեւորած էր … եւ զմայրաքաղաքաց եպիսկոպոսաց զձեռնադրութիւնն ինքն 

տայր – 57. 

ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ  -     Տե՛ս  ՄԱՅՐ 

ՄԱՆԱՎԱՆԴ,ՄԱՆԱՒԱՆԴ - Ապա կարէ եպիսկոպոսն զայլ եպիսկոպոս 

հարկեւորել եւ մեծարելաբար, մանաւանդ որ եպիսկոպոսն զարքեպիսկոպոսն 

մեծարէ: - 29. նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար 

լինել, մանաւանդ այն, որ պարոնին այնէ  զպակասութիւնն, որ զիր ապրանքն 

կենա ու ուտէ: - 119. զի  վաճառին վճարն է հանած մանավանդ այնոց, որ վասն 

սննկութեան կու  ծախեն զիրենց իրքն – 123. եւ չէ պատհ, որ իսկի մարդ զայդ  այնէ, 

մանաւանդ քահանայ կամ եկեղեցական – 142.  Եթէ ոք ի փոխ տայ՝ նա վաշխ չէ 

պատեհ որ առնու … մանաւանդ ի փոխ առնաւղին որդեցն – 161. 

ՄԱՆԱՒԱՆԴ   -   Տե՛ս  ՄԱՆԱՎԱՆԴ 

ՄԱՆԴՐ,ՄԱՆՏՐ – Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր 

եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր /ծն.մանտր/ եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 

30.  Եւ այլ մանտր մանտր ծեծերն՝ որ  լինեն կապոյտ կամ անարգանք կամ քաշել 

ուժով նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145. նա 

պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147.  եւ թէ խոշոր 

այնէ կամ մանդր /ծն.մանտր/  զալիւրն՝ նա ինքն զաւիրածն առնու եւ զտէրն  յաղէկ 

ալիւրէ վճարէ: - 171. 

ՄԱՆՈՒԿ - ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ՝ զոր ետ ինձ Աստուած: - 39. 

ՄԱՆՏԱՏՈՐ - Եւ ի նոցանէ մանտատորք /ծն.մանտատորքն/  լինին: - 69. 

ՄԱՆՏՐ   -    Տե՛ս  ՄԱՆԴՐ 

ՄԱՆՏՐ ՄԱՆՏՐ  -   Տե՛ս  ՄԱՆԴՐ 

ՄԱՇԵԼ - Բայց երկու դեհին հալվնին խարճն, որ  գնաց, եւ պառիկելիք, որ  երկուքն 

մաշեցին՝ վճար չկայ – 84. Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն՝ մաշի ի 

յերկու դեհացն՝ նա չկայ վճար: - 131. 
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ՄԱՍՆ - եւ գլխաւոր քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս, եւ այլ քահանայիցն 

ամէն մէկի երկու մասն – 34.  նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ տան 

առանց խալապայի – 35. զի չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու ծխին 

մասն երթայ – 53. Ու  կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ 

յայլ մեծերոյն մեռոնէն մասն ուննան, որ խառնեն ի ներք զէդ զխմոր իրք – 65. 

ՄԱՍՆԱՒՈՐԵԼ - ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, նա 

չտան իր՝ քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. 

ՄԱՍՆ ՄԻ   -  Տե՛ս  ՄԱՍՆ 

ՄԱՏԱՂ - եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր 

լուսաւորիչն մեր. եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին …  զայսու ընծայաւք եւ 

մատղնով հրամայած է, որ ի վաներն երթան այնեն: - 43. եւ մատղուն կէս մորթոյն 

եւ երկու բաժին ճրագուն վանացն է - 44.  եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն 

երթայ. եւ յերիցուն մատղէն /ծն. մատաղին/ ամէն մորթին եւ յետի կիցքն  դմակովն, 

ու խասապն եւ ճրագուն ի վանքն – 44. Եւ աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ ծուխ 

ուննայ. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն մեռելոց՝ կամ մատաղ այնեն /ծն. 

անեն/ - 55. Եւ աշխարհի իրիցնին չէ պատեհ, որ մատղին՝ որ ի վանքն երթայ՝ 

հակառակին: - 55. Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ 

այնէ գաղտուկ, նա թէ երէցն դատըստնի՝ նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր 

իրիցուն վզենն: - 55. երեցնոյ բաժինն՝ ի մատղէն զինչ եւ լինի՝ աջ էրին ու երբուծնէ 

եւ խախցոցն – 76. 

ՄԱՏԱՂ ԱՅՆԵԼ  -   Տե՛ս   ՄԱՏԱՂ 

ՄԱՏՂԵՆԻ – Նոյնպէս եւ զվարդավառն կարեն այնել, ապա մատղենի մորթերն 

վանացն է: - 45. Եւ թէ ոք երիցու առանձին ժամուց տայ կամ մատղենի, նա կէս 

դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 45. 

ՄԱՏՆԵԼ - Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի՝ նա մի՛մատներ զինք – 134. Վասն որ 

դատած կամ մատնած լինի ի մահ – 146. 

ՄԱՏՆԷՀԱՐԵԼ - Երբ սուտ երէց կամ զիտառ լինի ոք՝ ազգի ազգի՝ որ կու լինին 

շատք, ու խաբեն զԱստուած եւ զմարդիկք եւ կամ սուտ գերէտարութեան թուղթ 

գրեն ու մատնէհարեն /ծն. մատնէհրեն/ նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ 

ուննան առնուլ պիտի – 78. 

ՄԱՐԳԱՐԷ - Եւ այլ շատ ի վերայ իրաւանցս կու պնդէ Մարգարէն: - 4. Եւ Պաւղոս 

ասէ՝ կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ երկրորդ 

զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս – 40. Թագաւորքն յԱստուծոյ են կարգած, 

որպէս Իսրայէլի, Աստուած ցուցնէր ի ձեռն մարգարէից /ծն. մարգարեիցն/ 

աւծութեան – 81. 

ՄԱՐԳԻԶ -  Եւ զդստերսն իրաւունք է՝ որ  ի նահապետութեան տուն կարգեն, որ է 

թագաւոր կամ բրինձ կամ մարգիզ /ծն. մարգիւ/ կամ այսպիսիքն: - 8. 
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ՄԱՐԴ - որ չկարէ իր որդի եւ ոչ այլ մարդ դիմադարձ կանգնել: - 8. Եւ ի կռիվ ուր 

թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա չէ պատեհ այլ մարդ սպաննել – 9. եւ 

ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին ԳՃ դեկան պերպեռատ է, եւ այլ ինչ որ մարդն 

լինի: - 10. Մարդ որ մարդ պրկէ՝ ամէնն զինչ կենա՝ պրկաւղին է, եւ զրհին մէն 

պարոնին: - 12. Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք. բայց զդարբինն եւ զհիւյսն 

/ճիշտը` հիւսն/ ու զքարգործն աւելի: Եւս առաւել զգրագրերն  եւ զբժշկերն՝ զի  

զմարդս կու ստածեն – 14. քանց կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ ամէն  

մարդոյ գետններ՝ ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր պիտենայ – 16. եւ տեղոյն տերն 

պարտի, որ՝ թէ այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն՝ նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 

17. Վասն որ թէ երկու մարդ զիրար  ծեծեն որ չլինան կամաթք – 18. Եթէ երկու 

մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք լինին՝ նա տուգանքն սակաւ լինի 

այնոր: - 18. Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ 

չէր ու լրբեցաւ՝ նա զնորա  մազն տալ փետել – 18. Վասն որ ոք զիր հորն բանայ եւ 

մարդ ածէ ի ներք՝ նա նիգն սպաննէ - 18. Եթէ ոք զիր հորն բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի 

ներս ածէ, ու  մարդն ի նգէն խեղդվի, նա արեան տէր է ածաւղն: - 18. Վասն որ 

մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ յիր տունն տանի – 23. Զթերահաւատ մարդոյ /ծն. 

մարդու/ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ. եւ ոչ զմէկ հավատացելոյ, քաւէլ թէ  

սուրբ եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի՝ նա ընդունվի: - 24. Չի տալ հրաման 

աւրէնքս՝ որ ծառայ ի  մարդոյ ժառանգութիւն ածեն, եւ ոչ կարգ եկեղեցւոյ – 25. 

Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ 

ընդ այլազգի մարդոյ /ծն. մարդ/ խնամութիւն այնել – 30. Հրամայած է յաւրինացն՝ 

որ ամենեւին չիշխէ քահանայ ոչ մարդ սպաննել եւ ոչ անասուն բնաւ: - 31. Եւ թէ 

քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար դնէ՝ եւ ընկնի ու մարդ սպաննէ, 

նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. Եւ թէ երէց ի հեծման մարդ յղարկէ՝ թե շուտ 

գնա ի յինա բանն, կամ՝ հետ մարդոյ հետ հաս, եւ ելնէ ի փողոցն ընդ մարդ դիպի՝ 

որ մեռնի՝ նա դարպասն զայն  կախէ որ դիպաւն – 32. Զէդ երբ մարդ կացին ածէ ու 

ճուղ կտրէ՝ նա անցնի կացինն եւ ընկերոջն դիպի ու սպաննէ, եւ գան ազգն նորա եւ 

ասեն՝ թէ  կամաւ սպաններ: - 33. Նոյնպէս եւ թէ ոք հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի 

եւ մարդոյ դիպի ու մեռնի – 33. Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ 

հարուստ եւ թէ աղքատ, նա ամենեւին պառկելիքն ու  հալաւն ինչուի գաւտին ու ի 

սաւլերն ի վանքն  երթայ – 44.  Վասն որ մարդ կենայ եւ մեռնի եւ իր  սահման  այնէ 

- 46. Մարդ որ  մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ  

առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ – 46. Վասն բանադրած մարդոյ – 46. Մարդ՝ որ վանից 

հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ գայ իր, նա չկարէ 

զինք երէց հաղորդել – 46. եւ էյրիկ մարդն  չխմէ որ հարբենայ – 51. Եւ մարդ թէ 

կենայ, որ չարի ընդ իր  երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ գաղտուկ … նա 

իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն: - 55. Ապա թէ տառապեալ լինի 

մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ խաւսել՝ թե փոքր է կամ 
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նուազ կամ քիչ – 55. եւ զէդ պեղծ եւ անզգամ մարդ վստահի ձգվի: - 59. Եւ թէ իսկի 

եկեղեցական մարդ… իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա … 

երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե - 59. Եւ թէ ոք կարգաւոր 

ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ 

պարտ է դատել – 60. մարդ, որ յիր չափ հասակին է՝ ԺԵ տարին, եւ զիր  անձն ի 

կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա … ի քահանայութիւն չկարէ 

հասնիլ բնաւ: - 61. Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն 

տարին մարդն չէ լցել՝ նա  երէց չայնեն – 63. ուր եւ այր մարդ չմտնէ: - 67. Եթէ ոք 

ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ 

կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք – 74. Եւ թէ անսուն քշտէ եւ սպաննէ զմարդն՝ 

նա զանասունն սպանեն եւ ձգեն, եւ չուտվի: - 78. Եւ թէ եկեղեցւոյ կամ ի տանէ քար 

ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա՝ թէ տուն լինի՝ քակեն զինք – 78. զի չկայ ամենեւին 

հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն՝ քաւել 

թագաւորն եւ իշխանաց իշխանն – 82. Այրիկ մարդ … որ հեռանայ յերկրէն … ու 

համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 91. վասն զի 

կարէ ոք ատել զմարդ - 94. վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց 

դատախազութեան սպաննէ՝ նա զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95. Եթէ 

ումեք կին  ի բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ  առ ինքն՝ նա պատեհ է  

ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն – 96. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ մարդ որ նոր կին 

լինի առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել – 103. ապա դատաստանս հրաման տայ՝ որ 

զամէն մարդ իր գլխովն սպաննեն: - 115.  քաւէլ թէ դարպսուն հրամանաւք եւ թէ  

դեռ ու մարդ այլ ուզես ի  հետդ՝ նա պատեհ է: - 116. Գրած է յաւրէնքս, որ թէ ոք 

գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ կորոյս, թէ 

յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով 

առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս – 117. Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ  

տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ՝ ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ  արա զինա 

բանն՝ զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ՝ նա չպարտի ճորտն իրք – 118.  Կու հրամայէ 

Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ՝ մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ 

աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է - 126. որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128.  

վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ պոմնով – 129. Վասն որ մարդ 

իրք տայ ի պահ եւ գողնվի – 136. Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի՝ նա 

տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136. 

Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, 

նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա քարկոծեն զինք  եւ զիւր տէրն – 137. Ապա 

թէ մարդ սպաննէ՝ նա  տայ զարեան գին … նոյնպէս եւ թէ հարբած լինի մարդն եւ ի  

հորն ընգնի: - 137. Վասն որ զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ - 138. Եթէ ոք զմարդոյ 

գրաստ պատռեցնէ՝ նա վճարէ - 138. Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի՝ 

անաւրինաց ծախէ՝ նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 138. Վասն որ 
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սպաննէ զմարդ ի լեռն կամ  ի դաշտ – 139. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք՝ ի լեռն 

կամ ի դաշտ՝ նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան … ու չափեն թէ ի յոր 

շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու ազգ 

պիտի դատել՝ մէկ վասն արբեցողութեան, որ ինք մարդ էր ու հանչաք խմեց՝ որ 

խումրեցաւ տայ ու զայն վնասն արար.  եւ երկու հետ, վասն վնասուն զոր գործեց – 

141. եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ  զայդ այնէ, մանաւանդ քահանայ կամ 

եկեղեցական – 142. Վասն որ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ - 144. Վասն, որ մարդ 

զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի. եւ 

ատամն ընդ ատաման – 144. Եւ թէ զարկն մարդոյ ի խալապայն, որ պեղծ զարկսն 

ուննայ, եւ  հետ այնոր  տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ՝ նա թէ  այլ 

յետեւ մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ - 145. Վասն որ 

տառպել մարդոյ ուժ այնէ - 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ մարդ  ուժ այնէ 

տառպել մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ՝ կամ կտրէ, ու գայ 

դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ – 145. Եթէ մարդ դատած լինի ի 

մահ վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ 

մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք – 146.  թէ հալալ մարդ է պահաւղն, նա կիսավճար 

այնէ - 147. Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի՝ նա անպարտ են 

տէրքն – 148. Ապա թէ  տէրն յայն բանն  յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ 

չլինայ յինք կրթած, ու վնասի՝ նա այն պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Եւ թէ 

ոք անհոգցնէ զմուխատրայն՝ եւ յուղարկէ զմարդ, ու մեռնի՝ նոյնպէս մահապարտ 

է: - 149. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ՝ նա չորստակ վճարէ զտէրն 

իրացն – 150.  Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով 

բաժնել, ինչուր գայ ամէն մարդ ու լցվի, ու նեղցնեն ի վերայ – 151. Վասն որ զմարդ 

ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ - 151. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի 

բան, ու սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով մեռանի՝ նա արեան տէրն է: - 151. Նոյնպէս եւ 

թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի՝ 

նա արեան տէր է - 152. Եւ թէ մարդ փայտ կենայ ու կոտրէ, նա փրթի կացինն ու 

դիպի եւ մարդ սպաննէ … եւ կամ թէ ի քար լուծելն ի ծառ, նա անցնի ու դիպի եւ 

սպաննէ, եւ թէ փակչի ի ծառի ու հետ ժամանակի ընկնի ու սպաննէ զմարդ … եւ 

այլ ազգ սպաննումն՝ որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր հետ եղբաւր դանակ կամ 

թուր քաշէ եւ հետամտէ, նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ, եւ կամ թէ 

մարդ, որ ի մարդասպներոյ ի մէջ ընկնի՝ եւ կամենան զինք սպաննել, նա դառնայ 

եւ ինք իր աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ՝ նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի 

խառն է  բանս: -  154-155.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով նոր տուն շինէ՝ նա բոլոր 

ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի – 158. Վասն որ 

մարդ  իր կամաւք կրակ ձգէ - 159.  Եթէ ուրդի, որ մարդ իր  կամաւք կրակ ձգէ՝ նա 

պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց  կամ ի  խումրութենէ է լել՝ կամ հարբած լինայ՝ 

նա այն այլ ցեղ է - 159. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով՝ նա 
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զվարձն տայ ու զամանն – 159. Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր 

ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ իրաւունքս՝ որ այլվայ իր տան տնկել – 161. Եւ չէ ի 

հրամել աւրենքս որ մէկ վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց – 163. Եւ թէ 

ուրդի սուտ վկայ ի վերայ մարդոյ՝ նա   կու հրամայէ աւրէնքս, որ՝  զինչ այն սուտ 

վկայութեամբն անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք տանջեն – 163. Եթէ ոք 

զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ ուրեք փակած կամ ընկած կամ 

կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163. Եւ թէ ոք 

տայ զիր ձի մարդոյ ի բան եւ  կամ զայլազգ գրաստ եւ կամ այլ անսուն … որ վնասի 

կամ մեռնի՝ նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 164. Վասն դիւահարի որ 

անխելի եւ մարդ սպաննէ-166. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն 

միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ՝ նա պատեհ է աղէկ ստուգել – 166. 

ՄԱՐԴԱԹԻՒ – ըստ իրենց մարդաթըւին չափոյն ի յիրենց վերայ բաժնեն: - 11. 

ՄԱՐԴԱՍՊԱՆ – նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն ու 

դնեն յեկեղեցւոյն կարիքն: - 21. նա զէդ մեծ մարդասպան  է պատեհ, որ զինք տուժի 

– 93. նա զէդ մարդասպան դատեն զինքն -  94. նա զէդ մարդասպան տուժեն զինքն 

– 139. եւ կամ թէ մարդ, որ ի մարդասպներոյ ի մէջ ընկնի՝ եւ կամենան զինք 

սպաննել, նա  դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ՝ նա այս ի 

կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. 

ՄԱՐԴԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ,ՄԱՐԴԱՍՊԱՆՆՈՒԹԻՒՆ -  Բայց թէ մեծ լինին՝ նա կէս 

մարդասպաննութեանն է - 140. Վասն կամայ եւ ակամայ մարդասպանութեան– 

154. 

ՄԱՐԴԱՍՊԱՆՆՈՒԹԻՒՆ -  Տե՛ս   ՄԱՐԴԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ 

ՄԱՐԴԻԿ,ՄԱՐԴԻՔ – քաւէլ թէ հայնց մարդիք լինին յայլազգեացն, որ  այն շմորոյն 

պատճառք լինին լել: - 9. Քան զայլ ազգ մարդիկքն /ծն. մարդիկն/ վարդպետքն 

հարկեւորած պիտին – 14. Եթէ երկու մարդ յիրար  անցնին ի ծեծ եւ կամաթք 

մարդիկք լինին՝ նա տուգանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. եւ տեղի լինի 

նախատանաց եւ բամբասանաց առ մարդիկ: - 25. տգէտ եւ պեղծ մարդիկն բաժին 

կու ձգեն ի սուրբ եւ  կաթուղիկէ վիմիս մէջ – 40. որք հաճեցուցին  զԱստուած եւ 

զմարդիկք ի  կենս իւրեանց, եւզբազումս դարձուցին ի Քրիստոս: - 68. ու խաբեն 

զԱստուած եւ զմարդիկք – 78. Ապա զայնոք որ մարդիկք դնեն, թէ հայնց պիղծ 

լինին, որ չկարէ հանդուրժել աշխարհն, նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն 

բնակչաւք երկրին կարեն աքսորել: - 81. Վասն  կուրաց եւ մունջ մարդկանց – 108. 

նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի 

ուրեք՝ ի լեռն կամ ի դաշտ՝ նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ /ծն. մարդիքն/ յառաջ 

գան, եւ ժողվին զայլ շինութեանն աղէկ մարդիկն /ծն.մարդիքն/, ու չափեն թէ ի յոր 

շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. Վասն շատ  ազգ մարդկանց եւ հեծելւորաց – 148. 

Մեծ բան է բժշկութիւնն ի  ստածումն մարդկան – 153.  նա թող պատրաստի որ 

չթուլացնէ Աստուած, որ յինք կամ յիր մարդիքն գայ այն ցաւն – 167. 
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ՄԱՐԴԻՔ  -  Տե՛ս  ՄԱՐԴԻԿ 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ  - Կու հրամայէ աւրէնքս, որ մարդկային ազգս շատ ազգեր են – 148. 

ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆ - Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն 

հրամայեաց եւ ընդ այլ հետեւողացն – 40. ու չպիտի զառողջ սերմն՝  որ ի հաւրէ 

լինի մնացել՝ ի յախտաժէտն խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 108. 

ՄԱՐԹԵՑՆԵԼ -  նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն 

տան՝ որ այնէ. բայց հայնց՝ որ ընդ պոման եւ ընդ զմարթեցնելոյ /ծն. չմարթեցնելոյ/  

չաւիրէ զամէնն – 73. 

ՄԱՐՄԻՆ – որ լնուն զեկեղեցիս միաբանութեամբ եւ սիրով ի փրկութիւն հոգւոյ եւ 

մարմնոյ /ծն. մարմնոց/: - 40. եւ ջամբեր ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն 

հաւրն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – 41.  Եւ արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի, 

կամ հարուն, կամ աւեր ծածկած ի մարմինն – 126. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան 

եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն  այնոր, 

որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 142. 

ՄԱՐՄՆԱՒՈՐ - Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու՝ նա հերիք այնէ. ու այլ 

մարմնաւոր գործ չայնէ - 76. նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ 

զմարմնաւոր հունն ժողովեն:-77. Բայց ի մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք զկինն եւ 

զցուլն ի յիր  տուն խէչ իրար  գտնու, ու սպաննէ՝ նա անդատապարտ է ի դարպսէ - 

94. եւ զմարմնաւորն դուք գիտացիք, որ դատաւորք էր երկրի: - 95. 

ՄԱՒՏ - Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ առնուլ  

զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ այլ չթողուն մաւտ – 80. եւ թէ կամաւք էր ու 

վասն չարութեան՝ նա զվզենն վճարէ ու  կամ զինքն այրեն. եւ թէ յոչ կամաց՝ ի 

հեռուէ բերէ հողմն՝ նա  զկէսն, եւ թէ ի մաւտէ՝ նա միատակ վճարէ: - 135. 

ՄԱՒՏԱԿԱՅ – խոզրարծ պիտի դնել, կամ զմաւտակայ շինութիւնն  քակել – 169. 

ՄԱՒՏԵՒՈՐ -  եւ թէ աշխարհի երէց է, նա արժան է ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ 

մաւտեւորս /ծն.մաւտեւորք/  պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի յարիլ ի 

բարին – 64. նոյնպէս եւ թէ  յաղջկանէն կենայ թոռ՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա թոռունքն 

ժառանգեն. եւ ուր ոչ կենայ՝ մաւտեւորն: - 111. 

ՄԱՒՐԱՔՈՅՐ – ժառանգ ոչ լինին … նոյնպէս եւ քեռին եւ քվոր որդին եւ 

մաւրաքոյրն: - 109. 

ՄԵԾ - Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել՝ եւ քաղաք եւ բերդ՝ եւ մեծ գետոց 

կանդարայ՝ եւ հոգէտուն ի  վերայ մեծ ճամփնի եւ ի կապննի  երկրին: - 9. ու թէ 

բանն մեծ լինի՝ նա սազայ տան ի վերայ իրացն: - 25. որ  զիր 

աշխարհավարութիւնն նոցա թըտպրով այնեն՝ բահրով զմեծ բաներն – 27. Կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ 

չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: - 

30. նա զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ կամ 

նշխար տալ – 30.  եւ թէ այնէ՝ չլինի ընդունած, եւ ոչ թողու եպիսկոպոսն, որ լինի՝ եւ 
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տուգնվին մեծ տուգանաւք իրաւնաւք, թէ այնէ: - 30. Չկարէ  եպիսկոպոս՝ քանի որ 

մեծ լինի՝ յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել – 31.  

Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ՝  նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ  ի 

մէջն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. 

Քահանայի չէ պատեհ, որ մեծ քսութեամբ եւ  հպարտութեամբ եւ դիւական 

նախանձով երթան ընդ իրար.  զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն՝ նա Աստուծոյ 

շնորհքն ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33. Բայց վայ՝ որ զայն լուծել են 

վասն նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ ատելութիւն մտել առ իրար աբեղայքն եւ 

աշխարհի էրեցնին – 36. Եւ այս ի վերայ ամենայն ազգ եկեղեցականի յիշվի՝ ի մեծ 

եւ ի փոքր: - 38. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի 

վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ – 38.  եւ այսով մեծ հերձուած եւ կռիւ ածին ի 

միութիւնն – 40. նա մեծ վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42. Եւ զինչ այլ 

յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, նա մեծ վարձք է՝ որ կարաւտածքն ուտեն եւ 

հագնին: - 44. Մեծն ի հայրապետսն՝ Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին – 56. Ապա թէ 

ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի ներք չմտնէ 

ու ելնէ հետ այլ ապաշխարաւղացն – 61. Եւ տըֆնդէ սուրբ  ժողովն մեծ  

կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն տարին մարդն չէ լցել՝ նա երէց չայնեն – 63. եւ 

փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի: - 

65. Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ … զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ 

պատրիարքութեան աթոռն ի յԵգիպտոսէ ի  Կոստանդինուպաւլիս փոխել – 65. Եւ  

հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն զԵրուսաղէմայ 

եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր նստուցին՝ վասն հարկիցն Քրիստոսի: - 65. Ու 

կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ յայլ մեծերոյն մեռոնէն 

մասն ուննան – 65. նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, ու սուրբ սեղան 

ու մեռոն եւ աւազան: - 66. Եւ Թ դասք աւագ եւ մեծ աւծութիւն է՝ պատրիարգն, որ է 

պապն: - 67. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել, քաւէլ քանց մեծ պատճառի՝ որ 

խալապայ այնէ հայրն, նա փոխեն զինք – 72. Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր 

այս որ կարէ  վասն անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ վասն  

անճարակութեան, որ տեսան որ այլ մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 

84. նա  մեծ վարձք ուննայ: - 93. Ապա թէ կինն լինի խաբել զցուլն՝ նա խրատն ու 

մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է - 96. եւ ի յայտ տեղդ մեծ փնդռաւղութիւն պիտի – 

97. Կին՝ որ առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց … 

թողու զայրն ու փախչի՝ նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105. 

Բայց մեծ իշխանք եւ փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք աշխարհին պարտին 

յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք զիրար՝ ի յայս ուղիղ սահմանիս պահելն: - 

128.  Բայց թէ մեծ լինին՝ նա կէս մարդասպաննութեանն է - 140. Մեծ բան է 

բժշկութիւնն ի ստածումն  մարդկան – 153. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ 

հանդիպի բժշկին, որ սղալէ  ու չկարէ գալ առ հիւանդն – 153. եւ ապա    յանկից 
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ծնանի այլ մեծ չար,  տուրտվութիւնք … եւ այլ բազում չարիք: - 162.  Եւ այս ի վերայ 

մեծ անասնոցն ու երմկի եւ խաշանց եւ ամենայն չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

ՄԵԾ ԱՌՆԵԼ   - Տե՛ս   ՄԵԾ 

ՄԵԾԱՐԵԼ,ՄԵԾՐԵԼ - եպիսկոպոսն զարքեպիսկոպոսն մեծարէ: - 29.    եւ այնոց 

սահմանովն զաւտարքն հիւրընկալեն եւ մեծարեն /ծն.մեծրեն/  որ յեկեղեցի գան: - 

34.  չկայ ամենեւին հրամանք, որ  երէց ի յայլ երիցու ծխին մասն երթայ, քաւէլ թէ 

տեղոյն երէցն մեծրէ: - 53. եւ մեծարեն զեպիսկոպոսն: - 63. 

ՄԵԾԱՐԵԼԱԲԱՐ - Ապա կարէ եպիսկոպոսն զայլ եպիսկոպոս հարկեւորել եւ 

մեծարելաբար, մանաւանդ որ եպիսկոպոսն զարքեպիսկոպոսն մեծարէ: - 28. 

ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ - եւ թէ զառաջադիմութիւն եւ զմեծութիւն ոք ստանալ կամենայ՝ նա 

պատեհ է, որ  զամէնն հարկեւորէ - 34. եւ այս չորս աթոռոց մեծութիւնն եւ հարկիքն 

ըստ աւետարանչացն են սահմանած չորս: - 57. 

ՄԵԾՐԵԼ  -     Տե՛ս    ՄԵԾԱՐԵԼ 

 ՄԵԿ       -     Տե՛ս    ՄԷԿ 

ՄԵԿԱՅԼ -  Կանանց ժառանգութիւն՝  նա այս է հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլս, զոր 

այրկանն  գրեցաք: - 110. 

ՄԵՂ -  Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր  լինի այն բանին՝ նա չկա մեղ – 152. 

նա թէ յուղարկաւղին ատորցնելոյն լինի լել նա  պատռեցնաւղին մեղ  չկայ – 165. 

ՄԵՂԱՅ - եւ զայնոք որ ի մեղայն գան եւ մեղացուք լինին, նա աւերէ զիրենց 

զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 10. ապա թէ զըղջայ ու  մեղայ ասէ, նա եպիսկոպոսն 

կարգ դնէ որ քաշէ: - 55. Բայց վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն պարտի մեղայ 

ասել խոստովանահաւրն՝ եւ  թողութիւն առնուլ – 142. ապա եպիսկոպոսին մեղայ 

ասէ վասն հնազանդութեանն – 143. 

ՄԵՂԱՅ ԱՍԵԼ -   Տե՛ս   ՄԵՂԱՅ 

ՄԵՂԱՅ ԳԱԼ   -    Տե՛ս   ՄԵՂԱՅ 

ՄԵՂԱՆՉԱԿԱՆ - Բայց դատաստանն բնաւ չունի  քաւութիւն եւ ոչ խղճալ 

մեղանչականին: - 161. երբ մեղանչական /ծն. մեղանչականն/ իր  բերնովն ասէ զիր 

մեղանքն՝ նա ապաշխարութեամբ քաւել տան – 161. 

ՄԵՂԱՆՉԵԼ - Եւ թէ ծուռ  բան այնէ այրն ընդ կինն  պղծագործութեամբ հետ այլ 

ումեք … եւ թէ ընդ անասուն մեղանչէ … նա  բաժնվի իրաւնաւք – 90. Եւ մեղանչելն 

կամաւք չէ քանց իրք, որ  արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն 

ու զիրաւանացն ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ ի մտաց – 162. 

ՄԵՂԱՆՔ - Եւ որ գաղտուկ մեղանք լինի յերկիրն՝ զայն խոստովանհայրքն ուղղեն: 

- 11. Եւ թէ վասն անհաւտութեան  չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն 

իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 

15. եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն  

զինք կամ տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 29.  եւ ապա թէ ի մեղանքն գտնվի 

եպիսկոպոսն, նա տուժեն ըստ մեղանացն: - 29. որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն եւ 
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կորսնէ առ եպիսկոպոսն զկարգն, ինչոր ապաշխարութեամբ ելանէ ի մեղանացն 

ազատ: - 35. Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք  ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա 

եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ 

ապաշխարէ զինչ ցեղ որ  մեղանքն աժենայ: - 55. թէ հայրն կամենայ զինք 

պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն՝ նա չէ պատեհ առնուլ – 115.  պարոնին է 

մեղանքն՝ որ  զվզենն վճարէ: - 118. նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն  բերեն, որ ի 

վերայ մեղանացն խրատել տայ կամ խոռել կամ մեռցնել: - 127. եւ  թէ ոք բռնվի ի 

յայտ մեղանքդ՝ նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել – 159.  եւ երբ մեղանչական իր 

բերնովն ասէ զիր մեղանքն՝ նա ապաշխարութեամբ քաւել տան – 161. Ամ թէ զղջայ 

ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն՝ նա տան անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու 

քաւել զմեղանքն: - 162. ապա թէ յաղփրթութենէ լինի՝ նա այն ի դատաւորին խեղճն 

է՝ որ ըստ մեղանացն չաքուցն տուգնէ զմեղկանն – 165.  Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ 

կրկին մէն  լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն – 172. Ապա թէ 

ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և վճար լինի ըստ մեղանացն – 173. 

ՄԵՂԱՊԱՐՏ - եւ թէ չգան, նա զմեղապարտսն /ծն. մեղապարտքմ/ մէն տայ 

սպաննել – 9.  Եւ առանց դատաստանի եւ երեսոյ թող իրավունք չլինի. եւ 

տուգանքս խնամքով ի վերայ մեղապարտին: - 13. 

ՄԵՂԱՑՈՒՔ - եւ զայնոք որ ի մեղայն գան եւ մեղացուք  լինին, նա աւերէ զիրենց 

զաւդվածքն եւ չսպաննէ - 10. 

ՄԵՂԱՑՈՒՔ ԼԻՆԵԼ   -   Տե՛ս  ՄԵՂԱՑՈՒՔ 

ՄԵՂԱՒՈՐ - Առ որս ես՝ Սմբատս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս 

Աստուծոյ…բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ 

մտաւ- 4. 

ՄԵՂԿԱՆ - եւ ապա՝ թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա կաթողիկոսի  

գիտելութեամբն ձգեն զինք կամ տուժին զինքն ըստ մեղանացն: - 29.  նա ամենին 

տեսովն ու պատեհովն զիր մեղկանն /ծն. մեղականն/ մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն 

տունն: - 47. Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ  ի յայն թագաւորութիւնն լինին 

ծնածք՝ նա այնոք չեն մեղկան – 81. զի չկայ ամենեւին հրաման յաւրինացս, որ այլ 

ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն՝ քաւել թագաւորն եւ իշխանաց 

իշխանն – 82. ու զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան – 94. նա այն ի դատաւորին 

խեղճն է՝ որ ըստ մեղանացն չաքուցն տուգնէ զմեղկանն – 165. 

ՄԵՂՈՒ – Վասն մեղուաց վաճառի – 123. Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ աշունն 

լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով դնեն պոման, կամ կոթրու: - 123. 

Թէ ի գարուն լինի ծախն՝ նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն ընկերաւք եւ 

վկայաւք տայ ի պոմանն՝ զինչ ցեղ զուժն ու զելումուտն տեսնուն զմեղվացն /ծն. 

զմեղուացն/   - 123. 

ՄԵՂՐ - Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ կայ 

ծախեն, կամ կըշռով  դնեն պոման, կամ կոթրու: - 123. 
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ՄԵՂՔ - Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել մեզ եւ մեղաց 

թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ - 4. նա վասն հաւրն մեղացն /ծն. մեղանացն/ 

չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ 

ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ կամ այլն անուշաձայն, եւ զմէկն թողուն 

ու ի մէկալն հարկեն, եւ ի խալապայի պատճառ լինին եւ մեղաց–34. Ապա տեսէք՝ 

թէ այնոց պատիժն ինչ է, կամ թէ երբ համբերեն իրենց կարաւղքն՝ ինչ մեղք այնեն: 

- 41. Վասն  մեղաց Աստուած կու տայ զմեզ ի ձեռն անաւրինաց: - 48. եւ Աստուած 

զիր մեղքն թողու ու զիր ծնաւղացն: - 50.  եւ կուսան աբեղայի մեղաց պատճառ 

լինի՝ եւ իր անթողնելի մեղք շահի: - 51. Եւ այս բանի մեղքն /ծն.մեղքս/, ի 

յառաջնորդաց շլնիքն է: - 53. Եւ չկարէ ոք յայլոց հող հակառակութեմբ եկեղեցի 

շինել, զի մեղք է. եւ երբ  եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու մեղք, նա զայլն  դուք 

գիտացէք, թէ ինչ է: - 71. նոյնպէս եւ  զամէն դասերն կարգաւորաց  կարէ 

վարդապետն վասն մեղաց տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ կտրել, եւ ի ժամ այնել: 

- 84. Եւ ահայ մեղք ու վնաս: - 94. Կին՝ որ վասն մեղաց ի ծառութեան տարվի կամ ի 

յայլ ինչ որ նման է սորա … զի արք կանայս առնին  եւ կանայք յարանց եղեն … 

բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր  կինն անսղալ  առնու – 106. Այն, որ զիր ընկերն 

ի պատերազմ ընդ խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ … նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ  չունի մեղք – 150. Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր  լինի այն 

բանին՝ նա չկա մեղ. ապա թէ ոչ՝ նա մեղք է: - 152. բայց թէ ի վերայ մեղացն չափուն  

տան եւ զապաշխարանք ըմպել: - 163. Ապա թէ  ոչ՝ նա պարտական է մեղացն – 

165. Եթէ ումեք անսուն դիւահրե նա գիտել պարտ է տերանցն որ ի յիրենց մեղացն 

է եւ ոչ յանասնոց -  166. 

ՄԵՆԱԿ,ՄԷՆԱԿ - Եթէ ոք զիր հորն  բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն 

ի նգէն խեղդվի, նա արեան  տէր է ածաւղն: - 18. Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց 

եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով 

քշտէ՝ հայնց որ մէնակ մեռանի, նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21. 

նա կարաւղ է որ մենակ /ծն. մինակ/ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. 

Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն  

վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է  նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր 

իրքն: - 117. եւ պարտական են թագաւորք եւ զաւրագլուխք՝ որ զիրենց երկրին 

վզենն մենակ դարձնեն ի ճանչաւղն: - 118. ու այնոր  ծախելոյ վճարն մենակ /ծն. 

մինակ/ լինի – 120. ապա վճարէ կամ մենակ  դարձցնէ - 120. Ապա թէ հարուստ է ու 

զատական՝ նա մենակ պարտի այնել զվճարն ի ժամ – 122. Բայց թէ մէնակ ժամնէ 

մահն, հայնց որ դեռ կինն չլինի գիտեցել՝ նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն 

կնկան: - 131. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ  երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն  մեռելին՝ նա 

չմեռանի – 144. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ  մենակ զհողերն սինաւռով 

բաժնել – 151. 
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ՄԵՌԱՆԵԼ - Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ 

ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ՝ հայնց որ մէնակ մեռանի /ծն. 

մեռնի/, նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք – 21. Ապա թէ չմեռնի ի 

ժամն՝ ու ի հետ աւրերոյ մեռանի /ծն. մեռնի/, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ 

թէ ի սպաննաւղէն լինայ՝  նա որպէս վերոյ գրեցաք՝ է տուժանքն –22. Եւ 

զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ, քաւէլ մեռած լինայ /ծն. 

մեռեալ լինի/ այն, որ կապեց – 26. եւ այրի իրիցկինն՝ որ իր էրիկն յեկեղեցոյ 

սպասաւորութիւնն լինի մեռեալ /ծն. մեռել/ եւ ինքն ի  բոզութենէ սպրկիկ կենայ՝ 

նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ տան առանց խալապայի – 35. Եւ 

աշխարհի էրեց՝ որ անորդի մեռանի /ծն. մեռնի//, նա եպիսկոպոսն զհալաւն զամէն 

եւ զանկողինն առնու – 51. երբ թագաւորն մեռանի՝ նա զդագաղսն շալկեն – 68. ու 

համբաւն ելնէ թէ  մեռաւ – 90. Յետ այնոր որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա յետ Է 

տարոյն կարէ  առնուլ այրիկ: - 91. այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն 

մեռանի – 102. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ  որ քըշտէ հաւրն եւ իր 

մաւրն՝ նա մեռանի /ծն. մեռնի/,  կամ անարգէ կամ բամբասէ՝ մեռցի – 114. ապա 

ինքն յայնցեղ մահով մեռանի /ծն. մեռնի/  զէդ այն տղայն – 143. Վասն այն ազգ 

անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն  զինք, 

ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն մեռելին՝ նա չմեռանի /ծն. չմեռնի/  -144. Ու դնեն ի 

յինք նշան, որ՝ թէ այլ այնէ՝ նա մեռնի, եւ  կամ զինք կենդանի թաղեն, ու կամ ի 

զընդանն կենայ ու մեռանի /ծն. մեռնի/ - 144.  Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն 

պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի /ծն. մեռնի/, նա վասն այնոր թէ  

մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: -146. որ լնու 

զասացեալ զանէծսն, որ  կախածնոյն է հանած՝ զէդ  զոր եւ ինք ի նոյն մահն մեռաւ: 

- 146. Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի /ծն. մեռնի/՝ նա անպարտ 

են տէրէն – 148. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ  յուղարկէ ի բան, ու սպանվի՝ եւ 

կամ որոգայթով մեռանի /ծն. մեռնի/ ՝  նա արեան տէրն է: - 151. Նոյնպէս եւ թէ ոք  

մարդ ի ծառ հանէ կամ քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ՝ ի կահրայ, եւ մեռանի /ծն. 

մեռնի/ ՝ նա արեան տէր է - 152. Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ 

կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան ածէ, որ մեռանի /ծն. մեռնի/՝ նա մահապարտ է - 

156. Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի  փախչելն դիպի եւ մեռանի /ծն.  մեռնի/ կամ 

վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն – 157. Եթէ ոք զիր անսուն … ի յիր ընկերն ի  

պահ տայ, եւ մեռանի /ծն. մեռնի/ կամ կոտրի կամ գողնվի … նա զայն  երդումն 

ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել … նա չտայ վճար – 

160. 

ՄԵՌԵԱԼ – Չկայ ամենեւին հրամանք յաւրինացն՝ բնաւ հողադրամ առնուլ ի 

մեռելոց թաղումն: - 53. Եւ աբեղայի չկայ հրաման որ  բնաւ ծուխ ուննայ. եւ ոչ 

վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն մեռելոց՝ կամ մատաղ այնեն – 55. Վասն այն ազգ 



500 
 

անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ  երբ բռնեն զինք, 

ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. 

ՄԵՌԵԼ -  Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն՝ քան զիր հալաւն ու  զպառկելիքն – 

53. Վասն  որ անհաւատք զմեռելն կողոպտեն – 144. Վասն այն ազգ անհաւատաց, 

որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի 

խոստ գայ վասն այն  մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. 

ՄԵՌԵԼՈՑ - եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր. եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին … եւ զերկուշաբթի  

զատկի  մեռելոցն /ծն. մեռելոցին/ - 43. 

ՄԵՌՆԵԼ - Եւ թէ որդիք մեռել լինին թագաւորին, նա որդոցն որդիքն ժառանգեն 

զթագաւորութիւնն եւ ոչ դստերացն – 8. եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ՝ որ 

չմեռնի, նա զաչսն հանէ. բայց թէ զտուրտվելն կատարեալ լինի այրել, անհնար 

մեռնի: - 10. Եւ թէ ոք  զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի թուրք՝ մեռնի – 10. Եւ թէ 

այլազգի քրիստոնէ սպաննէ՝ մեռնի – 10. հայնց որ մեռնի իրաւնաւք –15. Եւ թէ 

վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց 

բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. կամ 

իրք տայ վերցնել՝ որ մեռնի կամ վնասի – 19.  Ապա թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի հետ 

աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն – 22. Վասն վարդապետին որ  

զաշկերտն յուսցնելն քշտէ որ մեռնի – 32. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ 

քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է - 32. եւ ելնէ ի  փողոցն ընդ մարդ դիպի՝ որ 

մեռնի – 33. Նոյնպէս եւ թէ ոք հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ մարդոյ  դիպի ու 

մեռնի – 33. Ապա թէ  անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ՝ նա վասն մեծ ատելութեանն, 

որ կայ ի մէջն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար  մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 

33. Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, նա 

ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. 

Վասն որ մարդ կենայ, եւ մեռնի եւ իր սահման այնէ - 46.  Մարդ որ մեռնի՝ նա ի 

մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն պատեհ է՝ որ  առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ – 

46. քաւէլ թէ կենայ ու մեռնի տղայն, նա ապա թող կնքեն ու թաղեն: - 47. Եթէ այր եւ 

եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր 

յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն – 48. Վասն որ 

աշխարհի  երէց անորդի մեռնի – 51. ու թէ երէցկինն այլ մեռնի, նա ամէնն 

եպիսկոպոսին է: - 52. Եւ երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա հայրապետին է հալաւն ու 

միդրն եւ պառկելիքն: - 52. Եւ եղբայր, որ մեռնի,  նա չկարէ յայն իրացն՝ որ ի 

միաբանութիւնն էած է դիատկով այլ  ումեք իրք տալ – 72. զայս Աստուած է 

հրամայել ընդ Մովսէս, որ  մեռնի անսղալ: - 76. Վասն որ ի ծառէ վայր ընկնի ու 

մեռնի – 77. Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի՝ 

նա զծառն կտրեն – 78. ու գնացել լինայ կինն՝ առել այլ այրիկ ու մեռել – 90. Եւ թէ 

չըղորդի, նա բաժնեն իրաւնաւք, որ ի յայր /ծն. յայլ/ պեղծն չերթայ՝ եւ ի մահն՝ որ 
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երկուքն մեռնի: - 92. վասն զի թէ  զայտ թուլութիւնդ ուննան կաննին՝ նա շատք 

մեռնին ի կաննոյ ձեռաց – 95.  Եւ թէ ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն՝ 

նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ, զի գրել է որ մեռնի – 96. Եւ թէ այն 

թողած կինն այլ այր առնու, ու մեռնի այն այրն՝ նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ 

առնու զինքն՝ նա չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 98. Եւ թէ յայն 

միջոցն այն թողած կինն  մեռնի /ծն.մեռանի/՝ նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտանել – 

101. նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի՝ սարկաւագն զէդ երէց է համարած: -104. քաւէլ մէկն 

մեռնի ու երեք տարի ապաշխարէ փաւշամնածն–104. նա անհնար է իրաւնաւք 

մեռնի:-114. զի անընկմահն ի բազումս բաժնին. են, որ ի խելք են, ու իրենց կամաւ 

կու մեռնին … եւ են որ ի յիրենց խելացն ի դուրս վասն ցաւոց – 115. Ու թէ տանն 

ծախաւղն մեռել լինայ /ծն. լինի/ ու կամ գնաւղն՝ նա որդիքն եւ ազգն կարեն 

դարձցնել հետ տարոյն: - 120. Եւ զխոստումն, թէ ելնէ՝ ինք կատարէ, եւ թէ մեռնի՝ 

նա հոգէբարձերն – 130. Եւ թէ իսկի տղայ լել լինայ ի մէջն՝ նա՝ թէ ու մեռել լինի 

տղայն, նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է - 131. Ապա երբ այրիկն լինի որ 

մեռնի՝ նա զիր  հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է - 131. Վասն որ զիր 

ծառայն քշտէ որ մեռնի – 133. Բայց թէ ի զարկուց ժամն չմեռնի, ու  երկու աւր 

ապրի՝ նա այլ  տուգանք չտայ, թէ յետեւ մեռնի – 134. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ՝  

պառիկոս փախչի յիր պարոնէն՝ նա քանի այն պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ  

զինք պարոնն. ապա թէ մեռնի ի դուրս՝ նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ – 134. 

Ու դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ  այլ այնէ՝ նա մեռնի – 144. եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի 

որ զարկածն ելնէ ի  շուրջ կու գայ՝ նա թէ այլ յետեւ մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի 

մահուն պարտուցն ի դարպսէ - 145. Եւ թէ ոք անհոգցնէ զմուխատրայն՝ եւ 

յուղարկէ զմարդ, ու մեռնի՝ նոյնպէս մահապարտ է: - 149. եւ կամ թէ հայր զորդի ի 

վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է 

բանս: - 154. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով նոր տուն շինէ՝ նա բոլոր ցըւիցն պսակ 

դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի – 158. զի թէ  հայրն մեռել լինի՝ 

նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161. Ապա թէ չայնես 

զպէտ ու մեռնի՝ նա որ տեսաւ ու չարար պէտն նա վճարէ: - 163. Եւ թէ ոք տայ զիր 

ձի մարդոյ ի  բան … որ վնասի կամ մեռնի՝ նա պատեհ է որ աղէկ իմանան  

զպատճառն – 165. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛ գահել, ու նա գահեց, կամ վազցնէ 

ու կոտրէ եւ մեռնի՝ նա թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝ նա վճարել պիտի: - 165. 

Ու թէ վարաւղն մեռնի ի վերայ պնդելոյն՝ նա գրաստուն տէրն անպարտ է: - 165. 

Թէ բանտվաւղէն լինի, ու ասէ թէ՝ գանէ կամ վարէ, եւ նա զհրամանքն կատարէ ու 

մեռնի՝ նա  անպարտ է - 165. 

ՄԵՌՈՆ - Եւ սոքա կարեն աւրհնել մեռոն ու  դնել պատրիարք – 65. Ու  կարեն 

ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ յայլ մեծերոյն մեռոնէն մասն 

ուննան, որ խառնեն ի ներք զէդ զխմոր իրք – 65. նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ 

մետրապաւլիտ, ու  սուրբ սեղան ու մեռոն եւ աւազան: - 66. եւ թէ հրամանք տայ՝ 
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նա մեռոն  այլ /գրքում` ել, ծն. այլ/ աւրհնեն – 66. եւ թէ հայրապետն հրամանք տայ, 

նա ու մեռոն այլ կարեն աւրհնել – 67. Եւ իրենց գործն է՝ եպիսկոպոս աւրհնել եւ 

մեռոն: - 67. 

ՄԵՌՑՆԵԼ – Վասն որ զիր մշակն ի շատ հալծելոյն եւ ի ծանր վերցնելոյն մեռցնէ - 

18. Եւ թէ վասն  փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել կամ 

մեռցնել /ծն. միացնել/՝ նա չկարեն իշխանքն – 81. բայց զխրատելոյն կամ 

զմեռցնելոյն /ծն. միացնել/՝ առանց թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել – 82. 

եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի քըշտանացն՝ նա ի պարոնն 

կամ յերեսփոխանն բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել  տայ կամ խոռել կամ 

մեռցնել:  - 127. 

ՄԵՏՐԱՊԱՒԼԻՏ - Եւ երրորդ դասք եպիսկոպոսաց որք են մետրապաւլիտք՝ 

բնակիչք քաղաքի – 65. եւ յայսոց երբ Գ մետրապաւլիտք կենան, նա կարեն 

ձեռնադրել արքեպիսկոպոսք: - 66. նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, 

ու սուրբ սեղան ու մեռոն եւ աւազան: - 66. 

ՄԵՐ - զի երբ ի սրբոյն ի սահմանէն չեն ի պատկառիլ՝ նա ի մերոյս /ծն. մռոյս/  

ո՞րպէս: - 36. Բայց ինձ Սմբատայ՝ ծառայիս Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս 

գտնուլ զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36. Բայց եւ մեզ 

աշխարհական  հաւտիս պարտ է  մերոց հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ 

Աստուծոյ – 39. եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի – 41. Եւ զիշխանքն դատէ իշխանաց իշխան՝ իշխանաւքն եւ 

իրենց տեսովն. նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն՝ նա 

իրենցովն զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն – 82. 

ՄԵՐՁԵՆԱԼ – Վասն եպիսկոպոսաց՝ որ չմերձենան յաշխարհական գործ – 24. Չէ 

ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան 

մերձենայ /ծն. մեձենայ/ - 24. որ ի յեկեղեցին  անսուրբ իրք չմերձենայ – 37.  Եւ 

յաշխարհական ոք չտան  յեկեղեցւոյ  գործոյ եւ ի բան մերձենալ – 38. 

ՄԶՏՈՒՐ - Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ … ի կալէ եւ ի  մըզտուրէ … իր 

եկեղեցոյն տայ – 45. 

ՄԷԿ,ՄԵԿ - Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք լինին, նա 

հայրապետին եւ այլ  եկեղեցոյն  եւ իշխանաց  ու երկրին տեսովն առնուն  մէկ մի՝ 

յոր հաճին ի լաւն – 8. Եւ տաճկին գինն այսոր երեք բաժնէն մէկն է - 10. եւ շահուն 

տասնեակն մէն տան թագվորին, եւ եկեղեցւոյն ի յիսնէն մէկ մի՝ աւրինաւք: - 12. Եւ 

թէ լաւ կինք յիրմէ ոք երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա  երկու բաժին ծեծվորին է 

եւ մեկ  բաժինն պարոնին – 12. Ոչխարն՝ եփ գառն կամ ուլ բերէ տարեկան՝ ի 

տասնէն մէկն առնու պարոնն: - 13. Եւ է ըղորդ հարկուն սահմանն այս, որ՝ զինչ 

Աստուած տայ հարկատուին, ի հնկէն մէկն է: - 13. Եւ ածուք ու այսպիսիք ի 

տասնէն զմէկն տանն: - 13. Նոյնպես եւ  իշխանքն պարտին զիւրեանցն 

հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել՝ ու ամէն մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած 
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հայրենիքն ուննայ – 14. Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ՝ որս այնէ, նա ի տասնէն մեկ 

տեղոյն տիրոջն տալ – 16. Ապա թէ գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի՝ նա 

տասնեն մէն  տան – 17.  Եւ թէ ձուկն  որսայ՝ նոյնն է՝ ի տասնէն  զմէկն տայ՝ զէդ 

զցամաքոյն որսն: - 17. նա գտնաւղն ի հնկէն զմէկն  տայ նմա - 17.  եւ ի հնկէն մեկն 

գտնաւղին տան եւ տեղոյն տիրոջն: - 17. Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ 

ձեռնադրութիւն մէկ է - 22. Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ  չէ պարտ 

առնուլ. եւ ոչ զմէկ հավատացելոյ – 24. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ 

ինայ երէցն լավ է քան զիսայ կամ այլն անուշաձայն, եւ զմէկն թողուն ու ի մէկալն  

հարկեն – 34.  այլ զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասավոր համարին – 34. Եւ երբ նոքայ 

առնուն՝ նա գան եկեղեցականքն յեկեղեցին ի մէկ տեղ ու բաժնեն. եւ գլխաւոր 

քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս, եւ այլ քահանայիցն ամէն մէկի երկու 

մասն, եւ  աւագ սարկաւագին մէկ բաժին, եւ դպրին կէս բաժին – 34. Եւ 

եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն եւ ի թէմն 

փնտռեն եւ ըղորդեն – 37. Ու զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն բաժինքն սիրով եւ  

անխալապայ՝ որպէս գրել ենք՝ առնու ամէն մէկ զիր բաժինն սալար: - 37. ի վանք եւ 

ի դուրք զամէն մեկ ի յիր սահմանն պահէ: - 38. եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ 

մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ զոր վասն մէր էհեղ, եւ այնով 

միանալ ի մէկ, վասն զի և առաքեալքն ի մէկ կեցան եւ զմեզ ի մէկ ուսուցին – 41. եւ 

մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ ի մէկ 

կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի մէկ հաւատ ի Քրիստոս – 42. զորս թէ յառաջագոյն զայս 

գիտացել էին առաջինքն, նա չէին այրել վասն այս ահիս  քան մէկ անուն: - 42. եւ 

զայլ մնացորդն եփեն ու նստին եւ  ուտեն համընտութեամբ՝ տառապեալ եւ 

հարուստ՝ զէդ մէկ եղբարք: - 44. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն առնու 

ուրախութեամբ եւ սիրով – 45. Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն, որ վասն մէկի մի 

սղալանաց  զայլս չզրկէ: - 47. Եւ փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են՝ մէկն 

ձեռնադրված է ու մէկայլն ոչ – 56. նա չէ թէ վասն կաթողիկոսութեան 

պատճառանաց փոխեցաւ, քանց որ երկու հարկիքն մեկ եղան: - 57. փնդռեցի 

յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ յերեւան է, որ ամուսնանայ, աւելի քան զմէկն – 

61. եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած, եւ աւծութեամբ մէկ են – 66. Բայց ոչ է 

ամէն կարգերն մէկ ազգ - 72.  Եւ այլք հայնց ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն՝ յիրենց 

դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքամչիւր  կերպի – 82. Եւ այլ ցած 

շինականք՝ հեծելվորք ամէն մէկ զիրն կարեն դատել – 83. Եւ թէ նեղածն կանուխ 

տայ հրամանք  եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա  կարեն դնել մէկ դիհն եւ 

մէկալն – 86. Վասն թէ ատեցվոր լինեն մէկն ու մէկն – 87. Ապա թէ յայրկնէն  լինայ 

պատճառն, նա  զպռուգացն յերեք բաժնէն  մէկն տուգանք տայ կնոջն իր  անձինն 

գին – 87. որ ի մէկ տուն չկենան – 89. Ապա թէ զմէկն սպաննէ ու  զմէկն թողու, նա 

զէդ մարդասպան դատեն զինքն – 94. Եթէ երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ, 

ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել, որ մէկին աւգնէ ու խալապալայ այնէ եւ պատճառաւ որ 
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մէկն զմէկալն ծեծէ կամ սպաննէ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն 

կնկանն – 99. քաւէլ  մէկն մեռնի ու երեք տարի ապաշխարէ փաւշամնածն – 104. Եւ 

ոչ է պատեհ՝ որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ կարէ 

զտղայն ի հուն հանել, որ մէջն լինի: - 108. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ երկու քոյր մէկ 

եղբաւր բաժին առնուն. զի երկու աղջիկն մէկ կտրիճ է համարած – 108. Եւ թէ 

կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ  տուն՝ նա այնոք երկու քոյրն մէկ քուրոջ 

բաժին առնուն իրենց: - 109. Բայց թէ կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա 

հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն առնու – 110. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ 

լինի առել, եւ  չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան 

այրկանն – 111. Եւ երբ կարգած քուրվտի կենան՝ դու զերկուքն մէկ աղբայր հաշվէ - 

111. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ 

բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն, բայց սիրով լինի: - 113. Եւ թէ ոչ վասն 

տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել վաճառն՝ նա մէկ  տարին է պոմանն: 

- 123. Եթէ  այրն ու կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամէն ստացուածքն 

անբաժին ընդ իրար՝ նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի, խառն միջեւնէն զիր հոգին 

հոգալ: - 130. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու ազգ պիտի դատել՝ մէկ 

վասն արբեցողութեան … եւ երկու հետ, վասն վնասուն զոր  գործեց – 141. բայց թէ 

ներեն վասն խաղուն՝ նա ի  կէս լինի կամ յերեքէն մէկն – 157. Եւ չէ ի հրամել 

աւրենքս որ  մէկ վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց – 163. եւ թէ 

կուրցնէ՝ նա զինչ աժենայ անասունն՝ նա ի չորս բաժնէն մէկն է  տուգանքն – 169. 

Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ  երկուք ի մէջ՝ նա  երկուքին լինի – 171. ապա իրաւնաւք 

ամէն մէկ զիր բաժինն ուննայ սիրով եւ ի հանգիստ: - 172. Եւ այս ի վերայ մեծ 

անասնոցն ու  երմկի եւ խաշանց եւ  ամենայն չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

ՄԷԿ ԵՐԹԱԼ - Եւ այս ի վերայ մեծ անասնոցն ու  երմկի եւ խաշանց եւ  ամենայն 

չորքոտանեաց մէկ երթայ: - 174. 

ՄԷԿ Է  - եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն գան՝ 

ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ մէկ հաւատ ի Քրիստոս – 42. Եւ այս իրաւունք ի 

երկու դեհն մէկ է՝  ի յայրկանն եւ ի կնկանն: - 86. Նոյնպէս եւ թէ կնիկն պատահի 

պեղծ՝ է նա մէկ է իրաւունքն: - 92. Նոյնպէս եւ թէ կինն լինի՝ մէկ է: - 93. Յաղագս 

ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն գրել ենք ի յառաջ - եւ այս եւ  այն մէկ է - որ 

չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել – 132. Եւ թէ ընդ  խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է 

իրաւունքն – 157.  

ՄԷԿ ԼԻՆԻԼ -- Ապա թէ գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի՝ նա տասնեն մէն  տան 

– 17. 

ՄԷԿԱԼ - Եւ ժողովուրդն  չէ իրաւունք որ ընտրեն՝ թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ 

… եւ զմէկն թողուն ու մէկալն հարկեն – 34. Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք 

եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու դնեն  նա կարեն դնել մէկ դիհն եւ մէկալն /ծն. 
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մէկայլն/ - 86. ու  զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94. որ 

մէկն զմէկալն /ծն. զմէկայլն/ ծեծէ կամ սպաննէ - 99. 

ՄԷԿԱՅԼ -  զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն՝ նա Աստուծոյ շնորհքն ընտրեաց ու մեծ 

արար զնա յեկեղեցին: - 33. Ու թէ հետ այնոր ուրդի, որ գայ մէկայլն ի 

ծառայութենէ, նա իրաւունք է՝ որ թէ  ուզենայ եկածն՝ նա խափանեն զյետի պսակն 

եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48. Եւ փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են՝ մէկն 

ձեռնադրված է ու մէկայլն ոչ – 56. երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն  որ շատ լինի 

հալծել ի վանքն ու ծառութիւն այրել  քամ զմէկայլն – 73. Զայս ի կանոնքս չաք մի 

գրեցաք. ապա զմէկայլն ի սահմանածն գտնոյք  մի ըստ միոջէ: - 73. Եւ ինքն, որ 

ծուռն է եւ պեղծ, նա զամէնն կորսնէ եւ մէկայլն առնու: - 92. ապա թէ մէկայլ այրկէն 

տղայ կենայ՝ նա ի հայրն տան – 106. նա դու զերկու  դանկ ու կէսն աղբաւն տուր, ու 

զմէկայլ Բ դանկ ու կէսն քեւերն – 111. Եւ եզին որ լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս 

վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ լինի … զէդ որ ի մէկայլն գրեցաք – 122. Եւ 

արատն այսոքիկ են՝ որ քըշտան լինի. կամ հարուն, կամ աւեր ծածկած ի  

մարմինն՝ որ մէկայլն չկարենայ ի ժամն տեսնուլ – 126. նա որ յորդորէ զմէկայլն ի 

յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ  նա կէս վնասուն տէր է - 141.  

Եւ կամաւորն այն է, որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ - 155. 

ՄԷԿԶՄԷԿԻ –  մէկզմէկի ուտեն ու անսունքն գերնան – 168. 

ՄԷԿ ՄԻ    -   Տե՛ս  ՄԷԿ 

ՄԷԿՆ ՈՒ ՄԷԿՆ, ՄԷԿՈՒՄԷԿՆ -  Վասն թէ ատեցվոր լինեն մէկն ու մէկն – 87. Եւ 

թէ ատեցվոր լինին մէկումէկն՝ անմեղանք՝ առանց բոզութեան՝ նա պատեհ է 

յերկար ժամանակ փնտռել – 87. 

ՄԷԿՈՒՄԷԿՆ  -      Տե՛ս   ՄԷԿՆ ՈՒ ՄԷԿՆ 

ՄԷՆ - Եւ թագաւորն մէն է՝ որ կարէ դեկան շինել – 9. նա զմեղապարտսն մէն տայ 

սպաննել – 9. եւ շահուն տասնեակն մէն /ծն. միայն/ տան թագվորին – 12. Նշանակ 

եւ պուկ բերդատէրն մէն իշխէ վերցնել: - 12. Մարդ որ մարդ պրկէ՝ ամենն զինչ 

կենա՝ պրկաւղին է, եւ զրհին մէն պարոնին: - 12. Ապա թէ գտնաւղն եւ տեղոյն 

տէրն մէկ չլինի՝ նա  տասնեն մէն /ծն. մեկն/ տան – 17. Եթե եպիսկոպոսն  

կարգաւոր դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն /ծն. 

միայն/ կարէ երթալ գանկտել: - 28. արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ մէն, 

որպէս գրեցաք – 28. Եւ դեռ այն մէն չէ - 40. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, 

քան զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն – 42.  եւ ի յայն աղքատացն եւ 

յաւտարացն ի  պէտքն եւ ի կարիքն դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք չիշխեն այլ  

ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: - 43. նա ամենին տեսովն ու  պատեհովն զիր 

մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. Եթէ այր եւ եթէ կին որ 

եկեղեցական լինի, եւ անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր  ազգէ իր յետմնաց 

անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել. ապա իր ընչիցն մէն /ծն. միայն/ - 49. Եւ թէ աւտար 

լինի յիր ազգականութենէ՝ լաւկ որդեգիր, նա զիր ժամուն եւ զգնայուն իրք՝ զայն 
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մէն /ծն. միայն/ կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49.  ապա թէմին մէն իշխէր, եւ 

զվաներն աշխարհական պարոնայք հոգային – 50. Եւ չէ դեռ այտ մէն /ծն. ամեն/, 

ապա զհաղորդն եւ զպատարագն այլ կու ծախեն: - 53. Ապա երէցն … այլ 

մարմնաւոր գործ չայնէ եւ այլ չգիտենայ յաշխարհի բանէն, քան զեկեղեցինն մէն 

/ծն. միայն/ եւ զժամն: - 76. եւ թէ կարող լինին տէրքն տղայոց՝ նա  զհանդերձն մէն 

/ծն. միայն/ տան – 77. նա Աստուած մէն /ծն. միայն/  կարէ զինք աքսորել – 81. Բայց 

թէ կարգած եւ բաժնած դստերն լինի ժառանկ՝ նա հաւրեղբայրն մէն /ծն.միայն/  ի 

չորք բաժնէ զմէկն առնու – 110. նա զիր իրքն մէն առնու ու ելնէ: - 111. նա չէ թէ զայն 

մէն /ծն. մէկն/  կորսնէ զոր կորոյս – 117. զամանն մէն /ծն.միայն/   վճարէ, նա հերիք 

է: - 124. Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա կնկով ելնէ եւ որդովք. եւ թէ ինքն մէն /ծն.միայն/,  

զինչ ցեղ գնվել է: - 132. ապա թէ իրն մէն /ծն. միայն/  լինի տարածն՝ նա այդ ի 

կասկած է, նա համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ - 136.  ապա թէ  այլ չլինայ 

քշտել՝ նա զանասունն մէն /ծն. միայն/ քարկոծեն: - 137. ի դատաւորին կամքն է, թէ 

վասն իր հոգոյն խղճայ եւ խրատ մէն /ծն. միայն/ տայ: - 141. Բայց չթողուն զինք ի 

փայտն քան աւր մի մէն /ծն. միայն/, ու  ապա տանին թաղեն – 146.  բայց թէ զայնոր 

մէն /ծն. միայն/ լինան առել ու զպահաւղին թողել՝ նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ 

դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147. եւ թէ զբանառածն մէն /ծն. միայն/ տանի՝ 

նա  ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ - 159. զի  ամէն աշխարհս անասնով մէն /ծն. 

միայն/ չկարեն ապրիլ զէտ զթուրքմանն – 169.  Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին 

մէն /ծն.միայն/ լինի տուգանքն – 172. 

ՄԷՆԱԿ    -     Տե՛ս   ՄԵՆԱԿ 

ՄԷՋ - Եւ ոչ է պատեհ՝ որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ 

կարէ զտղայն ի հուն հանել, որ մէջն լինի: - 108. այն հայրն՝ որ շան պէս զիւր միջաց 

բերած որդիքն ուրանայ … նա դատի յԱստուծոյ: - 113. 

ՄԹԽԱԼ - Զամէն իրքն բովանդակ մթխալ մի հաշվէ, ու մթխալն Զ դանկ ի հաշիւ է - 

111. նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի:  - 145. 

ՄԻ /արգելական մասնիկ/ – մի՛ թողուր զիս – 3. Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ 

նստել – 9. մի՛ լիցի թագաւորին յայն ձեռնարկել – 14. չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել 

թէ՝ սինաւռս իմ է, մի՛ հանել  ջուր – 16. Կու հրամայէ աւրէնքս թէ՝ մի՛ դնէր 

պռիստիմոն եւ մի՛ գրավ վասն քո …  երկու երկնաքարերի թէ որ է լավ կամ 

կտրուկ: - 116. Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ 

ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 116.  Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի՝ նա 

մի՛ մատներ զինք – 134. վասն զի հնոյն հրամայածն այս է՝ թէ  զինչ քեզ պեղծ է, դու 

քո ընկերին մի՛ առներ … թէ մի՛ առնէք ումեք, չար փոխանակ չարի: - 144. Ամ մի՛ 

այնէր. ու թէ այնէ, ոք զայս՝ նա դատաւորք աւրինաւք զնոյն պարտին արբուցանել 

անաւղացն: - 144.  բայց մեզ հրամէլ է Քրիստոս՝ թէ մի՛ երդնուլ – 149. Այլ կու 

հրամայէ Մովսէս՝ թէ՝ մի՛ խլեր զհնոց սահմանած սինաւռն քո սինաւռկցերոյն – 

149. Մի՛ ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն – 156.  Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ 
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ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ նա մի՛ նենգել 

մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է - 164. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛ 

գահել, ու նա գահեց, կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ մեռնի՝ նա  թէ պատռեցնաւղն ի 

հասակ կենայ՝ նա վճարել պիտի: - 165. 

ՄԻ /թվ./- Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր  որդիք լինին, նա 

հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն մէկ մի՝ յոր 

հաճին ի լաւն – 8. եւ շահուն տասնեկն մէն տան թագվորին, եւ  եկեղեցւոյն ի յիսնէն 

մէկ մի՝ աւրինաւք: - 12. Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին – 13. Եւ ի շաբաթն  աւր մի 

պարոնին բանի – 13. չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր /գրքում՝ յին/ ապրանացն 

մազ մի առանց իրաւանց: - 21.Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն 

մէկ է, որ՝ զէդ հեզ մի մկրտած լինի՝ նա չկարէ այլ մկրտիլ – 22. նա զիր իրիցուն 

տեղն  մասն մի բաժին  նորայ տան առանց խալապայի – 35. Եւ պատեհ է որ ոք յիր 

ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ մի եղի, եւ յայլոցն 

նոյնպես … իր եկեղեցոյն տայ – 45. Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն, որ վասն  մէկի մի 

սղալանաց զայլսն չզրկէ: - 47. Զայս ի կանոնքս չաք մի գրեցաք. ապա  զմէկայլն ի 

սահմանածն գտնոյք մի ըստ միոջէ: - 73. եւ տայ էրիկն զինչ հետ իր առել լինի ի 

յինք, որ երթայ էրիկն մի այլ առնու: - 84. Ապա թէ ի կնկնէն  լինի՝ նա չտայ այրիկն 

մազ մի՝ ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. նա առնու  այրիկն սալաքարուկ մի, ու գրէ ի 

վերայ – 98. Բայց տարի մի ապաշխարել տան այրկանն – 100. Զամէն իրքն 

բովանդակ մթխալ մի հաշվէ, ու մթխալն Զ դանկ ի հաշիւ է. ու հաշվէ, թէ մայր մի 

կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու քոյր մի՝ նա դու զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն  

տուր, ու զմէկայլ Բ դանկ ու կէսն քեւերն, եւ մնայ դանկ մի՝ զայն մաւրն  տուր: - 

111. եւ երկու դանկ ու կէսն աղբաւրն է, եւ երկու  դանկ ու կէսն երկու քուէրցն եւ 

դանկ մի մաւրն: - 112. եւ թէ չլինի, ու տարի մի յիմէ՝ նա  կարաւղ է տան  տէր 

այլվայ առնուլ զիր տունն – 119. Եթէ ոք մի տուն վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ 

պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. Ապա 

տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է 

համարած – 120. Ու այն որ ի քաղաքի ներքսեւ է՝ կարէ համբերել տարի մի ու այլ 

աւելի: - 120. Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ – 121. զի 

կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի՝ նա դառնայ 

ի տէրն, եւ առնու  զիր դրամն: - 122. Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան աւր մի մէն, 

ու ապա տանին թաղեն – 146. եւ հանչաք մի այլ տուգանք ի դարպասն տայ: -146. 

բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ՝ Գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ, եւ այնէ իրք մի 

ողորմութիւն, որ խղճմտանքն  քաւին: - 150. թէ ու սիրով լինի վնասն՝ նա դեռ չէ 

պատեհ ի փրթման թողուլ, ապա չաք մի տուգնել պիտի, որ պատրաստին ի բան: - 

158. ու թէ գայ ի դաւպաս՝ նա իրաւունք է որ զնա վճարես, եւ առնու դարպասն 

հանչաք մի այլ ի  քեզնէ: - 158. նա իր չաք մի  կարք դնեն ըստ ուժոյն – 166. Բայց թէ 
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ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր  բանիւ 

չքլեալ և ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

ՄԻ /անորոշ դեր./ - Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին 

տան իր արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. ապա թէ  մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր 

կամ հռոքվոր, նա չտան իր՝ քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Գիտել պարտ է 

որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ մի մկրտած լինի՝ նա չկարէ 

այլ մկրտիլ – 22. Եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ …  նա յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի 

չտան – 35. նա վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին՝ նա կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 

57. բայց մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաք մի այլ յաւելցուցաք 

հարկաւորապէս: - 72. նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք 

մի իր – 72. Զայս ի կանոնքս  չաք մի գրեցաք. -73. Ապա յայրկանն 

հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ վասն  ինչ իրաց կու ուզէ 

ժառանգ, կամ թէ ունի հանչաք մի ստացուածք, որ աժէ զպատուիրանազանց 

լինելն – 89. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ 

քրիստոնէութեանն ուրանայ … նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր 

կենայ – 93. Ապա թէ ազգ մի  լինի՝ որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ 

կինն ջանայ ի  յետն – 93. Վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց 

դատախազութեան սպաննէ՝ նա զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95. 

Բայց պարտ է գիտել՝ որ երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են, եւ այն որ տառպել 

աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ՝ նա պարոնին է  ուժն: - 97. զի երբ կնքած 

պսակուեցաւ՝ նա զէտ քրիստոնէի մի  այլ է պսակուն հաշիւն: - 107. կալ զիսայ 

հայրենիքս, ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս՝ ինչվի հանչաք մի ժամ – 129. նա կամ 

դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129. եւ թէ չառնու ու ազտէ՝ նա երբ 

հանչաք մի ծառայէ զինք որ զիր գինն արժենայ, նա իրաւունք ազատէ ի 

ծառայութենէն: - 133. Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի՝ 

նա կարէ զէդ ծառայ մի /ծն. մի այլ/ ուննալ զինք – 133.  Եւ թէ ոչ՝ նա երբ հանչաք մի 

ծառայէ՝ որ զիր գինն հանէ, նա  ազատի: - 133.  եւ հանչաք մի այլ տուգանք ի 

դարպասն տայ: - 146. բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ՝ Գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ 

կենայ, եւ այնէ իրք մի ողորմութիւն, որ խղճմտանքն  քաւին: - 150. թէ ու սիրով լինի 

վնասն՝ նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ, ապա չաք մի տուգնել պիտի, որ 

պատրաստին ի բան: - 158. ու թէ գայ ի դարպաս՝ նա իրաւունք է որ զնա վճարես, 

եւ առնու դարպասն հանչաք մի այլ ի  քեզնէ: - 158.  նա իր չաք մի  կարք դնեն ըստ 

ուժոյն – 166. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ  վկայք աղէկ 

վկայեն, որ իւր  բանիւ չքլեալ և ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

ՄԻԱԲԱՆ - Եւ միաբանք տեղոյն պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ 

կարգովն հայնց, որ զէդ աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ 

իրար անցնեն – 43. եւ զայս անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն, որ 
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աւգտին միաբանքն եւ աւտարքն – 43. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի 

վանքն, նա  այլ իրքն վանացն է - 52. 

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ – Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին  ուննային եւ 

որդիք՝ եւ ի քաղաքս  կենային եւ վասն  այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ 

բաներն. եւ ի հիմայ ի կուսան եւ ի միաբանութիւն վանից աբեղայք: - 20. Նա ի 

հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել 

յաթոռոյն իրացն բնաւ՝ ապա ի միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20.  որ լնուն  

զեկեղեցիս միաբանութեամբ եւ  սիրով ի փրկութիւն  հոգւոյ եւ մարմնոյ: - 40. այր 

կամ կին, որ ընդ իր վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ, ոչ 

իշխէ ի կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի  դուրս աւթել – 44. Եւ եղբայր, որ 

մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն՝ որ ի միաբանութիւնն էած է դիատկով այլ ումեք իրք 

տալ – 72.  նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ 

այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. 

ՄԻԱԿԱՄ - Եւ ի ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ /ծն. միահամուռ/ 

եւ սիրով տան ժողովրդեանն – 35. Պարտ է գիտել, որ  ժողովարան թարգմանի՝ որ 

հաւնիկ լինի ամենայն ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ 

ի մաւր մեր հանգչիլ ի գիրկ – 41. 

ՄԻԱՅՆ - Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր  բաժինն՝ նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ 

բաժնեն ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն /ծն.մէն/, բայց սիրով լինի: - 115. 

ՄԻԱՀԱՒԱՏ – Պարտ է գիտել, որ ժողովարան թարգմանի՝ որ հաւնիկ լինի 

ամենայն ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ ի մաւր մեր 

հանգչիլ ի գիրկ – 41. 

ՄԻԱՆԱԼ - եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի՝ զոր վասն մէր էհեղ, եւ այնով միանալ ի մէկ – 41. 

ՄԻԱՊԷՍ - Եւ յայտ տեղդ հասնի, որ եկեղեցին միապէս խնամաւք դատէ - 95.  եւ ոչ  

միապէս տան զվարձերն: - 173. 

ՄԻԱՍԻՐՏ - Պարտ է գիտել, որ ժողովարան թարգմանի՝ որ հաւնիկ լինի ամենայն 

ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ եւ միահաւատ ի մաւր մեր հանգչիլ ի 

գիրկ – 41. 

ՄԻԱՏԱԿ – նա միատակ վճարէ: - 135.  եւ թէ հրամնաւք լինի հեծել՝ նա զինչ 

արժենայ միատակ վճարէ - 138. Ու թէ անցնել տայ ընդ քարն՝ միատակ վճարէ 

տէրն  ապա թէ գողնայ՝ չորս տակ – 171. 

ՄԻԴՐ - Եւ երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա հայրապետին է հալաւն ու  միդրն եւ 

պառկելիքն: - 52. 

 Ի ԸՍՏ ՄԻՈՋԷ -  Զայս ի կանոնքս չաք մի գրեցաք. ապա զմէկայլն ի սահմանածն 

գտնոյք մի ըստ միոջէ: - 73. 

ՄԻՆՉ – նա  սաստիկ պատուհաս կրէ՝ եւ ի կարգէն ընկնի՝ մինչ որ 

ապաշխարութեամբ քաւէ - 38. 
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ՄԻՆՉ  ՈՐ   -   Տե՛ս  ՄԻՆՉ 

ՄԻՆՉԴԵՌ – որ մինչդեռ հիւանդն աղէկ ուննայ  զիր խելքն՝ նա կոչէ զիր 

ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն – 130. 

ՄԻՆՉԵՒ - Զիրաւունս քո  պահեցի, մի՛ թողուր զիս մինչեւ ի սպառ: - 3. Բայց թէ 

երէցն անպատեհ իրք  ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք 

եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ  զինչ ցեղ որ 

մեղանքն աժենայ:  - 55. 

ՄԻՇՏ - Բայց մեծ իշխանք եւ փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք աշխարհին 

պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք զիրար՝ ի յայս ուղիղ սահմանիս 

պահելն: - 128. 

ՄԻՈՒԹԻՒՆ - եւ այսով մեծ հերձուած եւ կռիւ  ածին ի միութիւնն – 40. զայս 

միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն – 40. վասն   նախանձու եւ ատելութեան 

պատռեցէք զսուրբ եկեղեցի եւ զքրիստոնէութեան միութիւնն – 41. 

ՄԻ՛ ՈՔ - Ի թագաւորի մաւտ մի՛ ոք իշխեսցէ նստել – 9. 

ՄԻՋԱԿ - Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ  ոչ ի կամացն է եւ ոչ յակամայն՝ 

եւ միջակ լինի սղալանքն՝ նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ 

արժենեացն – 154. եւ կէս այն է, որ միջակ լինի փոյթն եւ յանփոյթն: - 173. 

ՄԻՋԵՒՆ – ու թէ չկենայ առել կին որդին՝ նա զիր հարսնից ծախքն ի  խառն 

միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. Եթէ այրն ու կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց 

ամէն ստացուածքն անբաժին ընդ իրար՝ նա  կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի խառն 

միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. 

ՄԻՋՆՈՐԴԵԼ - Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն … նա կէս տղայի 

վճարէ ցհայրն, որչաք որ դնէ նորա զգինքն հայրն՝ եւ զինչ այլ աղչնաւք միջնորդեն: 

- 103. 

ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն 

միջնորդութեամբ /ծն. միջնորդութեամբն/ մարդ սպաննէ՝ նա պատեհ է աղէկ 

ստուգել – 166. 

ՄԻՋՈՑ - Եւ թէ յայն միջոցն այն թողած կինն  մեռնի՝ նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի 

մտնել – 101. Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն՝  մաշի ի յերկու 

դեհացն՝ նա չկայ վճար: - 131. 

ՄԻՍ – նա կուսան ԱԲԵՂԱՅ չիշխէ միս ուտել: - 55. Ապա զմիսն աշխարհականացն 

թողուն, եւ իրենք զիրենց կերակուրն զպատեհւորն ուտեն առանց մսի: - 55. եւ 

զմիսն տառապելքն ուտեն: - 55. Վասն որ ԱԲԵՂԱՅ գաղտաբար միս ուտէ - 60. Եւ 

թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա  զայնպիսին զէդ զիտառ եւ 

ծուռ  մարդ պարտ է դատել – 60. 

ՄԻՏՔ - բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ 

մտաւք – 4. եւ ի յայն այլ երեւնայ որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի, կամ ի միտքն եւ 
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կերպն ի ուրախնայ եւ խնդայ – 157. եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն 

մոռնայ ու ի յետ ձգէ ի մտաց /ծն. մտացն/ - 162. 

ՄԻՐԳ - Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի 

սերմունցն դստակ մի եղի … իր եկեղեցոյն տայ – 45. 

ՄԽԵԼ – Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի 

հասակն  հային եւ ի յայնոր չաքն – 140. 

ՄԽԻԹԱՐԵԼ - ապա պատեհ է որ ուխտիւք եւ պատարագաւք զինք զէդ զսգաւոր 

մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան: - 78. 

ՄԿՐՏԵԼ - Ամենայն որ զմկրտածն  մկրտէ՝ նա կորսնէ զկարգն – 22.  Գիտել պարտ 

է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ մի մկրտած լինի՝ նա չկարէ 

այլ մկրտիլ – 22. Ու իշխեն  պատարագ այնել եւ մկրտել եւ տալ խաղաղութիւն – 66. 

Կարէ աւրինաւք քահանայն մկրտել  զյղի կին, որ թէ մահու կարիք կենայ. բայց եւ  

զտղան այլ պիտի մկրտել, երբ ծնանի – 99-100. եւ ապա կազմէ զինք 

քրիստոնէական հաւատով, եւ մկրտէ - 107. 

ՄԿՐՏԻԼ - Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ մի 

մկրտած լինի՝ նա չկարէ այլ մկրտիլ /ծն. մկրտել/ - 22. 

ՄԿՐՏԻՉ -  եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր 

լուսաւորիչն մեր – 43. 

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ – Վասն մկրտութեան եւ ձեռնադրութեան – 22. Գիտել պարտ է որ 

մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է - 22. Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝ եւ 

զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 74. Վասն յղի կնոջ 

մկրտութեան – 99. զի չէ մաւրն մկրտութիւն տղային ընդունած – 100. բայց ծառայ է 

հետ մկրտութեանն, որ չկարէ բաժնիլ յիրմէ: - 133. 

ՄՆԱԼ - Եւ թագվորն պարտի որ  պահէ զաղքատն. թե ոչ՝ Աստուծոյ պարտական 

մնայ: - 13. նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 

14.  Նա ի հիման կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ 

պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ՝ ապա ի միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20.  

եւ մեք անպարտ մնամք/ծն. եմք/:-36. եւ կէս այլն  մնայ յեկեղեցոյն հրամանաւքն: - 

49.  զի ոչ թագաւորք չմնաց ի Հայք: - 50. ու այլ ինչքն զինչ որ լինի՝ ու այն որ ի 

պռուգացն՝ երէցկնկանն լինի, եւ ի պարոնութեանն ի հրամանքն է մնացել – 52. նա 

այն ի յիր սրտին խեղճն է մնացել: - 62.  եւ մնացելովքն իրենք ապրին, ապա առանց 

խալապայի – 79. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն 

ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100. եւ մնայ աղչկինն ի ծնաւղացն եւ 

յեղբարցն ի հրամանքն: - 103. ու չպիտի  զառողջ սերմն՝ որ ի հաւրէ լինի մնացել՝ ի 

յախտաժէտն խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 108. եւ մնայ /ծն. մնաց/  

դանկ մի՝ զայն մաւրն տուր: - 111.  ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին՝ նա ոչ 

սինաւռնին կարեն գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչ պահվիլ – 170. եւ թող 

այս հաստատուն մնայ՝ որ չզրկեն զիրար – 172. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք 
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մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր  բանիւ չքլեալ և ոչ յիւր ուժոյն 

մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

ՄՆԱՑԱԿԱՆ – նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ 

– 13. մի՛ լիցի թագաւորին յայն ձեռնարկել, այլ  իշխանքն զիրենցն ուննան 

մնացական եւ թագաւորին ուժ տան: - 14. 

ՄՆԱՑՈՐԴ - եւ զայլ մնացորդն /ծն. մնացորթքն/ եփեն ու նստին եւ ուտեն 

համընտութեամբ՝ տառպեալ եւ հարուստ՝ զէդ մէկ եղբարք: - 44. 

ՄՇԱԿ - ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, նա չտան իր՝ 

քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Վասն որ  զիր մշակն ի շատ հալծելոյն եւ 

ծանր վերցնելոյն մեռցնէ - 18. Եթէ  ոք մշակ վարձէ՝ ու առանց խնամոց հանցչաք 

շատ հալածեցնէ ի բան … որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն 

ի վարձն ու ի բանն եւ ի  կարիքն – 19. Բայց աղէկ յիմանալ պիտի զպատճառն՝ թէ 

գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի մշակէ է, թէ յի՞նչ իրաց – 152. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն 

վարձերն՝ ի վերայ տարոյն սղութեան ու լաւութեանն այնեն զնեհն – 173. 

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐ – նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ 

մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 132. 

ՄՈՄ – Վասն որ մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ զիր տունն տանի – 23. 

ՄՈՄԵՂԷՆ - Եթէ ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ … կամ ի մոմեղինէ՝ կամ յայլ իրաց 

գողանայ, նա  զկարգն կորսնէ - 23. եւ առժամայն ի յայն տեղոյն՝  յոր ի մաւտ լինի՝ 

գնեն պատանք եւ մոմեղէն – 139. 

ՄՈՆՈԶՈՆ  - Սարկաւագուհիք ի սարկաւագաց, եւ մոնոզոնք եւ այլ այսպիսիք 

երիցանց ձեռնադրածք՝ սոքա երիցանցէ դատին  եւ աքսորին: - 83. 

ՄՈՌՆԱԼ – որ արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու 

զիրաւանացն ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ ի մտաց – 162. 

ՄՈՎՍԵՍ     -    Տե՛ս   ՄՈՎՍԷՍ 

ՄՈՎՍԷՍ, ՄՈՎՍԵՍ - զի զէդ աւտար է համարած իգաց ժառանգքն յԱստուծոյ 

Մովսէսի բերանով: - 8. Եթէ ոք զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր 

դատաստանն ինք Աստուած է հրամել ընդ Մովսէս – 74. նա զայս Աստուած է 

հրամայել ընդ Մովսէս, որ մեռնի անսղալ: - 76.  Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն – 77. 

վասն որ թէ մարդ զոք մի  աւտար առանց դատախազութեան սպաննէ՝ նա զինք 

նորա  փոխան չարամահ կու այնեն՝ Մովսէսի եւ այլ նախնի դատաւորացն, 

աւրինաւք – 95. Զայս Մովսէս հրամայեաց Աստուծոյ բերանով: - 103. Եթէ այր 

կնկան հանդերձ հագնի՝ նզոված է, եւ թէ կնիկ զայրկանն՝ նոյնն է. ի Մովսէս է 

սահմանած: - 106. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ քըշտէ հաւրն եւ 

իր մաւրն՝ նա մեռանի – 114. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ՝ մարդ որ 

զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ՝ նա անիծած է - 126. զայս 

Մովսէս կու հրամայէ: - 128. եւ զայս Մովսէս Աստուծոյ բերանովն է գրէլ: - 149. զի 

Մովսէս է ասցել թէ երդվիր երդմամբ առ այնպիսին եւ կորոյ – 149. Այլ կու հրամայէ 
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Մովսէս՝ թէ՝ մի՛ խլեր զհնոց սահմանած սինաւռն քո սինաւռկցերոյն – 150. զի թէ 

այսաւր դու քո ընկերին այնես նա յեգուց քո ընկերն քեզ այնէ. Աստուած է հրամել  

զայս Մովսէսի: - 163. 

ՄՈՐԹԻ - եւ մատղուն կէս մորթոյն եւ երկու բաժին ճրագուն վանացն է - 44. եւ այլ 

այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ. եւ յերիցուն մատղէն ամէն մորթին եւ 

յետի կիցքն դմակովն, ու խասապն եւ ճրագուն ի վանքն – 44. Նոյնպես եւ 

զվարդավառն կարեն այնել, ապա մատղենի մորթերն վանացն է: - 45. ապա զինչ 

զենել է՝ սալար զիր իրաւունքն առնու՝ զերին ու զերբուծն ու զմորթին: - 55. եւ ի 

Սահակայն կայր մորթին գրած ու ի հաւս չկայ՝ եւ ես չգրեցի – 76. 

ՄՈՒԽԱՏՐԱՅ - Եւ թէ ոք անհոգցնէ զմուխատրայն /ծն. մուխտրայն/ եւ յուղարկէ 

զմարդ, ու մեռնի՝ նոյնպէս մահապարտ է: - 149. Վասն որ զմարդ ի մուխատրայ 

տեղ յուղարկէ - 151. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ /ծն. մուխատբայ/ տեղ յուղարկէ  

ի բան, ու սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով մեռանի՝ նա արեան տէրն է: - 151. 

ՄՈՒԽԹԱՍՊԱՆ  - եւ  դուքերն եւ մուխթասպնին /ծն. մոխթարնի/ ի վերայ այսոր 

սաստելով ըղորդ պահեն – 126. 

ՄՈՒՆԵՏԿԵԼ – Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ 

շահին՝ թագվորին է. եւ զայս մունետկին /ծն. մոնետկեն/ - 11. 

ՄՈՒՆՋ – Վասն  կուրաց եւ մունջ մարդկանց – 108. Նոյնպէս եւ  զմունջն ոչ է 

պարտ ամուսնացնել բնաւ – 108. 

ՄՈՒՏ/Ք/ - ու թէ չլաւնայ՝ նա յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի չտան – 35. Եւ թէ ոք իր 

ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ 

տեղ մսխէ, նա նզոված է ի սուրբ  հայրապետացն: - 64.  ու զիր մուտքն ի յիր վերայ 

հանեն եպիսկոպոսին տեսովն – 79.  Եւ զհացի ու զգինոյ եւ զայլ հնդերաց նեհն 

պատեհ է, որ թագաւորն ժողովէ զիր  զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի  յամենայն 

աշուն, երբ  տարոյն մուտքն մտէ, որ քննեն եւ տնտղումն այնեն ի մուտն /ծն. 

մուտքն/ եւ ի տարին եւ ի կանուխն եւ յանագան – 127. Եւ գիտել պարտ է, որ այլ 

հալալ կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք՝ քան զայն, որ  մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց 

ծեծ – 128. 

ՄՈՒՐԶ - որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն, եւ՝ երբ մուրզ 

/ծն. մորչ/ հանէ՝ նա ապա ուտվի պտուղն: - 78. 

ՄՌՏԵԼ – Վասն որ թէ եպիսկոոս մռտէ ի հայրապետէն – 23. Եթե  եպիսկոպոս 

մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու գայ  յուղղութիւն՝ նա չկորսնէ վասն 

այնոր իրք: - 23. Վասն որ մռտէ ի  թագաւորէն եւ կամ յիշխանէ եւ անարժան իրք 

ասէ - 25. Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ՝ եւ կամ 

վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. 

ՄՍԽԵԼ - Եւ թէ ոք իր ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ  զսուրբ 

եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ  տեղ մսխէ, նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 

64. 
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ՄՏԱՆԵԼ – քաւէլ գայ տէրն՝ եւ թխտով որոշի ի ծառայէն՝ եւ ապա կարէ մտանել 

/ծն. մտել/: - 25. Վասն թէ ոչ է իրաւունք մտանել ի տուն գրաւկանն – 116.  եւ զէդ ի 

բերդ մտաւ՝ նա փրկեցաւ ի մահվանէ: - 161. 

ՄՏԵԼ – Բայց  վայ՝ ու զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան, եւ ի մեծ 

ատելութիւն մտել /ծն. մտանեն/  առ իրար աբեղայքն եւ աշխարհի էրեցնին – 36.  

նա ապա հաղորդելոյ  կարէ արժանաւորել, որ յեկեղեցի մտէ /ծն. մտցէ/ եւ 

հաղորդի: - 62. Ու թող ի ձեր քսակդ չմտէ ի յայն  հարամ իրացն: - 79. Եւ զայս ժիր 

կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ  պարոնացն, որ ի յայն  ընծայիցն չմտէ ի յիրենց 

տունն – 80. Եթէ  երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել 

… նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99. Զինչ փաւշամնելոյ  

զրոյց կայ՝ թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի. զի՝ թէ մտեն 

ու յետոյ փաւշամնին նա այլ չկարեն ամուսնանալ – 104. Եթէ քեզ ոք պարտք 

պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 

116. թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւատապետք եւ իշխանք ի յամենայն աշուն, 

երբ տարոյն  մուտքն մտէ /ծն. մօտ/ - 127. Եթէ կնկով լինի մտել՝ նա կնկով ելնէ եւ 

որդովք – 132. Եթէ յայգի մտես՝ որ քո չէ՝ նա դու փորովդ կեր,  քեզ հալալ է: - 164. 

Վասն որ անսուն մտէ յայգի կամ յածուք – 167. Եթէ անասունք մտեն /ծն. մտին/  ի 

յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ   վնաս զինչ ու լինի՝ նա պախրէի ու 

գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք, եւ զամէն ազգ գրաստ – 167. 

ՄՏԵՐ – Ու զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն բաժինքն սիրով եւ  անխալապայ՝ որպէս 

գրել ենք՝ առնու ամէն մէկ զիր բաժինն սալար: - 37. Եւ պատեհ է որ ոք յիր  ամէն 

ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյ քթոց մի, եւ ի սերմունցն դստակ մի եղի … իր եկեղեցոյն 

տայ – 45. 

ՄՏՆԵԼ - Բայց տեսնուլ պիտի եւ փնտռել եւ իմանալ զմտնելոյն /ծն. զմտելոյն/,  

որպէսն ի վաձն ու ի ամէն կերպ: - 18. Ու թէ այլ յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, 

որ  ոչ յեկեղեցին մտնէ /ծն. մտէ/՝ եւ զէդ պեղծ եւ անզգամ  մարդ վստահի ձգվի: - 59. 

Ապա թէ ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի 

ներք չմտնէ /ծն. զմտէ/ ու ելնէ հետ այլ ապաշխարաւղացն … նա ապա 

հաղորդութեան արժանի լինի – 61. ուր եւ այր մարդ չմտնէ: - 67. Վասն որ թէ երկու 

էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ թափէ - 99. եւ ապա յեկեղեցի մտնէ /ծն. 

մտէ/  ու հաղորդի: - 100.  Եւ թէ յայն միջոցն այն թողած կինն մեռնի՝ նա  բնաւ ոչ 

կարէ յեկեղեցի մտնել /ծն. մտել/  - 101. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա 

կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ /ծն.զմտէ/ - 163. Վասն որ յայգին 

մտնէ - 164. 

ՄՕՏԵԼ – Վասն որ թէ  երկու էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ  թափէ - 99. 

ՄՕՏԵԼ  ԹԱՓԵԼ    -   Տե'ս  ՄՕՏԵԼ 

  

                                                       Յ 
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ՅԱԿԱՄԱՅ - Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի կամացն է եւ ոչ յակմայն՝ 

եւ միջակ լինի սղալանքն՝ նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ 

արժանեացն – 154. 

ՅԱՂԱԳՍ – Հարկ է՝ փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց  գրել – 36. Յաղագս 

պռիստիմոներոյ – 116. Յաղագս ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն գրել ենք ի 

յառաջ – 132. Յաղագս որ հարբենան եւ խալաբայ ու վնաս այնեն – 141. Բայց եւ 

յաղագս երմկերոյ  գրել պարտ է եւ  գոմշնոյ եւ խաշանց: - 170. 

ՅԱՄԵՑՆԵԼ -  Եւ թէ ոչ՝ որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ ծուլութեան յամեցնեն 

/ծն. յիսեցնեն/ նա՝ զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից՝ 

ասէ տէր – 39. 

ՅԱՅՆԺԱՄ  - Յայնժամ ես ոչ ամաչէի ի զգուշանալ ինձ ի պատուիրանս քո: - 3. եւ 

այս յայնժամ լինի՝ որ կարծեաւք կեցցնվի ի վերայն: - 23. 

ՅԱՅՆԿԻՑ – հայնց որ զիրենց ամէն պէտքն յայնկից ուննային՝ այրկտին ի յայրկտոյ 

վանքն եւ կնին ի կանեց: - 43. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի նզովիցն 

Աստուծոյ վախէ ու զիր իրացն նա է զարատն, եւ յայնկից ի վեր չկարէ գնաւղն 

դարձցնել: - 126. Տե՛ս նաև  ԱՅՆԿԻՑ 

ՅԱՅՆԿԻՑ Ի ՎԵՐ  -    Տե՛ս  ՅԱՅՆԿԻՑ կամ ԱՅՆԿԻՑ Ի ՎԵՐ 

ՅԱՅՆՑ - այլ կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ քաւել – 143. 

ՅԱՅՆՑԵՂ - ապա ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. 

ՅԱՅՆՑՈՐ - եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին 

վզենկի ի յիրքն՝ եւ ոչ յայնցոր /ծն. յայն/  տառպելնայ գնաւղն: - 61. 

ՅԱՅՏՆԵԼ - Եւ թէ տէրն չյայտնի /ծն. յայտնի չլինի/ սպանծին՝ նա չկայ այլ տուգանք 

– 139. 

ՅԱՅՏՆԻ Է - Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի 

քաղաքս կենային – 20. 

ՅԱՆԱԳԱՆ – որ քննեն եւ տնտղումն այնեն ի մուտն եւ ի տարին եւ ի կանուխն եւ 

յանագան /ծն. յանագանն/ - 127. 

ՅԱՆԱՒՐԷՆՔԻ - Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի՝ նա 

կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք. բայց չկարէ յանաւրէնքի /ծն. յանաւրէնք/ ծախել – 

133. 

ՅԱՆԴԳՆԵԼ - եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն եւ 

զպատճառն – 23. Եւ թէ ոք յանդգնի՝ նա ձգվի յաթոռոյն եւ տուժվի ի դարպասն: - 24. 

ապա թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ շարժէ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք 

ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. երբ խիստ յանդգնի, նա ամենին տեսովն ու պատեհովն 
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զիր մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. Ու թէ խալապայ լինի եւ 

յանդգեալ /ծն. յանդգնած/  քըշտէ իրիցուն, նա ձեռքն կտրվի – 55.  Ու թէ այլ 

յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի – 59. եւ թէ յանդգնի յայս եպիսկոպոսն՝ նա ձգվի 

ի կարգէն: - 80. 

ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ – նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ՝ նա ծռութեան եւ 

յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 60. 

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵԼ - եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ 

– 35. եւ զծոյլն Գ հետ խրատ տալով յանդիմանեն – 37. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ 

տալով յանդիմանեն – 72. եւ  Աստուած այն անասնով կու յանդիմանէ զտէրն – 167. 

ՅԱՆԴԻՄԱՆՈՒԹԻՒՆ – չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն գտայ, 

յանդիմանութիւն առ առաջնորդացն եկեղեցոյ – 27. 

ՅԱՆԿԱՍԿԱԾ - Բայց աղէկ յիմանալ պիտի զպատճառն՝ թէ գիշերն է լել 

յանկասկած, թէ ի մշակէ է, թէ յի՞նչ իրաց – 152.  Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի 

փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն – 157. 

ՅԱՆԿԻՑ - եւ ապա յանկից ծնանի այլ մեծ չար – 162.Տե՛ս նաև ՅԱՅՆԿԻՑ 

ՅԱՆՁՆ ԱՌՆԵԼ - Բայց այս  այն է, զոր գրել է առաքեալն՝ թէ յանձն առնեմ  ձեզ 

զՓիբէ՝ քոյր մեր՝ որ է սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 67. 

ՅԱՆՁՆԷ ՀԱՆԵԼ – Վասն որ զկոյս  յանձնէ հանէ - 97. Եթէ ոք  զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ 

ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ  խնամէխաւսւած լինի՝ նա դատաստանն 

զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ 

չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն, թէ 

կալել լինի  զայն զկնիկն, եւ ի յանձնէ հանել – 111. 

ՅԱՆՓՈՅԹ - եւ ի լմանն այս է, որ սպրկիկ անփոյթ լինի այրել, եւ կէս այն է, որ 

միջակ լինի փոյթն եւ յանփոյթն: - 173. 

ՅԱՋՈՂ – որ թէ … այն հալալ գնացաւղն յաջող լինայ /ծն. լինի/ ու զնոքա սպաննէ՝ 

նա չէ արեան պարտական – 143. 

ԱՋՈՂԵԼ - Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ 

զպատուիրանս քո; - 3. 

ՅԱՋՈՂ ԼԻՆԱԼ     -   Տե՛ս  ՅԱՋՈՂ 

ՅԱՌԱՋ – Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ  դատաւորացն  գրել. բուն 

յառաջ զթագաւորացն – 5. Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան 

խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ կամ մռտէ, նա պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին 

դատստնել – 25. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակայ, որ յամեն տարի 

հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն, եւ ուղղեն զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ 

կարգաց բաներն եւ հանեն զծուռն: - 36.  Եւ տեսէք թէ սուրբ հայրն Սահակ քանի  

տարով յառաջ …  զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց … որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց 

հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 41. եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս 

Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր լուսաւորիչն մեր – 43.  զի այն պարտք 
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է, ու յառաջ զայն պիտի վճարել եւ զիր երիցնուն: - 46. Բայց ու եպիսկոպոսն 

պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ 

– 47. Սահման էր՝ որ յառաջ /ծն. առջև/ չիշխէր եպիսկոպոսն վանացն –50. ապա 

պարտ է յառաջ իր ապաշխարութիւն տալ քաշել վասն անհնազանդութեանն – 54. 

Եւ այս հանչաք էր գրած ի կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած, զոր թէ գնացած էր՝ 

նա պատեհ էր: - 62.  Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ  առաջ եպիսկոպոսին 

տանին, որ խաչ հանէ եւ յառաջ ինքն առնու եւ  հարկեւորացն տայ – 63. Յառաջ 

եղենտիարքն են, որ են թագադիրք – 68. եւ տանին յառաջ զթագաւորական 

հաքնելիքն՝ զոր խնդրէ արքայն: - 68. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն  

չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին – 85.  Բայց 

թէ իսկի կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ նա 

չբաժնէ զիրենք քանց մահն: - 85. Ապա թէ բռնվին՝ նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն 

կտրեն, որպէս յառաջ գրեցաք վասն կուսիցն – 103. նա զայս իրենք վասն 

հարկեւորելոյ զպարոնն, գրեցին՝ որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի, որպէս 

յառաջ կարգեցայք ի գիրքս: - 109. որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեաց 

կաննոյն բաժին հանեն – 112. Ով   աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ - զկարասն 

յառաջ կու գրենք – որ թէ  ի նոյն տարին որ գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա լեալ 

է բարի: 124. Յաղագս ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն գրել ենք իյառաջ – 132.  

Եթէ սպանվի մարդ ի  տեղի ուրեք՝ ի լեռն կամ ի դաշտ՝ նա պատեհ է, որ տեղոյն 

մարդիկ յառաջ գան … ու չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. 

ՅԱՌԱՋԱԳՈՅՆ, ՅԱՌԱՋԱԳՈՒՅՆ – նա եղբարքն եւ որդիքն՝ որ յառաջագույն լեալ 

լինին՝ նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. 

զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացել էին առաջինքն, նա չէին այրել վասն այս ահիս 

քան մէկ անուն: - 42. 

ՅԱՌԱՋԱԳՈՒՅՆ   -    Տե՛ս  ՅԱՌԱՋԱԳՈՅՆ 

ՅԱՌԱՋԻ - Եւ սքեմ ուննան ոսկի գրերով՝ ի շլնեստանն բաթտած. եւ զխաչն 

տէրունական շալկեն յառաջի /ծն. յառջեւ/ թագաւորին: - 68. 

ՅԱՌԱՋՆ – Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք՝ եւ ի 

քաղաքս կենային – 20. յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք 

ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին – 43. զի թէպէտ եւ 

յառաջն դրած կենայ՝ բայց ու յետինն պիտի որ շատնան: - 171. 

ՅԱՌՋԵՒ - ապա այնոք որ յառջեւ լինին ծնած, ազատ են, մահ չպարտին, եւ կան 

համարձակութեամբ: - 115. 

ՅԱՐԱՆՑ ԼԻՆԵԼ - զի արք կանայս առնին և կանայք յարանց եղեն – 106. 

ՅԱՐԻԼ – նա արժան է ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ մաւտեւորս պարոնութեան 

ըստ իւրաքանչիւր կերպի յարիլ ի բարին – 64. 
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ - եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր. եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին … եւ զՂազարու 

յարութիւնն – 43. 

ՅԱՒԵԼՆԱԼ - Եւ ապա թէ այլ իրք յաւելնայ, նա տայ ում կամի: - 46. 

ՅԱՒԵԼՑՆԵԼ - եւ չիշխէ ոք` յայն որ առանց թագվորին դիր յաւելցնէ: - 13. եւ վասն 

շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ ոչ զեկեղեցականաց իրաւունս տայ պակսեցնել – 

21. Եւ զինչ այլ յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, նա մեծ վարձք է - 44. ապա թէ 

դիաթէկ այնէ՝ նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ 

պակսեցնել: - 109. 

ՅԱՒԵԼՑՈՒՑԱՆԵԼ - բայց մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաք մի այլ 

յաւելցուցաք հարկաւորապէս: - 72. 

ՅԱՒԻՏԵԱՆ – ու թէ չառնու յանձն, նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի  կարգէն ինչուի 

յաւիտեան: - 59. որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք ու այնէ զինչ իր պիտի – 105. 

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ – նա թէ աւելի բաժին ուզենայ, եւ չբռնէ զինք վճառած ի  

յաւիտենական վճարն, նա  տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. 

ՅԱՒԻՐԵԼ - զի շինել է տված եւ ոչ յաւիրել: - 147. 

ՅԱՒԺԱՐԵԼ - Բայց տեսնուլ պիտի՝ թէ ի՞նչ ցեղ էր յուղարկելն՝ ինքն յաւժարեցաւ 

/ծն. յաւժրեցաւ/ ի գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151. Եւ թէ ինք լինի 

յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն բանին՝ նա չկա մեղ – 152. 

ՅԱՓՇՏԱԿԵԼ – որ երբ զիր հայրն ու զմայրն կորսնէ՝ նա  գայլն ու գազանք կու 

յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 41. եւ այնով ստէ իր ընկերոջն ու խլէ եւ 

յափշտակէ ու վնասէ - 162. 

ՅԵԳՈՒՑ - զի թէ այսաւր դու քո ընկերին այնես նա յեգուց քո  ընկերն քեզ այնէ - 

163. 

ՅԵՏ /նախադր./  - եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ 

թողվաւ, ոչ ի կեանս եւ ոչ յետ /ծն.հետ/  մահու: - 63. եւ յետ /ծն. հետ/ այնոր հաշտի 

այլվայ այրիկն, եւ ուզենայ այրիկն, որ առնու զկինն, նա պատեհ է, որ տան 

ուրախութեամբ: - 90. Յետ /ծն.հետ/  այնոր  որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա յետ 

/ծն.հետ/ Է տարոյն կարէ առնուլ այրիկ: - 91. Եւ թէ յետ /ծն.հետ/  Է  տարոյն գայ 

այրիկն. ու գտնու  այլ այր կնկանն պսակով՝ նա թէ անպսակ է, նա առնու առջի 

այրիկն զկնիկն անսղալ: -91. Բայց որդիքն ի հաւր մահապարտութիւնն բռնվին՝ 

այնոնք, որ յետ անհաւտութեանն են ծնած -115. զի յետ մահունէ կտակն 

հաստատուն է՝ ըստ առաքելոյ: - 130. 

ՅԵՏ /մկբ./  - Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս 

եւ թէ քշտան լինի ու բեռին  գրաստ լինի՝ նա  դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր 

երթայ – 121. նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է - 131. Բայց թէ իսկի 

ներողութիւն  լինի՝ որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ 

գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն – 138. որ արհամարհէ ոք 
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զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն  ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ 

ի մտաց – 162. 

ՅԵՏ ԴԱՐՁՆԵԼ  -    Տե՛ս  ՅԵՏ 

ՅԵՏԵՒ -  Բայց ու եպիսկոպոսն պատեհ է  աղէկ տեսնու, որ չլինի՝ որ վասն 

խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ, ու յետեւ ի դատապարտութիւն ընկնի 

յԱստուծոյ կամ ի հայրապետէն – 47. Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ 

տեսնու եւ փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48. Զի թէպէտ եւ յառաջի 

կանոնքն չկայր  այս որ կարէ վասն անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ վասն 

անճարակութեան, որ տեսան որ այլ մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 

84.  Բայց թէ ի զարկուց ժամն չմեռնի, ու երկու աւր ապրի՝ նա  այլ տուգանք չտայ, 

թէ յետեւ մեռնի – 134.  եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու 

գայ՝ նա  թէ այլ յետեւ մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ - 

145. 

ՅԵՏԻ - Եւ ի ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ եւ  սիրով տան 

ժողովրդեանն – 35. եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ. եւ յերիցուն 

մատղէն  ամէն մորթին եւ յետի կիցքն դմակովն, ու խասապն եւ ճրագուն ի  վանքն 

– 44. նա խափանեն զյետի պսակն եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48. Եւ չկարէ այլ 

երէց զյետի արձակման աղաւթքն ասել – 63. նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն 

ի  յետ տան – 77. 

ՅԵՏԻՆ - զի թէպէտ եւ յառաջն դրած կենայ՝ բայց ու յետինն պիտի որ շատնան: - 

171. 

ՅԵՏՄՆԱՑ – նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն  մնացական մնայ – 

14. Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ  անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ 

ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել – 49. Ապա թէ բաժնած լինի, 

եւ կնկանն  ճանչած ի յետ՝ նա իր ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, զոր դնէ: - 130. 

Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք՝  նա զոր 

լինի հոգւոյ կնոջն՝  լինի տիաթկովն, եւ որ չլինայ՝ նա կնկանն յետմնացացն է: - 131. 

ՅԵՏՈՅ - Եթե  եպիսկոպոսն մռտէ ի հայրապետէն` եւ յետոյ զղջանայ ու գայ 

յուղղութիւն՝ նա չկորսնէ վասն  այնոր իրք: - 23. զի՝ թէ  մտեն ու յետոյ փաւշամնին 

նա այլ չկարեն ամուսնանալ – 104. 

ՅԵՐԵՒԱՆ – փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ  տեսի որ յերեւան է, որ 

ամուսնանայ, աւելի քան զմէկն – 61.   Տե՛ս    նաև    ԵՐԵՒԱՆ 

ՅԵՐԿԱՐ – Հարկ է՝ փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց գրել, եւ զայս արժան է 

զյերկար սահմանն ի սրբոյն Սահակայ գրենացն ուսանել: - 36. Եւ թէ ատեցվոր 

լինին մէկումէկն՝ անմեղանք՝ առանց բոզութեան՝ նա պատեհ է յերկար ժամանակ 

փնտռել – 87. 

ՅԵՐՋԵՒ - ու թէ յերջեւ /ծն. յառջեւ/ գտվի առ ոք՝ Է պատիկ տուգնվի: - 11. 
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ՅԻՄԱՆԱԼ – նա երթայ առ եպիսկոպոսն՝ եւ երբ յիմանայ եպիսկոպոսն՝ նա զինչ 

կամենայ կարէ այնել – 31. եւ զամէնն այդ ձեւովդ յիմացիք: - 79. Բայց աղէկ 

յիմանալ պիտի /գրքում՝ պետի/  զպատճառն – 152. եւ յիմանան /ծն.մտնան/  թէ այն 

ծառն քանի արժենայ, եւ թէ  որչաք պտուղ կու  տայր ի տարոջն – 161. 

ՅԻՄԵԼ - եւ թէ չլինի, ու տարի մի յիմէ /ծն.յամէ/ ՝ նա կարաւղ է  տան տէրն այլվայ 

առնուլ զիր տունն, եւ զնորա՝ զինչ որ տուել է՝ նա դարձցնէ: - 120. Ապա ջաղացք եւ 

խանութք եւ հայնց իրք, որ  կապալ բերէ՝ նա չէ պատեհ որ  յիմէ /ծն. յամէ/ վճարն, 

ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն կամաւք լինի յիմելոյն 

պոմանն: - 120. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի պահ տվածն՝ վասն 

յիմելոյ՝ նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. 

ՅԻՄԵՑՆԵԼ - Գրած է յաւրէնքս, որ թէ ոք  գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ 

զհայրենիք շահի՝ նա տէրն որ կորոյս, թէ յիմեցնէ /ծն.յիմցնէ/  ի յինք չտալով, հայնց 

որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու, նա չէ թէ զայն մէն 

կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն վճարէ, զամէն աւուր, զոր 

յիմեցուցել լինայ. քաւել թէ պարոնութեան հրամանաւք լինայ այրել զյիմեցնելն /ծն. 

զյամեցնելն/ եւ դարպսով: - 117. Այսցեղ լինի եւ թէ կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի 

հանդերձից կամ այլ իրք զինչ ու լինի՝ նա պակասն ի յայնոր քսակն է, որ կորոյս եւ 

ի վերայ յիմեցնաւղին, որ վճարէ զխաստն զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ: - 

117. 

ՅԻՄԵՑՈՒՑԵԼ - զոր յիմեցուցել լինայ – 117. զոր յիմեցուցել լինայ:– 117. 

ՅԻՄՆԱԼ – Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա են՝ որ ասպարս և 

վահանս, կմբրաւոր շալկեն, զոր կու յիմնամ որ բազկնոց պրացալն է: - 69. նա 

յորժամ յիմնայ /ծն.իմանայ/  կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ 

յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. Թէ մահ կենայ՝ նա յիմնան  պատճառն եւ 

զմախանքն թէ յումնէ է - 141. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն՝ նա 

իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու, թէ յիմնայ որ առ քեզ այլ լինայ լել: - 167. 

ՅԻՆ - /սխալ ձև է, պետք է լինի յիր/   -   Տե՛ս   ԻՐ 

ՅԻՇԱՒ - Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա  ոսկի՝ զինչ շահին՝ 

թագվորին է - 11. Ապա թէ չարկամ յիշաւ այնէ /ծն.անէ/,  ու տանի զամըննին եւ  

առնաւղին այլ ի հետ՝ նա չպարտի վճար – 159. 

ՅԻՇԱՒ ԱՅՆԵԼ   -     Տե՛ս    ՅԻՇԱՒ 

ՅԻՇԵԼ - Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ մեղաց 

թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի: - 4. Եւ 

ոչ յիշել զՔրիստոսի հրամանքն զոր հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն Պետրոս՝ թէ  

դու ես վէմ – 40. 

ՅԻՇՈՒԵԼ  -     Տե՛ս   ՅԻՇՎԵԼ 

ՅԻՇՎԵԼ,ՅԻՇՈՒԵԼ - Բայց եւ զյիշուելոյն եւ զշահերոյն բաժնելն պատեհ է՝ որ 

գրենք: - 11. Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն դիպան, նա 



521 
 

ոսկին թագվորին է անհնար – 12. Եւ այս ի վերայ ամենայն ազգ եկեղեցականի 

յիշվէ՝ ի մեծ եւ ի փոքր: - 38. Եւ այլ հրամայէ աւրէնքս, որ այս հայրենէտրութիւնս ի  

հաւրն դեհաց ինչվի չորս երեսքն յիշվէ - 110. եւ թէ այսոք չկենան՝ նա ի 

հաւրեղբայրն եւ ի հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս երեսքն յիշվէ հայրենէտրութիւնս: - 

110. Վասն որ չարկամ յիշվէ ու իրք տանի – 118. Եւ թէ ոք չարկամ յիշվէ /ծն. յիշվի/ 

ումեք իրք տանի … նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր, որ զիր իրքն 

ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն է իրքն՝ նա առնու անյապաղ զիր 

իրքն – 118. Բայց դարձ իրացն թէ լինի՝ նա հարսնից ծախքն չդառնայ, եւ ոչ յիշուի 

/ծն. յիշվի/ բնաւ: - 131. Եւ թէ չարկամ յիշվէ /ծն.հիշվի/ կամ ծեծէ ու տանի՝ նա չտայ 

վճար: -147. Վասն որ յիր ընկերոջ յերկիրն յիշվէ - 149. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ 

ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ … նա նզոված է - 149. 

ՅԻՍՈՒՆ - եւ շահուն տասնեակն մէն տան թագվորին, եւ եկեղեցւոյն ի յիսնէն մէկ 

մի՝ աւրինաւք: - 12. Եւ թէ ոչ՝ նա տայ հաւրն յիսուն դրամ, ու պսակվի ընդ ինք 

անբաժնելի: - 97. 

ՅԻՍՈՒՍ   -    Տե՛ս    ՅԻՍՈՒՈՍ  ՔՐԻՍՏՈՍ 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ - եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն 

մերոյ Յիսուսի  Քրիստոսի – 41. 

ՅԻՍՏԱԿ – նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

ՅԻՍՏԿԵԼ - Ամ թէ յիստկի, նա  լաւ է ու շահած լինի  երկու դեհն – 50. 

ՅԻՐԱՐ -  եթէ երկու մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք լինին՝ նա 

տուգանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. եւ յիրար տան իրաւնաւք՝ որ կամ ուննայ զկինն 

զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 92. Վասն որ թէ երկու էրիկ յիրար  կռիւ 

մտնին ու կնիկն մօտէ թափէ - 99.  երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ – 99. Եթէ 

երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ ի մէջ մտել … նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99. Քահանայ՝ որ զայս այնէ որ 

անհասակաց պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ ակամայ՝ առանց յիրար հաճելոյ 

հավնել են բռնադատութեամբ ազգացն՝ պսակէ՝ նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

ՅԻՐԱՐ ԱՆՑՆԵԼ   -    Տե՛ս     ՅԻՐԱՐ 

ՅԻՐԱՐ ՏԱԼ         -    Տե՛ս     ՅԻՐԱՐ 

ՅՂԱՐԿԵԼ - Գող եւ ծեծվոր չէ  պարտ յղարկել թագվորին – 12. Եւ զոր իշխան՝ որ 

յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս է շահն ընդ պարոնն: - 12. Եւ ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք՝ 

ու բռնվի, նա պարոնն պարտի որ գնէ - 12. երէց ի հեծման մարդ յղարկէ /ծն. 

յուղարկէ/ ՝ թե շուտ գնա ի յինա բանն – 32. եւ յղարկաւղն /ծն. յուղարկողն/  

սպաննաւղ է երկու ցեղ: - 33. 

ՅՂԻ – Վասն յղի կնոջ մկրտութեան – 99. Կարէ աւրինաւք քահանայն մկրտել զյղի 

կին, որ թէ մահու կարիք կենայ – 99. Վասն որ  զարկնէ  յղի կնոջ որ զտղայն ձգէ - 

103. Նոյնպես եւ զյղին ձգեցվոր այնէլն կամաւոր պատճառանաւք: - 174. 
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ՅՂՐԿԵԼ - Ապա թէ ոչ՝ նա յղրկեն /ծն. յուղարկեն/ առ ինք երկու եպիսկոպոս՝ ու 

կոչեն զինք Բ ու Գ հետ – 23. Եւ թէ ոք տայ  զիր ձի մարդոյ ի բան … եւ յղրկէ /ծն. 

յղրկես/  ուրեք ի բան, եւ նա  տանի ի ջուր, կամ ի կապ, կամ ի փոս … որ վնասի 

կամ մեռնի՝ նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 164. 

ՅՈՀԱՆԷՍ   -    Տե՛ս    ՅՈՀԱՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ 

ՅՈՀԱՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ -  եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է  սահմանել 

սուրբ Գրիգոր լուսաւորիչն մեր – 43. 

ՅՈՀԱՆՆԷՍ  -    Տե՛ս    ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 

ՅՈՀԱՆՆԷՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ   -   Տե՛ս  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ 

ՅՈՅԺ -  Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս քո, ի պահել ինձ յոյժ: - 3. Բայց ինձ 

Սմբատայ՝ ծառայիս Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ եղեւ յայս  տեղիս գտնուլ զսրբոյն 

Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36. 

ՅՈՅՆՔ – սուրբ հայրն Սահակ քանի տարով յառաջ, երբ դեռ Յունաց գրովն 

վարէաք, զգուշացոյց զմեզ … որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն 

իրենց  տաւն կու այնեն – 41. 

ՅՈՅՍ – ու այն է իր յոյսն ու ապրանքն: - 158. 

ՅՈՉ ԿԱՄԱՅ - եւ թէ յոչ կամայ սպաննէ՝ երկու ձեռսն կտրվի եւ զարեան գինն 

վճարէ - 10. Եւ թէ յոչ կամայ /ծն. կամաց/ լինի սպաննութիւնն՝ նա կէսն այսոր է գին 

որ ի դարպասն տան – 10. Եւ թէ յոչ կամայ լինայ՝ հնար չկայ. զկէս գնոցն տայ 

ազգին՝ եւ տուգանք: - 11. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ 

տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար՝ չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ 

թէ կամաւք ու յոչ կամայ – 135. Վասն յոչ կամայ սպաննութեան  - 143. Նոյնպէս եւ 

թէ յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա դեռ կամաւոր է համարած, եւ 

երբ խիստ ողորմութիւն այնեն իր՝ նա զկէսն տուժի. եւ թէ  յոչ կամայ լինի՝ նա կէսն 

է - 156. 

ՅՈՉ ԿԱՄԱՅՆ - եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն քահանայութիւնն 

ընդունած, եւ ոչ  եկեղեցեաց աւրհնէքն՝ եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն եպիսկոպոսին 

հակառակութեամբ եւ յոչ կամայն /ծն. կամաց/ այնէ: - 28. եւ ի յայտ տեղդ մեծ 

փնդռաւղութիւն պիտի, եւ հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի յաղչկնին, եւ յոչ կամայն 

խրատումն այնել, եւ կամաւքն՝ ներումն: - 97. Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ՝ ի  

կամայն է եւ ի յոչ կամայն: - 153. նա դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն զնոքա 

սպաննէ՝ նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. Ապա թէ տղայ 

լինի՝ նա ի հասակն հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք գրել ի 

ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ. եւ չարութիւնն ու ի յոխն՝ եւ կամայն եւ ի յոչ կամայն – 157. 

ՅՈՉ ԿԱՄԱՑ - եւ թէ կամաւք էր ու վասն  չարութեան՝ նա զվզենն  վճարէ ու կամ  

զինքն այրեն. եւ թէ յոչ կամաց՝ ի հեռուէ բերէ հողմն՝ նա զկէսն, եւ թէ ի մաւտէ՝ նա 

միատակ վճարէ: - 135. Ապա թէ ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի՝ նա այն 
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ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ յոչ կամաց լինի՝ նա 

այլվայ կէսն է տուժանացն: - 156. 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ    -  Տե՛ս   ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ, ՅՈՀԱՆՆԷՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ  - Եւ թէ Յոհաննէս 

աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի 

դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ – 57.  Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ … 

զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի  յԵփեսոսէ ի  

Կոստանդինուպաւլիս փոխել – 65. 

ՅՈՐԴՈՐԵԼ - Եւ կենան երկեղած յԱստուծոյ, եւ զամէնն ի բարին յորդորեն եւ 

զչարն լռեցնեն: - 37. Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան 

զիրենք եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ  ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն 

փրկութիւն – 38. եւ քանի ու կարէ յորդորէ զինք՝ որ  դառնայ յըղորդն – 93. Բայց մեծ 

իշխանք եւ փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք  աշխարհին պարտին յորդորել միշտ 

զթագաւորն եւ իրենք զիրար՝ ի յայս ուղիղ սահմանիս պահելն:  - 128. նա որ 

յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս 

վնասուն տէր է - 140. 

ՅՈՐԺԱՄ – նա յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ 

յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. եւ յորժամ գան ի դատաստան, նա առնու 

անսղալ: - 128. եւ յորժամ կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել զպարտն՝ նա 

ազատ է /գրքում` ազատէ/: - 133. 

ՅՈՒԴԱՅ - զի զԱստուծոյ իրաւունս ծախեց Յուդայի պէս: - 20. 

ՅՈՒՂԱՐԿԵԼ - Եւ թէ ի հեռու տեղաց լինայ՝ նա յուղարկեն երեք եպիսկոպոսունք 

որ երթան փնդռեն յիր վերայ – 58. նա զինչ ուննան առնուլ պիտի, ու յայն սուրբ 

տեղն յուղարկել – 78. Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր 

գործ եւ չլինայ յինք կրթած,  ու վնասի՝ նա այն պարտական է եւ մահապարտ: - 149. 

Եւ թէ  ոք անհոգցնէ զմուխատրայն՝ եւ յուղարկէ զմարդ, ու մեռնի՝ նոյնպէս 

մահապարտ է: - 149.  Վասն որ զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու  

սպանվի՝ եւ կամ որոգայթով մեռանի՝ նա արեան տէրն է: - 151. Բայց տեսնուլ 

պիտի՝ թէ ի՞նչ ցեղ էր յուղարկելն՝ ինքն յաւժարեցաւ ի  գնալն, եւ թէ ի կահրա 

յուղարկեցաւ: -151. նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն, եւ զտալն ու 

զյուղարկելն եւ թէ ինչ ցեղ էր …  նա թէ յուղարկաւղին ատորցնելոյն լինի լել նա 

պատռեցնաւղին մեղ չկայ – 165. 

ՅՈՒՆԱՐԷՆ – որ է յունարէն պերիտուտ: - 56. 

ՅՈՒՍՈՒՄՆ ԼԻՆԵԼ - Եւ յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի բան 

մերձենալ, քաւէլ զիրենց որդիքն՝ որ յուսումն լինին: - 38. 

ՅՈՒՍՏԻԱՆՈՍ – Յուստիանոս կայսրն կամեցաւ …  զՅովհաննէս աւետարանչին 

զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել- 65. 
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ՅՈՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ – յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր  հայրապետք 

ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին – 43.                                            

 

                                      Ն 

  

  

ՆԱ /Աստուած/  - Երանի ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա, բոլորով սրտիւ իւրեանց 

խնդրեսցեն զնա: - 3. Զի ոչ թէ  որ գործեն զանաւրէնութիւն, ի ճանապարհս նորա 

գնասցեն: - 3. 

ՆԱ /դերանուն/   -  Եւ զնոցին դատաստանն եւ զիրաւունքն գրեցաք – 5.  Եւ ի կռիւ 

ուր թագաւորն ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա չէ պատեհ այլ մարդ սպաննել – 9. 

Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ՝ նա նորա արեան վրէժխնդիրն 

թագավորին է-11. եւ զայլն ի յայլ դատաւորքն թողու՝ որ նոքա հոգան: - 11. Եւ նոքա 

զիրենց տասնեակն տան յիրենց եկեղեցեացն: - 12. «նա գտնաւղն ի հնկէն զմէկն 

տայ նմա, եւ թագվորին  տասնակ – 17. Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն 

այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ՝ նա զնորա                                            /ծն. 

զնարա/ մազն տալ փետել՝ ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. որ զիր 

աշխարհավարութիւնն նոցա /ծն.նացա/ թտպրով այնեն – 27. նա երթայ առ 

եպիսկոպոսն – 27. Զէդ երբ մարդ կացին ածէ ու ճուղ կտրէ՝ նա անցնի կացինն եւ 

ընկերոջն դիպի ու սպաննէ, եւ գան ազգն նորա /ծն.նարա/  եւ ասեն՝ թէ կամաւ 

սպաններ: - 33. նա անցնի եւ մարդոյ դիպի ու մեռնի – 33. զի այն որ մեծ է քան 

զմէկայլն՝ նա Աստուծոյ շնորհքն ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33. նա 

յիր իրիցուն տեղն  մասն մի բաժին նորա /ծն.նարա/  տան առանց խալապայի – 35. 

Եւ արդ, այս է սահման կարգած քահանայիցն, որ որ այնէ՝ նա սուրբ եւ 

արժանաւոր է քահանայութեան. ապա որ չայնէ՝ նա զվրէժ դատաստանիս թող խմէ 

ըստ աւրինացս – 36. Ամա ով  ուզէ որ ուսնի՝ նա թող անտի ուսնի – 36.  Եւ որ վասն 

իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ՝ նա սաստիկ պատուհաս կրէ՝ եւ ի 

կարգէն ընկնի – 38. Եւ թէ ոչ՝ որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ ծուլութեան 

յամեցնեն  նա՝ զարիւն նոցա եւ  զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից՝ ասէ 

տէր – 39. զի երբ յիրացմէ կու քակտեն՝ նա ու ի նացմէ կու քակտինք – 40. նա նոքա 

/ծն. նաքա/  ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն յայլ հալծնաց գործերն հանեն – 

43. եւ որ շլատնայ ու չտայ, նա ապաշխարելոյ է արժան: - 44. Փիրիսկոպոսն չունի 

իշխանութիւն  որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն խափանէ. ապա զքահանայ 

կամ զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ այլոց տեսով բանադրել: - 47. 

Նա գրած է հիմայ՝ որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ  յեպիսկոպոսն թողու զվանքն 

իր ապրնաւքն՝ նա աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52. 

կաթողիկոսն չլսէ նոցա - 57. Եւ չկարէ բնաւ ինք ի յիրմէ կաթողիկոս ձեռնադրել. 

քաւէլ ի նոցմէ ձեռնադրին բազմաց ընտրաւղութեամբ: - 58. Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ 
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/ծն. նոցանէ/՝ նա կարեն ժողովել եպիսկոպոսունքն եւ ձեռնադրել կաթողիկոս: - 58. 

Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի՝ զինչ ու լինի կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ 

առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ տան – 59. Եւ թէ դիմադարձել է այն յորոյ կապած է,  նա 

ով որ արձակէ կամ կարգ տայ՝ նա ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի 

կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 60. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ 

եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել 

ինչ ի պետքս է  նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա  կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. 

նա ապա հաղորդութեան արժանի լինի – 61. փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ 

տեսի որ յերեւան է, որ ամուսնանայ, աւելի քան զմէկն, եւ որ շնայ՝ նա ելած է ի  

քահանայագործութենէ բնաւիմբ - 61.  քահանայ, որ բոզնայ, նա Ժ տարի 

ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել, որ 

յեկեղեցի մտէ եւ հաղորդի: - 62. Եւ որ ընդ սահմանն ի  դուրս այլ կին առնու, նա Ե 

տարի ի դուրք կենայ ի յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ - 62. Եւ թէ սարկաւագն, որոյ 

կինն բոզնայ՝ նա թէ թողու զբոզ կինն՝ նա կարէ երէց լինել – 62. որ եւ նոքա /ծն. 

նաքա/ եւս կարեն քարոզ ասել կանանց – 67. Եւ սքեմ է նոցա հաւատավորացն –67. 

Եւ գործ է նոցա աւծել զդասս թագաւորացն – 67. Եւ ի նոցանէ մանտատորք լինին: - 

69. Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի 

քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ - 71. 

Վասն անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց – 72. Հարց անապատաւորաց եւ 

նոցունց եղբարց  սահման, զոր եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ  – 72. Եւ եղբայր, որ մեռնի, 

նա չկարէ յայն իրացն՝ որ ի միաբանութիւնն էած է դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 

72. նա թէ աւելի բաժին ուզենայ՝ եւ չբռնէ զինք վճառած ի յաւիտենական վճարն, 

նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. նա կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  զնորայ 

/ծն.նարա/  գործն ի յայն տրտնջաւղն տան՝ որ  այնէ. բայց հայնց՝ որ ընդ պոման եւ 

ընդ զմարթեցնելոյ չաւիրէ զամէնն, ապա լոկ ահռեցնել այսով զնա: - 73.  եւ այս է 

դատաստանն նոցայ – 74. Ապա թէ հուքրելով լինի վասն պղծութեան՝ դու արա 

նմա զէտ զանարգանացն որ գրեցաք – 75. Նոյնպէս եւ թէ վասն ահու, նա դեղդրեն 

զնա  գիտնական վարդապետք: - 75. Եւ թէ ուսցնաւղն լինի տառապեալ՝ նա թէ իր 

կամաւքն զիր վադպետն քընքշեցնէ եւ տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է 

հոգեւոր սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. Եւ թէ եկեղեցւոյ 

կամ ի տանէ քար ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա՝ թէ  տուն լինի՝ քակեն զինք, ապա թէ 

եկեղեցի՝ նա մայր է մեր եւ իր սուգն իր հերիք է - 78. զի նոքա ձրի բարեխաւսեն մեզ 

առ Աստուած: - 80. Կու հրամայէ աւրէնքս … որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի 

հասել՝ նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի 

իրք ուտել – 80. Ապա երբ խիստ թոյլ տվի՝ նա չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու 

զիր պէտքն: - 80. Եւ իշխան՝ զոր ինք թագաւորն լինին  իշխանացուցել, նա ինք 

կարէ ձգել – 81. Բայց զայլ ինքնակալք, որ ինքեանք չլինին իշխան դրել, նա չկարէ 

առանց այլ իշխանաց՝ որ իր ընկերք լինին՝ ոչ զնա աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81. 



526 
 

նոյնպէս եւ թէ նախարարնի լինի՝ նա իր ընկերքն դատե զինք, եւ առանց իր 

ընկերաց չկարեն ձգել  զնա - 82. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ 

լսել՝ նա իր ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին – 85. Եւ թէ 

ծառայ  երթայ կինն յայրկանն ի  տանէն՝ նա  զգինն  այրիկն տայ. եւ թէ ի ծնաւղաց 

եւ կամ ի յեղբարց, նա նոքա /ծն. նաքա/  տան: - 86. նա շատ դատաստան եւ 

իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ – 91. եւ նա կարէ ամուսնանալ այլ  այրկան: - 

92.  նա մեծ վարձք ուննայ: - 93.  որ նա զիրն աղէկ ունէր՝ ու անկարիք կայր՝ եւ զինչ 

ունէր նա յիր ձեռքն կայր – 93.  վասն  զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց 

դատախազութեան սպաննէ՝ նա զինք նորա /ծն. նարա/ փոխան չարամահ կու 

այնեն – 95. ու այրկանն կամաւք խրատվի կինն՝ քան նորա /ծն. նարա/ ձետն 

աժենայ, եւ այս քիթն լինի: - 96. Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու 

կին առնու՝ նա յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ 

յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին – 101. եւ ինքն առնու իւր այլ կին և տա թուղթ 

արձակման նորա - 102. Ապա թէ ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն՝ նա 

ծնաւղքն զնորա /ծն. նարա/  փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102.  

Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն … նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն, 

որչաք որ դնէ նորա /ծն.նարա/  զգինքն հայրն – 103. Կու հրամայէ աւրէնքս՝  մարդ 

որ նոր կին լինի առել, նա  ի կռիւ չերթայ ի հեծել, որ տարաժամ սուգ չլինի կնոջն:-

103. Եւ եպիսկոպոսն որ հրաման  տայ կամ թուլացնէ զայս՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 

104. եւ երբ զիր հասակն առնու, որ ԺԵ տարին լինի՝ նա կարէ թողուլ զկինն ու 

ասել, թէ ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105.  նա ինք տայ Աստուծոյ  պացխուն 

– 106. թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի նոցանէ /ծն. ի յիրենցմէ/ թոռունք՝ նա 

յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք թոռունքն – 110. 

Կանանց ժառանգութիւն՝ նա այս է հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլս, զոր այրկանն 

գրեցաք: - 110. ապա թէ ոչ՝ նա զիր իրքն մէն  առնու ու ելնէ: - 111. Այլվայ կու 

կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու  պնդէ, որ  այն հայրն՝ որ շան պէս զիւր միջաց բերած 

որդիքն ուրանայ … նա դատի յԱստուծոյ: - 113. եւ  թէ չլինի, ու տարի մի յիմէ՝ նա 

կարաւղ է տան տէրն այլվայ  առնուլ զիր տունն, եւ զնորա՝ զինչ որ տուել է՝ նա 

դարձցնէ:  - 120. եւ նա զիր դեկանն ի ծախաւղէն առնու անյապաղ – 121. Եւ թէ գնէ 

ի  հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա անցած  լինի, նա երբ 

ժամն գայ՝ նա ի ծախաւղն դառնայ – 123. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ  ի 

նզովիցն Սատուծոյ վախէ ու զիր իրացն նա է զարատն – 126.  նա կոչէ զիր 

ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն – 130. Եւ  թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ 

քրիստոնէ  լինայ նա  չկարէ արգելել – 132.  Եթէ ոք զիր դուստրն վասն 

աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի՝ նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք – 133. եւ  

յորժամ կարենան ծնաւղքն  կամ ազգն վճարել զպարտն՝ նա ազատ է /գրքում՝ 

ազատէ/: - 133. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել՝ նա կարաւղ է - 133.  

Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ  ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի  քենէ, 
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նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա  քարկոծեն զինք ու  զիւր տէրն – 137. 

Նոյնպէս եւ թէ անսունքն զիրար սպաննեն, նա թէ ասցած լինայ նորա /ծն. նարա/՝ 

թէ  բռնէ զքո անսունն՝ քշտան է, եւ նա չլինայ բռնել՝ նա զայն անսունն ի սպանծին  

տէրն տան – 137. Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ  անսունն ընգնի ի ներս՝ նա  զայն 

կոտրած անսունն  առնու հորոյն տէրն՝ եւ զէդ որ էր անարատ՝ վճարէ նորան /ծն. 

զնարայն/ թէ անսնով եւ թէ դրամով: - 137. Ապա թէ մարդ սպաննէ՝ նա տայ 

զարեան գին, կամ զինք սպաննեն նորա /ծն. նարայ/  փոխան – 137. Եւ թէ յիւրոցն 

սպաննէ՝ ազատ կամ ծառայ՝ նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ 

եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա /ծն. նարա/  - 138.  Եւ թէ գրաւով ծանդր իրք վերցնեն՝ 

կամ ուժփորձուկ այնեն, զէդ աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, որ այնեն ի խաղն՝ 

նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա 

կէս վնասուն տէր է - 141. ու այն հալալ գնացաւղն յաջող  լինայ ու զնոքա /ծն. 

նաքա/  սպաննէ` նա չէ արեան պարտական – 142. Եւ թէ քահանայ լինի հարամոյն 

սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք առջընդրեց ու եսպան զայն՝ որ զինք կամէր 

սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր, նա չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. եպիսկոպոսն 

պարտի հնազանդել աւրինացս եւ արձակլ զնա: - 143. Բայց ակամայ պատահելոյն 

ապաշխարութիւն է՝ զինչ եպիսկոպոսն եւ վարդապետն դնէ նոցա /ծն. նացա/: - 

143. եւ նա զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. Եւ ի 

վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն 

չարութեան վնասէ, նա վճարէ՝ յիր քսակէն: - 148. Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ 

հռոգվոր լինի այն բանին՝ նա չկա մեղ. ապա թէ ոչ՝ նա մեղք է: - 152. եւ զգուշացնէ 

պարոնն ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ պատրաստ արա, ու նա չայնէ, ու վասն այնոր վնասի՝ 

նա անպարտ է: - 152. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին,  որ 

սղալէ ու չկարէ  գալ առ հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ - 

153.  նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ - 155. նա դառնայ եւ ինք իր 

աջողվորութեամբն զնոքա /ծն. զնաքա/ սպաննէ - 155.  զի Աստուծոյ արեգակն 

հայնց կու ցայտէ ի նորա /ծն.նարա/  վերայ զէդ ի քո – 158. Ու երբ կտրես զնորա 

վարձն՝ նա  բողոքէ առ Աստուած եւ Աստուած լսէ իր ձայնին. ու թէ գայ ի դարպաս՝ 

նա իրաւունք է որ զնա վճարես – 158. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ ով նոր տուն շինէ՝  

նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան  երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի – 158. 

նա յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի ծառին տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր 

չաքն բեր տայ:-161. նա փրկեցաւ ի մահվանէ:-161.   Ապա թէ չայնես զպէտ ու 

մեռնի՝ նա որ տեսաւ ու չարար պէտն նա վճարէ: - 163. եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի 

կապ կամ ի փոս – 165. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի՛ գահել, ու  նա գահեց, կամ 

վազցնէ ու կոտրէ եւ մեռնի՝ նա թէ պատռեցնաւղն ի  հասակ կենայ՝ նա վճարել 

պիտի: - 165. Ապա թէ ոչ՝ նա պարտական է մեղացն – 165. Թէ բանտվաւղէն լինի, ու 

ասէ թէ՝ գահէ  կամ վարէ, եւ  նա զհրամանքն կատարէ ու մեռնի՝ նա անպարտ է - 

165. նա թող պատրաստի որ չթուլացնէ Աստուած, որ յինք կամ յիր մարդիքն գայ 
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այն ցաւն – 167. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ նա երկուքին լինի – 171. Եւ 

կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ զրկէ՝ նա տուպլ առնուն 

յիրոյն եւ ի նա տան: - 172. ապա դու զնորա /ծն. նարա/ վարձն տուր, եւ նա զքո 

պարտքն վճարէ - 173. 

ՆԱ /շաղկապ/ -  նա զայն  կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 7.Եթէ 

կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ, նա /ծն. նայ/  իրաւունք է որ կտրճերն 

հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն – 7. Եւ թե որդիքն մեռել լինին 

թագաւորին, նա որդոցն որդիքն ժառանգեն  զթագաւորութիւնն եւ ոչ դստերացն –8. 

զի քանի որձ դասուն ժառանգքն բաւեն, նա իգացն խափանած է յաւրինաց – 8. 

Բայց թէ  անճարկութենէ լինի՝ որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին՝ այլ դուստր, նա 

կարէ հայրն թագել զինք ի պոման՝ որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն 

թագած դստերն  որդիքն – 8. Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք  

լինին, նա հայրապետին եւ այլ  եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն 

մէկ մի՝ յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. եւ յոր հաճին յայնոց՝ նա 

հետ թագաւորին մահուն զայն դնեն յաթոռն հայրապետով: - 8. Եւ թէ իշխան 

կամենայ յայսոց շինել, նա թագաւորին հրամնով շինէ: - 9. Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն 

ուրդի՝ նա երբ սուրն վերնա՝ նա չէ պատեհ այլ մարդ սպաննել – 9. Եւ թէ քաղաք 

լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա  երեք հետ պատեհ է որ ձենել տայ՝ թէ եկէք ի 

հնազանդութիւն. թէ  գան, նա զամէնն հնազանդութեամբ բերէ եւ չտայ սպաննել. եւ 

թէ  չգան, նա զմեղապարտսն մէն տայ սպաննել. եւ զայնոք որ ի մեղայն գան եւ 

մեղացուք լինին, նա աւերէ զիրենց զաւդվածքն եւ  չսպաննէ  - 9-10.  եւ երբ խիստ 

ողորմութիւն այնէ՝ որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ - 10. Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք 

գողանայ՝ նա  զերկու աչսն  հանէ եւ զկինն ու զորդիսն առնուն եւ այլ  զինչ 

ունենայ՝ առնուն – 10.  Եւ որ այսոր ուժ չուննայ՝ որ վճարէ՝ նա ծախեն զինքն ու զիր 

տունն ու զինչ ուննայ ու ի գինն տան – 10. Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն՝ նա 

կէսն այսոր է գին որ ի դարպասն տան – 11.  Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք 

սպաննէ՝ նա նորա արեան վրէժխնդիրն թագավորին է - 11. Եթէ երթայ թագվոր ի 

յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի՝ զինչ շահին՝ թագվորին է - 11. Ապա թէ  

թագվորն չլինի ի հետ՝ ու իշխան յիշվէ իր երկիրն դիպան, նա ոսկին թագվորին է 

անհնար – 12. Եւ զոր իշխան՝ որ յղարկէ ի ծեծ, նա ի  կէս է շահն ընդ պարոնն: - 12. 

Եւ թէ լաւ կինք յիրմէ ոք երթայ ծեծէ՝ առանց պարոնին, նա երկու բաժինն ծեծվորին 

է եւ  մեկ բաժինն  պարոնին – 12.  Եւ թէ ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք՝ ու բռնվի, նա 

պարոնն պարտի որ գնէ. եւ թէ ինք յիրմէ երթայ, նա ինք զինք գնէ: - 12. Եւ թէ 

ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, 

նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 14. Թէ 

իշխան կամ այլ ոք՝ որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի, եւ իրք 

պատճառ այնէ թագաւորին, հայնց որ մեռնի իրաւնաւք, նա  եղբարքն եւ որդիքն՝ 

որ յառաջագույն լեալ  լինին՝ նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն 
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ի ժառանգութենէ: - 15.  Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, 

ապա լուկ վասն իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած 

որդիքն չկորսնեն: - 15. Եթէ իշխանի գաւառն՝ կամ յերկիր որ ընդ թագաւորի 

հնազանդութեամբն լինի՝ ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է. եւ թէ արծաթահանք, 

նա թագուհոյն է: - 15-16. Այլ թէ յայլ սինաւռկցաց քաղեն նա զտասնակն տան  

տեղոյն տիրոջն – 16.  Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ՝ որս այնէ, նա  ի տասնէն մեկ 

տեղոյն տիրոջն  տայ – 16. Ակա երկաթն ու պղինծն ու  այլ իրք զինչ եւ լինի 

…տեղոյն իշխանին է: Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն … նա իշխանացն է - 16. Եթէ ոք ի 

դուրս ի յիր աւերակք՝ յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու  կամ արծաթ, նա թէ հին դաղ 

կենայ ի  վերայ՝ որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա  այլ վայ թագվորին լինի – 17. 

Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին՝ որ իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն 

տեղոյն տէր կենայ – 17. Ապա թէ գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի՝ նա տասնեն 

մէն տան. եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ՝ թէ այլ  մարդ լինայ գտել ի յիր  հողն՝ նա 

կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 17. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ  տեղին՝ 

որ իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն տեղոյն տէր կենայ «նա գտնաւղն ի հնկէն զմէկն 

տայ նմա, եւ թագվորին տասնակ – 17. ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր 

կամ հռոքվոր, նա չտան իր՝ քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Եթէ երկու 

մարդ յիրար անցնին ի  ծեծ եւ կամաթք մարդիկք լինին՝ նա տուգանքն սակաւ լինի 

այնոր: - 18. Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ 

չէր ու լրբեցաւ՝ նա զնորա մազն տալ փետել՝ ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. 

Վասն որ ոք զիր հորն բանայ եւ մարդ ածէ ի  ներք՝ նա նիգն սպաննէ - 18. Եթէ ոք 

զիր հորն բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն խեղդվի, նա  արեան 

տէր է ածաւղն: - 18. Եթէ ոք մշակ վարձէ՝ ու առանց խնամոց հանցչաք շատ 

հալածեցնէ ի բան …որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի 

վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն, ու ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 19. Եթէ ոք՝ որ 

չէ քահանայ աւծեալ եւ կամ արժանի քահանայութեան, եւ առաջնորդ այնէ ինք 

զինք եկեղեցական  բաներոյ  զինչ ու լինի՝ ծռութեամբ եւ լքաւով, նա թէ քահանակ 

չէ աւրհնած՝ նա զէդ աշխարհական դատեն զինք – 19. Զքահանայ թէ ոք անարգէ 

կամ ծեծէ՝ նա զԱստուած կու անարգէ - 19. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ առաքելական 

իրաւունքս, որ թէ եկեղեցական դատաւոր եւ թէ աշխարհական լինի՝ ու ճշմարտի ի 

վերայն որ թէ՝ զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա ձգեն զինք ի 

դատաւորական աթոռոյն – 20. Նա ի հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն այսոր 

եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ – 20. Եւ եթէ իրք կենայ՝ որ 

ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու տալ 

տիաթկով իր ազգին – 20.  զի թէ վկայութեամբ չայնէ՝ նա հետ իր  մահուն տուժեն 

զազգն եւ առնուն: - 20.  Եւ թէ բերէ ժամանակն, որ աղքատանայ եկեղեցին վասն 

յերեւան պատճառանաց կամ յեպիսկոպոսէ կամ յայլ եկեղեցականաց, եւ այլք որ 

ուննան  եւ հարուստ լինին՝ նա զիրենց իրքն խնայեն ի յայն կարիքն, նա զէդ 
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մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն ու դնեն յեկեղեցւոյն կարիքն: - 

21. նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք, որ զէդ սպաննաւղ դատեն զինք: 

- 21. Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ՝ զէդ հեզ մի 

մկրտած լինի՝ նա չկարէ այլ մկրտիլ. նա նոյնպէս որ ձեռնադրած է՝ այլ չկարէ 

ձեռնադրիլ – 22. եւ այն որ  կրկին կարգ էառ՝ նա զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ 

կորսնէ՝ եւ տուժվի ի  դարպասէն իրաւամբք: - 22. Ապա թէ չմեռնի ի ժամն՝ ու ի 

հետ աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն 

լինայ՝ նա որպէս վերոյ գրեցաք՝ է տուժանքն. եւ թէ ի կարիք  լինի՝ նա տուժանքն  

այնոր ապաշխարութեամբ լինայ՝ զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: - 22. Ամենայն որ 

զմկրտածն մկրտէ՝ նա կորսնէ զկարգն – 22.  քաւէլ թէ ճշմարտեն որ անհաւատ 

կամ հերետիկոս լինի առաջի ձեռնադրաւղն՝ եւ ապա ձեռնադրեն, նա չկորսնէ  

զկարգն ձեռնադրաւղն: - 22. Եւ եպիսկոպոս որ զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն 

իշխէ կարգաւորել եւ ի կարք ածել՝ նա զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք – 

22. Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝ նա զկարքն առնուն ու դարպսուն նաւմոսովն 

խրատ ու սազայ  այնեն՝ զէդ գողոյ ու անհաւտի: - 23. Եթէ ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ՝ 

կամ յանաւթից … կամ յայլ իրաց գողանայ, նա զկարգն կորսնէ - 23. Եթե 

եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն՝ եւ յետոյ զղջանայ ու գայ յուղղութիւն՝ նա 

չկորսնէ վասն այնոր իրք: - 23. Ապա թէ ոչ՝ նա յղրկեն  առ ինք  երկու եպիսկոպոս՝ 

ու կոչեն զինք Բ ու Գ հետ – 23. եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն,  նա իմանան զիր 

խաւսքն եւ զպատճառն՝ եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն  եւ ի 

քիչն: - 23. քաւէլ թէ   սուրբ եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի՝ նա ընդունվի: -24. 

Եւ թէ ոք յանդգնի՝ նա ձգվի յաթոռոյն եւ տուժվի ի դարպասն: -14. Եթէ ոք վասն 

թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք ասէ՝ եւ կամ վասն իշխանի՝ կամ 

մռտէ, նա պատեհ է՝ յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել. նա թէ չգայ լաւցնէ զիր 

արատն, նա թէ կարգաւոր լինի՝ նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն, եւ թէ 

աշխարհական լինի՝ նա հաւնովրեն զինքն եւ բանադրած վարեն. ու թէ բանն մեծ 

լինի՝ նա սազայ տան ի վերայ իրացն: - 25. Ապա  թէ այլ  ցեղ լինի՝ նա  

ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն ու իր սազայ տան այլ վարդապետին: - 26. 

Եւ թէ  քամահրանք այնէ իր վարդապետին՝ նա զայն վարդապետն ողջացնէ թէ  

զղջայ: - 26.  նա պարտ է գրել՝ որ  եպիսկոպոս որ արհիեպիսկոպոսի գաւառ 

կենայ՝ նա պատեհ է, որ  յարհիեպիսկոպոսին ի հնազանդութիւն կենան – 27. նա չէ 

բնաւ արժան զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն – 27. Եթե եպիսկոպոսն կարգաւոր 

դատէ՝ կամ ձգէ ի կարգէն կամ թշնամանէ, նա առ կաթողիկոսն մէն կարէ  երթալ 

գանկտել: - 28. Եւ եթէ կաթողիկոսն փնտռէ՝ թէ սուտ ելնէ անկեալն ի կարգէն ու 

եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ - 28.  եւ թէ 

եպիսկոպոսն անպատեհ բան լինի արեալ վասն ատելութեան, նա զայնոր վրէժն 

կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն: - 28. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն՝ նա չէ այն 

քահանայութիւնն ընդունած, եւ ոչ եկեղեցեաց աւրհնէքն – 28.  նա չէ պատեհ որ ի 
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կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. ապա կու հրամայէ սուրբ 

ժողովն, որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա արհիեպիսկոպոսն ժողվէ 

զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն՝ եւ 

փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն  - 29. եւ ապա՝ թէ  մեղկան լինի եպիսկոպոսն՝ նա 

/ծն. նայ/ կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն զինք կամ տուժին զինքն ըստ 

մեղանացն: - 29. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն՝ նա առանց 

կաթողիկոսի ոչ լինի – 29. եւ ապա թէ ի մեղանքն գտնվի եպիսկոպոսն, նա  տուժեն 

ըստ մեղանացն: - 29. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր 

եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն. նա զատկին 

եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ  այլ եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար տալ – 30. 

Եւ թէ առնուլ իշխէ՝ նա զրկանք է, թող ի յետ տայ /գրքում՝ թողի յետ տայ/ թէ ոչ նա 

պատճառ է /գրքում՝ պատճատէ/, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31. Ապա թէ 

ուրդի որ ի ճանպահ հարամիք  ի վերայ ընկնին՝ ու կամ ի յայլ տեղ, որ կամենան 

զինքն  ու զիր ընկերքն սպաննել, նա /ծն. և/ վասն այնոր որ սպաննէ զթշնամին 

անձին իրոյ, նա երթայ առ եպիսկոպոսն՝ եւ երբ յիմանայ եպիսկոպոսն՝ նա զինչ 

կամենայ կարէ այնել – 31. ապա թէ քրիստոնէ այլ լինի սպանածն, նա բնաւ չկարէ 

այլ պատարագ այնել: - 31.  Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար 

դնէ՝ եւ ընկնի ու մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. Եւ թէ 

աշխարհական լինի, նա զէդ սպաննաւղ ապաշխարութիւն քաշէ: - 32. Եւ թէ 

յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է. եւ թէ հայր 

զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ այսպիսիք – նա կարգ քաշէ՝ զինչ եպիսկոպոսն 

ու վարդապետ եկեղեցոյ դնեն – 32. Եւ թէ երէց ի  հեծման մարդ յղարկէ՝ թե շուտ 

գնա ի յինա բանն, կամ՝ հետ մարդոյ հետ հաս, եւ ելնէ ի փողոցն ընդ մարդ դիպի՝ 

որ մեռնի՝ նա դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն, եւ յղարկաւղն սպաննաւղ է երկու 

ցեղ: - 32. Զէդ երբ մարդ կացին ածէ ու ճուղ կտրէ՝ նա անցնի կացինն եւ ընկերոջն 

դիպի ու սպաննէ, եւ գան ազգն նորա եւ ասեն՝ թէ կամաւ սպաններ: - 33. Նոյնպէս 

եւ թէ ոք հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ  մարդոյ դիպի ու մեռնի. նա տեսնուն որ 

ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33.  Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ 

սպաննէ՝ նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի մէջն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ  

անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. նա պատեհ է, որ զանէնն հարկեւորէ - 

34. Եւ երբ նոքա առնուն՝ նա գան եկեղեցականքն յեկեղեցին ի մէկ տեղ ու բաժնեն – 

34. եւ այրի իրիցկինն՝ որ իր  էրիկն յեկեղեցոյ սպասաւորութիւնն լինի մեռեալ եւ 

ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ կենայ՝ նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ 

տան առանց խալապայի – 35. ապա թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ շարժէ՝ նա կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. եւ քահանայ որ ծոյլ 

կենայ՝ նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ, ու թէ չլաւնայ՝ նա  յեկեղեցոյ մտոցն 

իրեն փող մի չտան - 35. զի երբ ի  սրբոյն ի սահմանէն չեն ի պատկառիլ՝ նա ի 

մերոյս ո՞րպէս: - 36. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն 
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ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որէ թէ իսկի պակսէ՝ նա զամէնին վճարէ 

Աստուած յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն՝ թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38. Եւ 

թէ ոչ՝ որ  վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ ծուլութեան յամեցնեն նա՝ զարիւն նոցա 

եւ զկորուստ երկրին ի  ձեռաց նոցա խնդրեցից՝ ասէ տէր – 39. եւ թէ թողուն մեր 

հովիւքն՝ որ  գայլ  զմեզ տանի, նա Քրիստոս առնու զիր վճարն: - 39. Ամ զայս 

տեսէք՝ թէ որ զայս միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն, որ է  մայր մեր սուրբ 

եկեղեցի՝ եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս, նա  ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր 

հաւրէն եւ ի մաւրէն կու քակտեն – 40. զի երբ յիրացմէ կու քակտեն՝ նա ու ի նացմէ 

կու քակտինք, զէդ այն՝ որ երբ զիր հայրն ու զմայրն կորսնէ՝ նա գայլն ու գազանք 

կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք. նա այն բաժնաւղքն զմեզ հայնց կու այնեն: - 

40-41. Եւ ի յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր ի 

հաւս աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն՝  ու պնդել եւ խրատել էր՝ նա եւս 

թէ զայն զամէնն գրել էի՝ նա կարի շատ էր լել: - 41. Զոր թէ  հանդիպէր ուղղափառ 

բժշկի որ առողջացնէր եւ հանէր զդեւն, նա մեծ վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի 

Քրիստոսէ: - 42. ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ  ժմովն իրենց տաւն կու 

այնեն, նա չլինի բնաւ բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն – 42. Ու ի յայն  

կու հային՝ թէ  զեկեղեցեաց անուանքն այլ եւ  այլ են այրել, նա կու կարծեն թէ այլ 

եւ այլ է. զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացել էին առաջինքն, նա  չէին այրել վասն 

այս ահիս քան մէկ  անուն: - 42. նա նոքա ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն յայլ 

հալծնաց գործերն հանեն – 43. Եւ վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք 

պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Եւ զինչ այլ 

յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, նա մեծ վարձք է, որ կարաւտածքն ուտեն եւ  

հագնին: - 44. Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ աղքատ, 

նա ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 

44. Ապա թէ վանաց գեղ լինի, նա ի յիր վանքն տայ – 44.  Եւ թէ ոք երիցու առանձին 

ժամուց տայ կամ մատղենի, նա կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 45. Եւ 

զինչ բարիկինդնացն շաբթուն գայ, նա երիցուն է ամենն գառնենի մորթին: - 45.  եւ 

թէ չլսէ եւ ուղղի, նա ձգուի ի կարգէն – 46. Եւ ապա թէ այլ իրք յաւելնայ, նա տայ ում 

կամի: - 46. Եւ որ  այսոր անհնազանդ լինի ու այլազգ այնէ, նա  երեք հետ իր 

խրատն տան – 46. Մարդ որ մեռնի՝ նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն 

պատեհ է՝ որ  առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ – 46. Մարդ՝ որ վանից հրամանաւ 

բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց՝ ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց 

հաղորդել՝ ոչ թաղել եւ ոչ զիր տղայն կնքել, քաւէլ թէ կենայ ու մեռնի տղայն, նա 

ապա թող կնքեն ու թաղեն: - 46. երբ խիստ յանդգնի, նա ամենին տեսովն ու 

պատեհովն զիր մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. Բայց թէ ոք 

առանց հրամանաց՝ հակառակ եպիսկոպոսին եկեղեցի շինէ ի թէմն, առանց 

հրամանաց, նա զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. Թէ 

այրն  լինի ծառայ տարած, նա կինն Է տարի համբերէ. ու թէ այս Է տարոյս ընդ 
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ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած – 48. Նոյնպէս թէ 

զկնիկն տանին, նա այրիկն համբերէ, ու թէ չհամբերէ՝ նայ  նոյն պատիժդ է: - 48. Եւ 

երբ Է տարին լմննայ, նա կարեն այլոց ամուսնանալ անահ: - 48. Ու թէ  հետ այնոր 

ուրդի, որ գայ մէկայլն ի ծառայութենէ, նա իրաւունք է՝ որ  թէ ուզենայ եկածն՝ նա 

խափանեն զյետի պսակն եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48. Եթէ այր եւ եթէ կին 

որ եկեղեցական լինի, եւ  անորդի մեռնի՝ կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր 

յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, ապա իր ընչիցն մէն–49. Եւ թէ աւտար 

լինի յիր ազգականութենէ՝ լաւկ որդեգիր, նա զիր ժամուն եւ  զգնայուն իրք՝ զայն 

մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն  երէց 

լինի, այլ՝  որպէս վերոյ գրեցաք՝ երբ ի յաղէկ ազգէ լինի, նա կարէ իրաւնաւք ուննալ 

զկէս  տունն եւ  զկէս հայրենացն – 49. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա 

հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն առանց պարոնին կամացն: - 50. Եւ 

այս է ըղորդն՝ այն պարոնն, որ յիրիցվէ՝ որ պատարագաւղ լինի՝ հարկ առնու, նա  

անէծք է գրած այնոր – 50.  Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա 

տանէին զիրիցնին ի  հեծել եւ այնկից ի վեր թուլացաւ – 50.  Սահման էր՝ որ յառաջ 

չիշխէր եպիսկոպոսն վանացն. ապա թէմին մէն իշխէր, եւ զվաներն  

աշխարհական պարոնայք հոգային, եւ զով ուզէին՝ թողուին ի վանքն, ու զոր ոչ՝ նա 

հանէին – 50. Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած լինի երկու դեհն. եւ թէ ոչ՝ նա 

յիրիցնոյն վասն այնոր հարկ կու առնուն – 50. Նա գրած է հիմայ՝ որ ով լսաւղ լինի 

սահմանիս, եւ  յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր ապրնաւքն՝ նա աւրհնած է է 

յԱստուծոյ – 50. Սահման է յաւրինացն՝ որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ  

հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ –

51. Հիւանդանոց ուր կենայ՝ նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ – 51. 

Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ  երբ ի  վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ՝ ի 

շուրջ գայ ի  վանքն, ապա հարկաւք որ ծածուկ կենայ – 51. Եւ աշխարհի էրեց՝ որ  

անորդի մեռնի, նա եպիսկոպոսն զհալաւն  զամէն եւ զանկողինն  առնու – 51. ու թէ 

երէցկինն այլ մեռնի, նա ամէնն եպիսկոպոսին է:  - 52. Եւ թէ ժառանկ որդի կենայ, 

ու իրիցութեանն լինի, նա  զայն եպիսկոպոսն գիտենայ՝ թէ ծուխ տայ եւ թէ ոչ.  որ 

թէ խելք ուննայ, որ զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր, եւ թէ ոչ՝ նա ծխերն 

հայրենիք չէ իր՝ ապա  եկեղեցոյն է ծուխն: - 52. Եւ երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա 

հայրապետին է հալաւն ու միդրն  եւ պառկելիքն: - 52.  Բայց թէ եպիսկոպոսն 

միաբան  կենայ ի վանքն, նա  այլ իրքն վանացն է. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք՝ 

որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա 

հակառակել: - 52. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ զաշխարհի 

դատաւորն, որ ուր երէց գտնուն՝ որ առնու, նա զկարգն  առնուն – 54. եւ զինչ որ  

ունի՝ նա առնու իրն հալալ – 54. Եթէ ոք որ չէ քահանայ եւ սուտ քահանայութիւն 

կու այնէ՝ նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ 

իր: - 54. Ու թէ լինի արժանի քահանայութեան, նա թող զինք ըղորդ քահանայացնէ 
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- 54. Ու թէ չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի  պարոնութեան 

/գրքում՝ պարոնության/  դարպասն տայ  զինք եկեղեցին, որ առնու զինչ ուննայ – 

54. Եւ աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ. եւ  ոչ վասն այնոր որ թէ ի 

վանքն բերեն մեռելոց՝ կամ մատաղ այնեն. նա  կուսան ԱԲԵՂԱՅ չիշխէ միս ուտել: 

- 55. Եւ  մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ  

գաղտուկ, նա թէ  երէցն դատըստնի՝ նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն 

վզենն: - 55. Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ 

երէցն չկարէ խաւսել՝ թէ փոքր է կամ նուազ կամ քիչ – 55.  Ու թէ  խալապայ լինի եւ 

յանդգեալ քըշտէ  իրիցուն, նա ձեռքն կտրվի – 55.  ապա թէ զըղջայ ու մեղայ ասէ, 

նա  եպիսկոպոսն կարգ դնէ որ քաշէ: - 55. Բայց թէ  երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի 

ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն 

եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. Բայց թէ խղճայ 

եպիսկոպոսն ի  քակելն՝ նա  կարաւղ է: - 56. Նոյնպես եւ թէ անպատեհ բանդրէ, նա 

զինք բանադրեն՝ որ ապաշպարէ - 56. Եւ կաթողիկոսութեանն  աստիճանն  այս է՝ 

որ եպիսկոպոսն որ առանց իր ձեռնադրվի՝ նա չէ ընդունած եպիսկոպոս. բայց երբ  

կենայ ու լինի եպիսկոպոսին ընտրաւղութիւն՝ նա վասն այնոր թե բաժին մի 

հակառակին՝ նա կաթողիկոսն չլսէ նոցա – 57. զի ի  յոր շատն ի յաղէկ դեհն հաճին, 

նա  զինչ որ այլք հակառակ վկայեն՝ նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57. Եւ յայլ 

իշխանութիւներ, թէ  լինի առաքելական աթոռ եւ թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ 

կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. Եւ թէ Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ 

ու ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ՝ նա 

չէ թէ վասն կաթողիկոսութեան պատճառանաց փոխեցաւ, քանց որ երկու հարկիքն  

մեկ եղան: - 57. Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ՝ նա կարեն ժողովել եպիսկոպոսունք եւ 

ձեռնադրել կաթողիկոս:  - 58. Եւ թէ ի հեռու տեղաց լինայ՝ նա յուղարկեն երեք 

եպիսկոպոսունք որ երթան փնդռեն յիր վերայ – 58. Ու թէ այլ յանդգնի, նա ու ի 

կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ՝  եւ զէդ պեղծ եւ  անզգամ մարդ վստահի 

ձգվի: - 59. Եւ թէ իսկի եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ դեկան տալ ի վաշխ 

ու բանեցնել, նա կամ երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե՝ ու զոր 

արար՝ նա ապաշխարէ ու քաւէ. ու թե չառնու յանձն, նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք 

ի կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի՝ զինչ ու լինի կարգն, 

եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ՝ նա չէ իրաւունք որ  տան – 59. Եւ թէ 

դիմադարձել է այն յորոյ կապած է, նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ՝ նա 

ծռութեան եւ  յանդգնութեան կարգ քաշէ՝ ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 

60. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ 

բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել ինչ ի պետքս է նա  երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա 

կարէ այլուի զամէնն առնուլ - 60. Եւ թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա 

տեսնուն՝ թե հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ. եւ ի յայնոր 

վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ - 60. Եւ թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ 



535 
 

գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ 

տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 60. Եւ թե ուտէ, նա ալանի թող ուտէ: - 60. 

Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ յիր չափ հասակին է՝ ի ԺԵ տարին, եւ զիր անձն ի 

կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա ընդ այն է համարած, որ  երկու 

կին լինի առել, եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. Եւ այս հանչաք 

էր գրած ի կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած, զոր թէ գնացած էր՝ նա պատեհ էր: - 

62. Եւ թէ սարկաւագն, որոյ կինն  բոզնայ՝ նա թէ թողու զբոզ կինն՝ նա կարէ երէց 

լինել – 63. Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն  տարին 

մարդն չէ լցել՝ նա երէց չայնեն – 63. Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս կենայ, նա չէ 

պատեհ, որ քաղաքի երէցն առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ այնէ - 63. 

Ապա թէ եկեղեցական լինի, նա ընդ սուրբ եւ առաքինի կարգաւորացն դասն 

փարի. եւ թէ աշխարհի երէց է, նա  արժան է ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ 

մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր կերպի յարիլ ի բարին – 64.  

Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին 

աշակերտք՝ նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա եպիսկոպոսին են: - 64. Բայց ու տեսուչ 

են եպիսկոպոսացն, որ թէ   անպատեհութիւն այնեն՝ նա ընդ կաթողիկոսն եւ ընդ 

պատրիարքն ասեն: - 64.  Եւ թէ  ոք իր ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի՝ եւ 

զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն յանպատեհ տեղ մսխէ, նա  նզոված է ի սուրբ 

հայրապետացն: - 64. եւ յայսոց երբ Գ  մետրապաւլիտք կենան, նա կարեն 

ձեռնադրել արքեպիսկոպոսք: - 66. Ու կարեն  ձեռնադրել զամէն վիճակաւորսն. եւ 

ի սոցանէ երբ Գ կենան խէչ իրերաց, նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ, 

ու սուրբ սեղան ու  մեռոն եւ աւազան: - 66. ու թէ եպիսկոպոս չկենայ, նա աւրհնեն 

խաչ, եւ թէ հրամանք տայ՝ նա մեռոն ել /ճիշտը` այլ, ծն.այլ/ աւրհնեն – 66. Եւ 

կարեն այսոք, երբ եպիսկոպոսն հրամանք տայ, աւրհնել եկեղեցի ու երէց. եւ թէ 

հայրապետն հրամանք տայ, նա ու  մեռոն այլ կարեն աւրհնել – 67.  Եւ սքեմ ի 

վզերն ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ. եւ գործ ունին որ, երբ թագաւորն 

մեռանի՝ նա զդագաղսն շալկեն – 68. Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք 

տայ յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր  ինչքն եւ 

տայ յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ ոչ՝ յայլ շէն եկեղեցի տան տուրք, նա ընդունելի է, բայց  

եպիսկոպոսովն: - 71. եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն հարամ է ու մեղք, նա  զայլն դուք 

գիտացէք, թէ ինչ է: - 71. Եւ թէ ոք գայ եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա կարէ այլվայ  

առնուլ զիր իրքն ու ելնել – 72. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել, քաւէլ քանց մեծ 

պատճառի՝ որ խալապայ այնէ հայրն, նա  փոխեն զինք. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ 

տալով յանդիմանեն, եւ ապա՝ թէ չլսէ՝ նա փոխեն: - 72. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի 

տվել՝ նա այն այլ չէ պատեհ որ դառնայ: - 72.  ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ 

ուննայ կամ ընկերակից, նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ 

չաք մի իր, որ այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. նա թէ աւելի բաժին 

ուզենայ՝ եւ չբռնէ զինք  վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն  
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յիր  գործ – 73. եւ թէ վասն այնր որ տրտնջայ եղբայրն, նա կու հրամայէ  աւրէնքս՝ 

որ զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն տան՝ որ այնէ - 73.  Եւ թէ վնաս լինի ի 

յանաւթն, նա վճարէ: - 73. Եթէ ոք զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր 

դատաստանն ինք Աստուած է հրամել ընդ Մովսէս, նա իրաւունք է, որ ի դուրս 

տանին ի դուր տեղ, եւ այնոք որ լսեցին՝ զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն 

քարկոծեն զինք – 74.  եւ որ չառնու զԱստուծոյ վճարն, թէ թագաւոր լինայ եւ թէ  

դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ ի  ժողովրդենէ առցէ զվրեժն: - 74. Զի եթէ ոք զՔրիստոս 

անարգէ, նոյն է՝ եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ  զհաղորդն եւ զմկրտութիւն, եւ թէ 

անաւրէն լինայ, նա մեր է  վրէժխնդրութեան – 74. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի 

անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն՝ թէ ինչ մարդ է եւ կամ  յինչ հասակի – 74. 

Եւ թէ ընդ անգէտսն արար, նա հինգպատիկ կարգ քաշէ  քան զարժանն: Նոյնպէս 

եւ  թէ վասն ահու, նա  դեղդրեն զնա գիտնական վարդապետք: - 75. Եւ զայնոք որ 

վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի՝ նա պատեհ է, որ 

ընդունի զինք եկեղեցին – 75.  Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու՝ նա հերիք 

այնէ - 76. Եթէ ոք դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց կամ դարպսու, նաւմաւսով 

արած լինի ու կտրած՝ անհնազանդ լինի, նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ 

Մովսէս – 76.  եւ թէ կարող լինին տէրքն տղայոց՝ նա զհանդերձն մէն տան – 77. Եւ 

թէ ուսցնաւղն լինի տառապեալ՝ նա թէ իր կամաւքն զիր վարդապետն քնքշեցնէ եւ 

տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր 

հունն ժողովեն: - 77. Ու թէ  չայնեն զայս աշակերտքն, նա վասն այնոր կու 

անհանգստեն զիրենք վարդապետերն, եւ թէ դատըստնին թէ զմեր իրիկունքն առի, 

ու զմեզ չաւգտեցուցին՝ նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան, նա եւ 

ըստ արժանեացն դատիլ – 77. Գրած է Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր 

ընկնի ու մեռնի՝ նա զծառն կտրեն, եւ՝ երբ մուրզ հանէ՝ նա ապա ուտվի պտուղն: - 

78. Եւ թէ անսուն քշտէ եւ սպաննէ զմարդ՝ նա զանասունն սպանեն եւ ձգեն, եւ 

չուտվի: - 78. նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի – 78. 

Բայց թէ կենայ ճարակ՝ նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն 

տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. Ուխտի տեղ զինչ ու 

լինի՝ թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի յում վիճակ լինի որ եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ 

ծառութրար լինի գրել՝ նա պատեհ է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ  հեռու 

լինի ի շինոյն:  Եւ թէ ի մաւտ՝ նա քահանայքն ծառայեն, ու զիր մուտքն ի յիր վերայ 

հանեն եպիսկոպոսին տեսովն – 79. զի որ խալապայի առաջք լինի՝ նա հրամայէ 

աւրէնքս որ առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ՝ որ ըղորդն է. եւ թէ երկուքն  են 

վատ՝ նա նորն դնէ - 79. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի յայտ ցեղ 

իրք եկեղեցին կամ դարպասն. թէ ոչ, որ զայս այնեն, նա նզովք առնուն յԱստուծոց՝ 

ով որ  այնէ - 80. եւ թէ յանդգնի յայս եպիսկոպոսն՝ նա ձգվի ի կարգէն: - 80. Կու 

հրամայէ աւրէնքս ... որ  չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել՝ նա աւագ 

հինգշաբթի աւրն  զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել. թէ չէ՝ նա  
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նզոված է: - 80. նա հրամայէ աւրէնքս, որ այնպիսիքն, որ յԱստուծոյ լինին՝ նա 

Աստուած  մէն կարէ զինք աքսորել, թէ լաւ է ու թէ վատ: - 81. Ապա զայնոք որ 

մարդիկք դնեն, նա թէ  հայնց պիղծ լինին, որ չկարէ հանդուրժել աշխարհն, նա 

այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն աքսորել: - 81. Բայց թէ 

որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն թագաւորութիւնն լինին ծնածք՝ նա այնոք չեն 

մեղկան – 81.  Եւ թէ վասն փրկութեան  աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել 

կամ մեռցնել՝ նա չկարեն իշխանքն – 81. ապա թէ թագաւորն  լինա /դրել/, նա 

չկարեն ձգել, քաւէլ թէ թագաւորովն – 82. Ապա թէ  իշխանքն իրենց իշխան լինին 

շինել, նա իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու խրատել եւ այնել զինչ 

կամին – 82. նոյնպէս եւ թէ նախարարնի լինի՝ նա իր ընկերքն դատե զինք, եւ 

առանց իր  ընկերաց չկարեն ձգել զնա - 82.  եւ այն որ իշխանաց իշխան լինի՝ նա  

դատեն զինք իշխանաց իշխանաւքն: - 82.  նոյնպէս եւ զազատքն՝ որ  են ի մերս 

ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն՝ նա իրենցովն  զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն – 82. 

Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին, որպէս գրել ենք: - 83.  

Ապա թէ ուրդի՝ որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն անհանգստութիւն կենայ 

յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. Զի 

թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ  վասն անհնազանդութեան թողուլ, 

բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ տեսան որ այլ մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա 

զայս թուլցուցին: - 84. Եւ թէ  դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ՝ նա պատեհ է, 

որ  աղէկ քննեն եւ  ստուգեն, որ սուտ չլինի վասն ատելութեան; - 85. եւ թէ յառաջ 

լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել՝ նա ի ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն 

նոքա թող ծախվորին – 85. թէ բժշկի՝ նա այրկանն է, եւ թէ ոչ՝ նա համբերէ այրիկն 

քանի կարէ, եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ – 85. Ապա թէ 

կեցցնեն ծնաւղքն՝ որ ի յայրկանն  տունն լինի լել, նա համբերէ Է տարի. թէ  բժշկի՝ 

նա լել բարի ու թէ ոչ նա  թողու զինք իրաւանքն, եւ առնու իր այլ կին, եւ տղայ թէ 

կենայ՝ նա հաւրն է: - 85.  Եւ թէ դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն 

քան զեւթն տարին, թէ՝ առ քեզ կին՝ նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. Բայց թէ իսկի 

կեցցնւի՝ որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել՝ նա չբաժնէ 

զիրենք քանց մահն: - 85. Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ  կամ պոման 

դնեն, եւ զինչ ու դնեն նա կարեն դնել մէկ դիհն եւ  մէկալն, ու այն ընդունելի է: - 86.  

Եւ թէ  ծառայ երթայ կինն  յայրկանն ի տանէն՝ նա  զգինն այրիկն տայ. եւ թէ ի 

ծնաւղաց եւ կամ ի  յեղբարց, նա նոքա տան: - 86. Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու  

տղայ չկենայ՝ նա դառնայ պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն՝ թէ այրիկն լինի տուել. 

ապա թէ տղայ կենայ՝ նա պռոյքն տղային է - 86. Եւ  թէ ատեցվոր  լինին մէկումէկն՝ 

անմեղանք՝ առանց բոզութեան՝ նա պատեհ է յերկար ժամանակ փնտռել – 87. եւ 

ապա հետ այնոր՝ թէ այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ՝ նա թէ յայրկանէն լինի 

պատճառն, նա  երբ բաժնեն՝ նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի  

կենայ այն որ թողվաւ – 87. Ապա թէ երկուքն  իրար հալալ այնեն, նա  
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եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք – 87. Ապա թէ ի 

կնկնէն լինի՝ նա չտայ այրիկն մազ մի՝ ոչ պռոյք եւ ոչ  մահր – 87. Ապա թէ յայրկնէն 

լինայ պատճառն, նա  զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն իր  

անձինն գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել. ապա թէ ոչ նա չտայ: - 87. Բայց չկարէ այն՝ 

որ պատճառաւորն է՝ այլ ամուսնանալ. թէ ոչ նա, որպէս Քրիստոս հրամայեաց,  

շնութիւն է համարած: - 88. Եթէ տղայք կենայ ի մեջ, ու  պատճառաւորն հայրն 

լինի՝ նա  զտղայքն մայրն ուննայ, եւ հայրն  այլ կին չկարէ առնուլ  առանց կնկան 

հրամանացն. եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն՝ նա հայրն ուննայ զտղայքն, եւ առնու այլ 

կին, եւ ուննայ զիքրն զամէն – 88. ու այրիկն լինայ բոզրած ու պեղծ … եւ չուննայ եւ 

չկարէ ապրեցնել զկինն՝ նա կու հրամայէ  աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. Ապա թէ այլ 

իրաւք աղէկ ուննայ զկինն, նա վասն բոզրածութեան չկարէ թողուլ կինն զայրն – 

88. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ՝ նա պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ՝ թէ 

ի յոր դեհաց է, ի յայրկնէն՝ թէ կնկնէն: - 88.  Եւ թէ ցաւ ինչ կենայ՝ նա ջանան 

դեղերով: - 89. Ու թէ չայժենայ ինչ դեղն՝ նա հային յայրն ու կինն. ու թէ գիտացեալ  

լինայ ու առել՝ նա չկայ բնաւ բաժինք – 89. Եւ թէ կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ՝ 

նա ի յոր տեղ ուր կենայ կինն՝ նա  պարտի այրիկն, որ զիր  ապրանքն տայ զայն 

կնկանն եւ զհագնելիքն՝ անսղալ քանի ապրի – 89. այս երբ ստուգեն, ու այլ ճար 

չկենայ՝ նա բաժնվի իրաւնաւք – 90.   եւ յետ այնոր  հաշտի այլվայ այրիկն, եւ 

ուզենայ այրիկն, որ առնու զկինն՝ նա  պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 90. 

Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ ի վաճառ երթայ կամ թէ ծառայ 

ընկնի, ու համբաւն ելնէ   թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90. 

Եւ թէ յետ Է տարոյն գայ այրիկն. ու գտնու  այլ այր կնկանն պսակով՝ նա թէ 

անպսակ է, նա առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. ու  թէ  որդիք կենայ, նա ի 

հայրն տայ: - 91. Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ կնիկ՝ նա թէ ու լսէ 

կինն նա պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91.  Եւ ո՞վ 

գիտէ՝ թէ փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ կամենա կինն, նա շատ դատաստան ու 

իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ անարգեաց զպսակն եւ կոխեց: Ապա թէ ոչ, 

նա իր շնորհաւորէ: - 91. Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ, եւ վասն 

խորթերոյ լինի պատճառն՝ նա պատեհ է, որ թէ պոմնով չլինի շալկել այրիկն 

զխորթերն՝ ի մաւր առնուլն, նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. Ապա թէ 

ի յայրկանն գէշ բարուցն լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն 

անպատեհ ծեծէ կամ քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ՝ նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. 

Եւ թէ չըղորդի, նա  բաժնեն իրաւնաւք, որ ի յայր/ճիշտը`այլ, ծն.ի յայլ/ պեղծն 

չերթայ՝ եւ ի մահն՝ որ երկուքն մեռնի: - 92. Եւ  ինքն, որ ծուռն է եւ պեղծ, նա  

զամէնն  կորսնէ եւ մէկայլն առնու: - 92. նա յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն բերեն 

զայն փեսայն – 92. Նոյնպէս եւ թէ կնիկն պատահի պեղծ՝ է նա մէկ է իրաւունքն: - 

92.  Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ փաբվի ոք եւ  զհաւատ 

քրիստոնէութեանն ուրանայ, կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք 
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ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր  կենայ, եւ  

կարէ բաժնվիլ յիրմէ: - 93. Ապա թէ ազգ մի լինի՝ որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ 

հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու կարէ յորդորէ զինք՝ որ դառնայ 

յըղորդն, ու շահի զինքն – 93.  Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր կնիկն սպաննէ՝ նա 

սպաննելն չէ  հրամայած, այլ թողուլն – 93. նա զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ 

զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն ու վճարվի զարիւնն – 93. որ նա զիրն աղէկ ունէր՝ 

ու անկարիք կայր՝ եւ զինչ  ունէր նա յիր ձեռքն կայր՝ եւ ինք սպկիկ էր ի 

բոզրածութենէ, ու  կու բոզնայր եւ զիր տունն ու զհալաւն այլոց կու վատնէր՝ նա  

այտոր դատաստանն եւ քաւութիւնն այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 94. Բայց ի 

մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի  յիր տուն խէչ իրար գտնու, ու 

սպաննէ՝ նա  անդատապարտ է ի դարպսէ – 94. Ապա թէ  զմէկն սպաննէ ու զմէկն 

թողու, նա զէդ մարդասպան դատեն զինքն – 94.  ու երբ  յայնոր ազտին ու ի յիրենց 

տունն գան ի հանգչիլ՝ նա իր կինն զինք ի յիր անհոգութիւնն սպաննէ: - 95. Ապա 

թէ կին զայրիկն սպաննէ՝ մահադեղով կամ կախարդութեամբ կամ զինչ ցեղ ու 

լինի, եւ կամ թէ ցլու տայ սպաննել՝ նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել 

ու կամատ քաւութիւն է դրել – 95. վասն զի  թէ զայտ թուլութիւնդ ուննան կաննին՝ 

նա շատք մեռնին ի կաննոյ ձեռաց – 95. Եւ այս է դատաւորաց սահմանն. Կին՝ որ 

զիր այրն՝ որ իր գլուխ է՝ ջանայ սպաննել վասն իր թոզութեանն՝ նա պարտ է զինք 

չարաչար մահուամբ սատակել–95. վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց 

դատախազութեան սպաննէ՝ նա  զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95. Եթէ 

ումեք կին ի բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ ինքն՝ նա պատեհ է 

ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն – 96. Եւ թէ  ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի 

յայլոց տուն՝ նա  յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ – 96. Ապա թէ անայր 

կին լինի լել, եւ խոստացել  լինայ թէ՝ պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ խաբել 

զկինն՝ նա ճարն է որ պսակվի. ու  եփ պսակվի՝ նա տուժանք չպարտի: - 96. Ապա 

թէ կինն լինի խաբել զցուլն՝ նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է – 96. Եթէ 

ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ  ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ՝ նա թէ խնամէխաւսւած 

լինի՝ նա դատաստանն զէդ կարգծին լինայ – 97. Եւ թէ ոչ՝ նա  տայ հաւրն յիսուն 

դրամ, ու պսակվի ընդ ինք անբաժնելի: - 97. Ապա թէ չկամենայ՝ նա  կտրեն զձետն: 

- 97. Բայց պարտ է գիտել՝ որ երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են, եւ այն որ 

տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ՝ նա պարոնին է ուժն: - 97. Եթէ ոք  ատէ 

զկինն, եւ ասէ թէ՝  չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն՝ նա ծեծեն կուշտ 

վասն կնոջն քաշնացն – 97. Ապա թէ իրաւ լինի այրիկն՝ նա աւրէնքն զմահ կու 

հրամայէ աղջկանն: - 98. Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու հաշտեցնել՝ նա իր 

կամ է – 98. կամ  հայնց անգամ՝ որ չկարէ իր ոք տեվել՝ նա  հայնց է հրամայած 

յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ  ազգին, ու երբ այլ չկարէ՝ նա առնու 

այրիկն սալքարուկ մի, ու գրէ ի վերայ – 98. Եւ թէ այն թողած կինն  այլ այր առնու, 

ու մեռնի այն այրն՝ նա թէ կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն՝ նա չկարէ 
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քաւել թէ եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 98. որ մէկին աւգնէ ու  խալապալայ այնէ եւ 

պատճառաւ  որ մէկն զմէկալն ծեծէ կամ սպաննէ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս որ 

ձեռն կտրվի այն կնկանն, զի այն ում ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ՝ նա ի յայն կնկնէն 

ելաւ ուժն ու ծեծելն, եւ ոչ ի  խսումէն: - 99. Եւ թէ կենայ կին՝ որ այրկանն քըշտէ՝ նա 

զձեռն կտրեն – 99. Բայց թէ ներեն՝ նա զգինն տայ ըստ արժանեացն: - 99.  երբ   

այնով կեցցնէ այրն՝ նա թողուլ տան:-100. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն 

տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100. Ապա թէ 

դառնայ՝ նա իր  այնելոցն կարգ դնեն որ ապաշխարէ – 100. Եւ թէ յայն միջոցն այն 

թողած կինն մեռնի՝ նա  բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել – 101. Եթէ ոք կինն ուննայ, 

ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել՝ նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 

101.  Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա յորժամ 

յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ  երթայ յեկեղեցին եւ ասէ 

եպիսկոպոսին – 101.  եւ ինքն առնու իւր  այլ կին և տա թուղթ արձակման նորա. 

նա օրէնքս դժար կու լինի որ այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի. և Գ 

տարի ապաշխարէ փոշիմանեն և որ չէ փոշիմնացած, նա կարէ ամուսնանալ 

անահ: - 102. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ առնու 

հանէ յանձնէ՝ նա՝ իրք որ կամաւք է լել՝ նա  տուգանք չպարտի – 102. Ապա թէ ընդ 

այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն՝ նա ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն տան –102. 

Եթէ ոք առուգնայք  այնէ՝ անպսակ՝ նա  որդիքն բճեր լինին: - 103. Ապա թէ  բռնվին՝ 

նա  զտանաւղին զձուքն եւ զձետն կտրեն – 103.  Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ 

նա ձգէ զտղայն ... նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. Ապա թէ  կերպարանք 

ուննայ տղայն՝ նա անձն ընդ անձին տուժի, թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ  ընդ եկեղեցի: 

- 103. Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ 

առնուլ պսակով – 104. Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն՝ 

համարձակ ձեռնտալով՝ նա չկայ հրաման, որ  վասն  այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ 

իր այլք շատ իրք տանին՝ նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. զի՝ թէ մտեն ու յետոյ 

փաւշամնին նա այլ  չկարեն ամուսնանալ – 104. եւ այրն  որ չէ փաւշամնած՝ նա 

կարէ ամուսնանալ անահ: - 104. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ պսակ որ տղայի լինի, որ  

քան զտասնուհինգ տարին պակաս լինի՝ նա  չէ ընդունած այն պսակն – 105.  

Քահանայ՝ որ զայս այնէ որ  անհասակաց պսակ այնէ ... նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

Կին՝ որ առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց, որ 

հաւանեցնէ զդատաւորն, թողու զայրն ու փախչի՝ նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ 

ի յիր այրիկն տան –105. Ապա թէ տեսնուն. որ վասն այրկանն պղծութեան լինի ... 

նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ  եկեղեցոյն – 106. Ապա երբ 

փախաւ՝  թէ թոզցել լինայ, եւ կենայ յայրկանն  ի վերայ այլ պատճառ՝ նա 

հաշտեցնելն է  կամ բաժնելն, ապա ոչ կաշառաւք եւ ոչ ծռութեամբ – 106. ապա թէ  

մէկայլ այրկէն տղայ կենայ՝ նա ի հայրն  տան – 106.  Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ  

կամենայ  ընդ ինք պսակուիլ՝ նա պատեհ է, որ  Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն 
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լայ – 107.  Ու թէ   ատէ զնոյն կինն՝ նա  չկարէ ուննալ զինք զէտ ծառայ – 107. զի երբ  

կնքած պսակուեցաւ՝ նա զէտ քրիստոնէի մի այլ է պսակուն հաշիւն: - 107. Կու 

հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց՝ որ 

ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ՝ կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան՝ 

նա  զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ 

փեսայ լինի առած ի տունն՝ նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին – 108. Բայց երբ 

որդի չկենայ՝ նա անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ ժառանգեն, երբ հայրն չայնէ 

դիաթէկ. ապա թէ  դիաթէկ այնէ՝ նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն՝ նա  յայնոր այլ ոք 

չկարէ յաւելցնել եւ կամ  պակսեցնել: - 109. Եւ թէ կարգածք կենան ի դստերացն ի 

յայլ տուն՝ նա այնոք երկու քոյրն մէկ քուրոջ բաժին  առնուն իրենց: - 109. Եւ թէ  

որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ ու լինին՝ փեսայ  կամ այլոք, որք՝ ի դուրս են ի 

հաւրն սերմէն՝ նա  այնոնք ժառանգ ոչ լինին – 109. Եւ թէ գրէ կտակ, եւ զիր ծառայն 

իւր ժառանգ դնէ՝ նա կարաւղ է  հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ ծառայի տալ 

ըստ իր կամաց: - 109. Բայց սուրբ թագաւորքն, որ զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ 

սահմանեցին, նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, գրեցին՝ որ պարոնին 

գիտելովն եւ կամովն լինի – 109. Բայց թէ կարգած եւ  բաժնած դստերն լինի 

ժառանկ՝ նա հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն առնու, եւ ոչ 

հաւրեղբաւրորդիքն: -110. Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց ու թէ աւտար մաւրու՝ զիր 

պռոյգն եւ զմահրն առնու, եւ  թէ պիտի՝ կենայ ի խէչ որդեցն. ու թէ ոչ՝ նա ելնէ 

առնու իր  այրիկն եւ զինչ կամի՝ զայն այնէ: - 110. Թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք 

եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք՝ նա /ծն. նայ/ յեղբայրն եւ  յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի 

յիրենց չորս երեսք թոռունքն – 110. եւ թէ  այսոք չկենան՝ նա ի հաւրեղբայրն եւ ի 

հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս երեսքն յիշվէ հայրենէտրութիւնս: - 110.  Բայց թէ 

կտրիճին թոռ կենայ՝ եւ ուրդի, որ թոռինն հայրն չկենայ, նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն  

կենայ թոռ՝ եւ մայրն չկենայ՝ նա թոռունքն ժառանգեն – 111. Ապա թէ  թոռանց 

հայրն  կենայ կամ մայրն՝ նա որդի եւ դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի 

ժառանգութիւն – 111. Ապա թէ թոռունք չկենան՝ նա երբ հայրն կենայ՝ նա հայնց 

ժառանգ է հայրն  որդեցն,  զէդ որդիքն հաւրն անդիմադարձ – 111. Ապա թէ կինն 

աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ՝ նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն  

զմէկն տան  այրկանն – 111. ու հաշվէ, թէ մայր մի կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու  

քոյր մի՝ նա դու  զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն տուր – 111. Այս ամէնս 

անճարկութեան ճարակ է գրած, որ թէ դիաթիկ չայնէ հայրն. զի  թէ դիաթիկ այնէ՝ 

նա ամէնն ջրեցաւ, եւ այն է զոր հայրն տայ: - 112. ու թէ  չկենայ առել կին որդին՝ նա 

զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն – 112.  Երբ եղբարք կենան ու  

յիրարմէ բաժնվին՝ նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի 

– 112. Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն՝ նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ 

բաժնեն ըստ գնոյն – 113. Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն 

ուրանայ, եւ թողու զինք, ու  առանց աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն առ 
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այլք երթայ՝ նա այլ  խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113.  Զի գրեալ է  

յաւրէնսն՝ որ՝ դեռ թէ  որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ 

աստուածպաշտութեան  կարգ  երթայ՝ առանց հաւրն հրամանացն՝ նա  նզոված է 

յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 114. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով՝ թէ որ 

քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն՝ նա մեռանի – 114.  թէ ոչ ՝ նա չէ ընդունելի Աստուծոյ եւ 

նզոված է: - 114.  քաւել թէ տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի  չգիտենայ թէ ինչ արար, եւ 

իր ծնաւղքն եւ որ տեսանն չհամարեն ընդ սգայութենէ, թէ չէ ի դարպսու 

դատաստանն ելնեն ծնաւղքն՝ նա անհնար է իրաւնաւք մեռնի:-114. Հարցանեն 

յաւրէնքս վասն անընկմահու՝ թէ  լինի իրենց թաղումն կամ պատարագ. նա կու  

հրամայէ թէ՝ աղէկ բարակ հետաքրքիր պիտի լինել – 114. նա զայնոց  կարգն 

պատեհ է կատարել: - 115. Եթէ որդի՝ որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի՝ 

նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր վասն եղբաւր. հայնց որ,  դեռ թէ 

հայրն կամենայ զինք պատրան տալ որդւոյն ի  մեղանքն՝ նա չէ պատեհ առնուլ – 

115. Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր  տունն՝ որ ընդ ներքս ուր 

էր գրաւկանն  գրաւկնել – 116. քաւել թէ  դարպսուն հրամանաւք եւ թէ դեռ ու մարդ 

այլ ուզես ի հետդ՝ նա պատեհ է: - 116.  Գրած է յաւրէնքս, որ թէ  ոք գրաւով 

զմարդոյ տուն կամ  զտեղ կամ զհայրենիք շահի՝ նա /ծն. այն/  տէրն որ կորոյս, թէ 

յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով 

առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն 

վճարէ – 117. Այսցեղ լինի եւ թէ կենդանի իրք  լինի գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ 

այլ իրք զինչ ու լինի՝ նա պակասն ի յայնոր քսակն է, որ կորոյս – 117. Եթէ ոսկի 

կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ 

կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու զիր իրքն: - 117. 

Եւ թէ ունաւղն իրացն ուրանայ ու ասէ՝ թէ չէ, իմ է, հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ 

ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն եւ  առնուլ 

տէրն զիրքն՝ նա պատեհ է, որ  զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն – 118. Եւ թէ ոք 

չարկամ յիշվէ ումեք իրք տանի, եւ հանդիպի երթալ այլվայ  շահել կամ  դարձնել 

զիրքն, նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց  տէր, որ  զիր իրքն  ճանչէ եւ 

կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն է իրքն՝ նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118.  

Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ  տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ  մարդ, թէ՝ ձգէ  կրակ 

կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն՝ զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ՝ նա չպարտի ճորտն 

իրք, պարոնին է  մեղանքն՝  որ զվզենն վճարէ: - 118. Ապա թէ առանց հրամանաց 

այնէ՝ նա վճարէ այն որ արարն: - 119. Նոյնպէս եւ թէ անսուն կոտրէ կամ կորսնէ 

կամ պակսեցնէ՝ նա վճարէ – 119. զի կու հրամայէ աւրենքս՝ թէ երբ զգրաւկնուն 

կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել 

զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն  հրանայէ վճար լինել – 119. Եթէ ոք մի տուն 

վաճառէ՝ ծախէ կամ  գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող 

լինի իր վճարն – 119. Եւ թէ չլինի, ու տարի մի յիմէ՝ նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ 
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առնուլ զիր տունն, եւ զնորա՝ զինչ որ տուել է՝ նա դարձցնէ: - 119-120. Ու թէ տանն 

ծախաւղն մեռել լինայ ու կամ գնաւղն՝ նա  որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել հետ 

տարոյն: - 120. Բայց դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն, թէ 

յաղքատութենէ  լինի պատճառն՝ նա  ներելով այնեն  դէպի ի հարուստն: - 120. 

Ապա տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա  այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ 

գետնի մի է համարած – 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ 

բերէ՝ նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն – 120. Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի 

մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս եւ թէ քշտան լինի ու բեռին գրաստ լինի՝ նա դառնայ յետ 

կամ ի գնոջէն ի վայր երթայ – 121.  Բայց ըղորդ գրաստնոյ վաճառն  այս է, որ 

եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի՝ նա իր է անդարձ, եւ թէ ոչ՝ նա ի յետ տայ: - 121. Եւ 

եզին որ լինի վաճառ՝ նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ լինի – 

121. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի  տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի՝ նա 

դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն: - 122. Նոյնպէս եւ կովն. Թէ քշտան լինի, կամ 

ամուլ՝ նա  դառնայ յեաւթն  աւուրն փորձէն  եւ ի պոմանն, որ դրվի ի վերայ: -  122. 

Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ վասն տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ  

գայ իր դրացին եւ ընկերն ու  գնէ՝ նա ի պոմանն է իր համբերելն:-122. Ապա թէ 

հարուստ է ու զատական՝ նա մենակ պարտի այնել զվճարն ի ժամ. զի թէ տարին 

լմնայ, ու  չլինայ վճարել, նա ի վճարն կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ – 122. Եւ թէ ոչ 

վասն տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել վաճառն՝ նա մէկ տարին է 

պոմանն: - 123.  Եւ որ մեղուք վաճառեն, նա թէ  աշունն լինի՝ նա մեղրովն զէդ որ 

կայ ծախեն, կամ կըշռով դնեն պոման, կամ կոթրու: - 123. Թէ պոմանն կըշռով լինի, 

ու թէ պակաս լինի՝ նա ի գնողէն ի վայր  երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123. Ապա 

թէ  աւելի լինի  կոճակն՝ նա գնաւղին բախտն է, չդառնայ: - 123. Թէ ի  գարուն լինի 

ծախն՝ նա քսան աւր  փորձէ գնաւղն – 123. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ 

ծախաւղն, որ չուննայ ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ ժամն գայ՝ նա ի ծախաւղն 

դառնայ – 123. թէ ի կերակրոյն կամ ի տարոյն պեղծութենէն անցնի՝ նա գնաւղին է: 

- 124.  Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ - զկարասն յառաջ կու գրենք – որ թէ ի 

նոյն տարին որ գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ՝ նա  լեալ է  բարի: - 124. Ապա թէ ոչ, 

նա թէ ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փթրի՝ նա վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն 

եւ զգինոյն կէսն: - 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ՝ որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ 

լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո կամ ի յայլ իրաց. թէ ոչ զամանն մէն վճարէ, նա  

հերիք է: - 124. Վասն այգեց եւ այլ ազգ  ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ 

գնէ՝ նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն 

ծախաւղն –124. Վասն ջաղցնոյ եւ  այլ  այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ 

հաստատէ թղթով՝ նա այլ չկարէ  փաւշամնիլ. ոչ  գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն – 125. երբ 

զգինն  վճարէ՝ նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ բնաւ: - 125. Կու հրամայէ Մովսէս 

Աստուծոյ բերանով թէ՝ մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին 

ծախէ՝ նա անիծած է – 126.  ապա թէ  տեսնու, եւ այպովն գնէ՝ նա իր է անդարձ: - 
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126. Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն՝ նա 

գնաւղին է – 126. ու թէ գողնվի իրք՝ նա նոյնպէս գնաւղին է: - 126. եւ զայնոք որ 

ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի քըշտանացն՝ նա ի պարոնն կամ 

յերեսփոխանն բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ կամ խոռել կամ 

մեռցնել: - 127. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն՝ նա  այս է որ չորեքկին 

վճարեն – 127.  Եւ ուր վաճառ լինի՝ նա զկապալն առնուլ պատեհ է, եւ զբաժն – 127. 

բայց ուր ծախ  չլինի՝ նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ – 127. քաւել թէ ահուտ ճանպահ 

լինի, որ վասն պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն  ի վաճըռկներոյն ի ճանպահն. 

թէ ոչ՝  նա կապլնին թագաւորաց տըվաւքն պատեհ է որ երթայ: -127. Բայց կու 

հրամայէ աւրէնքս՝ որ այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր  սուղ իրք ծախէ, նա 

զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 127. Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ 

չկայ եւ ոչ մուտք՝ քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ, որ թէ  

ծախէ զիր բաժինն  կամ տայ՝ նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128. 

Բայց թէ ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն՝ նա  գող է, ու հարամ է, զինչ 

պահէ – 128. նոյնպէս եւ թէ որդիքն ծախեն՝ նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու 

քոյրվտոցն կամաւքն – 128. զի  թէ կամաւք չլինի՝ նա թէ և թուխթ ու ձեռնգիր լինի 

տված՝ նա  ըղորդ ժառանգութիւնն  չխանծրի եւ յորժամ  գան ի դատաստան, նա  

առնու անսղալ: - 128. Բայց թէ վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ  այնէ 

պոմնով, եւ տայ՝ թէ կալ զիսայ հարենիքս, ու  տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս՝ ինչվի 

հանչաք մի ժամ՝ նա ի յայն սահմանեալ ժամն կամ ի յոր  ժամ ուզէ՝  որ դառնայ ի 

յինք իր պոմնովն եւ  վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: 

- 129. ապա որ կամաւք եւ աւտրէ  ու ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է եւ 

անդարձ: -129. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն՝ նա այս է, որ 

մինչդեռ հիւանդն աղէկ ուննայ զիր  խելքն՝ նա կոչէ զիր ժանաւթիքն եւ զնոմիկոսն 

... և ... գրել տայ զիր իրքն. ու  սահմանէ հոգոյն  եւ իր ետմնացողացն ըստ իր 

կամաց՝ նա ընդունելի է: - 130. Եւ թէ  ողջնայ հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն – 130. Եւ 

զխոստումն, թէ  ելնէ՝ ինք կատարէ, եւ թէ  մեռնի՝ նա հոգեբարձերն -  130. Եթէ այրն  

ու կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց ամէն ստացուածքն անբաժին ընդ 

իրար՝ նա  կարէ այրն տիաթիկ  անել եւ ի  խառն միջեւնէն զիր հոգին հոգալ: - 130. 

Ապա թէ  բաժնած լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետ՝ նա իր ժառանգաւոր 

յետմնացացն լինի,  զոր դնէ: - 130.  Ապա  երբ այրիկն լինի որ մեռնի՝ նա զիր 

հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է – 131. Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, եւ 

առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք՝ նա զոր  լինի  հոգւոյ կնոջն՝ լինի տիաթկովն, 

եւ որ չլինայ՝ նա  կնկանն յետմնացացն է: - 131. Եւս առաւել թէ  քիչ լինին կեցել խէչ 

իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ՝ նա ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի  հաւն բաժին 

չկայ: - 131.Ապա թէ տղայ լել լինայ՝ նա թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա  այրկանն է 

ամէն իրքն ու այրիկն հոգայ զհոգին – 131. Ապա երբ  այրիկն լինի որ մեռնի՝ նա 

զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է. նոյնպէս եւ զկնկանն ի յիրոյն, ի 
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կնկան.  եւ թէ  տղայ կենայ՝ նա երկուքին ի ժառանգ: - 131. Բայց թէ մէնակ ժամնէ 

մահն, հայնց որ դեռ կինն չլինի գիտեցել՝ նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն 

կնկան: - 131. Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն՝ մաշի ի յերկու 

դեհացն՝ նա չկայ վճար: - 131. Եւ թէ  իսկի տղայ լել լինայ ի մէջն՝ նա՝ թէ ու մեռել 

լինի տղայն, նա այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է – 131. Բայց դարձ իրացն թէ 

լինի՝ նա հարսնից ծախքն չդառնայ, եւ ոչ յիշուի բնաւ: - 131.  Եւ թէ ոք քրիստոնէ 

ծառայ գնէ յանաւրինաց՝ նա  ծառայէ զգնաւղն Է տարի – 132. Եթէ կնկով լինի մտել՝ 

նա կնկով ելնէ եւ որդովք -132. Եւ թէ կարգել լինայ զինք գնաւղն, ու որդիք էլ ուննայ 

նա այն գնաւղին է: - 132. Եւ թէ փաւշամնի՝ ու այլվայ դառնայ  ծառայն առ իր տէրն 

ու ասէ թէ՝ տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն՝ նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք 

ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 132. Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու տայ յիր 

տէրն՝ նա  պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք.  եւ թէ  

չառնու ու ազտէ՝  նա երբ հանչաք մի ծառայէ զինք որ  զիր  գինն  արժենայ, նա 

իրաւունք  ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին  

այնել՝ նա կարաւղ է, եւ թէ իր  որդոյ կամ  ազգի կամ ճորտոյ տալ՝ նա պատեհ է, եւ 

թէ կարենայ նա պռուգէ  զիքն: - 133. Եւ թէ ոչ՝ նա երբ հանչաք մի ծառայէ՝ որ զիր 

գինն հանէ, նա ազատի: - 133. Եթէ ոք զիր ծառայն քշտէ ու սպաննէ՝ նա զարեան 

գինն ի դարպասն վճարէ – 133. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ՝ 

կամ զակռայն ձգէ՝ նա ազատէ զծառայն – 134. Բայց թէ  ի  զարկուց ժամն չմեռնի, ու  

երկու աւր  ապրի՝ նա այլ տուգանք չտայ, թէ յետեւ մեռնի – 134. Ապա թէ տաճիկ 

լինի, ու ասէ թէ՝ ծախէ զիս՝ նա թէ  զիր չաք գին բերէ՝ նա տայ. ապա թէ չբերէ՝ նա 

իր է: - 134. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի՝ նա մի՛ մատներ զինք – 134. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ թէ՝ պառիկոս փախչի յիր պարոնէն՝ նա քանի այն 

պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ զինք պարոնն.  ապա թէ մեռնի ի դուրս՝ նա 

զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ, քաւէլ իր կամաւքն երթայ: - 134. Եթէ ոք  զիր 

անսունքն թողու որ  երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի՝ նա չափին չուանով 

զկերածն, եւ այն  չափովն ի  յիւրոյն տան.  եւ թէ չուննայ՝ նա զայն վզենն դեկան 

վճարէ: - 135. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ  

վասն է՞ր  արար – 135. եւ թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան՝ նա զվզենն վճարէ ու 

կամ զինքն այրեն.  եւ թէ յոչ կամաց՝ ի հեռուէ բերէ հողմն՝ նա զկէսն, եւ թէ ի 

մաւտէ՝ նա միատակ վճարէ: - 135. Եւ յայսոր վերայ՝ զինչ որ տեսնուն զբանն որ  լել 

լինայ, նա  այնոր վերայ այնեն զիրաւունքն: - 135. Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, 

ու գողնվի՝ նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրքն ի հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ 

փնտռեն. Նա թէ իրն էլ լինայ տարվել ի հետ՝ նա թող երկուքն զգողն փնտռեն, 

ինչուր գտնուն – 136. ապա թէ իրն մէն լինի տարածն՝ նա այդ ի կասկած է, նա 

համբերութիւն  տայ, որ զգողն փնտռէ. ու թէ չգտնվի՝ նա ի յերդումն է եւ ի 

կիսավճարն – 136. Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ 

հան զինքդ ի քենէ, նա  չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ՝ նա  քարկոծեն զինք եւ 
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զիր տէրն ... ապա թէ այլ չլինայ քշտել՝ նա զանասունն մէն քարկոծեն: - 137. 

Նոյնպէս եւ թէ անսունքն զիրար սպաննեն, նա  թէ ասցած լինայ նորա՝ թէ բռնէ զքո 

անսունն՝ քշտան է, եւ նա չլինայ բռնել՝ նա զայն անսունն ի սպանծին տէրն տան եւ 

զէդ գինք անսնոյն առնու – 137. ու թէ չլինի ասած՝ նա ծախեն զքշտանն, եւ ի կէս 

այնեն ընդ երկուքն: -137.  Եթէ ոք զիր հորն  բաց թողու, եւ  անսունն ընգնի ի ներս՝ 

նա զայն կոտրած անսունն առնու  հորոյն տէրն՝ եւ զէդ որ էր անարատ՝ վճարէ 

նորան թէ անսնով եւ թէ դրամով: - 137. Ապա թէ  մարդ սպաննէ՝ նա  տայ զարեան 

գին, կամ զինք սպաննեն նորայ փոխան.  բայց թէ ցորեկ լինի՝ նա զկէսն վճարէ – 

137.  Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ՝ նա վճարէ. եւ թէ հրամնաւք լինի հեծել՝ 

նա զինչ արժենայ միատակ վճարէ, եւ թէ անհրամանք՝ նա կրկին: - 138. Բայց դեռ 

այլ կայ ի քշտանքն՝ որ թէ ասէ  տէրն, թէ  ի յետ քշտան է՝ նա զկէս վճարէ թէ մահ 

գործէ, եւ թէ խոց՝ նա զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ: - 138. Եւ թէ յիւրոցն սպաննէ՝ 

ազատ կամ ծառայ՝ նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ 

եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 138. Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ  տանի՝ 

անաւրինաց ծախէ՝ նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 138. Բայց թէ իսկի 

ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն ազատել եւ ի յետ դարձնել՝ գողնալով կամ 

գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զնդանն, նա այդ ի դատաւորին կամքն է – 

138. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք՝ ի լեռն կամ ի դաշտ՝ նա պատեհ է, որ 

տեղոյն մարդիկ յառաջ գան, եւ ժողվին զայլ շինութեանն աղէկ մարդիկն, ու չափեն 

թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. Եւ թէ տէրն չյայտնի սպանծին՝ նա չկայ 

այլ տուգանք – 139. ապա թէ տէր գայ՝  նա  զարիան գինն այն շէնն վճարէ՝ որ ի 

մաւտ լինի: - 139. Եւ թէ  ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն՝ նա պատեհ 

է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ քան զտասնուերկու տարին ի վեր 

լինի՝ նա զէդ մարդասպան տուժեն  զինքն  ապա թէ տասնումէկ տարոյ լինի՝ նա 

զկէսն – 139.  Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա նոյնպէս 

ի հասակն  հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն յայնոր վերայ դնեն: - 139. Նոյնպէս եւ թէ 

լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն՝ նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի  յայնոր 

չաքն – 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն՝ եւ գրաւով ի  բարձր տեղաց ի վայր  

վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային՝ զէդ գրեցաւ: - 140. Եւ թէ 

ի զգայութեան հասակ լինան՝ նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի այնոր՝ 

որ տայր գրաւ յընկերն զի  գրաւ դնէր. եւ թէ խոցնայ՝ նա  դեղգինն ըստ տղայի 

հասակին լինի: - 140. Բայց թէ մեծ լինին՝ նա կէս մարդասպաննութեանն է –140. Եւ 

թէ գրաւով ծանդր իրք վերցնեն՝ կամ ուժփորձուկ այնեն, զէդ աւրէնք է երիտասարդ 

տղայոցն, որ այնեն ի  խաղն՝ նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ 

զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է – 141. Թէ մահ կենայ՝ նա  յիմնան 

պատճառն եւ զմախանքն թէ յումնէ է. թէ հայնց որ յայնոր է պատճառն՝ որ 

սպանվաւ՝ նա զարեան գինքն տան. եւ թէ սպաննաւղն է լել պատճառ՝ նա զէդ 

սպաննաւղ զինքն դատեն – 141. Եւ թէ խոց լինի մահու՝ նա քշտաւղն տայ զդեղգինն 
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– 141. Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ  թէ զայնոր ձեռքն կտրեն, որ քաւէ 

զսպաննութիւնն զոր արար՝ նա ի  դատաւորին կամքն է – 141. նա չէ արեան 

պարտական, այլ գովելոյ եւ աւժիթք տալոյ է արժան: - 142. Այլ թէ վասն 

հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ 

քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ, եւ որ այլ աւելի է՝ նա  պեղծ է եւ 

ագահութիւն եւ պատճառն ամէն չարեաց – 142. Եւ որ այնէ՝ նա չէ պատեհ, որ 

յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ – 142. Եւ թէ քահանայ լինի հարամոյն 

սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք առջընդրեց ու եսպան զայն՝ որ  զինք կամէր 

սպանանել ու զայլքն  սպանէլ էր՝ նա չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. Եթէ ոք զտղայ 

որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ  պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ՝ կու  

հրամայէ աւրենքս որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ քաւել. 

ապա ինքն յայցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Վասն այն ազգ 

անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն՝ կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, 

ու մէնակ ի խոստ գայ վասն այն մեռելին՝ նա չմեռանի – 144. Ու դնեն ի յինք նշան, 

որ՝ թէ այլ այնէ՝ նա մեռնի – 144.  Ամ մի՛ այնէր. ու թէ այնէ, ոք զայս՝ նա  դատաւորք 

աւրինաւք զնոյն պարտին արբուցանել անաւղացն:-144. Բայց թէ ի գին հանեն 

դատաւորք զքշտածին կամաւք զիր զարկսն՝ նա թէ կոտրած զաւդված կենայ՝ զինչ 

ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն՝ յիստակ ոսկի: - 145. 

Եւ թէ զարկն մարդոյ ի խալապայն, որ պեղծ զարկսն ուննայ, եւ հետ այնոր 

տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ՝ նա թէ այլ յետեւ մեռնի, նա ելած է 

քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած է ի  յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի  

յապաշխարութիւն – 145. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ  

բրով լինի – 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ մարդ ուժ այնէ տառպել 

մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն  չվճարէ՝ կամ կտրէ, ու գայ դատըստնի 

տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ – 145. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն  

պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ   մեռավ չէ 

պատեհ թողուլ զինք – 146. Ու թէ կորսնէ՝ նա վճարէ: - 147.  ապա թէ ընդ ցղբեղ 

դնելոյ լինայ գողնալ տված՝ նա ի լման վճարէ: - 147. Եւ թէ չարկամ յիշվէ կամ ծեծէ 

ու տանի՝ նա չտայ վճար: - 147.  Եւ թէ գրաւկնած լինի որ կորսնվի՝ նա վճարէ: - 

147. Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ հասարակաց այրեցմանէ՝ ու այրէ՝ նա 

չտայ վճար – 147. ապա թէ ի պահաւղէն ընկնի կրակն՝ նա վճարէ զիրաց տէրն: - 

147. Եւ թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն՝ նա դարձցնէ – 147. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց 

կերած լինայ ի պահ տվածն՝ վասն յիմելոյ՝ նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս 

զպատեհն – 147. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ  զիրն էլ լինան  

գողցել՝ նա անպարտ է՝ չվճարէ պահաւղն. Բայց թէ  զայնոր մէն լինան առել ու 

զպահաւղին թողել՝ նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն 

իմանայ – 147. թէ հալալ մարդ է պահաւղն, նա  կիսավճար այնէ – 147. Եւ թէ  

զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ՝ նա չտայ վճար: - 148. Բայց թէ առանց  տիրոջն 
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հրամանաց  առնու եւ վնասէ նա վճարէ: - 148. ապա թէ իր կամաւք վնասէ՝ նա 

վճարէ: - 148.  Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ՝ վարձ առնու եւ բանի՝ նա 

չտայ վճար ունէ տէրն: - 148. Ամ այն մարդն, որ ի յիւր   գործոյն պատեհն մեռանի՝ 

նա անպարտ են տէրքն – 148. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր 

ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա  մահու կորուստ բերէ՝ բահրակ անաւրինաւք՝ 

նա նզոված է, ու ձգած է հայրենէտրութենէն – 149. բայց թէ երդնու եւ կատարէ, նա 

թող ապաշխարէ եւ քաւէ: - 149. Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ 

չլինայ իր գործ եւ չլինայ  յինք կրթած, ու վնասի՝ նա այն պարտական է եւ 

մահապարտ: - 149. բայց քո  ըղորդութեամբ  պահէ ըղորդ իրաւնաւք.  հայնց որ թէ  

խլած լինի՝ նա  իրաւնաւք դարձնէ ու առնու, եւ ոչ ուժով.  եւ թէ ոչ,  նա տուժի ի 

դարպսէ եւ   յիրաւանց: - 150. Այն,  որ  զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ խալապայն 

անգիտութեամբ սպաննէ ... նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ  չունի մեղք – 150. Եթէ ոք 

զումէք իրք հարամ ուտէ՝ նա թող չարս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի.  եւ թէ ոչ՝ նա 

թող յաղքատս տայ,  եւ ընդունած է: - 150. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք 

գողնայ՝ նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ ոչ նա թող յաղքատս տայ, եւ 

ապա քաւէ: - 150.  Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով 

բաժնել, ինչուր գայ ամէն մարդ ու լցվի, ու նեղցնեն ի վերայ – 151. Բայց թէ 

աւերակք լինի ու շինվի՝ նա զիր  հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր  դնեն՝ 

հայնց, որ այլք չզրկվին, ինչվի լցվի. ու երբ լցվի՝ նա ապա զըղորդ սինաւռ դնեն – 

151. Եթէ ոք  զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու սպանվի ... նա արեան  

տէրն է: - 151. Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն  բանին՝ նա չկա մեղ. 

ապա թէ ոչ՝  նա մեղք է: - 152. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, 

եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ՝ թէ՝ զիտայ պատրաստ արա, ու նա չայնէ, ու վասն 

այնոր վնասի՝ նա անպարտ է: - 152. Ապա թէ ոչ՝ որ անխնամ երետ որոգայթել՝ նա 

պարտական է: - 152.  Եթէ ոք առուով  ջուր  տանի ի  յիր բանին կարիքն, եւ  իր 

կարեցն լուծէ զջուրն՝ որ այլոց վնաս այնէ, նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն 

տէրն՝ նա  կիսավճար տայ իւրն ապա թէ ոչ՝ որ լաւկ լուծել լինայ եւ թողել անփոյթ՝ 

նա ի լման վճարէ – 152. նա ուժն այս է իրավանցս: - 152. Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի 

ծառ հանէ կամ  քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ՝ ի  կահրայ, եւ մեռանի՝ նա արեան 

տէր է. ապա թէ իր կամաւք լինի  եղել ու վարձով՝ նա անպարտ է: - 153. Եւ որ ի 

հիւընդին դեհն լինին պատճառք՝ նա այս են, որ կամ  լինի ի հիւընդին 

յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ կամ յայլ այսպիսեացս – 153. Եւ 

յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել, որ թէ  կամաւք լինի սղալն եւ կամ 

վասն պզման՝ նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 154.  Ապա թէ ի յոչ կամաց 

լինի, որ ինք խոստովանի՝ նա այն ապաշխարութիւն քաշէ: - 154.  Եւ թէ ի դարպաս 

ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի կամացն է եւ ոչ յակամայն՝ եւ միջակ լինի սղալանքն՝ 

նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն, որ եւ այլքն խրատվին 

ի զգաստութիւն: - 154. Եւ թէ մարդ փայտ կենայ ու կոտրէ, նա փրթի կացինն ու 
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դիպի եւ մարդ սպաննէ.  եւ թէ փայտ կամ քար գլէ, նա գայ դիպի ու սպաննէ ... եւ 

կամ թէ ի քար լուծելն ի ծառ, նա անցնի ու դիպի ու սպաննէ ... եւ կամ թէ հայր 

զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի ... կամ թէ ձիով դիպի, կամ թէ սայլ կոխէ 

եւ սպաննէ  կամ հետ որսոյ կամ ընդ վայր  նետէ, նա դիպի եւ սպաննէ. եւ այլ ազգ 

սպաննումն՝ որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր հետ եղբաւր դանակ  կամ թուր 

քաշէ եւ ի հետամտէ, նա  ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ ... նա այս ի 

կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154-155. Եւ կամաւորն այն է, որ տայ բրով 

եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու սպաննէ, կամ  քարով քշտէ, նա այն հայնց է զէդ երբ 

թրով եզարկ ու եսպան: - 155. Ամ թէ  ի կանոնք ընկնի եւ յեկեղեցոյ 

խոստովանութիւն նա  սպաննաւղացն կարգ եւ ապաշխարանք ճանչած են առ 

վարդապետերն: - 156. Եւ թէ ի  դատաստան ընկնի՝ նա զինչ թագաւորք են 

սահմանել՝ նա  այս է, որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու 

չփաւշմանի, քանց ուրանայ ընդ սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու լինի՝ 

նա կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156. Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եւ 

չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ՝ նա դեռ կամաւոր է համարած, եւ երբ խիստ 

ողորմութիւն այնեն իր` նա  զկէսն տուժի. եւ թէ սպկիկ յոչ կամայ լինի՝ նա կէսն է. 

նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ յոչ  կամաց լինի՝ նա այլվայ կէսն է տուժանացն: - 156.  

Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ՝ կամ ի բան 

ածէ, որ մեռանի՝ նա մահապարտ է – 156. նոյնպէս եւ թէ  թուրք լինայ եւ  ծիծաղել 

իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ՝ նա  տուգնվի զկէս արեան գինք – 157. եւ թէ 

կոտրի կամ խոց լինի՝ նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ, եւ զկերակրոյն  ու 

զպակասն ի յիր բանն վճարէ: - 157. Եւ թէ կէս հասակն է՝ նա  զտուգնաց զկէսն տայ 

վնասաւղն: 157.  Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է  իրաւունքն.  բայց թէ ներեն 

վասն խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն:-157. Նոյնպէս լինի եւ 

ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստանն չընկնի. բայց թէ յիրաւունք ընկնի՝ նա այն է 

զինչ որ դարպասն այնէ զիրաւունքն: - 157. Ապա թէ տղայ լինի՝ նա ի հասակն 

հայել պարտ է – 157. Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ մեռանի 

կամ վնասի՝ նա զկէսն վճարէ անաւրէնն, եւ թէ քրիստոնէ լինի յումնէ խրտաւ՝ նա 

զկիսոյն կէսն: - 157. թէ ու սիրով լինի վնասն՝ նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ 

– 158.  ու թէ գայ ի դարպաս՝ նա իրաւունք է որ զնա վճարես – 158. եւ թէ 

զբանառածն մէն տանի՝ նա  ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ – 159. Եթէ ուրդի, որ 

մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ՝ նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց կամ ի 

խումրութենէ է լել՝ կամ  հարբած  լինայ՝ նա այն այլ ցեղ է, ու զայն զնտանոք եւ 

ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է ըղորդել: - 159. Ապա թէ վասն չարութեան լինի՝  նա 

/ծն.նայ/  պեղծ է, որ ի յայտ իշխեց, եւ թէ ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ՝ նա պատեհ է 

զինք այն հրովն  տուժել – 159. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով՝ 

նա զվարձն տայ ու զամանն. եւ թէ  կորսնէ կամ կոտրէ՝ նա կամ գտնու կամ վճարէ 

զինչ արժենայ: - 159.  Ապա թէ չարկամ յիշաւ այնէ, ու տանի զամըննին եւ 
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առնաւղին այլ ի հետ՝ նա չպարտի  վճար – 159. Եթէ ոք զիր անսուն զինչ ազգ ու 

լինի՝ ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ կոտրի կամ գողնվի կամ ծեծեն ու 

տանին՝ նա զայն երդումն ըղորդ երդնու՝ որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է 

կոտրվել, եւ ոչ  ընդ իր ցղբեղութենէ է լել՝ նա չտայ վճար: - 160. Եւ թէ գազանակեր 

լինի, նա թէ տան անսուն լինի ու տված լինի պոմնով որ ի տունն ուննայր, ու ի   

դուրս եթող՝ որ կերվաւ՝ նա վճարէ: - 160. Բայց թէ յերմկէն ելաւ ի դուրս՝ նա զգեղն 

վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 160.  Ապա թէ վարձ է տվել 

պահելոյ՝ նա  այլ վստահի իրաւնաւք պարտի զվճարն – 160. Ապա թէ գտնուն՝ նա 

զգողն տուժեն. եւ թէ ոչ՝ նա զէդ ի վերայ գրեցաք հայնցեղ լինի վճարն, եւ զինչ ցեղ 

սովորութիւն լինի երկրին եւ պահ տալոյն պոմըննին՝ նա ի այնոր վերայ երթայ 

դատաստանն: - 160. Եթէ ոք ի փոխ տայ՝ նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու – 161. զի թէ 

հայրն մեռել լինի՝ նա որդիքն բնաւ  վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161.   

Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ՝ նա կու հրամայէ 

իրաւունքս՝ որ այլվայ իր տան տնկել –161. Կանոնք եւ դատարանք այսով բաժնին 

յիրացմէ՝ որ կանոնքն բերդ է, եւ երբ մեղանչական իր  բերնովն ասէ զիր մեղանքն՝ 

նա ապաշխարութեամբ  քաւել տան, եւ  զէդ ի  բերդ մտաւ՝ նա փրկեցաւ ի 

մահվանէ: - 161.  Ամ թէ զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն՝ նա տան 

անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն: - 162. Ապա թէ ոչ՝ որ ի 

դատաստան ընկնի՝ նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր 

ինք ընկերին խմցոյց.  հայնց ցասմամբ,  զինչ այն ուժն արժենայ, զոր արել լինայ՝ 

նա   իրաւունքն այն չափով տայ իր: - 162. Զի հայնց կու հրամայէ իրաւունքս, որ թէ 

ոք քշտէ անասնոյ՝ նա  իմանան ըղորդ զզարկելոյն պատճառն.  եւ թէ ի վերայ սրտի 

լինի եւ կամ  վասն ոխակալութեան, եւ ի  դուրս ի վնասէն՝ նա զայն զարկն իր 

քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ. ապա թէ վնաս լինի՝ նա ի վերայ 

զարկուցն վնասն կտրվի ի դատաստանն. եւ թէ չքշտէ, ու համբերէ եւ գայ ի 

դատըստն՝ նա  զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. Եւ թէ ուրդի սուտ 

վկայ ի  վերայ մարդոյ՝ նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ՝ զինչ այն սուտ վկայութեամբն 

անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք տանջեն թէ մահու էր՝ թէ խրատելոյ՝ եւ թէ 

տուգնելոյ: - 163. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ՝ նա կանոնքս կու հրամէ՝ որ Ե 

տարի եկեղեցի չմտնէ – 163. Եթէ ոք   զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած 

կամ ուրեք փակած կամ ընկած կամ կոտրած՝ նա զէդ իր անձինն է պատեհ 

սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու փրթած՝ նա 

պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ – 163. զի թէ այսաւր դու քո ընկերին այնես նա 

յեգուց  քո ընկերն քեզ այնէ – 163. Եթէ կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հընձէ, որ 

քո  դրացնին արդէն ի հետ չհընձես. թէ ոչ՝ նա հարամ է – 164. Կու հրամայէ 

աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի  ու զմայրն ի վերայ, կամ ի վերայ հաւկթերոյ՝ 

նա մի՛ նենգել մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է.  թէ ոչ՝  նա ընդ 

անիծիւք է՝ որ նենգէ մաւրն: - 164. Եթէ յայգի մտես՝ որ քո չէ՝ նա դու փորովդ կեր, 
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քեզ հալալ է: - 164. Բայց թէ ի հետդ վերցնես ի բերէն՝ նա հարամ է: - 164. նա 

պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 165. նա թէ յուղարկաւղին ատորցնելոյն 

լինի լել նա պատռեցնողին մեղ չկայ – 165. ապա թէ յաղփրթութենէ լինի՝ նա  այն ի 

դատաւորին խեղճն է – 165. և նա  այլ ազգ այնէ՝ նա այնոր  վստահ վճար պիտի – 

165.  Նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ՝ մի գահել, ու նա գահեց, կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ 

մեռնի՝ նա թէ  պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ՝ նա վճարել պիտի: -165. Ու թէ 

վարաւղն մեռնի ի վերայ պնդելոյն՝ նա գրաստուն տէրն անպարտ է: - 165. նա 

զբժշկաց վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. Եւ այն՝ որ գրաստն վնասի՝ 

նա զէդ որ գրեցաք: - 165. Թէ բանտվաւղէն  լինի, ու ասէ թէ գահէ կամ վարէ, եւ նա 

զհրամանքն կատարէ ու մեռնի՝ նա անպարտ է – 165. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն 

ի ներս անխել եւ դիւուն միջնորդութամբ մարդ սպաննէ՝ նա պատեհ է աղէկ 

ստուգել, որ վստահի հայնց է ու առանց ոխութեան՝ նա այն կանոնացն է հասել, եւ 

ոչ դատաստանի, որ թէ լաւնայ՝ նա իր չաք  մի կարքն դնեն ըստ ուժոյն, զի  յիրմէ 

չէր այլ ի չարէն – 166. նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական լինի ստոյգ՝ նա կանոնացն 

է գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 166. Եթէ ումեք անսուն դիւահրե նա գիտել պարտ է 

տերանցն որ ի յիրենց մեղացն է եւ ոչ յանասնոց – 166. Ապա թէ ծախես, ու այդ լինի 

ցաւն առ այն  գնաւղն՝ նա  իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու - 167. Եթէ 

անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ  կամ այլ վնաս զինչ ու 

լինի՝ նա պախրէի ու դեհին  պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. Բայց թէ արծաւղ 

չկենայ դրած, լաւկ փրթուցած լինայ ու այնէ վնաս՝ նա անսնոյ տէրն  վճարէ զվզենն 

եւ զդարպսուն հնկակն: -167. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել՝ 

նա հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ  լինի – 168. Զի թէ պառիկոս առանց 

դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն՝ նա գող է –168. Ապա թէ վասն 

ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա  արտի պատ չկարէ լինալ, ու  երեք հետ սէր այնէ  

անսնոյն տիրոջն, եւ հետ այնոր դարպսուն, եւ թէ սպաննէ կամ կոտրէ՝ նա արժան 

է: - 168. Ապա թէ  առանց այսոր այնէ սպաննութիւն՝ նա  վճարէ անասնոյն տէրն 

զվնասն – 168. ու թէ զարկ այնէ կամ խոց՝ որ ողջնալ կարէ՝ նա զոր խափան կենայ  

անասնոյն նա ինք վճարէ – 169. եւ թէ անբժշկելի լինի զարկքն, եւ ուտելոյ անասուն 

լինայ՝ նա զգինն տայ  ու զանասունն յինք առնու. եւ թէ ուտելոյ չլինայ՝ նա նոյնն է.  

եւ թէ կուրցնէ՝ նա զինչ աժենայ անասունն՝ նա ի չորս բաժնէն մէկն է տուգանքն – 

169.  եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ առել ու ասցել է նա չտայ տուգանք, ու թէ տայ՝ 

նա խիստ քչիկ: - 169. Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ 

էութեամբ կու ապրին. նա այնոց վնասն այլցեղ է, նոյնպէս եւ տուգանքն – 169. նա 

պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք  ու տուգնաւք ահել /ծն. անել/, որ զանասունքն հայնց 

պահեն՝ որ վնաս չայնեն – 169. ու երբ ձիանն ու խաշինքն  չլինին՝ նա ոչ սինաւռնին  

կարեն գոյանալ բնաւ, եւ ոչ  արձակ մնալ – 170. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ 

զայն գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի շինած՝ որ զարտերն կամ  զայլ իրք, որ երմակն 

եւ գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն՝ նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. Եւ մէկ 
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պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ՝ նա երկուքին լինի.  եւ այնով արձկնայ շէնն, ու 

արգիլել բնավ  չէ պարտ, կամ  տեղ որ այգի չէ՝ նա խնայել դնաւղացն – 171. ու թէ 

աւիրեն՝ նա դարպասն պարտի, որ պատժէ, եւ դուպլ  տայ վճարել զաղքատաց 

վնասն – 171. եւ թէ խոշոր  այնէ կամ մանդր զալիւրն՝ նա ինքն զաւիրածն  առնու եւ 

զտէրն յաղէկ ալիւրէ վճարէ: - 171. ու թէ այլ աւել առնու՝ նա զիրն զամէնն զինչ 

ուննայ առնուն, եւ ի զնդանն այլ դնեն եւ տան ապաշխարել: - 172. Նա թէ եւ 

սովորութիւնք իւրաքանչիւր երկրի  այլ եւ այլ են, բայց մեք  զոր կարցաք ճշմարտել 

յաւրինացն՝ նա այս է – 172. Եւ կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով  զիր ընկերն հարմէ 

կամ զրկէ՝ նա տուպլ  առնուն յիրոյն եւ ի նա տան: - 172. Եւ զայս դեռ կու ներենք, 

որ կրկին մէն լինի տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. թէ ոչ՝ նա 

այլոցն, որ այլազգ գողութիւն եւ  ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի՝ 

նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 172. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ 

գայ, նա թէ  վկայք  աղէկ վկայեն, որ իւր  բանիւ չքլեալ և ոչ յիւր  ուժոյն մնացել, նա 

չպարտի իրք: - 173. Ապա թէ ի ծուլութենէ լինա նա դատըստանին և վճար  լինի 

ըստ մեղանացն – 173. Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին կամաւք է, 

որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ՆԱ ԵՒ – եւ թէ  հրամայէ քահանայն, նա եւ սարկաւագուհիք էլ կարեն ձեռնադրել – 

67. նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ  տան, նա եւ ըստ  արժանեացն 

դատիլ – 77. 

ՆԱ  ԹԷ    -    Տե՛ս    ՆԱ 

ՆԱԽ – Եւ Պաւղոս ասէ՝ կարգեաց Աստուած եւ եդ յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ 

երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս – 40. 

ՆԱԽԱՆՁ – Քահանայի չէ պատեհ, որ մեծ քսութեամբ եւ հպարտութեամբ եւ 

դիւական նախանձով /ծն. նախանձու/ երթան ընդ իրար –33. Բայց վայ՝ որ զայն 

լուծել են  վասն նախանձու չարութեան – 36. Եւ զսուրբ պատարագն սիրով առանց 

նախանձու այնեն – 37. չուսուցին՝ թէ վասն նախանձու եւ ատելութեան պատռեցէք 

զսուրբ եկեղեցի եւ զքրիստոնէութեան միութիւնն – 41. Ապա  զայս խրատ կու տայ՝ 

որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու նախանձով չարի – 65. 

ՆԱԽԱՏԱՆՔ - եւ տեղի լինի նախատանաց եւ բամբասանաց առ մարդիկ: - 25. 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԻ – նոյնպէս եւ թէ նախարարնի /ծն. նախնի/ լինի՝ նա իր  ընկերքն 

դատե զինք – 82. 

ՆԱԽՆԻ – վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան սպաննէ՝ 

նա զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն՝ Մովսէսի եւ այլ նախնի դատաւորացն 

աւրինակաւ – 95. զի նախնի հարքն հայնց են սահմանել, որ ամենևին չիշխէ 

եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն 

այնել – 27. Բայց ինձ Սմբատայ՝ ծառայիս Քրիստոսի՝ յոյժ հարկ եղեւ  յայս տեղիս 

գտնուլ զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36. 
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ՆԱՀԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ  ՏՈՒՆ - Եւ զդստերսն իրաւունք է՝ որ ի նահապետութեան 

տուն կարգեն – 8. 

ՆԱՀԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ  -  Տե՛ս     ՆԱՀԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ  ՏՈՒՆ 

ՆԱՅ – Ամենայն որ զմկրտածն մկրտէ՝ նա կորսնէ զկարգն, եւ որ զձեռնադրածն 

ձեռնադրէ՝ նայ նոյնն է – 22. Նոյնպես  թէ զկնիկն տանին, նա այրիկն համբերէ, ու 

թէ չհամբերէ՝ նայ նոյն պատիժդ է: -  48.  նայ երբ գտնվի սուտն ի  վերայն, նա զինչ 

ուննան առնուլ պիտի – 78. նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն, եւ թէ ի գեղ 

լինայ՝ նայ զգեղջին երէցն, եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն -  130. 

ՆԱՅԵԼ – Ապա  զայս խրատ կու տայ՝ որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան զինք ի վեր 

լինան ու նախանձով չարի – 65. 

ՆԱ  ՈՒ   -     Տե՛ս    ՆԱ 

ՆԱՒ – նոյնպէս եւ թէ նաւ է՝ թէ տուն՝ թէ զինչ ու լինի իրք – 126. 

ՆԱՒԹ – Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն՝ նաւթն եւ կուպրն՝ ձութն եւ ապակին ... 

իշխանացն է - 16. 

ՆԱՒՄԱՒՍ, ՆԱՒՄՈՍ -  Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի՝ նա զկարքն առնուն ու  

դարպսուն նաւմոսովն խրատ ու սազայ այնեն – 23. Բայց սուրբ թագաւորքն, որ 

զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին, նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ 

զպարոնն, գրեցին՝ որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109. Յաղագս 

ծառայից՝ ի թագաւորաց նաւմաւսն գրել ենք ի յառաջ – 132. Ի յայս տեղս նաւմաւսն 

հայնց կու հրամայէ՝ թէ՝ մենք եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք 

դրել աստ – 95.  Եթէ ոք դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց կամ դարպսու, 

նաւմաւսով արած լինի ու կտրած՝ անհնազանդ լինի, նա  զայս Աստուած է 

հրամայել ընդ Մովսէս – 76. 

ՆԱՒՄՈՍ   -    Տե՛ս       ՆԱՒՄԱՒՍ 

ՆԱՓՈՐԴ, ՆԱՓՈՐՏ -  Եւ հետ այսոց արհիեպիսկոպոս են, որ Դ կրկին հագնեն 

զոնիփորոնն եւ չորեքկին նափորտ ի վերայ: - 65. սոքա Գ կրկին նափորտ հագնին 

եւ զնոյն զսքեմդ: - 65. Եւ չորրորդ դասք եպիսկոպոսունքն են, նոյն սքեմովն ու  

դուպլ նափորդով /ծն. նափորդն/: - 66. 

ՆԱՓՈՐՏ     -     Տե՛ս     ՆԱՓՈՐԴ 

ՆԵՀ -  Եւ զհացի ու զգինոյ եւ զայլ հնդերաց նեհն /ծն. նեհերն/՝ պատեհ է, որ 

թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի  յամենայ աշուն ... որ 

քննեն եւ տնտղումն այնեն ... եւ նեհ /ծն. նեհն/ դնեն ծախուն զպատեհվորն ի վերայ 

չքաւորութեան տարոյն եւ լիութեանն – 127. վասն զի նեհն է, որ կու կեցցնէ զամէնն 

– 128. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն վարձերն՝ ի վերայ տարոյն սղութեան ու լաւութեանն 

այնեն զնեհն. զի առանց նեհի, որ պատեհվոր լինի, աշխարհ երբ շինվի  ... 173. 

ՆԵՂԵԼ -  Եւ թէ  նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչ ու 

դնեն նա կարեն դնել մէկ  դիհն եւ մէկալն, ու այն  ընդունելի է:86. 
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ՆԵՂՈՒԹԻՒՆ – Բայց ու զիրաւունքն պատեհ է ի վերայ տեղոյն արձակութեան եւ 

նեղութեան /ծն. նեղութեանն/  այնել: - 172. 

ՆԵՂՑՆԵԼ – որ չտան թոյլ որ ոք յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ  գեղ շինել կամ 

նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 170. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ՝ նա չէ պատեհ մենակ 

զհողերն սինաւռով բաժնել, ինչուր գայ ամէն մարդ ու լցվի, ու նեղցնեն ի վերայ – 

151. 

ՆԵՆԳԵԼ – Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու  զմայրն ի վերայ 

... նա մի՛նենգել /ծն. նենգեր/ մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է.  թէ ոչ՝ 

նա ընդ անիծիւք է՝ որ նենգէ մաւրն: - 164. 

ՆԵՏ – Նոյնպէս եւ թէ ոք հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ մարդոյ դիպի ու մեռնի – 

33. 

ՆԵՏԵԼ – եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա  մեռնի ... կամ թէ սայլ 

կոխէ եւ սպաննէ կամ հետ որսոյ կամ ընդ վայր նետէ, նա դիպի  եւ սպաննէ ... նա 

այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

ՆԵՐԵԼ –Բայց մենք եկեղեցականքս ներելով զբաժինքն  կու տեսնունք պատեհ – 98. 

Բայց թէ ներեն՝ նա զգինն տայ ըստ արժանեացն: - 99. Բայց դատաւորքն պատեհ է, 

որ հային ի յայն գնաւղն, թէ  յաղքատութենէ լինի պատճառն՝ նա ներելով այնեն 

դէպի ի հարուստն:  - 120.  Եւ թէ ընդ խաղ ի ներք լինի՝ մէկ է իրաւունքն. բայց  թէ 

ներեն վասն խաղուն՝ նա ի կէս լինի կամ յերեքէն մէկն: - 157. 

ՆԵՐՈՂՈՒԹԻՒՆ – Բայց թէ իսկի ներողութիւն /ծն. ողորմութիւն/ լինի՝ որ կարէ 

ծառայն ազատել եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով,  ինքն ինչվի մահ 

ապաշխարէ ի զընդանն – 138. 

ՆԵՐՈՒՄՆ -  եւ ի յայտ տեղդ մեծ փնդռաւղութիւն պիտի, եւ հայիլ ի կտրճին ուժն 

ու ի յաղչկնին, եւ յոչ կամայն խրատումն այնել, եւ  կամաւքն՝ ներումն: - 97. 

ՆԵՐՔԻՆ – Եթէ ոք մի տուն վաճառէ՝ ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր  քաղաքի ընդ 

ներքնէ՝ նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. 

ՆԵՐՔՍ – Թէ  այրն լինի  ծառայ տարած, նա կինն  Է տարի համբերէ.  ու  թէ այս Է 

տարոյս ընդ ներքս /ծն. ներքսէ/ այրիկ առնու, նա չէ ընդունած – 48. նա բնաւ ոչ 

կարէ յեկեղեցի  մտնել, եւ ոչ այլ կին առնուլ  ինչվի ութ  տարի հայնց ապաշխարէ, 

որ զեկեղեցին հաւնեցնէ՝  զհինգն ի դուրս եւ զերեք տարի ընդ ներքս եկեղեցւոյն–

101. Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ՝ նա մի՛ մտեր ի յիր տունն՝ որ ընդ ներքս ուր 

էր գրաւկանն գրաւկնել – 116. 

ՆԵՐՔՍԵՒ – Ու այն որ ի քաղաքի ներքսեւ է՝ կարէ համբերել տարի մի ու  այլ 

աւելի: - 120. 

ՆԶՈՎԵԼ – նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 64. չիշխէ քրիստոնէ որ ի 

հասակ լինի հասել՝ նա  աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ  զնշխար  

այլ աւելի իրք  ուտել. թէ չէ՝ նա նզոված է: - 80. Եթէ այր կնկան հանդերձ հագնի՝ 

նզոված է – 106. նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 114.  նա չէ ընդունելի 
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առաջի Աստուծոյ  եւ նզոված է: - 114. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի 

քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա  մահու կորուստ բերէ՝ 

բահրակ անաւրինաւք՝ նա նզոված է – 149. 

ՆԶՈՎՔ – որ զայս այնեն, նա նզովք առնուն յԱստուծոց – 80. Բայց ամէն ծախաւղ 

պատեհ է, որ ի նզովիցն Աստուծոյ վախէ – 126. 

ՆԻԳՆ – Վասն որ ոք  զիր հորն բանայ եւ մարդ ածէ ի ներք՝  նա նիգն սպաննէ – 18. 

Եթէ ոք զիր հորն բանայ՝ եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն /ծն. նդեն/  

խեղդվի, նա արեան տէր է ածաւղն: - 18. 

ՆԻԿԻԱՅ -  Զի զայս ի Նիկիայի  սահմանն ամրացուցել են եւ կապել – 61. որ ի 

Նիկիայ հաստատեցաւ սահմանն – 80. 

ՆԻՒԹ -  դարձնէ ըզվարձն եւ զնիւթն զոր առել լինայ – 146. Եւ թէ  գողցել լինայ ի 

նիւթոյն՝ նա  դարձցնէ – 147. 

ՆՄԱՆ - Բայց պարտ է ամենայն դատաւորաց գիտենալ, որ երազի նման է 

աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. Եւ պատեհ է որ  ոք յիր ամէն ազգ 

մտերոյ ... իր եկեղեցոյն տայ, զաղէկն եւ ոչ զվատն՝ նման Կայէնի՝ որ ընտրէր ու 

զվատն անէր: - 45. Եւ գործ է  նոցա աւծել զդասս թագաւորացն, որ են նման 

Քրիստոսի ի վերայ  երկրի: - 68. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ  կու 

հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան՝ բոզութիւն կամ կախարդութիւն 

եւ որ նման են սոցա – 100. Կին՝ որ վասն մեղաց ի ծառութեան տարվի կամ ի յայլ 

ինչ որ նման է սոցա ... զի արք կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն ... բայց զինչ 

ցեղ ու է, երբ գայ՝ նա զիր կինն  անսղալ առնու – 106. 

ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ - Եւ Ը դասք եպիսկոպոսացն են այնոքիկ, որ կաթուղիկոսք են՝ 

ըստ սերովբէից նմանութեանն: - 67. Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով 

Քրիստոսի նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ 

ճշմարտութեամբ – 68. 

ՆՆՋՈՒՄՆ -  Եւ այս աշխարհի երիցուն իրաւներն է. զատկին շաբաթ աւրն, եւ 

կիրակի աւրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ գալստեան, Աստուածածնին ննջմանն, 

խաչին տաւնին, աւետեացն – 45. 

ՆՇԱՆ -  Ու դնեն ի յինք նշան, որ՝ թէ այլ այնէ՝ նա մեռնի – 144.  Բայց թէ յերմկէն 

ելաւ ի դուրս՝ նա զգեղն վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 160. ապա 

թէ  յաղփրթութենէ լինի՝ նա  այն ի դատաւորին խեղճն է՝ որ ըստ մեղանացն 

չաքուցն տուգնէ զմեղկանն, բահրակ թէ  զգուշացուցել լինայ տէրն ու պընդել  ի 

վերայ իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել – 165. Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց՝ 

քաղքնոյ եւ բերդերոյ՝ եւ զգեղերոյ /գրքում՝ զգերոյ/  դնել պիտի նշանով եւ գրով 

ամըրցնել – 170. 

ՆՇԱՆԱԿ  - Նշանակ եւ պուկ բերդատէրն մէն իշխէ վերցնել: - 12. 

ՆՇԽԱՐ -   նա զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ 

կամ նշխար տալ – 30. չիշխէ քրիստոնէ որ ի  հասակ լինի հասել՝  նա աւագ 
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հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար /ծն. զնշխարսն/  այլ աւելի իրք 

ուտել – 80. Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին – 63. 

Ապա երբ խիստ թոյլ տվի՝ /ծն. թուլցվի/ նա չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր 

պէտքն:-80. 

ՆՈՄԻԿՈՍ  - նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն /ծն.զնիմիկոսն/ - 130. 

ՆՈՄՈՍ – նոմոսով /ծն. նմանաւոր/ է՝  զանդրանիկն կացուցանել յաթոռ 

ինքնակալութեանն – 7. 

ՆՈՅՆ  - Վասն թագաւորաց եւ որդոց նոցին – 7. Եւ թէ ձուկն որսայ՝ նոյնն է՝ ի 

տասնէն զմէկն տայ՝ զէդ զցամաքոյն որսն: - 17. Ամենայն որ զմկրտածն մկրտէ՝ նա 

կորսնէ զկարգն, եւ որ զձեռնադրածն ձեռնադրէ՝ նայ նոյնն է – 22. Զնոյնն /ծն. 

զնոյնս/ այնէ եւ  եպիսկոպոս եկեղեցականի, որ ապստամբէ յիրմէ: - 23. Եւ թէ 

յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն  սպաննաւղ է – 32. Վասն 

որ ի նոյնս է բանս՝  յիրիցնին – 45. Նոյնպես թէ զկնիկն տանին, նա  այրիկն 

համբերէ, ու թէ չհամբերէ՝ նայ  նոյն պատիժդ է: - 48. Նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա 

եպիսկոպոսին են: - 64. սոքա Գ կրկին նափորտ հագնին եւ զնոյն զսքեմդ: - 65. Եւ Զ 

դասք են սարկաւագունքն.  եւ սքեմով նոյն են – 66. Եւ չորրորդ դասք 

եպիսկոպոսունքն են, նոյն սքեմովն ու  դուպլ նափորդով: - 66. եւ սքեմ զնոյն ունին, 

բայց հոլանի հագնին անգաւտի – 67. Եւ   ոնոփորոն նոյնն է, բայց եւ հոլանի 

անգաւտի այլ հագնի: - 67. Եւ սքեմն եւ գաւազանն նոյնն է – 68. Եւ սքեմ ի վզերն 

ուննան որ  լինի երեսքն նոյն դիպակ –68. ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ 

ուննայ կամ ընկերակից, նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ 

չաք մի իր – 72. Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է՝ եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ 

զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 74. Եթէ այր կնկան հանդերձ հագնի՝ նզոված է, եւ թէ 

կնիկ զայրկան՝ նոյնն է – 106. Ու թէ ատէ զնոյն կինն՝ նա չկարէ ուննալ զինք զէտ 

ծառայ – 107. Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ ... որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր  

գինին  ամբողջ պահէ՝ նա լեալ է բարի: - 124. Ամ մի  այնէր.  ու թէ այնէ, ոք զայս՝ նա 

դատաւորք աւրինաւք զնոյն պարտին արբուցանել անաւղացն: - 144.  Զոր եւ ինք ի 

նոյն մահն մեռաւ: - 146. նոյնպէս եւ թէ զագին կտրէ՝ նոյնն է: - 169. եւ թէ ուտելոյ 

չլինայ՝ նա նոյնն է – 169. 

ՆՈՅՆՊԵՍ        -      Տե՛ս    ՆՈՅՆՊԷՍ 

ՆՈՅՆՊԵՍ ԵՒ  -      Տե՛ս    ՆՈՅՆՊԷՍ ԵՒ 

ՆՈՅՆՊԷՍ, ՆՈՅՆՊԵՍ - Նոյնպես եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն  հարկատվացն 

եւ հնազանդացն  պահել՝ որ ամէն մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն 

ուննայ – 14. Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն՝ նաւթն եւ կուպրն՝ ձութն եւ ապակին ... 

իշխանացն է – 16. նա նոյնպէս որ ձեռնադրած է՝ այլ չկարէ ձեռնադրիլ: - 22. 

նոյնպէս զմահ եւ զհոգէբարձութիւն երիցանց իրենք այնեն: - 27. Նոյնպէս եւ թէ ոք 

հետ իրաց նետ ձգէ՝ նա անցնի եւ մարդոյ դիպի ու մեռնի – 33. Նոյնպէս եւ զվարուց 

ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնեսեան զիրենք եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ 
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ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 38. Նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ 

զամէնն ի շուրջ գալով եւ  զբանն Աստուծոյ ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ 

յերկեղն Աստուծոյ – 39. որ իրենք գիտեն զայս՝ ու տան պացխուն առաջի 

Քրիստոսի, նոյնպէս եւ զհատուցումն: - 42.նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ 

երիցկնոջն եւ այլ ազգականացն՝ պառկելիքն եւ հալաւն սաւլերն եւ գաւտին՝ եւ այլ 

այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն երթայ – 44. Նոյնպես եւ  զվարդավառն կարեն 

այնել – 45. Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ՝ ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի 

սերմունցն դստակ մի եղի, եւ յայլոց նոյնպես ... իր եկեղեցոյն տայ – 45. Նոյնպէս 

այնէ եւ  քահանայն, որ վասն մէկի մի սղալանաց զայլս չզրկէ: - 47. Նոյնպես թէ 

զկնիկ տանի, նա այրիկն համբերէ, ու թէ չհամբերէ՝ նայ նոյն պատիժդ է: - 48. այն 

պարոնն, որ  յիրիցվէ՝ որ պատարագաւղ լինի՝ հարկ առնու, նա անէծք է  գրած 

այնոր. Նոյնպէս եւ յեկեղեցականացն ով և լինի – 50. Նոյնպես եւ թէ անպատեհ 

բանդրէ, նա զինք բանադրեն՝ որ ապաշխարէ – 56. Նոյնպես եւ թէ աշխարհական 

լինի բանադրած:  - 59. Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին  

տանին- 63. վասն զի Աստուած զերկնային դաս հրեշտակացն զաստիճանաւորսն 

արար իւր ի սպասաւորութիւն  եւ զերկրաւորքս նոյնպէս ի  տէրութիւն եւ ի 

պարոնութիւն: - 64. Եւ սքեմ հագնին նոյնպէս հոլանի անգաւտի, եւ ոնոփորոն 

յերկու ուսն: - 67. Ուննան նոյնպէս սքեմ, եւ փակեղ ի գլխին, եւ կրկնապատ գաւտի: 

- 69. Նոյնպէս եւ թէ վասն  ահու, նա դեղդրեն զնա գիտնական վարդապետք: - 

75.նոյնպէս եւ թէ նախարարնի լինի՝ նա իր ընկերքն դատե զինք – 82.  Նոյնպէս եւ 

զազատքն՝ որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն՝ նա իրենցովն զիրենք դատեն 

իշխանաց իշխանքն–82. Եւ այլ ցած շինականք  ամէն մէկ զիրն կարեն դատել, 

նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել – 83. Եթէ եկեղեցականք լինին՝ նա նոյնպէս ըստ 

կարգի դատվին – 83. Նոյնպէս եւ զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն 

վասն մեղաց տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ կտրել, եւ ի ժամ այնել: - 83. Նոյնպէս 

է եւ թէ այրիկն դիւահըրէ: - 85. Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ 

գոդութիւն հանդիպի եւ կամ պիսակութիւն՝ թէ  այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ 

հետ տարոյն ազատ են: - 86. Եւ թէ  հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ` նա 

դառնայ պռոյքն,  նոյնպէս եւ տուայրն` թէ այրիկն լինի տուել – 86. Նոյնպէս եւ 

մահրն հետ կնկան մահուն տղայինն է – 86. Ապա յայրկանն հայրենեստերոյն 

վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ ... նոյնպէս եւ 

զհասակն զայրկանն եւ զկնկանն: - 89. Նոյնպէս եւ թէ կնիկն պատահի պեղծ` է նա 

մէկ է իրաւունքն: - 92. եւ պատեհ է խոստովանհաւրն, որ զսպաննաւղն տեսնու` 

նոյնպէս եւ զսպաննածն – 93. Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն. կտրեն զերկուքն 

զձուքն եւ զձետն – 96. Նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի` սարկաւագն  զէդ երէց է 

համարած: - 104. Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է պարտ ամուսնացնել բնաւ – 108. Եւ թէ 

որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ ու լինին` փեսայ կամ այլոք, որք` ի դուրս են ի 

հաւրն սերմէն` նա այնոնք ժառանգ ոչ լինին ... նոյնպէս եւ քեռին եւ քվոր որդին եւ 
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մաւրքոյրն: - 109. Բայց թէ կտրիճին թոռ կենայ` եւ  ուրդի, որ թոռինն հայն չկենայ, 

նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն  կենայ թոռ` եւ մայրն  չկենայ` նա թոռունքն ժառանգեն 

– 110. բայց կու հրամայէ  աւրէնքս  որ զէդ ինք Քրիստոս հաւրն կամաւ արար զինչ 

եւ արար յերկրի` նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ` հաւրն կամաւք  այնէ – 

114. Բայց որդիկքն ի հաւր մահապարտութիւն բռնվին` այնոնք, որ յետ 

անհաւտութեանն են ծնած, նոյնպէս եւ կինն – 115. Ապա ի  դուրս կարես գրաւկնել 

զինքն զինչ ցեղ ուզես բայց ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել ... նոյնպէս 

ոչ ձի  եւ ոչ սիլահ – 116.  Նոյնպէս եւ թէ անսուն կոտրէ կամ կորսնէ կամ 

պակսեցնէ` նա վճարէ – 119.նոյնպէս եւ թէ քշտան լինի ու բեռին գրաստ  լինի` նա 

դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր երթայ – 121. Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա 

նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ լինի -  121. Նոյնպէս եւ կովն.  թէ 

քշտան  լինի, կամ ամուլ` նա  դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի պոմանն, որ 

դրվի ի վերայ: - 122. Նոյնպէս եւ թէ նաւ է` թէ  տուն` թէ զինչ  ու լինի իրք. ու թէ  

գողնվի իրք`  նա նոյնպէս գնաւղին է: - 126.  Նոյնպէս եւ թէ որդիքն ծախեն` նա 

հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու քոյրվտոցն կամաւքն – 128. Նոյնպէս եւ թէ որդի առանց 

հաւրն ու եղբարցն  եւ կամ քոյրվտոցն կամաց եւ աւտրէ եւ ծախէ. ապա որ կամաւք 

եւ աւտրէ ու ձեռնգրով  ծախէ, նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. Ապա երբ 

այրիկն լինի ու մեռնի` նա զիր հոգւոյն բաժինն ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է. 

նոյնպէս եւ զկնկան  ի յիրոյն, ի կնկան – 131. Նոյնպէս եւ թէ  հարբած լինի  մարդն 

եւ ի հորն ընգնի: - 137. նոյնպէս ու այլ ի  վայր լինի տուգանքն: - 139. Եւ թէ վնասէ 

տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա նոյնպէս ի հասակն հային  ու ի 

խոցն – 140. Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն զիրար խեղդեն ի մխելն` նա  պատեհ է որ ի 

հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն, եւ նոյնպէս է դատն` զէդ որ ի  վերոյ գրեցաւ: - 

140. նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է` զոր գրեցաք: - 141. Եւ թէ ոք անհոգցնէ 

զմուխատրայն` եւ յուղարկէ զմարդն, ու  մեռնի` նոյնպէս /ծն.նա/ մանապարտ է: - 

149. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր  լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու 

ասէ` թէ`  զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն այնոր վնասի` նա 

անպարտ է: - 152. Նոյնպէս եւ թէ ոք մարդ ի ծառ հանէ կամ քար, եւ կամ յանմուղ 

գրաստ` ի կահրայ, եւ մեռանի` նա արեան տէր է – 153. Նոյնպէս եւ թէ խոց լինի  

ճեղքել կամ կտրել կամ խարել: - 153. Նոյնպէս եւ  այս այլ է յերկուքէն – 155. 

Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ` նա դեռ կամաւոր է 

համարած – 156. Նոյնպէս եւ թէ  ի կամաց եւ յոչ կամաց լինի` նա այլվայ կէսն է 

տուժանացն: - 156. Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի – 

157. նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ եւ ծիծաղել իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ` նա 

տուգնվի զկէս արեան գինքն – 157. Նոյնպէս եւ կոտրածն ու խոցն`ի չաքուցն ի 

վերայ  երթայ եւ տուգանքն – 157. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու փրթած` նա 

պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ – 163. Նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ` մի'  գահել, ու նա 

գահեց, կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ մեռնի ... նա վճարել պիտի: - 165. Նոյնպէս եւ 
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ամէն իրք որ դիւական լինի ստոյգ` նա  կանոնացն է գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 

166. Եւ զայլ անսնոցն վնասն տեսնուլ պիտի եւ զպահրանն, նոյնպէս եւ թէ 

սպաննութիւն անասնոցն տայ  այնել` նա հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի, 

նոյնպէս եւ  քշտելն ու կոտրելն – 168. Նոյնպէս եւ թէ զագին կտրէ` նոյնն է: - 169. 

Բայց են  այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ էութեամբ կու ապրին. նա  

այնոց վնասն այլցեղ է, նոյնպէս եւ տուգանքն – 169. Նոյնպէս եւ  զտան որմունք չէ 

պարտ եւ զայլ այսպիսիք: - 171. Նոյնպէս եւ զյղին ձգեցվոր այնէլն  կամաւոր 

պատճառանաւք: - 173. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն վաձերն` ի վերայ տարոյն 

սղութեան ու լաւութեանն այնեն զնեհն – 173.  Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք եւ 

այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն` որ ի վերայ  այլ եւ այլ գաւառաց եւ երկրի այլ եւ այլ 

սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան զվարձերն: - 173. 

ՆՈՅՆՊԷՍ ԵՒ   -    Տե'ս     ՆՈՅՆՊԷՍ 

ՆՈՅՆՊԷՍ ՈՒ  -    Տե'ս     ՆՈՅՆՊԷՍ 

ՆՈՐ/ած./  - վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի նորոյս – 4. որ 

ամէն հին եւ նորկտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի – 26. Բայց նորերն զհինքն 

պատեհ է, որ  զամէն հարկեւորեն – 34. սուրբն Սահակ գրել էր ի հաւս աւրինաւք ի 

հին  եւ ի նոր կտակարանացն – 41. Եւ այդ նոր դիր է նոր սահման  - 53. եւ թէ 

երկուքն են վատ` նա նորն /ծն. նոր/ դնէ – 79. եւ Քրիստոս զհինն ի նորս 

վերանորոգեց – 144. Վասն որ նոր գէղ շինէ – 151. Եթէ ոք նոր գէղ շինէ` նա չէ 

պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով բաժնել – 151. Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի` 

նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր  դնեն` հայնց, որ այլք չզրկվին, 

ինչվի լցվի – 151.  Վասն թէ որպէս պարտ է  զնոր  տուն շինել – 158. Կու հրամայէ 

աւրէնքս` որ ով նոր տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ – 158.  նա յամէն տարի  

զայն խաստն վճարէ ի ծառին տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր չաքն բեր տայ: - 

161. 

ՆՈՐ/մկբ./  - Վասն որ նոր կին առնու` ի պատերազմ չերթայ – 103. Կու հրամայէ 

աւրէնքս` մարդ որ նոր կին լինի առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել, որ տարաժամ  

սուգ չլինի կնոջն: - 103. 

ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ    -   Տե'ս   ՆՈՐ 

ՆՈՒԱԶ – Ապա թէ  տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն  բերէ, նա ոչ 

երէցն չկարէ խաւսել` թե փոքր է կամ նուազ  կամ  քիչ – 55. 

ՆՈՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ – Զորս աղաչեմ անմեղադիր լինել իմոյ նուաստութեանս – 4. 

ՆՍՏԵԼ – Ի թագաւորի մաւտ մի' ոք իշխեսցէ նստել – 9. Եւ ոչ  թագաւորն ի խէչ 

հայրապետի թող չնստի – 9. եւ զայլ մնացորդն եփեն ու նստին եւ  ուտեն 

համընտութեամբ` տառապեալ եւ հարուստ` զէդ մէկ եղբարք: - 44. Եւ իրք որ 

եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել 

լինի` կամ այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն` նա կարէ այլուի 
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զամէնն առնուլ – 60. Բայց զանդրանիկն Աստուած է հարկեւորել, եւ պատեհ է, որ ի 

հաւն ի տեղն նստի – 113. կամ որ ի գետ նստի եւ չանցնի ընդ կարմուջ – 121. 

ՆՍՏՈՒՑԱՆԵԼ -  Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին ու իր 

կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ ընտրաւղութեամբ 

նստուցանեն յաթոռ: - 58. որ ի մեծ ժողովն զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան 

զամէնն ի  վեր նստուցին` վասն հարկիցն Քրիստոսի:  65. 

  

                                                       Շ 

  

  

  

ՇԱԲԱԹ – Եւ ի շաբաթն աւր մի պարոնին բանի – 13. Եւ այս աշխարհի երիցուն  

իրաւներն է. զատկին շաբաթ /ծն. շաբաթն/ աւրն, եւ կիրակի աւրն – 45. Եւ զինչ 

բարիկինդնացն շաբթուն գայ, նա երիցուն է զամենն  գառնենի մորթին: - 45. 

ՇԱԼԱԿ – Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շկալակն ի վերայ 

եպիսկոպոսացն է դրէլ – 38. եւ ինք ի յիր վերայ չթողու զշալակն եւ զպարտք – 39. 

վասն զի նեհն է, ու կու կեցցնէ զամէնն. եւ այս թագաւորացն է շալակ – 128. 

ՇԱԼԿԵԼ – եւ ուննան սքեմ ոսկի դիպակ վըզնատաշենք, եւ ձեռին շալկեն 

գաւազան ոսկի – 68. Երրորդ դասք կանդիտորայն է, որ  ոսկի խշտերն շալկեն:-68. 

եւ զխաչն տէրունական շալկեն յառաջի թագաւորին: - 68. Չորրորդ դասք 

պրաւքսաւտորայն է, որ երկթի ասպրնի շալկեն: - 68.  սոքա են` որ ասպարս և 

վահանս, կմբրաւոր շալկեն – 69. որ թէ պոմնով չլինի շալկել այրիկ զխորթերն` ի 

մաւր առնուլն, նա  տան զխորթերն ի յազգն,  որ հանգչին: - 91. Եւ այլ կու հրամայէ` 

որ զայնպիսին լաւ է որսալ ու վերցնել  քան խաչ եւ աւետարան շալկել – 149. 

ՇԱՀ – Բայց եւ զյիշուելոյն եւ զշահերոյն բաժնելն պատեհ է` որ  գրենք: - 11. Եւ 

թագաւորն զիր շահուն տասնեակն պատեհ է որ եկեղեցոյն  տայ: - 11. Եւ ինչ շահ 

կենայ` ըղորդն այն է` որ զամէնն  յիրուր քշտեն – 11. եւ շահուն տասնեակն մէն  

տան թագվորին – 12. Եւ զոր իշխան` որ յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս է շահն ընդ 

պարոնն: - 12. Ոսկի եւ ոսկով կտաւ` որ ի շահն ուրդի` թագվորին է – 12. ու թէ 

աւիրեն` նա դարպասն պարտի, որ պատժէ, եւ դուպլ  տայ վճարել զաղքատաց 

վնասն, ու չհարկին վասն կապլուն եւ շահուն: - 171. 

ՇԱՀԵԼ – Եթէ  երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու  յերկիրն, նա ոսկի` զինչ շահին` 

թագվորին է – 11. Ապա անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ  ցեղ որ 

կարենան հաշտել` որ երկուքն լինին շահած:- 16. Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու 

շահած լինի երկու դեհն – 50. եւ իր  անթողնելի մեղք  շահի: - 51. Եւ թէ` ո՞վ գիտէ` 

ընդ չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն` թե հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն 

հայրենեցն` թե ոչ – 60. Ապա թէ ազգ մի  լինի` որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ 

հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու կարէ յորդորէ զինք` որ դառնայ 
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յըղորդն, ու շահի զինքն – 93. Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ` 

նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107. որ թէ ոք  գրաւով 

զմարդոյ տուն կամ  զտեղ կամ զհայրենիք շահի – 117.  եւ հանդիպի  երթալ այլվայ 

շահել կամ դարձնել  զիրքն – 118. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք 

վկայաւք եւ հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ 

ծախաւղն, քանց ամէն կազմութեամբն` գնաւղինէ թէ շահի եւ թէ վզենկի, թէ կոտրի 

թէ այրի – 125. Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ չկայ եւ ոչ մուտք` քան զայն, 

որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128. 

ՇԱՏ – Եւ այլ շատ ի վերայ իրաւանցս կու պնդէ Մարգարէն: - 4. ու  շատ առնուն 

զտուգանքն: - 18. Վասն որ  զիր մշակն ի շատ հալծելոյն եւ ծանր վերցնելոյն մեռցնէ 

– 18. Եթէ ոք մշակ վարձէ` ու առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի բան ... 

որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն  եւ ի 

կարիքն – 19.  նա իմանան   զիր խաւսքն եւ զպատճառն` եւ ի յայնոր վերայ 

իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչ: - 23. Չկարէ  եպիսկոպոս` քանի որ մեծ 

լինի` յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել, ոչ շատ եւ 

ոչ քիչ: - 31. Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին  շատ փնտռումն պատեհ է, որ այնեն – 

33. Հարկ է` փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց գրել – 36. Եւ հաւս շատ երկար եւ 

մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ – 38. Նա 

եւս թէ  զայն զամէնն գրել էի` նա կարի շատ էր լել: - 41.  Եւ պատեհ է որ ոք յիր 

ամէն ազգ մտերոյ` ի մրգերոյն  քթոց մի ...  ի կալէ եւ ի մըզտուրէ, է ըստ քչուցն 

փոքր ի շատէ` իր եկեղեցոյն տայ – 45. Եւ թէ երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն որ շատ 

լինի  հալծել ի վանքն ու ծառութիւն  այրել քան զմէկայլն, նա թէ աւելի բաժին 

ուզենայ ...  նա տան իր ու հաճեցնեն  զինք յիր  գործ – 73. Ապա կու հրամայե 

աւրենքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ խնամել եւ անուշացնել ի գործ, որ 

շատք դիմեն ու  գան ի յուսում: - 77. Որ կու լինին շատք, ու խաբեն Աստուած եւ 

զմարդիկք – 78. Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք` որ դոքա շատ ազգի ազգի 

կերպով կու շիջին – 79. նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ  ի յիր 

վերայ, որ անարգեց զպսակն եւ կոխեց: - 91. վասն զի թէ  զայտ թուլութիւնդ ուննան 

կաննին` նա շատք մեռնին ի կաննոյ ձեռաց – 95. Եթէ իրիցու խնամութիւն 

հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն` համարձակ ձեռնտալով` նա չկայ հրաման, որ 

վասն  այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք  տանին` նա կարէ փոխել 

զձեռնտվածն – 104. Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն` ի շատն եւ ի քիչն` յերկու 

քոյրն եւ եղբայրն եւ ի մայրն: - 112.  Զի այսով հաշտի Աստուած ընդ աշխարհս եւ 

այլ շատ տայ զբարին: - 128. առ իրար շատ  լինին կեցել այրուկինք – 131. եւ թէ 

սպաննաւղն է լել պատճառ` նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն` զէդ որ գրած կայ ի 

շատ  տեղ: - 141. Վասն շատ ազգ մարդկանց եւ հեծելւորաց – 148.  մարդկային 

ազգս շատ ազգեր են – 148. շատ սպաննութեններ կու լինի ընդ խալատն -  153. եւ 



562 
 

այսպիսի պատճառնիս շատ են, որ շատ ազգ ցաւեր խառնեն – 153. Եւ այս ազգի 

ազգի սպանմունքս շատ են – 155. 

ՇԱՏՆԱԼ – զի թէպէտ եւ յառաջն դրած կենայ` բայց ու յետինն պիտի որ շատնան: - 

171. 

ՇԱՐԺԵԼ – ապա թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ շարժէ` նա կու համայէ աւրէնքս, որ  

ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. 

ՇԵՆԱՄԷՋ -  Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի  յետ` յիւրեանց 

սահմանած բնակութեանն: - 108. 

ՇԷՆ/գ./  - եւ չկարեն  տալ քաղել առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն:  Սոյնպէս 

եւ շինոյ փայտն եւ արաւտի խոտն ու ընձելոյն: - 16. Նա պատեհ է որ ծառութրարն 

աղէկ ծառայէ, որ թէ հեռու  լինի ի շինոյն: - 79. նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ 

յառաջ գան ... ու չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. ապա թէ տէր 

գայ` նա զարիան գինն այն շէնն վճարէ` որ ի մաւտ լինի: - 139. զի շէնն այնոց 

անշինութեամբ պահվի եւ գոյանայ լիութեամբ այս երկու իրաւքս – 170. Եւ այնով 

արձկնայ շէնն – 171. 

ՇԷՆ/ած./ - Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի 

քահանայ, եւ նա  չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ 

ոչ` յայլ շէն եկեղեցի տան տուրք, նա ընդունելի է – 71. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ 

իրքս որ ի պարոնաց եւ ի թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան 

զշէն  գեղերն – 170. 

ՇԷՆՔ – Ի քաղաքի եւ ի բերդի շէնք`պատեհ է որ  ամէն երկիրն աւգնեն ամէն 

իրաւք, զի ամէնին է, եւ տեղոյն բնակիչքն ավելի: - 14. Չկայ հրաման յաւրինաց որ 

ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար  

առնուլ. թե չիք, քակվի շէնքն – 56. Բայց թէ կենայ ճարակ` նա պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ 

ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. 

ՇԻՆԱԿԱՆ – Ապա վայրի պտուղքն ի ծառոցանցն  երկրին` շինականացն է – 16. Եւ 

այլ ցած շինականք /ծն.շինականքն/` հեծելվորք ամէն մէկ զիրն կարեն դատել – 83.   

ու շինականք շուտ կու հաշտին ընդ իրար – 168. 

ՇԻՆԵԼ – Եւ թագաւորն մէն է` որ կարէ դեկան շինել – 9. Եւ թէ  իշխան կամենայ 

յայսոց շինել, նա թագաւորին հրամանաւ շինէ: - 9. Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր 

երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ 

որ իր ու իր  յետմնացացն մնացական մնայ – 14. Նոյնպես եւ իշխանքն պարտին 

զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել` որ ամէն մէկն զիւր շինածն եւ 

զկորթբացած հայրենիքն ուննայ – 14. քանց կարեն  հանել եւ տանել խանդկով ընդ 

ամէն մարդոյ գետններ` ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր պիտենայ – 16. եւ ի վերայ 

այդր վիմի շինեցից զեկեղեցի իմ: - 40. յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր 

հայրապետք ազգաց յիրենց երկիրն  իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին – 43. 
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Բայց թէ ոք առանց  հրամանաց` հակառակ եպիսկոպոսին  եկեղեցի շինէ ի թէմն ... 

նա զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, կարէ խափնեցնել: - 47. Եւ թէ ոք վասն աւեր 

եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական  կամ քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու 

այլվայ զիր ինչքն եւ տայ  յայլ ոք որ շինէ – 71. Եւ չկարէ  ոք յայլոց հող 

հակառակութեամբ եկեղեցի  շինել, զի մեղք է – 71.  Եւ երբ եկեղեցւոյ շինելն 

հարամ է ու մեղք, նա  զայլն  դուք գիտացէք, թէ ինչ է: - 71. Ապա թէ իշխանքն իրենց 

իշխան լինին շինել, նա իրենք կարեն զիրենց դրած իշխանն ձգել ու խրատել եւ 

այնել զինչ կամին – 82. որ իր իրք շինէ կամ կապլով բան այնէ – 146. զի շինել է 

տված եւ ոչ յաւիրել: - 147. Վասն որ նոր  գէղ շինէ – 151.  Եթէ ոք  նոր գեղ  շինէ` նա 

չէ պատեհ մենակ զհողերն  սինաւռով բաժնել – 151. Վասն թէ որպէս պարտ է զնոր 

տուն շինել – 158. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ ով նոր տուն շինէ` նա  բոլոր ցըւիցն 

պսակ դնէ – 158. որ չտան թոյլ որ ոք յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել – 

170. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի շինած` որ 

զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն` նա բնաւ 

չկայ վճար յիրաւանցս: - 170. 

ՇԻՆՈՒԱՑ – Ջրաղացք եւ այսպիսի շինուացք ազատ է – 13. 

ՇԻՆՈՒԹԻՒՆ – նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան, եւ ժողվին զայլ 

շինութեան /ծն. շեներաց/ աղէկ մարդիկն, ու չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է 

սպաննածն – 139. եւ տան առջեւ զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ գլուխք 

լինան այն տեղոյն շինութեան, եւ ապա այլոցն ըղորդ: - 151. Բայց ի վերայ 

ամենայնի` խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել. խոզրարծ պիտի դնել, 

կամ զմաւտակայ շինութիւնն քակել, զոր տեսնուն պատեհ, եւ կամ սպաննել եւ ի 

շինութենէն վարել: - 169. 

ՇԻՆՈՒՄՆ – Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ 

ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ – 71. 

ՇԻՆՎԵԼ – Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի` նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ – 

151. զի առանց նեհի, որ  պատեհվոր լինի, աշխարհ երբ շինվի ... 173. 

ՇԼԱՏՆԱԼ – եւ որ շլատնայ ու չտայ, նա ապաշխարելոյ է արժան: - 44 

ՇԼԱՏՈՒԹԻՒՆ  - եւ վասն շլատութեան չյաւելցնէ զառն  եւ ոչ զեկեղեցականաց 

իրաւունս  տայ պակսեցնել – 21. 

ՇԼԱՑՈՒՑԱՆԵԼ – եւ վասն այնոր շլացուցանել /ծն.շլլսացուցանել/ զդատաստանս, 

զի  երբ ի սրբոյն ի սահմանէն  չեն ի պատկառիլ` նա ի  մերոյս ո՞րպէս: - 36. 

ՇԼՆԵՍՏԱՆ –Եւ սքեմ ուննան ոսկի գրերով` ի շլնեստանն  բաթտած– 68. 

ՇԼՆԻ – Եւ այս բանի մեղքն, ի յառաջնորդաց շլնիքն /ծն. շլինքն/  է – 53. 

ՇՄՈՐ – քաւէլ թէ  հայնց մարդիկք լինին յայլազգեացն, որ այն  շմորոյն /ծն. 

զմորոյն/  պատճառք լինին լել: - 9. 

ՇՆԱԼ -  փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ յերեւան է, որ ամուսնանայ, 

աւելի քան զմէկն, եւ որ շնայ` նա ելած է ի քահանայագործութենէ բնաւիմբ – 61. 
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ՇՆՈՐՀ/Ք/ – զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն` նա Աստուծոյ շնորհքն /ծն. շնորհն/  

ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33. 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵԼ – Ապա թէ ոչ, նա իր շնորհաւորէ: - 91. 

ՇՆՈՒԹԻՒՆ – Բայց չկարէ այն` որ պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ.  թէ ոչ նա, 

որպէս Քրիստոս հրամայեաց, շնութիւն է  համարած: - 88. 

ՇՈՂՀԱՑ – Եւ շողհացն ու հատիկն` այն եկեղեցոյն , յոր տան: - 44. 

ՇՈՒՆ – այն հայրն` որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ ... նա դատի 

յԱստուծոյ: - 113. 

ՇՈՒՏ  - Եւ ...երէց ի հեծման մարդ յղարկէ` թե շուտ /ծն. սուտ/ գնա  ի յինա  բանն – 

32.  ու շինականք շուտ /ծն. շոյտ/  կու հաշտին ընդ իրար – 168. 

 ՇՈՒՐՋ – եւ ի տաւներն  երկար եւ պինդ քարոզութեամբ` գիտուն վարդապետաց 

քարոզութեամբ` կշտացնէ զիրենք, նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն ի շուրջ 

գալով եւ զբանն Աստուծոյ ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ յերկեղն 

Աստուծոյ – 39. երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ` ի շուրջ գայ 

/ծն. գալ/ ի վանքն -  51. եւ հետ  այնոր  տեսնուն իսկի որ զարկածն  ելնէ ի շուրջ կու 

գայ – 145. 

ՇՈՒՐՋԱՌ – եւ ոնոփորոն ի յերկու ուսն արկանեն ուրար եւ թիկնոց շուրջառով  

ելանեն ի բեմն: - 66. 

ՇՐՋԵԼ – Բայց զայս հայնց վասն այնոր  գրեցաք` որ  դոքա շատ ազգի ազգի 

կերպով կու շրջին /ծն. շըրջեն/  - 79.                                      

  

  

  

                                                Ո 

  

  

ՈԽ – նա տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33. Ապա թէ տղայ 

լինի` նա ի հասակն հայել պարտ է ... եւ չարութիւնն ու ի յոխն` եւ կամայն եւ ի յոչ 

կամայն – 157. 

ՈԽԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ - որ թէ ոք քշտէ անասնոյ ... եւ թէ ի վերայ սրտի լինի եւ կամ 

վասն ոխակալութեան ... նա զայն զարկն իր քըշտեն, զոր ինք անմեղ անասնոյն 

եզարկ – 162. 

ՈԽՈՒԹԻՒՆ – պատեհ է աղէկ ստուգել, որ վստահի հայնց է ու առանց ոխութեան` 

նա այն կանոնացն է հասել, և ոչ դատաստանի  - 166. 

ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ – եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ` որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ 

– 10. Վասն այսոր հրամայած է եւ սահմանած, որ  տան զայս բաժին ողորմութիւն ի 

վաներս – 43. Եւ զինչ այլ յաւելցնել կարեն յողորմութիւնն, նա մեծ վարձք է – 43. եւ 
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այնէ իրք մի ողորմութիւն – 150. եւ երբ խիստ ողորմութիւն այնեն իր` նա զկէսն 

տուժի – 156. եւ ողորմութիւն տայ աղքատաց – 163. 

ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ ԱՅՆԵԼ  -  Տե'ս    ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ 

ՈՂՋԱՑՆԵԼ – Եւ թէ քամահրանք  այնէ իր վարդապետին` նա զայն վարդապետն 

ողջացնէ /ծն. ողջցնէ/ թէ զղջայ: - 26. 

ՈՂՋՆԱԼ – Եւ թէ ողջնայ հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն – 130.  ու թէ զարկ այնէ կամ 

խոց` որ ողջնալ կարէ, նա զոր խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ – 169. 

ՈՆԻՓՈՐՈՆ   -     Տե'ս      ՈՆՈՓՈՐՈՆ 

ՈՆՈՓՈՐՈՆ, ՈՆԻՓՈՐՈՆ – Եւ սոքա` եղեն աստիճանաւորք հայրապետք, որ 

ոնիփորոն Ե կրկին հագնին – 65. Եւ հետ այսոց արհիեպիսկոպոսն են, որ Դ կրկին 

հագնեն զոնիփորոնն եւ չորեքկին նափորտ ի վերայ: - 65.  եւ ոնոփորոն ի յերկու 

ուսն արկանեն  ուրար եւ թիկնոց շուրջառով ելանեն ի բեմն: - 66. Եւ սքեմ հագնին 

նոյնպէս հոլանի անգաւտի, եւ ոնոփորոն յերկու ուսն: - 67. Եւ ոնոփորոն նոյնն է, 

բայց եւ հոլանի անգաւտի այլ հագնի: - 67. 

ՈՉ – Զի ոչ թէ որ գործեն զանաւրէնութիւն, ի ճանապարհս նորա գնասցեն: - 3. 

Յայնժամ ես ոչ ամաչէի ի զգուշանալ ինձ ի  պատուիրանս քո: -3. վասն զի  

այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի նորոյս` հայնց որ իսկի  չէին ի 

հասկանալ, եւ ոչ յօկտել գայր: - 4. Եւ թէ որդիքն  մեռել լինին թագաւորին, նա 

որդոցն որդիքն ժառանգեն զթագաւորութիւնն եւ ոչ դստերացն – 8. զեղբաւր 

որդիսն դնեն երկրին հաւատարիմքն յիրենց պարոնին աթոռն, որ յիրենց պարոնին 

սերմէն է եւ ոչ աւտար սերմի ծնունդ: - 8. որ չկարէ իր որդի եւ ոչ այլ մարդ 

դիմադարձ կանգնել: - 8. Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք 

լինին, նա հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու  երկրին տեսովն առնուն 

մէկ մի` յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն յարքունիքն – 8. Եւ ոչ  թագաւորն ի խէչ 

հայրապետի թող չնստի – 9. Եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ`  մեռնի. եւ թէ յոչ 

կամայ  սպաննէ` երկու ձեռսն կտրվի եւ զարեան գինն վճարէ–10. Եւ թէ յոչ կամայ 

լինի սպաննութիւնն` նա կէսն այսոր է գին որ ի դարպասն տան – 11. Եւ թէ յոչ 

կամայ լինայ` հնար չկայ – 11.  Ոչ է իրաւունք որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն 

այնել, քաւէլ որք  ազգաւ թագաւորութեան ընքնակալ լինին: - 11. Եւ թագավորն 

պարտի որ պահէ զաղքատն. թե ոչ` Աստուծոյ պարտական մնայ: - 13. Եւ ի  

շաբաթն աւր մի պարոնին բանի. եւ  այլ աւելի ոչ բնաւ: - 13. Եւ թէ վասն 

անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց բարկութեան 

կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. Եւ վասն 

շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ ոչ զեկեղեցականաց իրաւունս տայ պակսեցնել – 

21.  Ապա թէ ոչ` նա յղրկեն առ ինք երկու եպիսկոպոս` ու կոչեն  զինք Բ ու Գ հետ – 

23. Զթերահաւատ մարդոյ  զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ. եւ ոչ զմէկ 

հավատացելոյ – 24.  Վասն եպիսկոպոսաց` որ թէ ուննան հայրենատրութիւն` թէ 

ոչ – 24. եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել – 24. Չի 
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տալ հրաման աւրէնքս` որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն, եւ ոչ ի կարգ 

եկեղեցւոյ: - 25. Վարդապետաց հրամնն այս է սահմանած որ չկարէ կոչիլ 

վարդապետ անուն եւ ոչ ի  գործ քարոյզութեան առանց վադապետաց վկայութեան 

– 26.   ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ 

աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել` ոչ կարգ տալ եւ ոչ կարգ առնուլ  բնաւ, եւ ոչ ի 

սահմանեալ վիճակէն հրամանք հանել  - 27. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն` նա չէ այն 

քահանայութիւնն ընդունած,  եւ ոչ եկեղեցեաց աւրհնէքն` եւ ոչ ինչ իրք զինչ 

տեղոյն եպիսկոպոսին հակառկութեամբ եւ յոչ ամայ  այնէ: - 28. նա առանց 

կաթողիկոսի ոչ լինի – 29. Եւ ոչ ամենեւին ի սահմանադրութեանց եկեղեցոյ` եւ ոչ 

ի սահմանաց թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի` որ մեծ 

ժողովի տեսով այնէ: - 30.  Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի  կարգաւորաց 

եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել` ոչ 

ուննալ հարս եւ ոչ տալ` եւ թէ այնէ` չլինի ընդունած, եւ ոչ թողու եպիսկոպոսն, որ 

լինի – 30. Չկարէ եպիսկոպոս` քանի որ մեծ լինի` յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք 

առնուլ  եւ զիր եկեղեցին զարդարել, ոչ շատ եւ ոչ քիչ: - 31. Եւ թէ առնուլ իշխէ` նա 

զրկանք է, թող ի յետ տայ թէ ոչ նա պատճառ է, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31. 

Հրամայած է յաւրինացն` որ ամենեւին չիշխէ քահանայ ոչ մարդ սպաննել, եւ ոչ 

անասուն բնաւ: - 31. Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ 

լինի եկեղեցւոյն բոլոր ու  դուռն ի վերայ` որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ` 

չթողուն պրոպատիկէ աւազանովն: - 37. Եւ բիճ` ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր 

թոռն ինչվի յերեք երեսքն երէց չլինին ժամարար: - 38. եւ այս այնով լինի` որ ինք 

չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով – 38. Եւ թէ ոչ` որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ 

ծուլութեան յամեցնեն նա` զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա 

խնդրեցից` ասէ տէր – 39. Եւ ոչ /ծն.չեն/  յիշել զՔրիստոսի հրամանքն զոր 

հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն Պետրոս` թէ դու ես վէմ – 40. եւ ոչ ասացին թէ 

դիւաց եւ անաւրինաց կերկուր տուք զքրիստոնէք: - 41. նա չլինի բնաւ բաժանումն 

սուրբ եկեղեցւոյն եւ ոչ ազգացն,  զի ոչ թէ եկեղեցին տաւնիցն է, այլ  տաւնքն 

եկեղեցւոյն – 42. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն 

յաշխարհականացն` որ կու ասեն` թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ 

գեղերոյն: - 42. Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ այր կամ կին, որ ընդ 

իր վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ, ոչ իշխէ ի կանոնական 

հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ  աւելի կերուխում այնել: - 44. Եւ 

պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ ... իր եկեղեցոյն տայ,  զաղէկն եւ ոչ զվատն – 

45. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն առնու ուրախութեամբ եւ սիրով, 

հայնց որ աշխարհականքն անգէտքն զբարին  տեսնուն եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ 

զչարն, եւ առաւել առաջնորդքն: - 46. Մարդ` որ վանից հրամանաւ բանադրած 

լինի վասն իրիք պատճառանաց` ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել` 

ոչ /գրքում` որ/  թաղել եւ ոչ զիր  տղայն կնքել – 46-47. նա ամենին տեսովն ու 
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պատեհովն զիր մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. Կու հրամայէ 

աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն յիրիցնին, ոչ 

խնամութեամբ եւ ոչ ինչ ազգ իւաւք – 49. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, 

նա  հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն  առանց պարոնին կամացն: - 

50. զի ոչ թագաւորք չմնաց ի Հայք: - 50. Ամ թէ յիստկի, նա լաւ է ու շահած լինի 

երկու դեհն. եւ թէ ոչ, նա յիրիցնոյն վասն այնոր հարկ կու առնուն. որ գիտենայք: - 

50. եւ զով ուզէին` թողուին ի վանքն, ու զոր ոչ` նա հանէին: - 50. Հիւանդանոց ուր 

կենայ` նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ, ոչ ի հիւանդէ եւ ոչ յիւր 

սպասաւորէ. Թէ ոչ` թող համարի թէ զՔրիստոս կու կողոպտէ: - 51. եւ ոչ գուսան 

երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ – 51. Եւ թէ ժառանկ որդի կենայ, ու 

իրիցութեանն լինի, նա զայն եպիսկոպոսն գիտենայ` թէ ծուխ տայ եւ թէ ոչ.  որ թէ 

խելք ուննայ, որ զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր, եւ թէ ոչ` նա ծխերն 

հայրենիք չէ իր` ապա եկեղեցոյն է ծուխն: - 52. եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 

52. եւ այդ նոր դիր է նոր սահման` որ ոչ է յառաջնոցն – 53. Կու հրամայէ աւրէնքս 

եւ կու պնդէ, որ բնաւ ոչ ժամուց առնու քահանայն` եւ ոչ հողադրամ: - 53. եւ ոչ 

վասն այնոր որ թէ իր վանքն բերեն մեռելոց` կամ մատաղ այնեն – 55.  Ապա թէ 

տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ խաւսել` 

թե փոքր է կամ նուազ կամ քիչ – 55. Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց 

եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ – 56. Եւ 

փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են` մէկն ձեռնադրված է ու մէկայլն ոչ – 56. Ու թէ այլ 

յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ` եւ զէդ պեղծ եւ անզգամ 

մարդ վստահի ձգվի: - 59. Եւ թէ` ո՞վ գիտէ` ընդ չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն` թե 

հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն` թե ոչ. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ 

Աստուած իր ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին վզենկի ի յիրքն` եւ ոչ յայնցոր տառպելնայ 

գնաւղն: - 60-61. Եւ թէ սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ` նա  թէ թողու զբոզ կինն` 

նա կարէ երէց լինել, թէ այլ կին չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է. եւ այլ բնաւ 

չկարէ ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ թողվաւ, ոչ ի կեանս եւ ոչ յետ 

մահու: - 63.   Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն տարին 

մարդն չէ լցել` նա երէց չայնեն – 63. Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք 

տայ յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ 

տայ յայլ ոք որ շինէ. եւ  թէ ոչ` յայլ շէն եկեղեցի տան տուրք, նա ընդունելի է, բայց 

եպիսկոպոսովն: - 71. Բայց ոչ է ամէն կարգերն մէկ ազգ – 72. եւ եկեղեցւոյն 

եպիսկոպոսն պատեհ է, որ  սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց կարգն, եւ ոչ այլ ոք` որ է 

յաշխարհականաց: - 73. Մենք հարքս կամեցաք, այլ ոչ սուրբ Բարսեղ: - 73. Եւ 

զայնոք որ վասն ահու կամ  նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի` նա 

պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին. բայց ոչ լման – 75. Կու համայէ աւրէնքն, որ 

զքահանայի տուն  եւ զապրանք չգնէ այլ ոք` ու ի ներս կենայ, քան թէ 

պաշտաւնեալ եկեղեցոյ. եւ ոչ զեկեղեցոյ հող, քաւէլ եկեղեցի կամ եկեղեցական: - 
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75. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ 

դարպասն. թէ ոչ, որ զայս  այնեն, նա նզովք առնուն յԱստուծոց – 80. նա չկարէ 

առանց այլ  իշխանաց` որ իր ընկերք լինին` ոչ զնա աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81. թէ 

բժշկի` նա այրկանն է, եւ թէ ոչ`  նա համբերէ այրիկն քանի կարէ – 85. թէ բժշկի` 

նա լել բարի ու թէ ոչ նա թողու զինք իրաւանքն, եւ առնու իր այլ կին – 85. Ապա թէ 

ի կնկնէն լինի` նա չտայ այրիկն մազ մի` ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. Ապա թէ 

յայրկնէն լինայ պատճառն,  նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ 

կնոջն իր անձինն գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել. ապա թէ ոչ նա չտայ: - 87. Բայց 

չկարէ այն` որ պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ. Թէ ոչ /ծն. չիք/ նա, որպէս 

Քրիստոս հրամայեաց, շնութիւն է համարած: - 88. Ապա թէ ոչ, նա իր շնորհաւորէ: 

- 91. Ապա թէ ոչ, որ նա զիրն աղէկ ունէր` ու անկարիք կայր ... նա այտոր 

դատաստանն եւ քաւութիւնն այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 93. Եւ թէ ոչ` նա  տայ  հաւրն 

յիսուն դրամ, ու պսակվի ընդ ինք անբաժնելի: - 97. եւ ի յայս տեղդ մեծ 

փնդռաւղութիւն պիտի, եւ հայիլ ի կտրճին  ուժն ու ի յաղչկնին. եւ յոչ կամայն  

խրատումն այնել. եւ կամաւքն` ներումն: - 97.  Բայց թէ կարէ դատաւորն ծածկել ու 

հաշտեցնել` նա իր կամ է. եւ թէ ոչ` թողու, եւ իր այլ կին առնու, եւ զայն  ազգն 

այնեն զինչ ուզեն: - 98. զի այն ում ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ` նա ի յայն կնկնէն ելաւ 

ուժն ու ծեծելն, եւ ոչ ի խսումէն: - 99. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի  

եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան, չհաղորդեն զինք` եւ  

ոչ ի մահ թողուն եւ ոչ ի կեանք: - 100.  Եւ թէ յայն միջոցն այն թողած կինն մեռնի` 

նա բնաւ ոչ կարէ յեկեղեցի մտնել, եւ ոչ այլ կին առնուլ ինչվի ութ տարի հայնց 

ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ – 101. Ապա երբ փախաւ` թէ բոզցել լինայ, եւ 

կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ` նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն, ապա ոչ 

կաշառաւք եւ ոչ ծռութեամբ – 106. Ու թէ  ատէ զնոյն կինն` նա չկարէ ուննալ զինք 

զէտ ծառայ. ապա  ազատէ զինք, բայց ոչ առանց բոզութեան պատճառանաց – 107. 

նա  զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն, որ ոչ առնուն եւ ոչ տան իրենց 

բնաւ կին – 107. Եւ  ոչ է պատեհ` որ երկու կոյր զիրար առնուն – 108. Նոյնպէս եւ 

զմունջն ոչ է պարտ ամուսնացնել բնաւ – 108. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, կամ 

զինչ ու լինին` փեսայ կամ այլոք, որք` ի դուրս են ի հաւրն սերմէն` նա այնոնք 

ժառանգ ոչ լինին. եւ ոչ թոռն որ ի դստերէն լինի –109. Բայց թէ կարգած եւ բաժնած 

դստերն լինի ժառանկ` նա  հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն  առնու, եւ ոչ /ծն. 

բնաւ/ հաւրեղբաւրորդիքն: - 110. Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց ու թէ  աւտար 

մաւրու` զիր պռոյգն եւ զմահրն առնու, եւ թէ  պիտի` կենայ ի խէչ որդեցն. ու թէ ոչ` 

նա  ելնէ առնու իր  այրիկն եւ զինչ կամի` զայն այնէ: - 110. թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ 

դստերք եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք` նա յեղբայն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի 

յիրենց չորս երեսք թոռունքն – 110. Բայց թէ կտրիճին թոռ կենայ` եւ ուրդի, որ 

թոռինն հայրն չկենայ, նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն կենայ թոռ` եւ մայրն չկենայ` նա 

թոռունքն ժառանգեն.  եւ ուր ոչ կենայ` մաւտեւորն:-11. Ապա թէ թոռունք չկենան` 
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նա երբ հայն կենայ` նա հանց ժառանգ է հայրն որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն` 

անդիմադարձ. եւ ոչ մաւրն–111. ապա թէ ոչ` նա զիր իրքն մէն առնու ու ելնէ: - 111. 

Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր  բաժինն` նա պատեհ է, որ  ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն 

ըստ գնոյն, եւ ոչ մէկն միայն, բայց սիրով լինի: - 113. նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ 

զինչ այնէ` հաւրն  կամաւք այնէ.  թէ ոչ` նա չէ ընդունելի առաջի Աստուծոյ եւ 

նզոված է: - 114. եւ զայնոք բնաւ ոչ թաղման արժանի այնէլ եւ ոչ պատարագի – 115. 

Եթէ որդի` որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի` նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, 

որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր վասն եղբաւր - 115. Վասն թէ ոչ է իրաւունք մտանել ի տուն 

գրաւկանն – 116.  բայց ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել, զի  

գոյացութեան եւ ապրնաց է պատճառք. նոյնպէս ոչ ձի եւ ոչ սիլահ, զի կռվոյ եւ 

ծառութեան ի պէտք է ի  ի պարոնութեանն ի կարիքն: - 116. Բայց ըղորդ գրաստնոյ 

վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի` նա իր է անդարձ, եւ թէ ոչ` նա ի 

յետ տայ: - 121. որ չլնի արատաւոր ... եւ ոչ գողունի -122. Եւ թէ ոչ վասն 

տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել վաճառն` նա մէկ տարի է պոմանն: - 

123. Ապա թէ ոչ, նա  թէ ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փթրի` նա վճարէ 

ծախաւղն զկարսի գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ` որ 

դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո /ճիշտը` դիպելոյ/  կամ ի 

յայլ իրաց. թէ ոչ /ծն. չիք/ զամանն մէն վճարէ – 124.Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ 

իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ 

գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն – 125. քաւել թէ ահուտ ճանպահ լինի, որ վասն  պահելոյն 

իւրենց իրաւունք առնուն ի վաճըռկներոյն ի ճանպահն. Թէ ոչ /ծն. չիք/`  նա 

կապլնին թագաւորաց տըվաւքն պատեհ է որ երթայ: - 127. որ ոչ ծախաւղքն զրկին 

եւ ոչ գնաւղքն, եւ հովվի աշխարհն – 128.  Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ 

չկայ եւ ոչ մուտք` քան զայն, որ  մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128. Բայց 

թէ մէնակ ժամնէ  մահն, հայնց որ կինն չլինի գիտացել` նա ոչ կինն իրքն այրկան է, 

եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. Ապա թէ տղայ լել լնայ` նա` թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, 

նա այրկանն է ամէն իրքն – 131. Բայց դարձ իրացն թէ լինի` նա հարսնից ծախքն 

չդառնայ, եւ ոչ յիշուի բնաւ:-131. չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել ... եւ ոչ երէց այնել 

չէ պատեհ: - 132. Եւ թէ ոչ` նա երբ հանչաք մի ծառայէ` որ զ գինն հանէ, նա 

ազատի: - 133. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ 

վասն է՞ր արար` չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ թէ կամաւք ու  յոչ 

կամայ – 135. եւ թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան` նա զվզենն վճարէ ու կամ  

զինքն այրեն.  եւ թէ յոչ կամաց` ի հեռուէ բերէ հողմն` նա զկէսն – 135. Եթէ ոք 

մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի` նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի  

հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136. նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ 

սպասաւորութիւն այնէ, եւ ոչ պատարագ – 142. Վասն յոչ կամայ սպաննութեան – 

142.  բայց կարգ չկայ` որ քաշէ, եւ ոչ տուգանք ի դարպասն` վասն սպաննութեանն: 

- 143. կու հրամայէ աւրենքս որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ 
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քաւել. ապա ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. ապա այնոր բնաւ 

ոչ ապաշխրութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի դարպսէ – 144.  զի 

շինել է տված եւ ոչ յաւիրել: - 147. հայնց  որ թէ խլած լինի` նա իրաւնաւք դարձնէ 

ու առնու, եւ ոչ ուժով. եւ թէ ոչ, նա տուժի ի դարպսէ եւ յիրաւանց: - 150. Եթէ ոք 

զումեք իրք հարամ ուտէ` նա թող չորս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի. եւ թէ ոչ` նա 

թող յաղքատս տայ, եւ ընդունած է: - 150. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք 

գողնայ` նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ ոչ նա թող յաղքատս տայ, եւ 

ապա քաւէ: - 150.  Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն բանին` նա  

չկա մեղ. ապա թէ ոչ` նա մեղք է: - 152. Ապա թէ ոչ` որ անխնամ երետ որոգայթել` 

նա  պարտական է: -152. նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն  տէրն` նա կիսավճար 

տայ իւրն ապա թէ ոչ` որ լաւկ լուծել լինայ եւ թողել անփոյթ` նա ի լման վճարէ – 

152. Բայց ամէն բանի լինելն որ երթայ` ի  կամայն է եւ ի յոչ կամայն: - 153. Ապա թէ 

ի յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի` նա այն ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. Եւ 

թէ ի դարպաս ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի կամացն է եւ ոչ յակամայն` եւ միջակ 

լինի սղալանքն` նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն – 154. 

նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ 

լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ` նա դեռ կամաւոր է համարած – 156. եւ  թէ 

սպկիկ յոչ կամայ լինի` նա կէսն է. նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ յոչ կամաց լինի` նա 

այլվայ կէսն է  տուժանացն: - 156.  Ապա թէ տղայ լինի` նա ի հասակն հայել պարտ 

է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ  եւ չարութիւնն 

ու ի յոխն` եւ կամայն եւ ի յոչ կամայն – 157. նա զայն երդումն ըղորդ երդնու` որ ոչ 

ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել, եւ ոչ ընդ ցղբեղութենէ է լել – 160. զի 

զվարձն վասն այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ կորսնէր – 160. Ապա թէ գտնուն` նա 

զգողն տուժեն. եւ թէ ոչ` նա զէդ ի վերայ գրեցաք հայնցեղ լինի վճարն – 160.  զի թէ 

հայրն մեռել լինի` նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161. 

Բայց դատաստանն բնաւ չունի քաւութւն եւ ոչ խղճալ մեղանչականին: - 161. Ապա 

թէ ոչ` որ ի դատստան ընկնի` նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել 

զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց – 162. երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի 

վերայ ... նա մի' նենգել մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է. Թէ ոչ` նա 

ընդ անիծիւք է` որ նենգէ մաւրն: - 164.  Եթէ կենաս ու հնձես` դու պատրաստ 

հընձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի հետ չհընձես. Թէ ոչ` նա հարամ է – 164. Ապա թէ 

ոչ` նա պարտական է մեղացն  165. նա այն կանոնացն է հասել եւ ոչ դատաստանի 

– 166. նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական  լինի ստոյգ` նա կանոնացն է գործ եւ ոչ 

դատաստանաց: - 166. Եթէ ումեք անսուն դիւահրե նա գիտել պարտ է տերանցն որ 

ի յիրենց մեղացն է եւ ոչ յանասնոց – 166. որ անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ 

վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: - 168. Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ 

չունին եւ էութեամբ կու ապրին – 169.  վասն զի ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ ինչ չկարեն 

գոյանալ բնաւ – 170.  ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին` նա ոչ սինաւռնին կարեն 
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գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ  ոչ պահվիլ, եւ ոչ երկիր առանց խաշանց ի 

գործ երթալ: - 170. Եւ  զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն լինի տուգանքն, վասն 

այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. Թէ ոչ` նա այլոցն, որ այլազգ գողութիւն եւ ուժ, 

որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի` նա վճարն չորս տակ է: - 172. եւ ոչ 

միապէս տան զվարձերն: - 173. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի  կերչաց իրք մի սխալ գայ, 

նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ և ոչ  յիւր ուժոյն մնացել, նա 

չպարտի իրք: - 173. 

ՈՉ ԲՆԱՒ    -   Տե'ս         ՈՉ 

ՈՉ ԵԹԷ       -   Տե'ս         ՈՉ 

ՈՉ ԹԷ          -   Տե'ս        ՈՉ 

ՈՉԻՆՉ,  ՈՉ ԻՆՉ  - Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ ազգ  գործ 

աշխարհական եւ ոչ ի բան մերձենայ – 24. ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ 

եպիսկոպոսի  գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. եւ 

թէ այնէ ձեռնադրութիւն` նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած, եւ ոչ  եկեղեցեաց 

աւրհնէքն` եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն եպիսկոպոսին հակառակութեամբ եւ յոչ 

կամայ այնէ: - 28.  Եւ թէ ոչ` որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ ծուլութեան 

յամեցնեն նա`  զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից – 39. 

Կու հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն 

յիրիցնին, ոչ խնամութեամբ եւ ոչ ինչ ազգ իւաւք – 49. 

ՈՉԽԱՐ -  Ոչխարն` եփ գառն կամ ուլ բերէ տարեկան` ի տասնէն մէկն առնու 

պարոնն: - 13. 

ՈՉ  ՈՔ   -   Տե'ս   ՈՉ 

ՈՍԿԷՀԱՆՔ – Ոսկէհանքն թագւորին է – 13. Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր 

հողն եւ թէ յայլ իշխանաց, որ ի հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Եթէ 

իշխանի գաւառն` կամ յերկիր որ ընդ թագաւորի հնազանդութեամբն լինի` 

ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է – 15. 

 ՈՍԿԻ /գոյ./  - Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի` զինչ 

շահին թագվորին է – 11. Ապա թէ թագվորն չլինի ի հետ` ու իշխան յիշվէ իր 

երկիրն դիպան, նա ոսկին թագվորին է անհնար – 12.  Ոսկի եւ ոսկով կտաւ` որ ի 

շահն ուրդի` թագվորին է – 12. Վասն որ յիւր աւերակք կամ ի տեղ ոսկի գտնըւի 

կամ արծաթ – 17. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք` յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու 

կամ արծաթ ... նա այլ վայ թագվորին լինի – 17. Վասն ոսկոյ արծաթոյ կամ 

անասնոյ կորուսած կամ զինչ որ լինի – 117.  Եթէ ոսկի կամ արծաթ ... որ լինի 

կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, 

որ մէնակ առնու  զիր իրքն: - 117. 

ՈՍԿԻ /ած./  - եւ ուննան սքեմ ոսկի դիպակ վըզնատաշենք, եւ ի  ձեռին շալկեն 

գաւազան ոսկի – 68. Երրորդ դասք կանդիտորայն է, որ ոսկի խշտերն շալկեն: Եւ 
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սքեմ ուննան ոսկի գրերով` ի շլնեստանն բաթտած – 68. նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան 

է գինն` յիսկակ ոսկի:  - 145. 

ՈՎ  - Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ  ոյք գնան յաւրէնս Տեառն: - 3. Երանի 

ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա, բոլորով սրտիւ իւրեանց խնդրեսցեն զնա: - 3. Ամա 

ով /ծն. ամ/ ուզէ որ ուսնի` նա թող անտի ուսնի – 36. Եւ ապա թէ այլ իրք յաւելնայ, 

նա տայ ում կամի: - 46. այն պարոնն, որ յիրիցվէ ... հարկ առնու, նա անէծք է գրած 

այնոր. նոյնպէս եւ յեկեղեցականացն ով և լինի, որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ ի 

կարգաւորսն խառնիլ: - 50. եւ զով ուզէին` թողուին ի վանքն ու զոր ոչ` նա հանէին: 

- 50. Նա գրած է հիմայ` որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ յեպիսկոպոսն թողու  

զվանքն իր ապրնաւքն` նա աւրհնած է յԱստուծոյ – 50.  եւ զծխերն տայ ում կամի – 

52. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք` որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի եւ կամ 

յում  ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52. նա ով որ արձակէ կամ 

կարգ տայ` նա ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ` ի կաթուղիկոսէն եւ 

յեպիսկոպոսացն: - 59. Եւ թէ` ո՞վ  գիտէ` ընդ չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն` թե 

հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն` թե ոչ – 60.  նա զինչ ուննան առնուլ 

պիտի, ու յայն սուրբ տեղն յուղարկել` ում անուն զխաբէութեամբն ժողովք կու 

այնէր – 78. Ուխտի տեղ զինչ ու լինի` թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի յում վիճակ լինի 

որ եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել` նա պատեհ է որ 

ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ հեռու  լինի ի շինոյն: - 79. որ զայս այնեն, նա 

նզովք առնուն յԱստուծոց` ով որ այնէ – 80. Եւ ո՞վ գիտէ` թէ փաւշամնի այրն ու 

գայ, նա թէ կամենա կինն, նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր 

վերայ, որ անարգեց զպսակն եւ կոխեց: - 91. ես կու ապահարզեմ ի յայս անուն 

կնկնէս, ու ազատ է յիմմէ, կարէ ամուսնանալ  ում կամի – 98.  զի այն ում ուժն եղաւ 

ու ծեծուեցաւ` նա ի յայն կնկնէն ելաւ ուժն ու ծեծելն, եւ ոչ ի խսումէն: - 99. Ով 

աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ ... որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր  գինին ամբողջ 

պահէ` նա լեալ է բարի: - 124.  Թէ մահ կենայ` նա յիմնան պատճառն եւ 

զմախանքն թէ յումնէ է – 141.  Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ 

մեռանի կամ վնասի` նա զկէսն վճարէ անաւրէնն, եւ թէ քրիստոնէ լինի յումնէ 

խրտաւ` նա զկիսոյն կէսն: - 157. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ ով նոր տուն շինէ` նա 

բոլոր ցւիցն պսակ դնէ – 158. Եւ կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ 

կան զրկէ` նա տուպլ առնուն յիրոյն եւ ի նա տան: - 172. 

ՈՎ ԵՒ    -    Տե'ս       ՈՎ 

ՈՎ ՈՐ    -   Տե'ս       ՈՎ 

ՈՏՆ -  Հրամայէ աստուածային աւրէնքս` որ այրն գլուխ է կնոջն, եւ պատեհ է, որ 

կինն հայնց կենայ ի յայրկան հրամանքն` զէտ ոտքն ու այլ զաւդուածքն գլխոյն: - 

84.  զի ոտքն գլխոյն է՞ր  քշտէ: - 99. 

ՈՐ /շ./  - Զի ոչ թէ որ գործեն զանաւրէնութիւն, ի ճանապարհս նորա գնասցեն: - 3. 

վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ  բառէն ի նորոյս` հայնց որ իսկի 
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չէին ի հասկնալ – 4. Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ, նա իրաւունք է որ 

կտրճերն հաւասար ժառանգեն  զթագաւորութիւնն, վասն այնոր` զի չէ պատեհ որ 

յորդոց թագաւորի ի ցածութիւն ընկնին: - 7. բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց 

իրաւունք է` որ աղէկ տեսնու հայրն` իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն 

տեսովն եւ  սուրբ եկեղեցովն, որ` յոր հաճին  յորդոց թագաւորին եւ գիտնան որ 

բարի բարուք լինի եւ աստուածասէր ու երկիղով եւ ըռատակն, նա զայն 

կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան  հաւրն, որ հովվէ զեղբարքն եւ զերկիրն: - 7. 

Եւ զդստերսն իրաւունք է` որ ի նահապետութեան տուն կարգեն, որ է թագաւոր 

կամ բրինձ կամ մարգիզ կամ այսպիսիքն: - 8.  Եւ պատեհ է որ յիր  հայրենի երկրէն 

զէդ եղբաւր մի կէս բաժին տան իր արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. Բայց թէ 

անճարկութենէ լինի`  որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին` այլ դուստր, նա կարէ 

հայրն թագել զինք ի պոման` որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն 

թագած դստերն որդիքն. քան զեղբաւր որդիսն դնեն երկրին հաւատարիմքն յիրենց 

պարոնին աթոռն, որ յիրենց պարոնին սերմէն է եւ ոչ աւտար  սերմի ծնունդ: - 8. Չէ 

իրավունք որ թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ – 9. Եւ թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի 

յառ ածել, նա  երեք հետ պատեհ է որ ձենել տայ` թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. եւ 

երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ` որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ – 10. Եւ որ այսոր ուժ 

չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն զինքն ու զիր տունն ու զինչ ուննայ ու ի  գինն տան, 

զարդ ի կնկնէն ու  ի յորդեցն: - 10.  Զընդանելն ըստ թագաւորին կամացն լինի. զի 

այս թագաւորին է` որ ինքն դատէ -  11. եւ զայլն ի յայլ դատաւորքն թողու` որ 

նոքա հոգան: - 11. Եւ որ  գաղտուկ մեղանք լինի յերկիրն` զայն խոստովանհայրքն 

ուղղեն: - 11. Ոչ է իրաւունք որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել –11. Բայց 

զգողն արժան է` որ ամէն երկրկալ խրատել կարէ –11. Բայց եւ զյիշուելոյն եւ 

զշահերոյն բաժնելն պատեհ է` որ գրենք: -11. Եւ թագաւորն զիր  շահուն 

տասնեակն պատեհ է որ  եկեղեցոյն տայ: - 11. Եւ ինչ շահ կենայ` ըղորդն այն է` որ 

զամէնն յիրուր քշտեն – 11. Եւ թէ ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք` ու բռնվի, նա 

պարոնն պարտի որ  գնէ – 12. Զգաւառաց հարկն սահմանովն որ սահմանած է` 

առնուն պարոնայքն – 13. Եւ թագաւորն պարտի որ պահէ զաղքատն – 13. Եւ է  

ըղորդ հարկու սահմանն այս, որ`  զինչ Աստուած տայ հարկատուին, ի հնկէն մէկն 

է: - 13. Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց շինէ 

կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 

14. Նոյնպես եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն 

պահել` որ ամէն մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն ուննայ – 14. Ի 

քաղաքի եւ ի բերդի շէնք` պատեհ է որ ամէն երկիրն աւգնեն ամէն իրաւք, զի 

ամէնին է, եւ տեղոյն բնակիչքն ավելի: - 14. Բայց պարտ է ամենայն դատաւորաց 

գիտենալ, որ երազի նման է աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. Թէ 

իշխան կամ այլ ոք` որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի հնազանդութիւն լինի, եւ իրք 

պատճառ այնէ թագաւորին, հայնց որ մեռնի իրաւնաւք, նա  եղբարքն եւ որդիքն` 
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որ յառաջագոյն լեալ լինին` նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի  

ժառանգութենէ: - 15. Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր հողն եւ թէ յայլ 

իշխանաց որ ի հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15.  Ապա անճարակ բաժին 

հասնի երկրին տիրոջն, զինչ ցեղ որ /ծն. ու/ կարենան հաշտել` որ երկուքն լինին 

շահած: - 16. Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն` նաւթն եւ կուպրն` ձութն եւ  ապակին ... 

նա իշխանացն է, որ ի քաղաւղացն տասնակ առնուն եւ ի  կապալ հանեն: - 16. 

Վասն որ յիւր աւերակք կամ ի տեղ ոսկի գտնըւի կամ արծաթ – 17.  Ապա թէ 

իշխանի ժառանգութիւն  լինայ տեղին` որ  իրքն գտվի, նա ի յիր ազգէն տեղոյն տէր 

կենայ – 17. Եթէ ոք ի  դուրս ի յիր  աւերակք` յարտ կամ յայգի ոսկի գտնու կամ 

արծաթ, նա  թէ հին դաղ կենայ ի վերայ` որ ճանչվի որ հին թագվորի է լել, նա այլ 

վայ թագվորին  լինի – 17. եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ` թէ այլ մարդ լինայ գտել ի 

յիր հողն` նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 17. Վասն որ թէ երկու մարդ զիրար 

ծեծեն որ չլինան կամաթք – 18. Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ 

իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ` նա զնորա մազն տալ փետել` ու շատ առնուն  

զտուգանքն: - 18. Վասն որ ոք զիր հորն բանայ եւ մարդ ածէ ի ներք` նա նիգն 

սպաննէ – 18. Վասն որ զիր մշակն ի շատ հալծելոյն եւ ի ծանր վերցնելոյն մեռցնէ – 

18. Եթէ ոք մշակ վարձէ` ու  առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի բան, կամ 

իրք  տայ վերցնել` որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի  

վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն, ու ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 19. Վասն որ  

չլինի քահանայ եւ զինք քահանայ երեւցնէ – 19. Եթէ ոք` որ չէ քահանայ աւծեալ եւ 

կամ արժանի քահանայութեան, եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական 

բաներոյ զինչ ու լինի` ծռութեամբ եւ լքաւով, նա թէ  քահանայ չէ աւրհնած. նա զէդ 

աշխարհական դատեն զինք` երբ որ գտնուն որ զքահանայական գործ կենայ ու 

այնէ: -19. Եւ սուրբ առաքեալքն են սահմանել  որ  մահապարտ են եւ պղծող  

տաճարի կարդան: - 19. Վասն որ ոք զքահանայ  ծեծէ եւ անարգէ – 19. Վասն որ 

զաստուծոյ իրաւունքն կաշառոց ծախէ – 20. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ 

առաքելական իրաւունքս, որ թէ  եկեղեցական դատաւոր եւ թէ աշխարհական 

լինի` ու ճշմարտի ի վերայն որ թէ` զԱստուծոյ իրավունսն կաշառոց կու ծախէ, նա 

ձգեն զինք ի դատաւորական աթոռոյն և զէդ աստուածածախ տուժեն – 20. Յայտնի 

է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք` եւ ի քաղաքս կենային եւ 

վասն այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն -20. Նա ի հիմայ կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ` 

ապա ի միաբանութիւն  մնայ իրքն աթոռին: - 20.  Եւ եթէ իրք կենայ` որ ճանչնան, 

որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր 

ազգին – 20. Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ եպիսկոպոսն յԱստուծոյ 

տեղն խնամք տանի ժողովրդեանն – 21. Եւ զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականացն տես 

եւ,  ուսիր` որ ջանուն անուանին, որ եփ զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին` այլ 

չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր /գրքում` յին/  ապրանացն մազ մի առանց 
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իրաւանց: - 21. Եւ թէ բերէ ժամանակն, որ աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան 

պատճառանաց կամ յեպիսկոպոսէ կամ յայլ  եկեղեցականաց, եւ այլք որ ուննան եւ 

հարուստ լինին` նա  զիրենց իրքն խնայեն ի յայն կարիքն, նա զէդ մարդասպան 

ձգեն զինք – 21. Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց եկեղեցոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ 

ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ` հայնց որ  մէնակ մեռնի, նա 

առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք, որ զէդ սպաննաւղ դատեն զինք: - 21. 

Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ` զէդ հեզ մի մկրտած 

լինի` նա չկարէ այլ մկրտիլ – 22. քաւէլ թէ ճշմարտեն որ անհաւատ կամ 

հերետիկոս լինի առաջին ձեռնադրաւղն` եւ ապա ձեռնադրեն, նա չկորսնէ 

զկարգն ձեռնադրաւղն: - 22. Վասն որ մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ յիր տունն 

տանի – 23. եւ այս յայնժամ լինի` որ կարծեաւք կեցցնվի ի վերայն: - 23. Վասն որ 

թէ եպիսկոպոս մռտէ ի  հայրապետէն – 23. Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն 

բնաւ չէ պարտ առնուլ. եւ ոչ զմէկ հավատացելոյ, քաւէլ թէ սուրբ եկեղեցին վկայէ 

որ աղէկ մարդ լինի` նա ընդունվի: - 24. Չէ ամենեւին պատեհ  որ եպիսկոպոս 

յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան մերձենայ – 24. Չի տալ հրաման 

աւրէնքս` որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն – 25. Վասն որ մռտէ ի 

թագաւորէն եւ կամ յիշխանէ եւ անարժան իրք ասէ – 25. Վարդապետաց հրամանն 

այս է սահմանած որ  չկարէ կոչիլ  վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան 

առանց վարդապետաց վկայութեան` որ վկայեն, որ  ամէն հին եւ նոր 

կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ լինի  եւ հայնց  գիտունն, որ  ամէնն պատեհ 

տեսնուն` որ իր գաւազան տան – 26. Եթէ որպէս պատեհ է, որ եպիսկոպոսունն  

իրաց հնազանդութիւն այնեն, նա պարտ է գրել` որ  եպիսկոպոս որ 

արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ` նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան, որ զիր աշխարհավարութիւնն նոցա թըտպրով այնեն` 

բահրով զմեծ բաներն, որ ի  թագաւորական դարպսէ հարկապահանջք գան, 

նոյնպէս զմահ եւ զհոգէբարձութիւն երիցանց իրենք այնեն: - 26-27. Եւ ի դարպաս 

ու ի հանդէս պատեհ է, որ հնազանդութիւն այնէ եպիսկոպոսն 

արհիեպիսկոպոսին, զի նախնի հարքն հայնց են սահմանել, որ  ամենևին չիշխէ 

եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել – 27. Բայց այնչաք հնազանդութիւն գրեցաք որ այնէ 

արհիեպիսկոպոսին – 27. բայց կարճեցի քան կարցի – որ  չի լինի ընտրաւղութիւն 

առաջնորդացն որպէս սահմանած է – 27. նա տուժեն զինքն զնդանով որ 

ապաշխարէ – 28. Չկայ ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ 

ձեռնադրութիւն այնէ բնաւ – 28. Ապա կարէ եպիսկոպոսն զայլ  եպիսկոպոս 

հարկեւորել եւ մեծարելաբար, մանավանդ որ եպիսկոպոսն զարքեպիսկոպոսն 

մեծարէ: - 29. Վասն որ ժողովուրդն խուխայ այնեն ի վերայ եպիսկոպոսին – 29. 

Եթէ ուրդի  որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն եւ իր այլ 

հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի հնազանդել իր եւ կէսն չար կենան ու ասեն` ու 
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կէսն  բարի, նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. 

ապա կու հրամայէ սուրբ ժողովն, որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա  

արհիեպիսկոպոսն  ժողվէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ 

զհարկեւոր տանուտէրքն` եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. Ապա թէ 

յարհիեպիսկոպոսի  վերայ լինի խաւսքն` նա  առանց կաթողիկոսի ոչ լինի կամ իր 

հրամանացն`  որ հրամայէ եւ եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն, որ զայն ժողվէ զամէնն, ու 

փնտռեն  ու ստուգեն զըղորդն – 29. Եւ տեսէք` թէ քանի՞ պնդանք կայ 

հայրապետացն և այլ դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն կաշառոյ չփոխեն 

զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 30. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ վասն այնոր գան 

ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր  եկեղեցիքն զմեծին  

հարկիքն – 30. Վասն որ թէ ոք ընդ թերահաւատ խնամութիւն այնէ – 30. Չկայ 

հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ 

այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել` ոչ ուննալ հարս եւ ոչ տալ` եւ թէ այնէ` չլինի 

ընդունած, եւ ոչ թողու եպիսկոպոսն, որ լինի – 30. Վասն  որ չկարէ եպիսկոպոս 

յայլ թէմէ իրք առնուլ – 31. Չկարէ եպիսկոպոս` քանի որ /ծն. ու/ մեծ լինի` յայլ 

եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր  եկեղեցին զարդարել – 31.  Եւ թէ առնուլ 

իշխէ` նա զրկանք է, թող ի յետ տայ թէ ոչ նա պատճառ է /գրքում` պատճառէ/, որ 

լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31.  Հրամայած է յաւրինացն` որ ամենեւին չիշխէ 

քահանայ ոչ մարդ սպաննել եւ որ անասուն բնաւ: - 31. Ապա թէ ուրդի որ ի 

ճանպահ հարամիք ի վերայն ընկնին` ու կամ ի յայլ տեղ, որ կամենան զինքն ու 

զիր ընկերքն սպաննել,  նա վասն  այնոր որ սպաննէ զթշնամին անձին իրոյ, նա 

երթայ առ եպիսկոպոսն – 31. Վասն վարդապետին որ զաշակերտն յուսցնելն քշտէ 

որ մեռնի – 32. Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին շատ փնտռումն պատեհ է, որ այնեն – 

33.  նա տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33. Ապա թէ անաւրէնն  

զքրիստոնէ սպաննէ` նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի մէջն` կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. Քահանայի չէ պատեհ, որ 

մեծ քսութեամբ եւ հպարտութեամբ եւ դիւական  նախանձով երթան ընդ իրար – 

33. Բայց նորերն զհինքն պատեհ է, որ զամէն հարկեւորեն, եւ թէ 

զառաջադիմութիւն եւ զմեծութիւն ոք ստանալ կամենայ` նա պատեհ է, որ զամէնն 

հարկեւորէ – 34. եւ այնոց սահմանովն  զաւտարքն հիւրընկալեն եւ մեծարեն որ  

յեկեղեցի գան: - 34. Վասն որ չհաճի ժողովուրդն յերէցն – 34. Եւ ժողովուրդն չէ 

իրաւունք որ ընտրեն` թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ – 34. եւ այրի իրիցկինն` որ 

իր էրիկն յեկեղեցոյ սպասաւորութիւնն լինի մեռեալ  եւ ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ 

կենայ` նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորա տան առանց խալապայի – 35.  

ապա թէ ոք յանդգնի եւ խալապայ շարժէ` նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք 

ի դուրս յեկեղեցոյն եւ կորսնէ առ եպիսկոպոսն զկարգն – 35. Աւագ եւ գլխաւոր 

կացուցած երէցն`  զէդ եկեղեցապան` չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ երթայ 

հոգայ` քանց զամէն զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն, հայնց որ ամէն ժամ ու ժամ յիր 
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տեղն լինի: - 35. Եւ արդ, այս է սահման կարգած քահանայիցն, եւ որ այնէ` նա 

սուրբ եւ արժանաւոր է քահանայութեան. ապա որ չայնէ` նա զվրէժ 

դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս – 36. Ամա ով ուզէ որ ուսնի` նա թող 

անտի ուսնի – 36. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակ, որ յամեն տարի 

հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն – 36. Եւ հետ այսոր 

զարծաթսիրութիւն եւ զկաշառ բառնան` որ բնաւ չբանի յեկեղեցիս Աստուծոյ: - 37. 

եւ զեկեղեցին եւ զուսումն սիրեն, որ իրենք աւգտին  եւ այլոց քարոզեն: - 37. Եւ 

բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարպի որ լինի եկեղեցւոյն բոլոր ու 

դուռն ի վերայ` որ ի յեկեղեցին անսուրբ իր չմերձենայ` չթողուն պրոպատիկէ 

աւազանովն: - 37. Եւ ժամուց իրքն լաւղաւռիասով տալ, որ զդեկանն գրեն ու զժամն 

վճարեն: - 37. Եւ զսուրբ պատարագն սիրով առանց նախանձու այնեն` զէդ որ 

գրեալ կայ: - 38. Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ` նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի` մինչ որ  ապաշխարութեամբ քաւէ 

եւ հաշտի ընդ տէրն եւ ընդ վարդապետն: - 38. Եւ զայս ամէնս եպիսկոպոսն 

պարտի ի կարգ պահել, եւ այս այնով լինի` որ ինք չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով – 

38. Եւ հաւս շատ երկար եւ  մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ 

եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ` թէ իսկի պակսէ` նա զամէնին վճարէ Աստուած 

յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն` թէ եպիսկոպոսն չըղորդէ: – 38.  Նոյնպէս եւ 

զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ անուշացնէ անուշ 

պաշտելով եւ ամեն կարգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 38.  եւ ինք ի յիր 

վերայ չթողու զշալակն եւ զպարտք` որ փախչին եւ փրկին ի չարագործութենէ եւ ի 

հերծուածաւղաց: - 39. եւ թէ թողուն մեր հովիւքն` որ գայլ զմեզ տանի, նա 

Քրիստոս առնու զիր վճարն: - 39. Բայց եւ մեզ աշխարհական հաւտիս պարտ է 

մերոց հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ հայնց որ /գրքում` հայցն որ/ 

ասեն հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի` թէ ահաւասիկ ես եւ մանկունք 

իմ` զոր ետ ինձ Աստուած: - 39.  Եւ Պաւղոս ասէ` կարգեաց Աստուած եւ եդ 

յեկեղեցւոջ նախ  զառաքեալս եւ երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս, որ 

լնուն զեկեղեցիս միաբանութեամբ եւ սիրով ի փրկութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ: - 40. 

Ամ զայս տեսէք` թէ որ  զայս միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն, որ է մայր մեր 

սուրբ եկեղեցի`  եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս, նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի 

մեր հաւրէն եւ ի մաւրէն կու քակտեն – 40. զի երբ յիրացմէ կու քակտեն` նա ու ի 

նացմէ կու քակտինք, զէդ այն` որ երբ զիր հայրն ու  զմայրն կորսնէ` նա գայլն ու 

գազանք կու յափշտակեն ու կու ուտեն զինք – 40. Պարտ է գիտել, որ ժողովարան 

թարգմանի` որ հաւնիկ լինի ամենայն ազգաց հաւատացելոց միասիրտ եւ միակամ 

եւ միահաւատ ի մաւր մեր հանգչիլ ի գիրկ, եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին 

եւ զարիւն հաւրն  մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի–41. սուրբ հայրն Սահակ...  զգուշացոյց 

զմեզ եւ պնդեց` թէ` տեսէք որ վասն տաւնիցն` զոր կայ սովորութեամբ որ ամէն 

ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 41. Եւ ոչ եթէ 
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զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն` որ կու 

ասեն` թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. ամէն քակտելոյս 

պատճառն ի յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել եւ ի  թագաւորացն` որ թուլացուցել 

են եւ համբերել ծռաւղացն, հայնչանք որ այս ի յայս եղաւ. որ իրենք գիտեն զայս` ու 

տան պացխուն առաջի Քրիստոսի, նոյնպէս եւ զհատուցումն: - 42. եւ իջուանք յայն 

դիպի, որ յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց 

երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին ... հայնց որ զիրենց ամէն պէտքն 

յայնկից ուննային – 43. եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն 

դնեն զամէնն, հայնց  որ իրենք չիշխեն այլ ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: - 43. 

Վասն այսոր հրամայած է եւ սահմանած, որ տան զայս բաժին ողորմութիւն ի 

վաներս եւ զայս անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն, որ աւգտին 

միաբանքն եւ աւտարքն – 43.  զայսու ընծայաւք եւ  մատղնով հրամայած է, որ ի 

վաներն երթան այնեն: - 43. Եւ զինչ այլ յաւելցնել  կարեն յողորմութիւնն, նա մեծ 

վարձք է, որ կարաւտածքն ուտեն եւ հագնին: - 44. Եւ վասն այսոր հրամայած է 

յաւրինացս, որ թէ ոք պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 

44. Եւ հրամայած է, որ զինչ իսկ մարդ մեռնի, թէ հարուստ եւ թէ  աղքատ, նա 

ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գաւտին  ու ի սաւլերն ի վանքն երթայ – 

44. Ապա թէ վանաց գեղ լինի, նա ի յիր  վանքն  տայ. եւ որ շլատնայ ու չտայ, նա 

ապաշխարելոյ է արժան: - 44. Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ` ի 

մրգերոյն քթոց մի ... իր եկեղեցոյն տայ – 45. Վասն որ ի նոյնս է բանս` յիրիցնին – 

45. Զայս սահմանս գրեաց սուրբն Սահակ. եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն 

առնու ուրախութեամբ եւ սիրով, հայնց  որ աշխարհականքն անգէտքն զբարին 

տեսնուն եւ ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն – 45-46. Եւ որ այսոր անհնազանդ  լինի 

ու այլազգ այնէ, նա երեք հետ իր խրատ տան – 46. Վասն որ մարդ կենայ եւ մեռնի 

եւ իր սահման այնէ – 46.  Մարդ որ մեռնի` նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն 

բաժնէն պատեհ է, որ առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ – 46.  Բայց ու եպիսկոպոսն 

պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի` որ վասն խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ, 

ու յետեւ ի դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի հայրապետէն – 47. 

Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն, որ վասն մէկի մի սղալանաց զայլս չզրկէ: - 47. Ու 

բանադրաւղն պատեհ է, որ  յայդ տեղդ  աղէկ առնու զիր թպտիրն ի բանադրելն – 

47. Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն 

խափանէ – 47. ու թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, 

բոզութիւն է համարած, ու բաժնեն զինք ու հաւնովորին` որ ապաշխարէ Է տարի: - 

48. Ու թէ հետ այնոր ուրդի, որ գայ մէկայլն ի ծառայութենէ, նա իրաւունք է` որ թէ  

ուզենայ եկածն` նա խափանեն զյետի պսակն եւ առաջի պսակն է ընդունած: - 48. 

Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ փնտռէ, որ յետեւ 

անհանգստութիւն չլինի. բայց ի վերայ ամենայնի իրավունք է, որ առաջի պսակն 

ընդունած առնուի: - 48. զի ամենեւին աւրէնք չէ ի տալ որ բիճն երէց լինի – 49. Կու 
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հրամայէ աւրէնքս որ  ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն  

յիրիցնին – 49. Ապա  երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին 

զիրիցնին ի հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ. որ խառնեցան յիրար – 50. Սահման էր` 

որ յառաջ չիշխէր եպիսկոպոսն վանացն – 50. Նա գրած է հիմայ` որ ով լսաւղ լինի 

սահմանիս, եւ յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր ապրնաւքն` նա աւրհնած է 

յԱստուծոյ – 50. Վասն որ թագաւորք եւ իշխանք ի վանք իջուանք առնուն – 51. 

Սահման է յաւրինացն` որ թէ թագաւոր եւ թէ  իշխան ու թէ հեծելւոր, որ ի 

ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 51. Նա կու 

պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ` ի շուրջ գայ 

ի վանքն, ապա հարկաւք որ ծածուկ կենայ. եւ էյրիկ մարդն չխմէ որ հարբենայ – 51. 

Վասն  որ աշխարհի երէց անորդի մեռնի – 51. Եւ աշխարհի էրեց` որ  անորդի 

մեռանի, նա եպիսկոպոսն զհալաւն զամէն եւ զանկողինն առնու – 51. Եւ թէ 

ժառանկ որդի կենայ, ու  իրիցութեանն լինի, նա զայն եպիսկոպոսն գիտենայ` թէ 

ծուխ տայ եւ թէ ոչ. որ թէ խելք ուննայ, որ զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր, եւ 

թէ ոչ` նա  ծխերն հայրենիք չէ իր` ապա եկեղեցոյն է ծուխն: - 52.  Եւ գիտացիք` որ 

յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն, հայնց որ ի կապալ 

հանելն` եպիսկոպոսաց թուլութեամբ` որ չեն այնոնք զէդ սատանայապաշտք ի 

յայրել: - 53. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն` քան զիր հալաւն ու զպառկելիքն – 

53. Թող աղէկ գիտենան, որ կու համբերին` զի չկայ ամենեւին հրամանք, որ երէց ի 

յայլ երիցու ծխին մասն երթայ – 53. Վասն որ չկայ սահման որ  ժամուց առնուն – 

53. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ ոչ ժամուց առնու քահանայն` եւ ոչ 

հողադրամ: - 53. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ զաշխարհի դատաւորն, 

որ ուր երէց գտնուն` որ առնու, նա զկարգն առնուն – 54. Վասն որ ոք զինք սուտ 

քահանայ անուանէ – 54. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն կու 

այնէ` նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: 

-54. նա թող ի պարոնութեան /գրքում`պարոնության/  դարպասն տայ զինք 

եկեղեցին, որ առնու զինչ ուննայ – 54. ու զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք 

տանջեն, որ այլ ոք չիշխէ զայն գործ այնել: - 54. Եւ աբեղայի չկայ հրաման որ բնաւ 

ծուխ ուննայ. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն մեռելոց` կամ մատաղ այնեն. 

նա կուսան ԱԲԵՂԱՅ չիշխէ միս ուտել: - 55. ապա թէ զըղջայ ու մեղայ ասէ, նա 

եպիսկոպոսն կարգ դնէ որ  քաշէ: - 55. Բայց թէ  երէցն անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն 

կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն արգելեն զժողովուրդն եւ 

զժամն մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. Զի պատեհ է, որ 

լինի, որ վանքն կաշովն ըռովկի, եւ զմիսն տառապելքն ուտեն: - 55. Եւ մարդ թէ 

կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ գաղտուկ, նա թէ  երէցն 

դատըստնի` նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն: - 55. Նոյնպես 

եւ թէ անպատեհ բանդրէ, նա զինք բանադրեն` որ ապաշխարէ – 56. Չկայ հրաման 

յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր 
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եկեղեցու քար առնուլ – 56. Եւ կաթողիկոսութեանն  աստրճանն այս է` որ 

եպիսկոպոսն որ առանց իր ձեռնադրվի` նա չէ ընդունած եպիսկոպոս – 57. նա 

զինչ որ այլք հակառակ վկայեն` նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57. Եւ յայլ 

իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական  աթոռ եւ թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ 

կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. նա չէ թէ վասն կաթողիկոսութեան պատճառանաց 

փոխեցաւ, քանց որ երկու հարկիքն մեկ եղան: - 57. Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ 

երկրին եւ գաւառին ու իր կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով 

եւ ընտրաւղութեամբ նստուցանեն յաթոռ: - 58. Եւ թէ ի հեռու տեղաց լինայ` նա 

յուղարկեն երեք եպիսկոպոսունք որ երթան փնդռեն յիր վերայ, եւ յերկրին  

պարոնէն եւ յամենեն հաճութեան գիր առնուն` որ արժանաւոր է ու գիտուն` հեզ 

եւ խոհեմ – 58. Վասն որ գլխաւոր եկեղեցւոյ ջանայ զիր ընկերոջ աստիճանն խլել – 

58.  նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ արգելեն զինքն ի յայն  գործոյն: - 58.  Ու թէ այլ 

յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ` եւ զէդ պեղծ եւ անզգամ  

մարդ վստահի ձգվի: - 59. Եւ թէ իսկի եկեղեցական մարդ, զինչ եւ լինի, իշխէ 

դեկան տալ ի  վաշխ ու բանեցնել, նա կամ երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ 

որ այլ չայնե` ու զոր արար` նա ապաշխարէ ու քաւէ – 59. Վասն որ ի կարգէն ձգէն 

եւ երթայ այլ տեղ կարգ առնու – 59.  Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի` զինչ ու լինի 

կարգն,  եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ` նա չէ իրաւունք որ  տան. քաւէլ թէ 

աղչանք գրեն ի կապաւղն որ արձակէ: - 59. Վասն որ  ԱԲԵՂԱՅ գաղտաբար միս 

ուտէ – 60. զի զԱստուած կու խաբէ` եւ չկայ հրամանք, որ ուտէ – 60. եւ վճառել տայ 

ծախաւղին զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ  գայ: - 60. Եւ թէ` ո՞վ գիտէ` ընդ չգէտն 

լինայ լել, նա տեսնուն` թե հայնց որ  գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն` թե ոչ. 

եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին վզենկի ի յիրքն 

եւ ոչ յայնց որ /գրքում` յայնցոր/ տառպելնայ գնաւղն:- 60-61. Վասն որ զիր անձն ի 

կուսութիւն  խոստանայ – 61. Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ յիր չափ հասակին 

է` ի ԺԵ տարին, եւ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա 

ընդ այն է  համարած, որ  երկու կին լինի առել, եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ 

հասնիլ  բնաւ: - 61. Ապա թէ ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ  

յեկեղեցոյն դուռն եւ ի ներք չմտնէ ու ելնէ հետ այլ ապաշխարաւղացն, հայնց որ 

հաճեցնէ իր սրտին ջերմութեամբն եւ աղաւթիւքն զտեսուղսն, նա ապա 

հաղորդութեան արժանի լինի – 61. փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ 

յերեւան է – 61. ես Սմբատ սպարապետս փնդռեցի ի կանոնքն եւ գտայ, որ գրել էր 

զայս, թէ քահանայ, որ բոզնայ, նա Ժ տարի ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա 

ապա հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել, որ յեկեղեցի մտէ եւ հաղորդի: - 62. 

Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն արի կենաց եւ փնտռէ ի վերայ 

քահանայիցն եւ սարկաւագացն  վասն բոզութեան – 62. Ապա աշխարհականք 

կարեն զինչ ցեղ որ եկեղեցին սահմանէ – 63. Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ 

կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն տարին մարդն չէ լցել` նա երէց չայնեն – 63. Եւ թէ ի 
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քաղաքն  եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ  քաղաքի երէցն առանց 

եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ այնէ – 63. Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ 

առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ եւ  յառաջ ինքն առնու եւ 

հարկեւորացն տայ, եւ ապա զայն երէցն բաժնէ ժողովրդեանն: -  63. 

Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ զեօթանասունքն որ  առաքելոցն 

էին աշակերտք` նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա եպիսկոպոսին են: - 64.  Բայց ու  

տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ  անպատեհութիւն այնեն` նա  ընդ կաթողիկոսն 

եւ ընդ պատրիարքն ասեն: - 64. Ապա զայս խրատ կու տայ` որ չնայի ոք ի յայնոք, 

որ քան զինք ի վեր լինան ու նախանձով չարի, ապա ըստ ինքն ի  վայր հայի յայլ 

ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր մեծին 

հնազանդի: - 65.  Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն 

զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր նստուցին` վասն հարկիցն 

Քրիստոսի: - 65.  Ու կարեն ձեռնադրել եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ 

յայլ մեծերոյն մեռոնէն մասն ուննան, որ խառնեն ի ներք զէդ զխմոր իրք – 65. եւ թէ 

հրամայէ քահանայն, նա եւ սարկաւագուհիք էլ կարեն ձեռնադրել, որ եւ նոքա եւս 

կարեն  քարոզ ասել կանանց, եւ  աւետարան կարդալ – 67. Եւ սքեմ ի վզերն 

ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ. եւ գործ ունին որ, երբ թագաւորն մեռանի` նա 

զդագաղն շալկեն – 68. Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա են` որ 

ասպարս և վահանս, կմբրաւոր շալկեն, զոր կու յիմնամ որ բազկնոց պրացալն է: - 

69. Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի 

քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ – 71.  Եւ 

չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել, քաւէլ քանց մեծ պատճառի` որ խալապայ այնէ 

հայրն, նա փոխեն զինք. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ տալով յանդիմանեն, եւ ապա` 

թէ չլսէ` նա փոխեն: - 72. բայց զինչ եկեղեցոյն լինի տվել` նա այն այլ չէ պատեհ որ 

դառնայ: - 72. ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ ուննայ կամ ընկերակից, նա 

հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ  հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի 

միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. Եւ եղբայր, որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն` որ 

ի միաբանութիւնն էած է դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 72. Ընդդէմ Աստուծոյ 

իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ 

գլխաւոր եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր 

իրենք չուզենան – 73. եւ եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ սահմանէ եւ ուղղէ 

զիրենց կարգն – 73. Եւ թէ երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն որ շատ լինի հալծել ի 

վանքն ու ծառութիւն այրել քան զմէկայլն, նա թէ աւելի բաժին ուզենայ` եւ չբռնէ 

զինք վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն զինք  յիր գործ – 

73.  եւ թէ վասն այնր որ տրտնջայ եղբայրն, նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ զնորա 

գործն ի յայն  տրտնջաւղն տան` որ այնէ. բայց հայնց` որ ընդ պոման եւ ընդ 

զմարթեցնելոյ չաւիրէ զամէնն – 73. Վասն որ զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ – 74. 

նա իրաւունք է, որ ի դուրս տանին ի դուր տեղ, եւ այնոք որ լսեցին` զձեռվին ի 
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վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն քարկոծեն զինք – 74. եւ զոր պարտն է` ի դարպասն 

տայ որ դատէ: - 74.  Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ 

զմարդն` թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար 

վասն պղծութեան, թէ չգիտէր, թէ յահուէ, թէ զինչ ցեղ էր: - 74. Ապա թէ հուքրելով 

լինի վասն պղծութեան` դու արա նմա զէտ զանարգանացն որ գրեցաք` քարկոծել 

պարտ է, զի  անարգեաց:  - 75. Վասն որ ահով քրիստոնէ լինի – 75. Եւ  զայնոք որ 

վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի` նա պատեհ է, որ 

ընդունի զինք եկեղեցին – 75.  Վասն որ զքահանայի  տուն այլ ոք  չգնէ – 75. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք` ու ի ներս կենայ, 

քան թէ պաշտաւնեալ եկեղեցոյ -  75. Վասն որ եկեղեցւոյ եւ դարպասի հրամանաց 

չհնազանդէ – 76. նա զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս, որ մեռնի անսղալ: - 

76. Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու` նա հերիք այնէ – 76. Վասն 

վարդապետի որ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ – 76. Կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ – 76. Ապա կու հրամայե 

օրենքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ խնամել եւ անուշացնել ի գործ, որ 

շատք դիմեն ու գան ի յուսումն: - 77. նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ  

զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ  

տան, նա եւ ըստ արժանեացն դատիլ – 77. Վասն որ ի /գրքում` որի/ ծառէ վայր 

ընկնի ու մեռնի – 77. Գրած է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի 

ու մեռնի` նա զծառն կտրեն – 77. ապա պատեհ է, որ ուխտիւք եւ պատարագաւք 

զինք զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան: - 78. Վասն որ 

սուտ երէց եւ զիտառ լինի – 78. Երբ սուտ երէց կամ զիտառ լինի ոք` ազգի ազգի` 

որ կու լինին շատք, ու խաբեն զԱստուած եւ  զմարդիկք ... նայ երբ գտնվի սուտն ի 

վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի – 78.  եւ կամ ի յայն սուրբն տալ` յոր տեղ որ 

սուտ եղաւ ինքն: - 78. նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն 

տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. Բայց զայս հայնց 

վասն այնոր գրեցաք` որ դոքա շատ ազգի ազգի կերպով կու շրջին – 79. Ուխտի 

տեղ զինչ ու լինի` թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի յում վիճակ լինի որ եպիսկոպոսն 

տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել` նա պատեհ է, որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ, 

որ թէ հեռու լինի ի շինոյն: - 79. զի որ խալապայի առաջք լինի` նա հրամայէ 

աւրէնքս որ  առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ` որ ըղորդն է – 79. եւ թէ երկուքն են 

վատ` նա նորն դնէ, որ հանգչի այն ուխտն եւ  չլինի  փոխանակ ուխտի 

անհանգստութեան տեղի: - 79. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի 

յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն. թէ ոչ, որ զայս այնեն, նա նզովք առնուն 

յԱստուծոց` ով որ այնէ – 80. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ 

պարոնացն, որ ի յայն ընծայիցն չմտէ ի յիրենց տունն – 80. Եւ զխաբեբայ գանձասէր 

զետառքն  հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ 

այլ չթողուն մաւտ` ի յուխտ որ այնոց որ ի բարիքն գան գայթագղութեան պատճառ 
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չլինի ի պիղծն: - 80. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ այն որ ի Նիկիայ հաստատեցաւ 

սահմանն, որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել` նա աւագ հինգշաբթի 

աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80.  Ապա զայնոք որ 

մարդիկք դնեն, նա` թէ հայնց պիղծ լինին, որ չկարէ հանդուրժել աշխարհն, նա 

այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն աքսորել: - 81. նա  

հրամայէ աւրէնքս, որ այնպիսիքն, որ յԱստուծոյ լինին` նա Աստուած մէն կարէ 

զինք աքսորել – 81. Եւ թէ վասն փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն 

խրատել կամ մեռցնել` նա չկարեն իշխանքն. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ 

թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն այնել –81. զի չկայ ամենեւին հրաման 

յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն` քաւել թագաւորն 

եւ իշխանաց իշխանն – 82. Հրամայէ աստուածային աւրէնքս` որ այրն գլուխ է 

կնոջն, եւ պատեհ է, որ կինն հայնց կենայ ի յայրկան հրամանքն` զէտ ոտքն ու այլ 

զաւդուածքն գլխոյն: - 84. Ապա թէ ուրդի` որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն 

անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն 

երբ այլ ճարակ չկենայ – 84. եւ տայ էրիկն զինչ հետ իր առել լինի ի յինք, որ երթայ 

էրիկ մի այլ առնու: - 84. Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր այս որ կարէ վասն 

անհնազանդութեան թողուլ, բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ տեսան որ այլ 

մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84. Եւ թէ  դիւահարութիւն հանդիպի 

այրուկնոջ` նա պատեհ է, որ  աղէկ քննեն եւ ստուգեն, որ /ծն. ու/ սուտ չլինի վասն 

ատելութեան: - 85. Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել` նա ի 

ծնաւղքն դառնայ, եւ ի յուխտերն նոքա թող ծախվորին – 85.  Ապա թէ կեցցնեն 

ծնաւղքն` որ ի յայրկանն տունն լինի լել, նա համբերէ Է տարի – 85. Բայց թէ  իսկի 

կեցցնւի` որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել` նա չբաժնէ 

զիրենք քանց մահն: - 85.  Ապա թէ յայրկնէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք 

բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն իր անձինն գին, որ թէ  կոյս լինի զինք առել. 

ապա թէ ոչ նա չտայ: - 87. Եւ թէ վասն բոզրածութեան լինի անհանգստութիւնն ի 

յայրուկնաց մէջն, ու այրիկն լինայ բոզրած ու պեղծ, հայնց որ այնոր բանիւ չէ ի 

կարել ի հուն ելնել որ դառնայ ի տուն եւ բանի, եւ չուննայ եւ չկարէ ապրեցնել 

զկինն` նա կու հրամայէ աւրէնքս որ բաժնեն: - 88.  զի չէ հրամել Քրիստոս, որ  

կինն զայրն կարէ արձակել: - 88.  Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ` նա պատեհ է 

բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ` թէ ի  յոր դեհաց է – 88-89. քաւէլ թէ կինն կամենայ, ու 

հաշիւ այնեն ընդ իրար` որ դնէ զինք ի տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու  

այլ կին` այն կնկանն հրամանաւք, ապա որ ի մէկ տուն չկենան, զի չէ հրամայել 

աւրէնքս: - 89. Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, 

թէ վասն ինչ իրաց կու  ուզէ ժառանգ, կամ թէ  ունի հանչաք մի ստացուածք, որ 

աժէ զպատուիրանազանց լինելն – 89. Ապա Է տարի է պոմանն որ համբերէ, թէ 

հարուստ լինի ու թէ  տառապեալ: - 89.  Եւ թէ կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ` 

նա ի յոր տեղ ուր կենայ կինն` նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն 
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կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի – 89. եւ թէ ի քրիստոնէութենէն ելնէ, 

եւ ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ ի հաւատն ... նա  բաժնվի իրաւնաւք – 90. Եւ թէ ուրդի, 

որ վասն ատելութեան լինի  լել բաժնվել, որ այրիկն լինայ թողել զկինն. ու գնացել 

լինայ կինն` առել այլ այրիկ ու մեռել. եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն, եւ 

ուզենայ այրիկն, որ առնու զկինն` նա  պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 90. 

Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ  յերկրէն, թէ ի վաճառ երթայ կամ թէ ծառայ 

ընկնի, ու համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 90-

91. Յետ այնոր որ ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա յետ Է տարոյն կարէ առնուլ 

այրիկ: - 91.   Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու  իր այլ կնիկ` նա թէ ու լսէ կինն 

նա պատեհ է, որ  զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91. Եւ ո՞վ գիտէ  ̀

թէ փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ կամենա կինն, նա շատ դատաստան ու 

իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ անարգեց զպսակն եւ կոխեց: - 91. Եւ թէ 

անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ,  եւ վասն խորթերոյ լինի պատճառն` նա 

պատեհ է, որ թէ պոմնով չլինի շալկել այրիկն զխորթերն` ի մաւր առնուլն, նա 

տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. Եւ թէ չղորդի, նա բաժնեն իրաւնաւք, որ 

ի յայր /ճիշտը`յայլ/ պեղծն չերթայ` եւ ի մահն` որ երկուքն մեռնի: - 92. Եթէ այրիկն 

խեվ լինի ու պեղծ, եւ թողու զկնիկն, ու պէտ չլինայ արել իր բնաւ, ու կնիկն 

համբերէ Է տարի, նա յառաջ պատեհ է որ կնկան  ազգն բերեն զայն փեսայն, եւ 

յիրար տան իրաւնաւք` որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ 

գիր: - 92. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ 

քրիստոնէութեանն ուրանայ, կամ ի ծուռ հերետիկոսութիւն կամ ի յայլ իրք 

ծռութեան ընկնի, նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր  կենայ – 93. 

Ապա թէ ազգ մի լինի` որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի 

յետն, եւ  քանի ու կարէ յորդորէ զինք` որ դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն - 93.  եւ 

պատեհ է խոստովանհաւրն, որ զսպաննաւղն տեսնու` նոյնպէս եւ  զսպաննածն – 

93. նա զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն ու 

վճարվի զարիւնն. ապա թէ ոչ, որ նա զիրն աղէկ  ունէր` ու անկարիք կայր ... նա 

այտոր դատաստանն եւ քաւութիւնն այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 94. Բայց` զինչ ցեղ և 

է, արեան պարտական է, եւ սահմանել պիտի որ քաւէ: - 94. Բայց ի  մարմնաւորն 

այս է,  որ թէ ոք զկինն  եւ զցուլն ի յիր  տուն խէչ իրար գտնու, ու սպաննէ` նա 

անդատապարտ է ի դարպսէ,  վասն զի զիր վկայութիւնն ունի, որ հաւն կայր ի 

խէչն: - 94. վասն զի կարէ ոք ատել զմարդ, եւ բարուրք այնէլ որ խաբէ զինք իր 

կինն` ու բերէ յիր տունն ածէ, եւ սպաննէ զինք – 94. Եւ այսոր բանիւ է սահմանած, 

որ երկուքն սպաննելն իրավունք է` ազատ ի դարպսէ: - 94. Եւ յայտ տեղդ հասնի, 

որ եկեղեցին միապէս խնամաւք դատէ – 95. եւ զմարմնաւորն դուք գիտացիք, որ 

դատաւորք էր երկրի: - 95. կին` որ զիր այրիկն` որ իր գլուխ է` ջանայ սպաննել  

վասն իր բոզութեանն` նա պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 95. զի 

գրել է որ մեռնի – 96.  Ապա թէ անայր կին  լինի լել, եւ խոստացել լինայ թէ` 
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պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ խաբել զկինն` նա ճարն է որ  պսակվի – 96. 

Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն. կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա  

յեկեղեցին տան որ քաւէ: - 96. Վասն որ  զկոյս յանձնէ հանէ – 97. Եթէ ոք զկոյս 

աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ, եւ զինք ի յանձնէ հանէ` նա թէ խնամէխաւսւած լինի` նա 

դատաստանն զէդ կարգծին լինայ, որ գրեցաք: - 97. Բայց պարտ է գիտել` որ 

երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են – 97. Վասն որ բամբասէ զկին իւր – 97. Եթէ 

ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին առնու, որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ, 

կամ հայնց անգամ` որ չկարէ իր ոք տեվել` նա հայնց է հրամայած աւրէնքս  որ 

ջանայ վկայաւք  դրացենացն եւ ազգին – 98. ես ֆըլանս, որ վասն իսայ 

պատճառանացս անճարկեցայ, ես կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98. ու 

տայ զիր իրքն եւ զպռոյգն ի յինքն, ու վարէ որ երթայ – 98. Ու թէ այս փնթոյս ու 

անսգամիս արձագելն վասն այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ 

պատճառանաց դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն` ապա այս երկու 

պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99.  Վասն որ թէ երկու  էրիկ յիրար կռիւ մտնին ու 

կնիկն մօտէ թափէ – 99. Եթէ երկու այրիկ յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ իշխէ 

ի մէջ մտել, որ  մէկին աւգնէ ու խալապալայ այնէ եւ պատճառաւ որ մէկն զմէկալն 

ծեծէ կամ  սպաննէ` նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99.  

Կարէ աւրինաւք քահանայն մկրտել զյղի կին,  որ թէ մահու կարիք կենայ – 99.  

Վասն որ առանց իրաւանց զիւր կինն թողու – 100. նա  կու հրամայէ աւրէնքս որ 

եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի  դուրս մնան – 100. 

Ապա թէ դառնայ` նա իր այնելոցն կարգ դնեն որ ապաշխարէ – 100.  ինչվի ութ 

տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ – 101. Վասն որ կին  առնու եւ  

չկարէ այրկութիւն անել – 101. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի  հետն այրկութիւն 

այնել` նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 101. Ապա  եկեղեցովն կարէ 

կեցցնել` որ  այր չէ, եւ առնու ազատութեան թուղթ, եւ այնով ամուսնանալ կարէ: - 

101. Վասն որ բաւլաւճ լինի եւ կին առնու – 101. նա կարաւղ է որ մենակ երթայ 

յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին, եւ իրաւունք է որ տան իրեն զիր ամէն ընչիցն 

կէսն, որ  երթայ իր այլ այրիկ առնու: - 101-102. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի 

ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. 

օրէնքս դժար կու լինի որ այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի. և Գ 

տարի ապաշխարէ փոշիմանեն և  որ չէ փոշիմնացած, նա կարէ ամուսնանալ 

անահ: - 102. Վասն որ զարկնէ յղի կնոջ որ զտղայն ձգէ – 103. Վասն որ նոր կին 

առնու` ի պատերազմ չերթայ – 103. Կու հրամայէ աւրէնքս` մարդ որ նոր կին  լինի 

առել, նա ի  կռիւ չերթայ ի հեծել, որ տարաժամ սուգ չլինի կնոջն: - 103.  Եթէ ոք 

զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ  անկերպարանք լինի եւ 

խլինք` նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն, որչաք որ դնէ նորա զգինքն հայրն – 103. Եթէ 

իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն` հանարձակ ձեռնտալով` նա 

չկայ հրաման, որ  վասն այնոր  թէ յայլք  հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին` 
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նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ` թող  առջեւ 

հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի – 104. Կու հրամայէ աւրէնքս` 

պսակ որ տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին  պակաս լինի` նա չէ 

ընդունած այն պսակն. եւ երբ զիր հասակն առնու, որ ԺԵ տարին լինի` նա կարէ 

թողուլ զկինն ու ասել, թէ ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105. Քահանայ` որ 

զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, եւ կամ զայնոք որ ակամայ` առանց յիրար 

հաճելոյ  հավնել են բռնադատութեամբ ազգացն` պսակէ` նա զկարգն կորսնէ: - 

105. Կին` որ առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց, որ 

հաւնեցնէ զդատաւորն, թողու զայրն ու փախչի` նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի 

յիր այրիկն տան, որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք – 105 ապա հրամայած է 

յաւրէնքս, որ ծախել այլ կարէ զինք այրիկն: - 105.  Ապա թէ տեսնուն. որ վասն 

այրկանն պղծութեան լինի, եւ կինն, որ փախաւ` ի հարկից տեղ գնաց առ իր ազգ` 

նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, որ երեշխաւոր տայ որ 

այլ չայնէ, եւ ապա հաշտեցնեն զիրենք: - 105-106. Վասն որ կին այրկան հանդերձ 

հագնի – 106. Վասն որ զծառայն կամենայ կին առնուլ – 107.  Եթէ ոք ծառայ շահի, 

եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ` նա պատեհ է, որ Խ  աւր թողու  զինք, որ զիր 

ծնաւղքն լայ – 107. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց 

աշխարհի, որ զայնոց` որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ` կամ 

պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն, որ ոչ  

առնուն եւ ոչ տան իրենց բնաւ կին – 107.  Եւ ոչ է պատեհ` որ  երկու կոյր զիրար 

առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ  կարէ զտղայն ի հուն հանել, որ մէջն լինի: - 

108. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ երկու քոյր մէկ եղբաւր բաժին առնուն – 108. Բայց 

թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն` նա փեսայն իր կնովն  որդոյ տեղն 

ունին, եւ պիտի որ զէդ որդոյ առնուն ի տանէն եւ ի տեղոյն եւ յընչիցն բաժին զէդ 

երկու քուրոջ: - 109. նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, գրեցին` որ 

պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109. Եւ այլ հրամայէ աւրէնքս, որ այս 

հայրենէտրութիւնս ի հաւրն դեհաց ինչվի չորս երեսքն յիշվէ – 110. Բայց թէ 

կտրիճին թոռ կենայ` եւ ուրդի, որ թոռինն հայրն չկենայ, նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն 

կենայ թոռ` եւ մայրն չկենայ` նա թոռունքն ժառանգեն – 110.  Զբաժինքն այսպէս 

արա, որ ըղորդ լինի – 111.  Այս ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած, որ թէ  

դիաթիկ չայնէ հայրն – 112. Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից ծախքն ի յորդից 

բաժինն հաշվին – 112. Վասն որ եղբարքն յիրացմէ բաժնվին – 112. Երբ եղբարք 

կենան ու յիրարմէ բաժնվին` նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն 

տեսովն լինի, որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեաց կաննոյն բաժին հանեն – 

112. Բայց զանդըրանիկն  Աստուած է հարկեւորել, եւ պատեհ է, որ ի հաւրն տեղն 

նստի – 113.  Եւ թէ ծախէ եղբայրն զիր բաժինն` նա պատեհ է, որ ամէնն յիրաց 

վերայ բաժնեն ըստ գնոյն – 113. Այլվայ կու կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ 

այն հայրն` որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցնէ ու ի չափ 
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հասակի բերէ ... հայնց որ կարենան ապրել` նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Զի գրեալ 

է յաւրէնսն` որ` դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ 

աստուածպաշտութեան կարգ երթայ` առանց հաւրն հրամանացն` նա նզոված է 

յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. Վասն որ տղայն քշտէ հաւրն կամ մաւրն – 114. Կու 

հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով` թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն` նա 

մեռանի, կամ անարգէ կամ բամբասէ` մեռցի, քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ 

իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար, եւ իր ծնաւղքն եւ որ տեսանն չհամարեն ընդ 

սգայութենէ` թէ չէ, որ ի  դարպսու դատաստանն ելնեն ծնաւղքն` նա անհնար է 

իրաւնաւք մեռնի: - 114.  Զի թէպէտ եւ Քրիստոս հրամայեաց թէ` որ ոք եթող զհայր 

կամ զմայր, եւ զայլն որ ի կարգի` բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք Քրիստոս  

հաւր կամաւ արար  զինչ եւ արար յերկրի` նոյնպէս եւ որդին պատեհ է որ զինչ  

այնէ` հաւրն կամաւք այնէ – 114. Եթէ որդի` որ  աւրինաւք ի մահապարտութիւն 

ընկնի`նա հայրն ի յայն չէ պատեն, որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր վասն եղբաւր. Հայնց որ, 

դեռ թէ հայրն կամենայ զինք պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն` նա չէ պատեհ 

առնուլ – 115. ապա դատաստանս հրաման տայ` որ զամէն մարդ իր գլխովն 

սպաննեն: - 115. Ապա թէ դնես` դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ խրատուս: - 116. 

Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ` նա մի' մտեր  ի յիր տունն` որ ընդ ներքս ուր էր 

գրաւկանն գրաւկնել – 116. Գրած է յաւրէնքս, որ թէ  ոք գրաւով զմարդոյ տուն  կամ 

զտեղ կամ զհայրենիք շահի` նա տէրն որ կորոյս, թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց 

որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու, նա չէ թէ զայն մէն 

կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն վճարէ – 117.  որ վճարէ 

զխաստն զամէն աւուր – 117. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ այլ իրք 

որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու կորուսել է նա 

իրաւունք է, որ  մէնակ առնու զիր իրքն: - 117.  Եւ թէ ունաւղն իրացն ուրանայ ու  

ասէ` թէ չէ, իմ է, հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ 

վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն եւ  առնուլ տէրն զիրքն` նա պատեհ է, 

որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն որ սուտ ուրացաւ եւ հանչաք չորս ի դարպասն 

տուգանք տայ: - 118. Վասն որ չարկամ յիշվէ ու իրք տանի – 118. նա կու հրամայէ 

աւրէնքս որ ամէն իրաց  տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ  երդմամբ 

որ իւրն է իրքն` նա առնու  անյապաղ զիր իրքն – 118. եւ պարտական են 

թագաւորք եւ զաւրագլուխք` որ զիրենց երկրին վզենն մենակ դարձնեն ի 

ճանչաւղն: - 118. Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ 

մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն` զինչ ու լինի, եւ ճորտն 

այնէ` նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն` որ զվզենն վճարէ: - 119. 

մանաւանդ այն, որ պարոնին այնէ զպակասութիւնն, որ  զիր ապրանքն կենայ ու 

ուտէ: - 119. Վասն որ զայրի կնիկ չէ պատեհ գրաւկնիլ առանց  դարպսու – 119. Եւ 

այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ  զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց – 

119. զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ` այն կնկանն է, այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ 
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ամէն այրի ի դարպսուն պահն է: - 119.  Վասն որ  տուն վաճառէ – 119. Բայց 

դատաւորքն պատեհ է, որ հային ի յայն գնաւղն – 120. ու այնոր ծախելոյ վճարն 

մենակ լինի, որ ի յայն պոմանն վճարեն յոր դնեն: - 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք 

եւ հայնց իրք, որ կապալ  բերէ` նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ 

մենակ դարձցնէ – 120.  Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք 

վկայից առջեւ լինի հաստատած, որ չլինի գողունի` կամ ի հնոյ կաղ` կամ փըքոտ 

կամ որ ի գետ նստի եւ չանցնի ընդ կարմուջ` կամ հաւկուր` կամ քշտան` կամ  

հարուն: - 121. եւ դեռ իրաւունք է, որ գողունին ամէն դառնայ, զէդ որ  գտվի տէրն, 

թող առնու,  եւ նա զիր դեկանն ի ծախաւղէն առնու անյապաղ – 121. Բայց ըղորդ 

գրաստնոյ վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի` նա իր է անդարձ, եւ թէ 

ոչ` նա ի յետ  տայ: -  121. Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ  

պոմնով պատեհ է որ լինի, որ  տանի փորձէ ի լուծ` ի արաւր` ի սայլ, եւ ի բեռն եւ 

յամէն իրք, որ չլինի արատաւոր, զէդ որ ի մէկայլն գրեցաք, եւ ոչ գողունի. զի կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի` նա դառնայ ի 

տէրն, եւ  առնու զիր դրամն:- 121-122. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ վասն  

տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ  գայ իր դրացին եւ ընկերն ու գնէ` նա ի 

պոմանն է իր համբերելն: - 122.  Եւ  որ մեղուք վաճառեն, նա թէ  աշունն լինի` նա 

մեղրովն  զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով դնեն պոման, կամ կոթրու: - 123. Եւ թէ 

գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ  ելումուտ, նա անցած լինի, նա 

երբ ժամն գայ` նա ի ծախաւղն  դառնայ – 123.  Վասն որ կարաս ծախէ կամ այլ ազգ 

անաւթ – 124. Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ ... որ թէ  ի նոյն տարին որ գնեց 

զիր  գինին ամբողջ պահէ` նա լեալ է բարի: - 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ` որ 

դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն – 124. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց 

զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ`  նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա 

վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 124. Բայց Ժ աւր պատեհ է որ գնաւղն 

տեսնու եւ զիր թըտպիրն առնու – 125. Վասն որ ջաղացք գնէ – 125. Եւ արատն 

այսոքիկ են` որ քըշտան  լինի, կամ հարուն, կամ աւեր ծածկած ի մարմինն` որ 

մէկայլն չկարենայ ի ժամն տեսնուլ – 126. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի 

նզովիցն Աստուծոյ վախէ – 126. Վասն որ խաբէ զընկերն եւ զվատ իրքն վաճառէ – 

126. Պարտ է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի 

դուրս` պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին` զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն 

յայսպիսեացս – 126.  եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի 

քըշտանացն` նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն, որ  ի վերայ մեղանացն 

խրատել տայ կամ խոռել կամ մեռցնել: - 127.  Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն 

աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին վճարեն, եւ խրատեն զիրենք ի դռան, որ  այլքն 

վախեն: - 127. բայց ուր ծախ չլինի` նա չէ իրաւունք բաժ  առնուլ. քաւել թէ ահուտ 

ճանպահ լինի, որ վասն պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն ի վաճըռկներոյն ի 

ճանպահն. թէ ոչ` նա կապլնին թագաւորաց տըվաւքն պատեհ է որ երթայ: - 127. 
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Բայց կու հրամայէ աւրէնքս` որ այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք 

ծախէ, նա զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն, զէդ որ գրել ենք վասն գողերոյն: -  

127.  պատեհ է, որ թագաւորն ժողովէ զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի 

յամենայն աշուն, երբ տարոյն մուտքն մտէ, որ քննեն եւ տնտղումն այնեն ... եւ նեհ 

դնեն ծախուն զպատեհվորն ի վերայ չքաւորութեան տարոյն եւ լիութեանն, որ ոչ 

ծախաւղքն զրկին եւ ոչ գնաւղքն – 128. Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ 

չկայ եւ  ոչ մուտք` քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ, որ թէ 

ծախէ զիր բաժինն կամ տայ` նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128. Եւ 

վաճռնոյն սահմանն այս է` որ  երկուքին կամաւք լինի եւ վկայաւք: - 128.  Նոյնպէս 

եւ թէ  որդի առանց հաւրն ու  եղբարցն եւ կամ քոյրվտոցն կամաց եւ աւտրէ եւ 

ծախէ. Ապա որ կամաւք  եւ աւտրէ ու ձեռնգրով ծախէ, նա հաստատուն է եւ 

անդարձ: - 129. նա ի յայն սահմանեալ ժամն կամ ի յոր ժամ ուզէ` որ դառնայ ի յինք 

իր պոմնովն եւ վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար:-129. 

Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն` նա այս է, որ մինչդեռ հիւանդն 

աղէկ ուննայ զիր խելքն` նա կոչէ զիր ծանաւթիքն եւ զնոմիկոսն ... և գրել տայ զիր 

իրքն – 129-130. Եւ զխոստումն, թէ  ելնէ` ինք կատարէ, եւ թէ մեռնի` նա 

հոգէբարձերն, զէդ որ  գրած է ի կտակն – 130. Վասն որ  այրկան ու կնկան իրքն 

անբաժինք լինին – 130. Ապա երբ այրիկն լինի որ մեռնի` նա զիր  հոգւոյն բաժինն 

ի յիր ընչիցն այնել ըղորդ է – 131. Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ դեռ կինն 

չլինի գիտացել` նա ոչ կինն իրքն այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131. Բայց 

վասն այնոր որ հալվեղէն իրք  որ ի միջոցն` մաշի ի յերկու դեհացն` նա չկայ վճար: 

- 131. Բայց դատաւորք պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին եւ զերկրին 

տիպաւննին –132. Վասն ծառայից  եւ որ չկարէ ոք զծառայն ժառանգ դնել – 132.  եւ 

այս եւ այն մէկ է – որ չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել, քաւէլ թէ պարոնին եւ 

եկեղեցոյն կամաւք – 132. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ  

քրիստոնէ լինայ նա չկարէ արգելել.  բայց ծառայ է հետ մկրտութեանն, որ չկարէ 

բաժնիլ յիրմէ: - 132-133. Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու տայ յիր տէրն` նա պատեհ է որ 

վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք. եւ թէ  չառնու ու ազտէ` նա երբ 

հանչաք մի ծառայէ  զինք որ զիր  գինն արժենայ, նա իրաւունք ազատէ ի 

ծառայութենէն: - 133. Վասն որ զիր դուստրն ծախէ վասն աղքատութեան – 133.  Եւ 

թէ ոչ` նա երբ  հանչաք մի  ծառայէ` որ զիր գինն հանէ, նա ազատի: - 133.  Վասն 

որ զիր ծառայն քշտէ որ մեռնի – 133. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի` նա մի'  

մատներ զինք. քանց հանգոյ եւ կերցոյ, որ ազատի ի ծառայութենէն: - 134. Վասն որ 

պառիկոսն փախչի յիր պարոնէն – 134. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ` պառիկոս 

փախչի յիր պարոնէն` նա քանի այն պառիկոսն ապրի, նա  կարէ առնուլ զինք 

պարոնն – 134. Վասն որ թողու զիր անասունք, որ զայլոց արտ ուտեն – 135. Եթէ ոք 

զիր անսունքն թողու որ /ծն. եւ/ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի` նա չափին 

չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան – 135. Վասն որ կրակ ձգէ ու 
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խանձ ելնէ – 135. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ  առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ 

թէ վասն է՞ր  արար – 135. Եւ յայսոր վերայ` զինչ որ տեսնուն զբանն որ լել լինայ, 

նա  այնոր վերայ այնեն զիրաւունքն: - 135.  Վասն որ մարդ իրք տայ ի պահ եւ 

գողնվի – 136. նա համբերութիւն տայ, որ զգողն  փնտռէ – 136. ու թէ չգտնվի` նա ի 

յերդումն է եւ ի կիսավճարն, կամ զինչ ցեղ որ լսէ դատաւորն յերկուքէն եւ ի վկայից 

ու ի դրացներոյն, եւ ըղորդ զիրաւունք անաչառ այնէ: - 136. Վասն որ  գրաստ կամ 

ընջուղ ուննայ  քշտան – 136. Վասն որ զիր հորն  բաց թողու եւ անսուն ի ներս 

ընգնի – 137. Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսուն ընգնի ի ներս` նա զայն 

կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն` զէդ որ էր անարատ` վճարէ նորան թէ 

անսնով եւ թէ դրամով: - 137. Վասն որ զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ – 138. Բայց դեռ 

այլ կայ ի քշտանքն` որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է` նա զկէս վճարէ թէ մահ 

գործէ – 138.  Վասն որ քրիստոնէ գողնայ ու տանի անաւրինաց ծախէ – 138. Բայց 

թէ իսկի ներողութիւն լինի` որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել` գողնալով 

կան գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զընդանն – 138. Վասն որ սպաննէ 

զմարդ ի լեռն կամ ի  դաշտ – 139. պատեհ է, որ  տեղոյն մարդիկ յառաջ գան ... ու 

չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. Եւ թէ ուրդի, որ ի խաղալն տղայք 

զիրար  սպաննեն` նա պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց որ 

քան զտասնուերկու տարին ի վեր լինի` նա զէդ  մարդասպան տուժեն զինքն – 139.  

Վասն որ տղայ զտղայ վնասէ կամ խոցցնէ – 139. Նոյնպէս եւ թէ լողնալն զիրար 

խեղդեն ի մխելն` նա պատեհ է որ ի հասակն հային եւ ի յայնոր  չաքն, եւ նոյնպէս է 

դատն` զէդ որ ի վերոյ գրեցաւ:-140. Վասն որ տղայկութիւն անեն  ու մահ լինի – 

140. Վասն որ  գրաւով ծանտր իրք վերցնեն – 140. զէդ աւրէնք է երիտասարդ 

տղայոցն, որ  այնեն ի խաղն – 141. Յաղագս որ հարբենան եւ խալաբայ ու վնաս 

այնեն – 141. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու ազգ պիտի դատել` մէկ 

վասն արբեցողութեան, որ ինք մարդ էր ու  հանչաք խմեց` որ խումրեցաւ  տայ ու 

զայն վնասն արար. եւ երկու հետ, վասն վնասուն զոր գործեց – 141. Թէ մահ կենայ` 

նա յիմնան պատճառն եւ զմախանքն թէ յումնէ է. թէ հայնց որ յայնոր է պատճառն` 

որ սպանվաւ` նա զարեան գինքն տան – 141. եւ թէ  սպաննաւղն  է լել պատճառ` 

նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն` զէդ որ  գրած կայ ի շատ տեղ: - 141. Կու 

հրամայէ աւրէնքս` որ թէ  զայնոր ձեռքն կտրեն, որ  քաւէ զսպաննութիւնն զոր 

արար` նա ի դատաւորին կամքն է – 141. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան 

եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, 

որ մարմին լըցվի ու կշտանայ, եւ որ այլ աւելի է` նա պեղծ է եւ ագահութիւն եւ 

պատճառ ամէն չարեաց – 142.  եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ զայդ այնէ, մանաւանդ 

քահանայ կամ եկեղեցական.  եւ որ այնէ`  նա չէ պատեհ, որ  յեկեղեցի Աստուծոյ 

սպասաւորութիւն այնէ, եւ ոչ պատարագ, ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ ի վարդապետէն 

հայնց կարգ քաշէ` զոր պատեհ է, որ դնեն: - 142. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք 

կենայ ու երթայ իր ճամբովն, եւ այլք  կենան  ու պահեն զճանապարհն` որ 
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սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն, ու այն հալալ գնացաւղն յաջող  լինայ ու  

զնոքա սպաննէ` նա չէ արեան պարտական – 142. բայց կարգ չկայ` որ քաշէ, եւ ոչ 

տուգանք ի դարպասն` վասն սպաննութեանն: - 143.  Վասն որ զտղայ խեղդէ վասն 

բոզութեան – 143. Վասն որ անհաւատք զմեռելն կողոպտեն – 144. Վասն այն ազգ 

անհաւատաց, որ զմեռեալ կողոպտեն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, 

ու մէնակ ի  խոստ գայ վասն այն մեռելին` նա չմեռանի – 144. ապա այնոր բնաւ  ոչ 

ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի  դարպսէ, քաւէլ  գնէ 

ինք զինք, զէդ որ գրեալ կայ յարեան գինք: - 144. Ու դնեն ի յինք նշան, որ` թէ այլ  

այնէ` նա մեռնի – 144. Վասն որ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ – 144. Վասն որ մարդ 

զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի, եւ 

ատամն ընդ ատաման – 144. Եւ թէ զարկն մարդոյ ի խալապայն, որ /ծն. ու/ պեղծ 

զարկսն ուննայ, եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ` նա 

թէ այլ յետեւ մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած 

է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն, որ  քաւէ – 145. Եւ այլ մանտր 

մանտր ծեծերն` որ լինեն  կապոյտ կամ անարգանք կամ քաշել ուժով նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով  լինի, հայնց որ հաւնի 

իրաւանց տէրն` ու ինք խրատվի, որ այլ չայնէ խումրութիւն: - 145. Վասն որ 

տառպել մարդոյ ուժ այնէ – 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ  մարդ ուժ այնէ 

տառպել` մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ` կամ կտրէ, ու գայ 

դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ – 146. Վասն որ  դատած կամ 

մատնած լինի ի մահ – 146. Եթէ մաիդ դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, եւ  

ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք, 

ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան աւր մի 

մէն, ու ապա տանին թաղեն. որ լնու զասացեալ զանէծսն, որ կախածնոյն է հանած 

– 146.  Արուեստաւոր, որ զումեք վարձ առնու, որ իր իրք շինէ կամ կապլով բան 

այնէ, ու չայնէ զբանն հայնց զէդ,  որ պոմանն լինայ, ու չհաճեցնէ զինք, կամ 

դարձնէ զվարձն եւ զնիւթն զոր առել լինայ` ի լման, եւ նա զիր վարձն ըստ 

արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. Եւ թէ գող գողնայ, եւ ճշմարտի 

պահաւղն, որ զիրն էլ լինան գողցել` նա անպարտ է` չվճարէ պահաւղն – 147. նա 

պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147. Եւ ի վերայ 

այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն 

չարութեան վնասէ, նա վճարէ` յիր քսակէն: - 148.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

մարդկային ազգս շատ ազգեր են – 148. Վասն որ յիր ընկերոջ յերկիրն  յիշվէ – 149. 

Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ 

այնէ, նա մահու կորուստ բերէ – 149. Եւ այլ կու հրամայէ` որ  զայնպիսին լաւ է 

որսալ  ու վերցնել քան խաչ եւ  աւետարան շալկել – 149.  Այլ կու հրամայէ 

Մովսէս` թէ` մի' խլեր զհնոց սահմանած սինաւռն քո սինաւռկցերոյն, բայց քո 

ըղորդութեամբ պահէ ըղորդ իրաւնաւք. Հայնց որ թէ խլած լինի` նա իրաւնաւք 
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դարձնէ ու առնու – 150. Վասն որ  զիր ընկերն սպաննէ ի պատերազմ – 150. Այն, որ 

զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ պալապայն անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ 

կռուին ընդ իրար, նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ  չունի մեղք – 150. բայց վասն 

սպրկիկ սրբելոյ` Գ  տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ, եւ այնէ իրք մի 

ողորմութիւն, որ  խղճմտանքն քաւին: - 150. Վասն որ զումեք իրք հարամ ուտէ  - 

150. Վասն որ նոր գէղ շինէ – 151. Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի` նա զիր հին 

ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր դնեն` հայնց որ այլք չզրկվին, ինչվի լցվի – 

151. Վասն որ զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ – 151. Ապա թէ ոչ` որ անխնամ 

երետ որոգայթել` նա պարտական է: - 152.  Վասն որ առուով ջուր տանէ եւ վնաս 

այնէ այլոց – 152. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր կարեցն 

լուծէ զջուրն` որ այլոց վնաս այնէ` նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն տէրն` նա 

կիսավճար տայ իւրն  ապա թէ ոչ` որ լաւկ լուծել լինայ եւ թողել անփոյթ` նա ի 

լման վճարէ – 152. Մեծ բան է  բժշկութիւնն ի ստածումն մարդկան, եւ շատ 

սպաննութիւններ կու լինի ընդ խալատն. եւ է որ կամաւք, եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ 

զցաւն ու այնով սպաննէ, կամ որ ընդ ընկերն  մախայ եւ այնով , կամ որ  

զաշկերտն խակ բաժնեն ու հրամանք տան – 153. եւ այսպիսի պատճառնիս շատ 

են, որ շատ ազգ ցաւեր խառնեն – 153. Եւ որ ի հիւընդին դեհն  լինին պատճառք` 

նա այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ յուտելոյ ... եւ կամ յայլ 

այսպիսեացս – 153. Եւ դեռ կարէ լինել, որ  հայնց մեծ հարկ  հանդիպի բժշկին, որ 

սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ – 

153. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել, որ թէ  կամաւք լինի սղալն 

եւ կամ վասն պզման` նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 154. Եւ թէ ի դարպաս 

ընկնի, եւ կեցցնվի, որ ոչ ի կամացն է եւ ոչ յակամայն` եւ միջակ լինի սղալանքն` 

նա տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն, որ  եւ այլքն խրատվին 

ի զգաստութիւն: - 154. եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի, 

կամ վարդապետ, զաշակերտ կամ մայր զդուստր ... որ մահ  լինի զինչ ցեղ ու է ... եւ  

այլ ազգ սպաննումն` որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր հետ եղբաւր դանակ կամ  

թուր քաշէ եւ ի հետամտէ, նա ընդ իր ահն ի ներք դառնայ եւ  զնա սպաննէ, եւ կամ 

թէ մարդ, որ ի մարդասպներոյ ի մէջ ընկնի` եւ կամենան զինք սպաննել, նա  

դառնայ եւ ինք իր աջողվորութեամբն զնոքա սպաննէ` նա այս ի կամայն  եւ յոչ 

կամայն ի խառն է բանս: - 154-155. Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենայ ոք  ̀

թէ զչարկամն կու սպաննէ ու զընկերն քշտէ եւ սպաննէ: - 155.  Եւ կամաւորն այն է, 

որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու սպաննէ – 155.  Եւ է այլ որ մահդեղով 

սպաննեն. եւ են որ վասն սիրոյ դեղ տան, և սպաննեն – 155. Եւ թէ ի  դատաստան 

ընկնի` նա զինչ թագաւորք են սահմանել` նա այս է, որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ 

զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց ուրախնայ ընդ սպաննելն յինչ ազգ 

պատճառանաց վերայ ու լինի` նա կամաւոր սպաննութիւն է համարած, եւ 

սպաննութեան իրաւունքն այս է, որ եւ ինք սպխանվի: - 156. Նոյնպէս եւ թէ յոչ  
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կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ` նա դեռ կամաւոր է համարած – 156. 

Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ` կամ ի բան 

ածէ, որ մեռանի` նա մահապարտ է – 156. եւ ի յայն այլ երեւնայ որ հետ մահուն լայ 

ու տրտմի – 157. թէ ու սիրով լինի վնասն` նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ, 

ապա չաք մի տուգնել պիտի, որ պատրաստին ի բան: - 158. Վասն որ ժլատնայ 

տալ զտառպելի վարձն – 158. ու թէ գայ ի դարպաս` նա իրաւունք է, որ  զնա 

վճարես – 158. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ ով նոր տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն 

պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի – 158.  Վասն որ  մարդ 

իր կամաւք կրակ ձգէ – 159.  Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ` նա 

պատեհ է տեսնուլ, թէ ի  խալտնաց կամ ի խումրութենէ է լել – 159. Ապա թէ վասն 

չարութեան լինի` նա պեղծ է, որ ի յայտ իշխեց – 159. Վասն որ անաւթ առնու 

վարձով – 159. Վասն որ զիր անսունն ի յիր ընկեր ի  պահ տայ – 160.  նա զայն 

երդումն ըղորդ երդնու` որ ոչ ի  տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել – 160. Եւ 

թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան անսուն լինի ու տված լինի պոմնով  որ ի տունն 

ուննայր, ու ի դուրս եթող` որ /ծն. և/ կերվաւ` նա վճարէ: - 160. զի զվարձն վասն 

այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ կորսնէր – 160. Վասն որ դրամ տայ ի փոխ վաշխով – 

161. Եթէ ոք ի փոխ տայ` նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու – 161. Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ 

ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ` նա կու հրամայէ իրաւունքս` որ այլվայ 

իր տան տնկել – 161. Կանոնք եւ դատարանք այսով բաժնին յիրացմէ` որ կանոնքն  

բերդ է – 161.  Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք, որ արհամարհէ ոք զԱստուծոյ 

հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն մոռնայ ու ի յետ ձգէ ի մտաց – 

162. Ապա թէ ոչ` որ ի դատաստան ընկնի` նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ 

ըմպել զբաժակն – 162. Զի հայնց կու հրամայէ իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ անասնոյ` 

նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն պատճառն – 162. Եւ չէ ի հրամել աւրենքս որ մէկ 

վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց – 163. Եւ թէ ուրդի սուտ վկայ ի 

վերայ մարդոյ` նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ` զինչ այն սուտ վկայութեամբն 

անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք տանջեն թէ մահու էր` թէ խրատելոյ` եւ թէ 

տուգնելոյ: - 163. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ` նա կանոնքս կու հրամէ` որ Ե  

տարի եկեղեցի չմտնէ – 163. Վասն որ անսուն փաթըթվի ընդ չվան – 163.  Կու 

հրամայէ աւրէնքս` որ երբ ձագերով բոյն գտնվի ու զմայրն ի վերայ ... նա մի' 

նենգել մաւրն, ձագերն ու ձուերն գտնաւղին հերիք է. թէ ոչ` նա ընդ անիծիւք է`որ 

նենգէ մաւրն: - 164. Վասն որ պատրաստ հնձես զարտն – 164. Եթէ կենաս ու 

հնձես` դու պատրաստ հնձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի հետ չհնձես – 164. Վասն 

որ յայգի մտնէ – 164. Վասն որ զձին ի բան տայ եւ կամ այլ ազգ գրաստ – 164. Եւ թէ 

ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան ... եւ յղրկէ ուրեք ի բան, եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի 

կապ կամ ի փոս, կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի` նա պատեհ է 

որ աղէկ իմանան զպատճառն – 165. ապա թէ յաղփրթութենէ  լինի` նա  այն ի 

դատաւորին խեղճն է` որ ըստ մեղանացն չաքուցն տուգնէ զմեղկանն – 165. նա 
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զբժշկաց վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի որ  տայ: - 165.  Եւ այն, որ գրաստն 

վնասի` նա զէդ որ գրեցաք: - 165.  Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ 

դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ` նա պատեհ է աղէկ ստուգել որ վստահի  

հայնց է ու առանց ոխութեան` նա այն կանոնացն է հասել, եւ ոչ դատաստանի, որ 

թէ լաւնայ` նա իր չաք մի կարք դնեն ըստ ուժոյն, զի յիրմէ չէր այլ ի չարէն – 166. 

Վասն որ անսուն դիւահարի – 166. Եթէ ումեք անսուն դիւահրե նա գիտել պարտ է 

տերանցն որ ի յիրենց մեղացն է եւ ոչ յանասնոց – 166. նա թող պատրաստի որ 

չթուլացնէ Աստուած, որ յինք կամ յիր մարդիքն գայ այն  ցաւն – 167. Ապա թէ 

ծախես, ու այդ լինի ցաւն առ այն գնաւղն` նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն 

առնու, թէ  յիմանայ որ առ քեզ այլ լինայ լել: - 167. Վասն որ անսուն մտէ  յայգի կամ 

յածուք – 167. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ  յարտ կամ կալ կամ 

այլ վնաս զինչ ու լինի` նա  պախրէի ու  գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 

167. բայց խոզի պատ չկայ որ կարէ արգիլել զինք: - 167.  եւ զվճար վնասուն ի 

վերայ այնոր այնեն, որ արծաւղն վճարէ:-167.  եւ  հաւքցաւղնոյն տեսովն պատեհ է, 

որ լինի–168. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել` նա հաւքցաւղին 

տեսովն պատեհ է, որ լինի, նոյնպէս եւ քշտելն  ու կոտրելն կամ վճարն վնասու, որ 

պարոնն զիր հնգակն առնու ի վճարէն: - 168. Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ 

վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն` որ անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս 

չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: - 168. ու թէ զարկ այնէ կամ խոց` որ ողջնալ կարէ` նա 

զոր խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ – 168. Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու 

փնտռել վկայաւք` որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս ասցել  լինայ եւ ի դարպաս այլ  

գնացել ու ասցել – 169. նա պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել, որ 

զանասունքն հայնց պահեն` որ վնաս չայնեն – 169. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ 

իրքս որ ի պարոնաց եւ ի թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան 

զշէն գեղերն – 170. զի շէնն այնոց անշինութեամբ պահվի եւ գոյանայ լիութեամբ 

այս երկու իրաւքս, որ չտան թոյլ որ ոք  յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ 

շինել կամ նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 170.  Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն 

գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի շինած` որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ 

գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն` նա  բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. զի թէպէտ 

եւ յառաջն  գրածն կենայ` բայց ու յետինն պիտի որ շատնան: - 171. 

Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս` որ հատուկ եւ հաւատարիմք  պատեհ է 

դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն. ու թէ աւիրեն` նա դարպասն 

պարտի, որ պատժէ – 171. եւ թող այս հաստատուն մնայ` որ չզրկեն զիրար – 172. 

Եւ կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ զրկէ` նա տուպլ առնուն 

յիրոյն եւ ի նա տան: - 172. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն լինի տուգանքն, 

վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. թէ ոչ` նա այլոցն, որ այլազգ գողութիւն եւ 

ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի` նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 

172. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն վարձերն` ի վերայ տարոյն սղութեան ու  լաւութեանն 
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այնեն զնեհն. զի առանց նեհի, որ պատեհվոր լինի, աշխարհ երբ շինվի ... – 173. Եւ 

իրաւունք է, որ զդրած պոմանն եւ  զվարձն անպակաս տան իրեն, ու  իրենք 

պարտին, որ զիրենց պահքն անսխալ ու աղէկ պահեն: - 173. Բայց թէ ի գազանէ եւ 

ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ և ոչ 

յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. եւ ի լմանն այս է, որ սպրկիկ  անթոյթ 

լինի այրել, եւ կէս այն է, որ միջակ լինի փոյթն եւ յանփոյթն: - 173.  Բայց չէ 

իրաւունք, որ զվճարն ի  վարձէն կտրեն – 173. 

ՈՐ /դեր./ - Առ որս ես` Սմբաւս անարժան եւ մեղաւոր ծառայս Աստուծոյ ... բազում 

աշխատանաւք աշխատեցայ ի դատաստանագիրքս ծերացեալ մտաւք – 4. Առ որս 

/ծն. որ/ աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմոզ եւ մեզաց 

թողութիւն պնդրել ի Քրիստոսէ– 4.  Զորս /ծն. զորոյ վասն/ աղաչեմ անմեղադիր 

լինել իմոյ  նուաստութեանս – 4. յոր հաճին յորդոց թագաւորին ... զայն 

կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 7. Եւ զդստերսն իրաւունք է` որ ի  

նահապետութեան տուն կարգեն, որ է թագաւոր կամ բրինձ կամ մարգիզ կամ 

այսպիսիքն; - 8. Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք լինին, նա 

հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն մէկ մի` յոր 

հաճին ի  լաւն, եւ կրթեցնեն  յարքունիքն – 8.  եւ յոր հաճին յայնոց` նա հետ 

թագաւորին մահուն զայն դնեն յաթոռն հայրապետով: - 8. Եւ թագաւորն մէն է` որ 

կարէ դեկան շինել – 9.  Եւ ի կռիվ ուր թագաւորն ուրդի` նա երբ սուրն վերնա` նա 

չէ պատեհ այլ մարդ սպաննել. քաւել թէ հայնց մարդիք լինին յայլազգեացն, որ այն 

շմորոյն պատճառք լինին լել: - 9.  եւ զայնոք որ ի մեղայն գան եւ մեղացուք լինին, 

նա աւերէ զիրենց զաւդվածքն եւ չսպաննէ – 10. Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք 

գողանայ` նա զերկու աչսն հանէ եւ զկինն ու զորդիսն  առնուն եւ այլ զինչ 

ունենայ` առնուն – 10.  եւ ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին, ԳՃ դեկան 

պերպեռատ է, եւ այլ ինչոր մարդն լինի: - 10. զայս այն տաճկին տան գին, որ ի 

թագաւորին երկրին կենայ: - 10. Եւ որ այսոր ուժ չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն 

զինքն  ու զիր տունն ու զինչ ուննայ ու  ի գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 

10. Եւ թէ յոչ կամայ լինի սպաննութիւնն` նա կէսն այսոր է  գին որ ի դարպասն 

տան – 11. Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ` նա նորա արեան 

վրէժխնդիրն թագավորին է, որ խրատէ եւ ի յապաշխարութիւն հասցնէ:  - 11. Ոչ է 

իրաւունք որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն այնել, քաւէլ որք ազգաւ 

թագաւորութեան ընքնակալ լինին: - 11. Եւ զոր իշխան` որ յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս 

է շահն ընդ պարոնն: - 12. Մարդ որ մարդ պրկէ` ամէնն զինչ կենայ` պրկաւղին է – 

12. Ոսկի եւ ոսկով կտաւ`որ ի շահն ուրդի թագվորին է – 12.  եւ երկաթն ու պղինձն 

ու կլայեկն` յորում /ծն. յում/ երկիր գտնվի` այնոր է: - 13. Եւ ջորին եւ ձին եւ էշն 

չտայ. զի յամէն տաւներտն որ են ի տարին` ԺԲ տարպայ` գան ծառայեն պարոնին: 

- 13. Զամէնն զինչոր աստէն գործէք` դուք անդէն գտանելոց էք` թէ չար եւ թէ բարի: 

- 15. Վասն իշխանաց եւ այլոց, որք ի թագաւորի ի հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն 
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լինին – 15.  Թէ իշխան կամ այլ ոք` որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ ի 

հնազանդութիւն լինի, եւ իրք պատճառ այնէ թագաւորին, հայնց որ մեռնի 

իրաւնաւք, նա եղբարքն եւ որդիքն` որ յառաջագոյն լեալ լինին` նա վասն հաւրն 

մեղացն չլինին զրկածք ի  հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Վասն որ ոսկէհանք 

գտնըւի թէ ի յիւր հողն եւ թէ յայլ իշխանաց, որ ի հնազանդուէիւն լինի թագաւորին 

– 15. Եթէ իշխանի գաւառն` կամ յերկիր որ ընդ թագաւորի հնազանդութեամբն 

լինի` ոսկէհանք գտվի, նա թագվորին է – 15. Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք 

զինչ եւ լինի` որ ի հողէ  ելնէ`  տեղոյն իշխանին է: - 16. Նոյնպէս եւ աղն եւ 

բորակն` նաւթն եւ  կուպրն ... դեղնախունկն եւ այլ այսպիսի իրք որ քաղելով  

լինի` գղթոր եւ մահլապ եւ այլն` նա իշխանացն է – 16.  Ապա վայրի պտուղքն ի 

ծառոցանցն երկրին` շինականացն է, որ քաղեն իրենց: - 16.  եւ չէ այն ջուրն` քանց 

այնոր, որ տարաւ զայն ջուրն` հայրենիք իւր սեփական: - 16. Վասն որ թէ երկու 

մարդ զիրար ծեծեն որ  չլինան կամաթք – 18. Եթէ ոք` որ չէ քահանայ աւծեալ եւ 

կամ արժանի քահանայութեան, եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական 

բաներոյ զինչ ու լինի` ծռութեամբ եւ լքաւով, նա թէ քահանայ չէ աւրհնած` նա զէդ 

աշխարհական դատեն զինք – 19. զի Քրիստոս հրամայեց` թէ` որ զձեզ անարգէ` 

զիս անարգէ – 19. Եւ եթէ իրք կենայ` որճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի 

յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին – 20. եւ այլք որ ուննան 

եւ հարուստ լինին` նա զիրենց իրքն խնայեն  ի յայն կարիքն, նա զէդ մարդասպան 

ձգեն զինք – 21. Վասն հարկու որ առաջնորդքն առնուն ի ժողովրդոցն –21. վասն զի 

ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն 

ծառութենէն` զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. Եւ զայս ի ֆռանկաց 

եկեղեցականացն տես եւ, ուսիր` որ ջանուն անուանին – 21. նա տուժանքն այնոր 

ապաշխարութեամբ լինայ` զինչոր եպիսկոպոսն դնէ: - 22. նա նոյնպէս որ 

ձեռնադրած է` այլ չկարէ ձեռնադրիլ: - 22. Ամենայն որ զմկրտածն մկրտէ` նա 

կորսնէ զկարգն, եւ որ զձեռնադրածն ձեռնադրէ` նոյնն է – 22. Եւ եպիսկոպոս որ 

զայլ եպիսկոպոսի ձգածն ի կարգէն իշխէ կարգաւորել եւ ի կարք ածել` նա 

զեպիսկոպոսութիւնն կորսնէ իրաւնաւք. եւ այն որ կրկին կարգ էառ` նա զէդ այլ 

պիղծ եւ անհաւատ կորսնէ` եւ տուժվի ի դարպասէն իրաւամբք: - 22. Զնոյն այնէ եւ 

եպիսկոպոսն եկեղեցականի, որ ապստամբէ յիրմէ: - 23. Վասն եպիսկոպոսաց` որ 

թէ  ուննան հայրենատրութիւն` թէ ոչ – 24. Վասն եպիսկոպոսաց` որ չմերձենան 

յաշխարհական գործ – 24.Չէ ամենեւին սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի 

հայրենտրութիւն գրած, եւ ոչ կարէ եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան ժառանգ 

դնել` քանց զայն որ ընտրութեամբն Աստւծոյ եւ հայրապետին եւ ամենայն 

ժողովրդեանն արժանի այնեն: - 24. Եւ պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, 

որ բարեգործութեան բանն ի չար չդառնայ – 25. Վարդապետաց հրամանն այս է 

սահմանած որ չկարէ կոչիլ վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան  առանց 

վարդապետաց վկաութեան` որ վկայեն, որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն 
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Աստուծոյ հմուտ լինի եւ հայնց գիտունն, որ ամէնն պատեհ տեսնուն` որ իր 

գաւազան տան – 26. Եւ զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ, 

քաւէլ մեռած լինայ այն, որ կապեց – 26. նա պարտ է գրել`որ եպիսկոպոս 

որարհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ` նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան – 26. Բայց ինչ ասեմ  ես` ու կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ գրել 

քան զոր յաւրինակն գտայ – 27.  նա չէ բնաւ արժան զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն` 

որ ինք իր կամաւ ուզէ եւ սեղան տայ պարոնաց` թէ զիս եպիսկոպոս դիք – 27. 

Բայց այնչափ զհնազանդութիւն գրեցաք, որ  այնէ արհիեպիսկոպոսին, այն, որ 

չլինի արհիեպիսկոպոս: - 27. նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ 

ասցած լինի – 29. Ապա թէ յարհիեպիսկոպոսի վերայ լինի խաւսքն` նա առանց 

կաթողիկոսի ոչ լինի կամ իր հրամանացն` որ հրամայէ եւ եպիսկոպոս դնէ յիր 

տեղն, որ զայն ժողվէ զամէնն, ու փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. որ մեծ ժողովի 

տեսով այնէ: - 30.  Եւ թէ առնուլ իշխէ` նա զրկանք է, թող ի յետ տայ թէ ոչ նա 

պատճառ է, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն, որ սահմանած է սուրբ եկեղեցոյ 

իրաւնաւք: - 31. Վասն քահանայից` որ չկարեն իրք սպաննել – 31. Վասն 

վարդապետին որ զաշկերտն յուսցնելն քշտէ որ մեռնի – 32. Եւ թէ յուսցնելն 

վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու  մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է. եւ թէ հայր զորդի 

խրատ կամ զինչոր լինայ այսպիսիք –նա կարգ քաշէ` զինչ եպիսկոպոսն ու 

վարդապետք եկեղեցոյ դնեն –32.  ապա այլ տուժանք չկրէ ի դարպսէն այն որ ի  

յուսցնելն սպաննէ – 32. Եւ թէ երէց ի հեծման մարդ յղարկէ` թե շուտ գնայ ի յինա 

բանն, կամ` հետ մարդոյ հետ հաս, եւ ելնէ ի փողոցն ընդ մարդ դիպի` որ /ծն. եւ/ 

մեռնի` նա դարպասն զայն կախէ որ դիպաւն, եւ յղարկաւղն սպաննաւղ է երկու 

ցեղ: -32. Ապա թէ  անաւրէնն զքրիստոնէ սպաննէ` նա վասն մեծ ատելութեանն, որ 

կայ ի մէջն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. 

զի այն որ մեծ է քան զմէկայլն` նա Աստուծոյ շնորհքն ընտրեաց ու մեծ արար զնա 

յեկեղեցին: - 33. եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ` նա խրատէ եւ  յանդիմանէ զինք Գ հետ 

– 35. Բայց վայ` որ զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան – 36. Եւ որ վասն 

իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ` նա սաստիկ պատուհաս կրէ – 38.  

Եւ յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի բան մերձենալ, քաւէլ զիրենց 

որդիքն` որ յուսումն լինին: - 38. ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ` զոր  ետ ինձ 

Աստուած: - 39. Եւ թէ ոչ` որ վասն ոչինչ ազգ սղալանաց կամ ծուլութեան յամեցնեն 

նա` զարիւն նոցա եւ  զկորուստ երկրին ի ձեռաց նոցա պնդրեցից – 39. Բայց ամէն 

բարոյ եւ առաքինուփեան կատարումն սէրն է` ըստ առաքելոյն, որ ասէ` լրումն 

աւրինաց սէր է: - 39. Վասն սահմանի զոր սուրբն Սահակ է դրել վաներոյն 

սահմանն է – 39. Եւ ոչ յիշել զՔրիստոսի հրամանքն զոր  հրամայեաց ընդ սուրբ 

առաքեալն Պետրոս` թէ դու ես վէմ – 40.  Ամ զայս տեսէք` թէ որ զայս միութիւնս 

կու քակեն ու կու այլայլեն, որ է մայր մեր սուրբ եկեղեցի` եւ հայր բանն Աստուծոյ 

Քրիստոս, նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր հաւրէն եւ ի մաւրէն կու քակտեն – 40. 
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Բայց զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել` թէ ի՞նչ թարգմանի կաթուղիկէն եւ 

եկլէսիայն` որ է եկեղեցի: - 41. եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն 

հաւրն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի` զոր վասն  մէր էհեղ – 41. տեսէք որ վասն 

տաւնիցն` զոր կայ սովորութեամբ որ ամէն ազգ եւ երկիր  իրենց հաշվնովն եւ 

ժմովն իրենց  տաւն կու այնեն – 41. եւ մէկ է ընդոր կու երթան տաւնքն – 42. զորս 

թէ  յառաջագոյն զայս գիտացել էին առաջինքն, նա չէին այրել վասն այս ահիս քան 

մէկ անուն: - 42. Զոր /ծն. զորս/ թէ հանդիպէր ուղղափառ  բժծկի որ  առողջացնէր 

եւ հանէր զդեւն, նա մեշ վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42. եւ յառաջ 

զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր լուսաւորիչն մեր. եւ 

զվարդավառին եւ զծաղկազարդին. եւ զպահքն առաջաւորին`  որ է սուրբ Սարգսի 

տաւնն – 43. Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ իշխէ այր  կամ կին, որ ընդ իր 

վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին միաբանութեամբ, ոչ իշխէ ի կանոնական 

հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44. եւ 

զայլ մնացորդն եփեն  ու նստին եւ ուտեն  համընտութեամբ` տառապեալ եւ 

հարուստ` զէդ մէկ եղբարք: Եւ շողհացն ու հատիկն` այն եկեղեցոյն, յոր տան: - 44. 

Եւ պատեհ է որ  ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ` ի մրգերոին քթոց մի ... իր եկեղեցոյն 

տայ, զաղէկն եւ ոչ զվատն` նման Կայէնի` որ ընտրէր ու զվատն անէր: - 45. Մարդ 

որ մեռնի` նա ի մահուն ժամանակն ի հոգւոյն բաժնէն պատեհ է` որ ի ներքն լինի 

կնքած եւ իր ծուխ լինի կեցել – 46.  Մարդ` որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի 

իրիք պատճառանաց` ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել` ոչ /գրքում` 

որ/ թաղել եւ ոչ զիր տղայն կնքել – 47. Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ 

եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն խափանէ. ապա զքահանայ կամ զժողովուրդ, 

որ զեկեղեցոյ հասն չտայ, նա կարէ այլոց տեսով բանադրել: - 47. Վասն այրուկնաց, 

որ ծառայ ընկնին – 48. Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի 

մեռնի` կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, 

ապա իր ընչիցն մէն – 48. Բայց թէ  հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն` ճանաչած ի 

քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ  բիճ չլինի,  զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի 

տալ որ բիճն երէց լինի – 49.  Եւ այս է ըղորդն` այն պարոնն, որ յիրիցվէ` որ 

պատարագաւղ լինի` հարկ առնու, նա անէծք է գրած այնոր. նոյնպէս եւ 

յեկեղեցականացն ով և լինի, որ իշխէ ի հարկտւացն բնաւ ի կարգաւորսն խառնել: - 

50.  Ամ թէ յիստկի, նա լաւէ ու շահած լինի երկու դեհն. եւ թէ ոչ, նա յիրիցնոյն վասն 

այնոր հարկ կու առնուն. որ գիտենայք: - 50. Սահման էր` որ յառաջ չիշխէր 

եպիսկոպոսն վանացն. ապա թէմին մէն իշխէր, եւ զվաներն աշխարհական 

պարոնայք հոգային, եւ զով ուզէին` թողուին ի վանքն, ու զոր ոչ` հանէին: - 50. Եւ 

աշխարհի էրեց` որ անորդի մեռանի, նա եպիսկոպոսն զհալաւն զամէն եւ 

զանկողինն առնու. եւ զծխերն տայ ում կամի. ու այլ ինչքն զինչ որ լինի` ու այն որ 

ի պռուգացն` երէցկնկանն լինի – 52. Բայց թէ եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի 

վանքն, նա այլ իրքն վանացն է. ապա թէ կենայ իր ճանչած իրք` որ ըղորդ իրն լինի, 
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նա կարէ իր ազգի եւ կամ յում ինք կամենայ, եւ ոչ ոք իշխէ նմա հակառակել: - 52. 

Եւ  գիտացիք` որ յանհաւատ իրիցնոյ, որ զհող գերեզմանին էլ կու ծախեն,հայնց որ 

ի կապալ հանելն` եպիսկոպոսաց թուլութեամբ` որ չեն այնոնք զէդ 

սատանայապաշտք ի յայրել: - 53.  Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով 

այրել եւ քարկոծել, զէդ անհաւատ – 53. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն` քան 

զիր հալաւն ու զպառկելիքն. եւ այդ նոր դիր է նոր սահման` որ ոչ է յառաջնոցն – 

53. Եւ այլ  կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց 

գտնուն` որ առնու, նա զկարգն առնուն, եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ, եւ 

զինչոր  ունի` նա առնու իրն հալալ – 54. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ 

քահանայութիւն կու այնէ` նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ 

վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: - 54. Եւ աշխարհի իրիցնին չէ պատեհ, մատղին` 

որ ի վանքն երթայ` հակառակին: - 55.  եւ բուտն` որ է հունարէն պերիտուտ: - 56. 

Մեծն ի հայրապետսն` Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին 

սահմանն, եւ ի հետ սորա` Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն, եւ սոցա տեսով 

պահվէին այլ դատաւորք եկեղեցոյն: - 56. Եւ կաթողիկոսութեանն  աստիճանն այս 

է` որ եպիսկոպոսն որ առանց իր ձեռնադրվի` նա չէ ընդունած եպիսկոպոս – 57. 

զի ի յոր շատն ի յաղէկ դեհն  հաճին, նա զինչոր այլք հակառակ վկայեն` նա 

աղէկին հաւնի որ լինի: - 57.  ու զոր արար` նա ապաշխարէ ու քաւէ – 59. Եւ թէ 

դիմադարձել է այն յորոյ կապած է, նա ովոր արձակէ կամ կարգ տայ` նա 

ձռութեան եւ յանդգնեւթեան կարգ քաշէ` ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 

59. Եւ թէ ոք  կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ 

զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել, զի 

զԱստուած կու խաբէ` եւ չկայ հրամանք, որ  ուտէ. եւ տես զայլազգիսն որ չեն 

ուտել: - 60. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ  

եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի` կամ այրել ինչ ի պետքս  է նա երբ նստի 

եպիսկոպոսն` նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, 

որ յիր չափ հասակին է` ի ԺԵ տարին, եւ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու 

ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա ընդ այն է համարած, որ երկու կին լինի առել. եւ այլ ի 

քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ 

տեսի որ յերեւան է որ ամուսնանայ, աւելի քան զմէկն, եւ որ շնայ` նա ելած է ի 

քահանայագործութենէ բնաւիմբ – 61. քահանայ, որբոզնայ, նա Ժ սարի 

ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել – 

62. Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ կին առնու, նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի 

յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ –62. Վասն փնտռողութեան, որ  առնէ եպիսկոպոսն 

եկեղեցականաց – 62. Եւ քահանայ որ դեկան տայ վաշխով` վարվի յամէն 

եկեղեցոյն անսղալ: - 62. Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ որ զամէն արի 

կենաց եւ փնտռէ ի վերայ քահանայիցն եւ սարկաւագացն վասն բոզութեան եւ զոր 

գտնուին յայս գործս` նա այն ի յիր սրտին խեղճն է մնացել: - 62. Եւ այս հանչաք էր 
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գրած ի կանոնքն, ու  այլ յառաջ չէր գնացած, զոր թէ գնացած էր` նա պատեհ էր: - 

62.  Եւ թէ սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ` թէ թողու զբոզ կինն` նա կարէ երէց 

լինել, թէ այլ կին չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է, եւ այլ բնաւ չկարէ 

ամուսնանալ ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ թողվաւ, ոչ ի կեանս եւ ոչ յետ մահու: -63. 

Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին 

աշակերտք` նա նոյն աւրինակովն  եւ դոքայ եպիսկոպոսին են: - 64. Ապա զայս 

խրատ կու տայ` որ չնայի ոք ի յայնոք, որ  քան զինք ի վեր լինան ու նախանձով 

չարի – 65.  Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս  զոր արար, որ ի մեծ ժողովն 

զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր նստուցին` վասն հարկիցն 

Քրիստոսի: - 65. Եւ սոքա` եղեն աստիճանաւորք հայրապետք, որ ոնիփորոն Ե 

կրկին հագնին եւ արհիեպիսկոպոսք կարեն ձեռնադրել: - 65. Եւ հետ այսոց 

արհիեպիսկոպոսն են, որ Դ կրկին հագնեն զոնիփորոնն եւ չորեքկին նափորտ ի 

վերայ: - 65. Եւ երրորդ դասք եպիսկոպոսաց որք են  մետրապաւլիտք` բնակիչք 

քաղաքի – 65. եւ կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քան զդպիր եւ զերկու աստիճան եւ 

ապաշխարաւղք եւ կրաւնաւորք: - 66. Բայց այս  այն է, զոր գրել է առաքեալն` թէ 

յանձն առնեմ ձեզ զՓիբէ`  քոյր մեր` որ է սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 67. Եւ Է դասք 

եպիսկոպոսք են, որ կոչին փիրիսկոպոսք` գլխաւոր սարկաւագաց – 67. Եւ Ը դասք 

եպիսկոպոսացն են այնոքիկ, որ կաթուղիկոսք են` ըստ սերովբէից նմանութեանն: 

- 67.  Եւ Թ դասք աւագ եւ մեծ աւծութիւն է` պատրիարգն, որ է պապն: - 67. Եւ  

գործ է  նոցա աւծել զդասս թագաւորացն, որ են նման Քրիստոսի ի վերայ երկրի: - 

68. Վասնորոյ պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի նմանութեամբն վարիլ 

սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ  ճշմարտութեամբ, որպէս Կոստանդիանոս եւ 

Թէոդոս` որք հաճեցուցին զԱստուած եւ զմարդիկք ի կեանս իւրեանց, եւ զբազումս 

դարձուցին ի Քրիստոս: - 68. Յառաջ եղենտիարքն են, որ են թագադիրք – 68. եւ 

տանին յառաջ զթագաւորական հաքնելիքն` զոր խնդրէ արքայն: - 68. Երկրորդ 

դասք վեստիտորայն է, որ է թագադիր արքային – 68. Երրորդ դասք կանդիտորայն 

է, որ ոսկի խշտերն շալկեն: - 68. Չորրորդ դասք պրաւքսաւտորայն է, որ երկթի 

ասպրնի շալկեն: - 68. Եւ սքեմ ի վզերն ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ – 68. 

Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքայ են` որ ասպարս և վահանս, 

կմբրաւոր շալկեն, զոր կու յիմնամ որ բազկնոց պրացալն է: - 69. Վեցերորդ դասք 

ստրատորոսք են. սոքայ զէդ ըռքեպդարքն են,որ կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան 

եւ զհեծցնելն: - 69. Հարց անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց սահման, զոր  եդաւ 

ի սրբոյն Բարսղէ, ի յայս տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72. Եւ եղբայր, որ 

մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն` որ ի միաբանութիւնն էած է դիատկով  այլ ումեք իրք 

տալ – 72.  որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. եւ կարեն 

ամէնն ելնել ի վանացն, ինչուր դատաստանն ուղղի` ու իրենց հայր գայ` որ  ամէն 

հաճին – 73. եւ եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց 

կարգն, եւ ոչ այլ ոք` որ է յաշխարհականաց: - 73. Եւ թէ երեւնայ որ կայ ոք 
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յեղբարցն որ շատ լինի հալծել ի վանքն ու ծառութիւն այրել քան զմէկայլն, նա թէ 

աւելի բաժին ուզենայ` եւ չբռնէ զինք վճառած ի  յաւիտենական վճարն, նա տան իր 

ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. նա իրաւունք է, որ ի դուրս տանին ի դուր տեղ, եւ 

այնոք որ լսեցին` զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն քարկոծեն զինք – 74. եւ 

որ չառնու զԱստուծոյ վճարն, թէ թագաւոր լինայ եւ թէ դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ 

ի ժողովրդենէ առցէ զվրեժն: - 74. եւ  զոր պարտն է` ի դարպասն տայ որ դատէ: - 

74. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան  կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի` 

նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին – 75.  եւ կամ ի յայն սուրբն տալ` յոր տեղ 

որ սուտ եղաւ ինքն: - 78. զի որ խալապայի առաջք լինի` նա հրամայէ աւրէնքս որ 

առնու եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ` որ  ըղորդն է – 79. Եւ զխաբեբայ գանձասէր 

զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ 

այլ չթողուն մաւտ` ի յուխտ  որ այնոց որ ի բարիքն գան գայթագղութեան 

պատճառ չլինի ի պիղծն: - 80. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ այն  որ ի  Նիկիայ 

հաստատեցաւ սահմանն, որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել` նա աւագ 

հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. 

Վասն թագաւորաց, իշխանաց եւ ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչին ի 

դատաստանաց – 81. նա հրամայէ աւրէնքս, որ այնպիսիքն, որ յԱստուծոյ լինին` 

նա Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել, թէ լաւ է ու թէ վատ: - 81. Ապա զայնոք որ 

այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն աքսորել: - 81. Բայց թէ 

որդիք կենան թագաւորին, որ ի յայն թագաւորութիւնն լինին ծնածք` նա այնոք չեն 

մեղկան – 81. Եւ  իշխան` զոր ինք թագաւորն լինին իշխանացուցել, նա ինք կարէ 

ձգել – 81. Բայց զայլ ինքնակալք, որ ինքեանքմ չլինին իշխան դրել, նա չկարէ 

առանց այլ իշխանաց` որ իր ընկերք լինին` ոչ զնա  աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81.  եւ 

այն որ իշխանաց իշխան լինի` նա դատեն զինք իշխանաց իշխանաւքն: - 82. 

նոյնպէս եւ զազատքն` որ են ի մերս ձիաւորքն եւ լիճ ճորտերն` նա իրենցովն 

զիրենք դատեն իշխանաց իշխանքն – 82. Եւ այլք հայնց ցեղ ամէն մէկ գիրն 

դատեն` յիրենց դարպասն զիրենց ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի. եւ զայլ  

ցած հեծելվորքն` այլ վերցածքն որ ազատ կոչին – 82. սոքա երիցանցէ դատին եւ 

աքսորին:  Եպիսկոպոսք ի կաթուղիկոսաց, եւ կաթուղիկոսք ի պապէ եւ ի 

պատրիարքաց եւ յայն եպիսկոպոսացն, որ զինք կաթուղիկոս լինին ձեռնադրել: - 

83. Բայց երկու դեհին հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ երկուքն 

մաշեցին` վճար չկայ – 84.  ապա անսուն զինչոր լինի` գլուխքն դառնայ, եւ այճն ի 

կէս լինի – 84. եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ – 85. այրիկն 

չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի կենայ այն որ թողվաւ – 87.  Ապա թէ  

երկուքն իրար հալալ այնեն, նա եպիսկոպոսին բաժնին յիրամէ, ու դնէ իրենց կարգ 

եւ տուգանք. զինչ որ Աստուած յիր սիրտն ծագէ: - 87. Բայց րկարէ այն, որ 

պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ – 88. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ` նա 

պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ` թէ ի յոր դեհաց է, ի յայրկնէն` թէ կնկնէն: - 
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88-89.Եւ թէ կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ` նա ի յոր /ծն. յոյր/ տեղ ուր կենայ 

կինն` նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` 

անսղալ քանի ապրի – 89. Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ 

հետ այլ ումեք, որ ստուգվի եւ թէ ընդ անասուն մեղանչէ ... նա բաժնվի իրաւնաւք – 

90.  զայս երբ ստուգեն,ու այլ ճար չկենայ` նա բաժնվի իրաւնաւք, եւ զկէս 

պռուգացն առնու այն որ բաժնվի: - 90. Վասն բաժանման, որոյ պատճառ լեալ է 

ատելութիւնն – 90.  Վասն ամուսնութեան կնոջ, որոյ այրիկն հեռանայ յերկրէն – 90.  

Եւ ի վերայ այսր ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ 

– 91.  Եւ ինքն, որ ծուռն է եւ պեղծ, նա զամէնն կորսնէ եւ մէկայլն առնու: - 92. Վասն 

կնոջ` որ ցուլն ի խէչն գտվի  ու սպանվի – 94.  Կին որ զայրն դեղէ կամ ցլու սպանել 

տայ – 95. վասն զի թէ զայտ թուլութիւնդ ուննան կաննին` նա շատք մեռնին ի 

կաննոյ ձեռաց, ու առաւել հեծելվորքն` որ ուննան զգրաւղին ահն ու զչարկմուն – 

95.  կին` որ զիր այրն` որ իր գլուխ է` ջանայ սպաննել  վասն իր բոզութեանն` նա 

պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 95. ապա այն որ զիր այրն սպաննէ` 

այլ զի՞նչ կրէ քան զչարաչար մահն արդար իրաւամբք: -  96.  Բայց պարտ է գիտել` 

որ երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են, եւ այն որ տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր 

ուժ այնէ` նա պարոնին է ուժն: - 97.  Եւ թէ կենայ կին` որ այրկանն քըշտէ` նա 

զձեռն կտրեն – 99. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն 

կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան` բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ նման 

են սոցա –100. Այնոք որ աներկեղութեամբ զիրենց պսակով կինն թողուն ...նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի 

դուրս մնան – 100. Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու` նա 

յորժամ  յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ 

եպիսկոպոսին – 101. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղքն կոյս աղչկան, եւ 

առնու հանէ յանձէ` նա` իրք որ կամաւք է լել` նա տուգանք չպարտի – 102. Վասն 

որ զարկնէ յղի կնոջ որ զտղայն ձգէ – 103. Կու հրամայէ աւրէնքս` մարդ որ նոր կին 

լինի առել, նա ի կռիւ չերթայ ի հեծել, որ տարաժամ սուգ չլինի կնոջն: - 103. Եւ 

եպիսկոպոս որ հրաման տայ կամ թուլացնէ զայս` նա ձգվի ի կարգէն: - 104.  եւ 

այրն որ չէ  փաւշամնած` նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 104. Կու հրամայէ 

աւրէնքս` պսակ որ տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին պակաս լինի` նա չէ 

ընդունած այն պսակն – 105. Քահանայ` որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, 

եւ կամ զայնոք որ ակամայ` առանց յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ 

ազգացն` պսակէ` նա զկարգն կորսնէ: - 105. Վասն կնոջ որ թողու զայրն ու փախչի 

– 105. Կին` որ առանց  եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց, որ 

հաւնեցնէ զդատաւորն,  թողու զայրն ու փախչի` նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ 

ի յիր այրիկն տան – 105. Ապա թէ տեսնուն. որ վասն այրկանն պղծութեան լինի, եւ 

կինն, որ փախաւ` ի հարկից տեղ գնաց  առ իր ազգ` նա  զայրիկն աղէկ ըղորդեն 

դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, ու երեշխաւոր տայ որ այլ չայնէ, եւ ապա 
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հաշտեցնեն զիրենք: - 106.  զի որ ծուռն է` նա ինք տայ Աստուծոյ պացխուն – 106. 

Վասն կնոջ որ ծառայ տանին – 106.  Կին` որ վասն մեղաց ի ծառութեան տարվի 

կամ ի յայլ ինչ որ նման է սորա ... զի արք կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն 

... բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ` նա զիր կինն անսղալ առնու – 106. Կու հրամայէ 

աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն  ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց` որ ի հաւրէ 

յորդիք կամ ազգաւ գոդւ կամ պիսակ` կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա 

զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. ու չպիտի զառողջ սերմն` որ ի 

հաւրէ լինի մնացել` ի յախտաժէտն խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 

108. Եւ ոչ է պատեհ` որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ 

կարէ զտղայն ի հուն հանել, որ մէջն լինի: - 108. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, 

կամ զինչ ու լինին` փեսայ կամ այլ ոք, որք` ի դուրս են ի հաւրն սերմէն` նա 

այնոնք ժառանգ ոչ լինին. եւ ոչ թոռն  որ ի դստերէն լինի – 109. Բայց սուրբ 

թագաւորքն, որ զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին, նա  զայս իրենք 

վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, գրեցին` որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 

109. Կանանց ժառանգութիւն` նա այս է հանցեղ այլվայ զէդ մեկայլս, զոր այրկանն 

գրեցաք: - 110.  Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն` նա որդի եւ դուստր ի 

մաւտ է քան զթոռն ի   ժառանգութիւն. եւ այլ ի յետ ի յիր յազգն երթայ. եւ թէ  այսոք 

չկենան`զոր գրեցաք: - 111. զի թէ դիաթիկ այնէ` նա ամէնն ջրեցաւ, եւ այն  է զոր 

հայրն տայ: - 112.  Երբ եղբարք կենան ու յիրարմէ բաժնվին` նա պատեհ է, որ 

իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի, որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն 

իւրեաց կաննոյն բաժին հանեն, ու ապա զիրենցն` զոր պատեհ է բաժնեն: - 112. 

Այլվայ կու կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ այն հայրն` որ շան պէս զիւր 

միջաց բերած որդիքն ուրանայ ... նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Կու հրամայէ Մովսէս 

Աստուծոյ բերանով` թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն` նա մեռանի, կամ անարգէ 

կամ բամբասէ` մեռցի, քաւէլ  թէ տղայեկ լինի հայնց, որ  իսկի չգիտենայ թէ ինչ 

արար, եւ իր ծնաւղքն  եւ որ  տեսանն  չհամարեն ընդ սգայութենէ` թէ չէ, որ ի 

դարպսու դատաստանն ելնեն ծնաւղքն` նա անհնար է իրաւնաւք մեռնի: - 114. Եւ 

այն որդինոր զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն ուրանայ, եւ թողու զինք, ու 

առանց աւրհնութեան եւ առանց կամաց հաւրն առ այլք երթայ` նա այլ խիստ այն է 

անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. Վասն այնոց որ անընգմահ լինին – 114. զի 

անընկմահն ի բազումս  բաժնին. են, որ ի խելք են, ու իրենց  կամաւ կու մեռնին ... 

եւ են որ ի յիրենց խելացն ի դուրս վասն  ցաւոց – 115. Եթէ որդի` որ աւրինաւք ի 

մահապարտութիւն ընկնի` նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի – 115. Բայց 

որդիքն ի հաւրն մահապարտութիւնն բռնվին` այնոնք, որ  յետ անհաւտութեանն 

են ծնած, նոյնպէս եւ կինն. ապա այնոք որ յառջեւ լինին ծնած` ազատ են, մահ 

չպարտին – 115. Կու հրամայէ թէ` մի' դներ պռիստիմոն եւ մի' գրավ վասն 

քո...երկու երկնաքարերի թէ որ է լավ կամ կտրուկ: - 116. Գրած է յաւրէնքս, որ թէ 

ոք  գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի` նա տէրն որ կորոյս, 
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թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու 

դարպսով առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն 

զխաստն վճարէ, զամէն աւուր,  զոր յիմեցուցել լինայ – 117. Այսցեղ լինի եւ թէ 

կենդանի իրք լինի գրաւն  եւ թէ ի հանդերձից  կամ այլ իրք զինչ ու լինի` նա 

պակասն ի յայնոր քսակն է, որ կորոյս եւ ի վերայ յիմեցնաւղին, որ վճարէ զխաստն 

զամէն աւուր, զորյիմեցուցել լինայ: - 117. Վասն ոսկոյ արծաթոյ կամ անասնոյ 

կորուսած կամ զինչոր լինի – 117.  Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ անասուն կամ ինչ 

այլ իրք որ /ծն. ու/ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու որ իւր է ու 

կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ  առնու զիր իրքն: - 117. նա կու հրամայէ 

աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ 

իւրն է իրքն` նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118.  Ապա թէ առանց հրամանաց 

այնէ` նա վճարէ այն որ արարն: - 119. զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ` այն կնկանն է, 

այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն այրի ի դարպսուն պահն է: - 119. նա 

կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ զնորա` զինչոր տուել է` նա 

դարձցնէ: - 120. Ապա տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա այնոր հաշիւն զէդ 

արտի կամ գետնի մի է համարած, ու  այնոր ծախելոյ վճարն մենակ լինի, որ ի յայն 

պոմանն վճարեն յոր դնեն: - 120. Ու այն որ ի քաղաքի  ներքսեւ է` կարէ համբերել 

տարի մի ու այլ աւելի: - 120.  Վասն ջաղցաց եւ խանութի, որ կապալ բերէ – 120. 

Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ` նա չէ պատեհ որ յիմէ 

վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ – 120. Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, 

ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս եւ թէ քշտան լինի ու բեռին գրաստ լինի` 

նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն  ի վայր երթայ` որնոր պատեհ լինի ու հաւնի 

ունաւղն – 121. Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ` նա դառնայ յեաւթն 

աւուրն փորձէն եւ ի պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. զի վաճառին վճարն է հանած 

մանավանդ այնոց, որ վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն – 123. Բայց 

այրեցմանն վզենն ու տուգանքն այնոր է` որ  պատճառ լինի այրեցման: - 125. Կու 

հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ` մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու զարատ 

իրքն ընդ աղէկին ծախէ` նա անիծած է – 126. եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ 

երեք դարպայի քըշտանացն` նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն – 127. Բայց 

այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին վճարեն, եւ խրատեն 

զիրենք ի դռան, որ այլքն վախեն: - 127. Եւ զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ դրամ 

հարթեն` անխեղճ առ պարոնութիւնն` զձեռք կտրեն ի պակասն: - 127. Բայց կու 

հրամայէ աւրէնքս` որ այն ծախաւղն, որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք ծախէ, նա 

զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն – 127. վասն զի նեհն է, որ  կու կեցցնէ զամէնն – 

128. Բայց խիստ հաստատուն այն է, որ  դատաւորին ձեռնգրով լինի: - 129.  նա ի 

յայն սահմանեալ ժամն կամ ի  յոր ժամ ուզէ` որ դառնայ ի յինք իր պոմնովն եւ 

վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի հաշտին ընդ իրար: - 129. Ապա թէ 

բաժնած լինի, եւ կնկանն ճանչած ի յետ` նա իր ժառանգաւոր յետմնացացն լինի, 
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զոր դնէ: - 130. Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար շատ  լինին կեցել 

այրուկինք` նա զոր լինի հոգւոյ կնոջն` լինի տիաթկովն, եւ որ չլինայ` նա կնկանն 

յետմնացացն է: - 130. Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն` մաշի ի 

յերկու դեհացն` նա  չկայ վճար: 131.  Եւ յայսոր վերայ` զինչ որ տեսնուն զբանն որ 

լել լինայ, նա այնոր վերայ այնեն զիրաւունքն: - 135. Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ 

ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի քէնէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ 

սպաննէ` նա քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 136.  Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ 

տանի` անաւրինաց ծախէ` նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 138.  ու 

չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. եւ առժամայն ի  յայն  տեղոյն` 

յոր ի մաւտ լինի` գնեն պատանք եւ մոմեղէն, ու տան թաղուն այնել, թէ քրիստոնէ 

լինի: - 139. Եւ թէ տէրն չյայտնի սպանծին` նա չկայ այլ տուգանք. ապա թէ տէր 

գայ` նա զարիան գինն այն շէնն վճարէ` որ ի մաւտ լինի: - 139. Եւ թէ ի 

զգայութեան հասակ լինան` նա կէս տուժանացն եւ կամ  տուգանացն լինի  այնոր` 

որ տայր գրաւ յընկերն զի  գրաւ դնէր – 140.  Եւ թէ գրաւով ծանդր իրք վերցնեն` 

կամ ուժփորձուկ այնեն, զէդ աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, որ այնեն ի խաղն` 

նա որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա 

կէս վնասուն տէր է` զոր  գրեցաք: - 141. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն երկու 

ազգ պիտի դատել` մէկ վասն արբեցողութեան ... եւ երկու հետ, վասն վնասուն զոր 

գործեց  - 141. Թէ մահ կենայ` նա յիմնան պատճառն եւ զմախանքն թէ յումնէ է. թէ 

հայնց որ յայնոր է պատճառն` որսպանվաւ` նա զարեան գինքն տան – 141. եւ զայն 

խափանն, զոր յիր բանէն կեցաւ` վճարել տան – 141. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ թէ  

զայնոր ձեռքն կտրեն, որ քաւէ զսպաննութիւնն զոր արար` նա ի  դատաւորին 

կամքն է–141. Վասն եկեղեցականաց որ հարբենան – 142. նա չէ պատեհ, որ 

յեկեղեցի յԱստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ, եւ ոչ պատարագ,ինչվի 

յեպիսկոպոսէն եւ ի վարդապետէն հայնց կարգ  քաշէ` զոր պատեհն է, որ դնեն: - 

142. Եւ թէ քահանայ լինի հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք 

առջընդրեց ու եսպան զայն` որ զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր` նա 

չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ 

պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ` կու հրամայէ աւրենքս  որ զէթ այլ 

կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ  քաւել. ապա ինքն յայնցեղ մահով 

մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ  զմեռեալ 

կողոպտեն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու  մէնակ ի պոստ գայ 

վասն այն մեռելին` նա չմեռանի – 144. Եւ այլ  մանտր մանտր ծեծերն` որ լինեն 

կապոյտ կամ անարգանք կամ քաշել ուժով նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր 

վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145.  Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան աւր մի մէն, 

ու ապա տանին թաղեն. որ լնու զասացեալ զանէծսն, որ կախածնոյն է հանած` զէդ 

զոր եւ ինք ի նոյն մահն մեռաւ: - 146.  Արուեստաւոր, որ զումեք վարձ առնու, որ իր 

իրք շինէ կամ կապլով բան այնէ, ու չայնէ զբանն հայնց զէդ, որ պոմանն լինայ` ու 
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չհաճեցնէ զինք, կամ դարձնէ ըզվարձն եւ զնիւթն զոր առել լինայ` ի լման, եւ նա 

զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. Եւ թէ գրաւկնած 

լինի որ կորսնվի` նա վճարէ: - 147. Եւ թէ գողցել լինայ ի  նիւթոյն` նա դարձցնէ, եւ 

դատվի զէդ  գող` զինչոր հրամայած է վասն գողերոյն: - 147.  Եւ վարձկան, որ յունէ 

տիրոջն ի բանն  սարված կոտրէ, չտայ վճար – 148. Բայց այն վարձվորն, որ իր 

սարվծովն գայ` վարձ առնու եւ բանի` նա չտայ վճար ունէ տէրն: - 148. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ մարդկային ազգս շատ ազգեր են, եւ են, որ  ազատք են ու 

հեծելվորք, եւ են որ չեն` եւ յայլ ազգ գործերն որ  գործ այնեն: - 148. Ամ այն մարդն, 

որ ի յիւր  գործոյն պատեհն մեռանի` նա անպարտ են  տէրքն` բահրակ, այն տէրն 

որ զամէնն պնդել լինայ եւ արիացուցել զիր գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 148. 

Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ  չլինայ յինք 

կրթած, ու վնասի` նա այն պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Այն, որ զիր 

ընկերն ի պատերազմ ընդ պալապայն  անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ կռուին 

ընդ իրար, նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք – 150.  Եւ արուեստաւոր, որ 

զմարդոյ իրք գողնայ` նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն – 150. եւ տան առջեւ 

զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ գլուխք լինան այն տեղոյն շինութեան, եւ 

ապա այլոցն ըղորդ: - 151. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր 

կարեցն լուծէ զջուրն` որ այլոց վնաս այնէ ... նա կիսավճար տայ իւրն – 152. Բայց 

ամէն բանի լինելն որ  երթայ` ի կամայն է եւ ի յոչ կամայն: - 153. Ապա թէ ի յոչ 

կամաց լինի, որ ինք խոստովանի` նա այն ապաշխարութիւն քաշէ: -154. Եթէ ոք, 

որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ` կամ ի բան  ածէ, որ 

մեռանի` նա մահապարտ է – 156. Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի 

դատաստան չընկնի. բայց թէ յիրաւունք ընկնի` նա այն է զինչոր դարպասն այնէ 

զիրաւունքն: - 157. Մի' ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն` կամ զկարաւտելոց 

իրաւունքն` կամ զայնոց որ ի քաղաքաց ի քո բան բերես – 158. եւ թէ զբանառածն 

մէն տանի` նա ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ, թէ լինի ըստ արժանեաց կերպին, 

զոր այն ենք գրել: - 159. զի թէ հայրն մեռել լինի` նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին 

տալ յոչոր իրաւունք: - 161. Ապա թէ ոչ` որ ի դատաստան ընկնի` նա տայ 

իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց. հայնց 

ցասմամբ,  զինչ այն ուժն արժենայ, զորարել լինայ` նա իրաւունքն այն չափով տայ 

իր: - 162. նա զայն զարկն իր քըշտեն  զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. Ապա 

թէ չայնես զպէս ու մեռնի` նա որ տեսաւ ու չարար պէտն նա վճարէ: - 163. Եթէ 

յայգի մտես` որ քո չէ` նա  դու փորովդ կեր, քեզ հալալ է: - 164. նա պատեհ է որ 

աղէկ իմանան զպատճառն, եւ զտալն ու զյուղարկելն եւ թէ ինչ ցեղ էր,  

արտորանաւք էր, ու զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն թէ յոր չաք էր, կամ թէ ինչ ցեղ 

վնասեցաւ կամ պատռեցաւ: - 165. Եւ այն, որ գրաստն վնասի` նա զէդ որ գրեցաք: - 

165. բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ  այլ դեհ 

գնացածն, քան ընդոր պարոնն հրամէ` նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 166. Վասն 
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դիւահարի որ անխելի եւ մարդ սպաննէ – 166. նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական 

լինի ստոյգ` նա կանոնացն է գործ եւ ոչ դատաստանաց: - 166.  ու թէ զարկ այնէ 

կամ խոց, որ ողջնալ կարէ` նա զոր խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ – 168. 

նա զինչ աժենայ անասունն` նա ի չորս բաժնէն մէկն է տուգանքն, որ  տայ տիրոջն 

– 169. Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ էութեամբ կու  ապրին 

– 169.  ու այդ իրքդ է, որ ապականէ զերկիր – 169. Բայց ի վերայ ամենայնի` խոզի 

իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել. խոզրարծ պիտի դնել, կամ զմաւտակայ 

շինութիւնն քակել, զոր տեսնուն պատեհ – 169. Եւ  գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս 

որ ի պարոնաց եւ ի թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն 

գեղերն – 170. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն գեղերոյն, որ ի յամայիցն լինի 

շինած` որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ գոմըշնին կամ խաշինքըն 

ուտեն` նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170.  Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի 

մէջ` նա երկուքին լինի. եւ այնով արձակնայ շէնն, ու արգիլել բնավ չէ պարտ, կամ 

տեղ որ այգի չէ` նա խնայել դնաւղացն – 171. Բայց աղունին վատութեան պատ-

առն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ զոր լինի ի հացն: - 

171. բայց մեք զոր կարացաք ճշմարտել յաւրինացն` նա այս է – 172. Եւ զայս դեռ 

կու ներենք, որ կրկին մէն լինի  տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. 

թէ ոչ` նա այլոցն, որ այլազգ գողութիւն եւ ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի 

դուրս լինի` նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 172. Նոյնպէս եւ հովիւք եւ արտպանք 

եւ այգէպանք  եւ այլ այսպիսիքն` որ ի վերայ այլ եւ այլ գաւառաց եւ երկրի այլ եւ 

այլ սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ որ միապէս տան զվարձերն: - 173. Եւ թէ իրար 

քշտեն ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին կամաւք է, որ չասաց  կամ չզատեց, նա ըստ 

իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ՈՐԲ – Ապա կու հրամայե օրենքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ  խնամել եւ 

անուշացնել ի գործ – 77. 

ՈՐԴԵԳԻՐ -  Եւ թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ` լաւկ որդեգիր, նա զիր 

ժամուն եւ զգնայուն իրք` զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. Բայց թէ 

հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն ... նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ 

զկէս հայրենեցն – 49. 

ՈՐԴԻ – Առ որս ես` Սմբատս անարժան եւ  մեղաւոր ծառայս Աստուծոյ, Որդի 

Կոստանդեայ թագաւորահաւր ... բազում աշխատանաւք աշխատեցայ ի 

դատաստանագիրքս ծերացեալ մտաւք – 4.  Եւ ես բազում աշխատութեամբ 

փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ եւ յանհասկընալի գրոց ի  մեր հեշտալուր եւ ի 

սովորական բառս, ի թըւականութեանս Հայոց ՉԺԴ ամին` ի հայրապետութեան 

Տեառն Կոստանդեայ եւ ի թագաւորութեան բարեպաշտին Հեթմոյ եւ որդոյ սորա 

Լեւոնին: - 4.  Վասն թագաւորաց եւ որդոց նոցին – 7. Եթէ կենայ թագաւորին 

կտրճեր եւ  աղչկներ, նա իրաւունք է որ կտրճերն հաւասար ժառանգեն 

զթագաւորութիւնն, վասն այնոր` զի չէ պատեհ որ յորդոց /ծն. յորդւոց/ թագաւորի ի 
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ցածութիւն ընկնին: - 7. յոր հաճին յորդոց /ծն. յորդիքն/ թագաւորին եւ գիտնան որ 

բարի բարուք լինի եւ աստուածասէր ու երկիղով եւ ըռատակն, նա զայն 

կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 7. Եւ թէ որդիքն մեռել լինին 

թագաւորին, նա որդոցնորդիքն ժառանգեն զթագաւորութիւնն եւ ոչ դստերացն – 8. 

Բայց թէ անճարկութենէ լինի` որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին` այլ դուստր, նա 

կարէ հայրն թագել զինք ի պոման` որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ աթոռոյն այն 

թագած դստերն որդիքն - 8. զեղբաւրորդիսն /ծն. որդիքն/ դնեն երկրին 

հաւատարիմքն յիրենց պարոնին աթոռն – 8. Ապա թէ չկենայ որդի  եւ ոչ դուստր, 

եւ եղբաւրորդիքլինին, նա հարապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին 

տեսովն առնուն մէկ մի` յոր հաճին ի լաւն – 8. Զբերդտուքն եւ զայնպիսիքն 

անհնար պիտի սպաննել եւ զկինն ու զորդիսն /ծն. զորդիքն/ ծառայ տայ ի 

դարպասն – 10.  եւ  թէ ծախէ զկինն եւ զորդիսն /ծն. զորդիքն/` արժան է: - 10. Եւ որ 

այսոր ուժ չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն զինքն ու զիր  տունն ու զինչ ուննայ ու ի 

գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու իյորդեցն: - 10. եղբարքն եւ որդիքն` որ յառաջագույն 

լեալ լինին` նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի 

ժառանգութենէ: - 15. Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի  պարոնէն, 

ապա լուկ վասն իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած 

որդիքն չկորսնեն: - 15. Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ 

որդիք` եւ ի քաղաքս կենային – 20. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու 

մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է. եւ թէ հայր զորդի ի խրատ կամ զինչ որ լինայ 

այսպիսիք – նա կարգ քաշէ` զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն – 

32. Եւ յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցոյ գործոյ եւ ի  բան մերձենալ, քաւէլ զիրենց 

որդիքն` որ յուսումն լինին: - 38.  Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն Տրդատ զիրիցնին 

ազատել են յամենայն ազգ ծառութենէ իրենց որդովքն: - 49. Եւ թէ ժառանկ որդի 

կենայ, ու իրիցութեանն լինի, նա զայն եպիսկոպոսն գիտենայ` թէ ծուխ տայ եւ թէ 

ոչ – 52.  եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ, եւ զինչ որ ունի` նա առնու իրն  

հալալ. զի լաւ դարպսուն է քան անհաւտին որդւոցն /ծն. որդեցին/  - 54. Բայց թէ 

որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն թագաւորութիւնն լինին ծնածք` նա այնոք չեն 

մեղկան – 81. վասն զի սեփհական է թագաւորութիւնն ի հաւրէյորդիքն: - 81. ու թէ 

որդիք կենայ, նա ի հայրն տայ: - 91.  Եթէ ոք առուգնայք այնէ` անպսակ`  նա 

որդիքն բճեր լինին: - 103. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն 

ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց` որ ի հաւրէյորդիք  կամ  ազգաւ գոդի կամ 

պիսակ` կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա զայնպիսեացն խափնեցնեն 

զխնամութիւնն – 107. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն` նա 

փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին, եւ պիտի որ զէդ որդոյ առնուն ի տանէն եւ ի 

տեղոյն եւ յընչիցն բաժին զէդ երկու քուրոջ: - 109. Բայց երբ որդի չկենայ` նա 

անճարկութեամբ դստերքն  այսցեղ ժառանգեն, երբ հայրն չայնէ դիաթէկ – 109. Եւ 

թէ որդիք կենայ դստերացն ... նա այնոնց ժառանգ ոչ լինին ... նոյնպէս եւ քեռին եւ 
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քվոր որդին /ծն. քուրորդին/  եւ  մաւրքոյրն: - 109. Եւ թէ գրէ կտակ, եւ զիր ծառայն 

իւր ժառանգ  դնէ` նա  կարաւղ է հայրն զանհնազանդ որդիսն /ծն. որդիքն/  զրկել, 

եւ ծառայի տալ ըստ իր կամաց: - 109.  Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց /ծն. որդեցն/  ու 

թէ աւտար մաւրու` զիր պռոյգն եւ զմահրն առնու, եւ թէ  պիտի` կենայ ի խէչ 

որդեցն.  ու թէ ոչ` նա ելնէ առնու իր այրիկն եւ զինչ կամի` զայն այնէ: - 110. թէ ոչ 

որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ ի նոցանէ թոռունք` նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն 

հասնի, ինչվի յիրենց չորս երեսք թոռունքն – 110. Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ 

կամ մայրն` նա որդի /ծն. որդին/ եւ դուստր ի մաւտ է քան զթոռն ի  ժառանգութիւն 

– 111. Ապա թէ թոռունք չկենան` նա երբ հայրն կենայ` նա հայնց ժառանգ է հայրն 

որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն` անդիմադարձ – 111. Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից 

ծախքն իյորդից /ծն. յորդեց/ բաժինն հաշվին. ու թէ չկենայ առել կին որդին` նա զիր 

հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ հանեն – 112. Իրաւունք ծնաւղաց եւ 

որդոց – 113. Վասն հարց, որ չսնցնեն զորդիքն – 113. այն հայրն` որ շան պէս զիւր 

միջաց բերած որդիքն ուրանայ ... նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Եւ այն որդին  որ 

զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն ուրանայ ...  նա  այլ խիստ այն է անիծած 

յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. Զի գրեալ է յաւրէնսն` դեռ թէ  որդին արհամարհէ 

զհայրն եւ ի յուխտ եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ երթայ` առանց հաւրն 

հրամանացն` նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113. նոյնպէս եւ որդին 

պատեհ է որ զինչ այնէ` հաւրն կամաւք այնէ – 114.  Եթէ որդին ի վնաս բռնվի` 

հայրն իրք չպարտի – 115. Եթէ որդի` որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի` 

նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի, եւ ոչ եզբայր վասն եղբաւր. հայնց որ, դեռ թէ 

հայրն կենայ  զինք պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն` նա չէ պատեհ առնուլ – 115. 

Բայց որդիքն ի հաւր մահապարտութիւնն բռնվին, այնոնք, որ յետ 

անհաւտութեանն են ծնած – 115. Ու թէ տանն  ծախաւղն մեռել լինայ ու կամ 

գնաւղն` նա որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել հետ  տարոյն: - 120. զի ինչվի յեօթն 

տարին կարեն փնդռել ազգականքն` դարձցնել եւ կամ վճարել ... թէ չէ յորդից /ծն. 

յորդեց/ յորդիք,կամ վճարի գինն փխթով  եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123. 

նոյնպէս եւ թէ որդիքն ծախեն` նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու քոյրվտոցն կամաւքն 

– 128. Նոյնպէս եւ թէ որդի առանց հաւրն ու եղբարցն եւ կամ քոյրվտոցն կամաց եւ 

աւտրէ եւ ծախէ ... նա հաստատուն է եւ անդարձ: - 129. Ապա թէ որդիք չկենայ ի 

մէջն, եւ առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք` նա զոր լինի հոգւոյ կնոջն` լինի 

տիաթկովն,  եւ որ չլինայ` նա կնկանն յետմնացացն է: - 131.  Եթէ կնկով լինի մտել` 

նա կնկով ելնէ եւ որդովք – 132. Եւ թէ կարգել լինայ զինք գնաւղն, ու որդիք էլ 

ուննայ, նա այն գնաւղին է: - 132. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին  այնել` 

նա կարաւղ է, եւ թէ իր որդոյ կամ ազգի կամ ճորտոյ  տալ` նա պատեհ է – 133. 

ապա թէ մեռնի ի դուրս` նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ, քաւէլ իր կամաւքն 

երթայ: - 134. եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի ... նա  այս ի 

կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. Եթէ ոք ի փոխ տայ` նա վաշխ չէ 
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պատեհ որ առնու ... մանաւանդ ի փոխ  առնաւղին որդեցն – 161. զի թէ հայրն 

մեռել լինի` նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161. 

ՈՐ ԹԷ   -     Տես   ՈՐ/շ./ 

ՈՐՁ – զի քանի որձ դասուն ժառանգքն բաւեն, նա իգացն խափանած է յաւրինաց –

8. 

ՈՐՄՆ –  նոյնպէս եւ զտան որմունք չէ պարտ եւ զայլ այսպիսիք: - 171. 

ՈՐՈԳԱՅԹ – Փթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու  սպանվի` եւ 

կամ որոգայթով մեռանի` նա արեան տէրն է: - 151. 

ՈՐՈԳԱՅԹԵԼ – Ապա թէ ոչ` որ անխնամ երետ որոգայթել` նա պարտական է: - 

152. 

ՈՐՈՇԵԼ – քաւէլ գայ տէրն` եւ թխտով որոշի ի ծառայէն` եւ ապա  կարէ մտանել – 

25.  քաւէլ թէ բաժանած լինին ազգն եւ որոշած ի ճշմարտութենէն: - 42. 

ՈՐՉԱՓ – զի կու հրամայէ աւրենքս` թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին 

վճարն հայնց ուժով կու տայ առնուլ, նա որչափեւս առաւել զկորսնելոյն կամ 

զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. 

ՈՐՉԱՓ ԵՒՍ ԱՌԱՒԵԼ  -  Տե'ս   ՈՐՉԱՓ 

ՈՐՉԱՔ – Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն ... նա կէս տղայի 

վճարէ զհայրն, որչաք որ դնէ նորա զգինքն հայրն – 103. եւ յիմանան թէ այն ծառն 

քանի արժենայ, եւ թէ որչաք պտուղ կու տայր ի տարոջն – 161. 

ՈՐՊԵՍ     -    Տե'ս         ՈՐՊԷՍ 

ԱՐՊԷՍ, ՈՐՊԵՍ – Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս 

ուսայց զիրաւունս արդարութեան քո: - 3.  Բայց տեսնուլ պիտի եւ փնտռել եւ 

իմանալ զմտնելոյն, որպէսն ի վարձն ու ի ամէն կերպ: - 18. Ապա թէ չմեռնի ի 

ժամն` ու ի հետ աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի 

սպաննաւզէն լինայ` նա որպէս վերոյ գրեցաք` է տուժանքն – 22. զի չկարէ ոք 

երկուց տերանց ծառայել`  որպես հրամայէ Քրիստոս: - 24. Վասն եպիսկոպոսաց` 

թէ որպէս պարտին իրաց հնազանդել – 26. Եթէ որպէս պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսունն իրաց հնազանդութիւն այնեն. նա պարտ է գրել որ եպիսկոպոս որ 

արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ նա պատեհ է, որ  յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան – 26.որ չի լինի ընտրաւղութիւն առաջնորդացն որպէս 

սահմանած է – 27. Վասն  թէ որպէս եպիսկոպոս զոք դատէ կամ ձգէ ի կարգէն –28. 

արհիեպիսկոպոսն կարէ հարկեւորիլ մէն, որպէս գրեցաք – 28. զի երբ ի սրբոյն ի 

սահմանէն չեն ի  պատկառիլ` նա ի մերոյս ո՞րպէս: - 36. Ու զկնքադրամն եւ զայլ  

մտերոյն բաժինքն սիրով եւ անխալապայ` որպէս գրել ենք` առնու ամէն մէկ զիր  

բաժինն սալար: - 37. Ու երիցնին  տան զիրենց հասնի ի վանքն. եւ ըռահն վանիցն է 

որպէս գրել ենք: - 46.  զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն երթց լինի, այլ` 

որպէս վերոյ գրեցաք` երբ ի յաղէկ ազգէ լինի, նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս 

տունն եւ զկէս հայրենացն – 49. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա հայնց 
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ոչ զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն առանց պարոնին կամացն: - 50. Վասն 

եպիսկոպոսաց` թէ որպէս իշխեն վաներոյ – 50. Վասն որոյ պարտական են 

ամենայն կերպով Քրիստոսի նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ 

արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ, որպէս Կոստանդիանոս եւ Թէոդոս` որք 

հաճեցուցին  զԱստուած եւ զմարդիկք ի  կեանս իւրեանց – 68.  Եւ որպէս գրել ենք ի 

սրբոյն Սահակայ սահմանն եւ կրկին կու գրենք` երեցնոյ բաժինն` ի մատղէն զինչ 

եւ լինի աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն, ու ի ցորենէն եւ ի գինոյն տասնակ – 76. 

Թագաւորքն յԱստուծոյ են կարգած, որպէս Իսրայէլի, Աստուած ցուցնէր ի ձեռն 

մարգարէից աւծութեան – 81.  նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել` որպէս գրել ենք – 

83. Եթէ եկեղեցականք լինին` նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին, որպէս գրել ենք: - 

83. նոյնպէս եւ մահրն հետ կնկան մահուն տղայինն է,  որպես բազում անգամ 

գրեցաւ: - 86. Բայց չկարէ այն` որ պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ. թէ ոչ նա, 

որպէս Քրիստոս հրամայեաց, շնութիւն է համարած: - 88.  Ապա թէ բռնվին` նա 

զտանաւղին զձուքն եւ զձետն կտրեն, որպէս յառաջ գրեցաք վասն կուսիցն – 103. 

Բայց սուրբ թագաւորքն, որ  զառաջին նաւմաւսն  գրեցին եւ սահմանեցին, նա զայս 

իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, գրեցին` որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն 

լինի, որպէս յառաջ կարգեցայք ի գիրքս: - 109. Վասն թէ որպէս պարտ է զնոր տուն 

շինել – 158.  Զի թէ պառիկոս առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն` նա 

գող է, ու տուգանք պարտի` որպէս զվճարն էառ տուպլ` ի դարպասն: - 168. նա 

պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել, որ զանասունքն հայնց պահեն` որ 

վնաս չայնեն. կամ թող երթան յանշէնն, որպէս սահմանած է իրենց:-169. Եւ թէ 

իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա 

ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն, որպէս ասեն ու լսեն: - 174. 

ՈՐՍ – Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ` որսայնէ, նա ի տասնէն մեկ տեղոյն տիրոջն 

տայ – 16. Եւ թէ ձուկն որսայ` նոյնն է` ի տասնէն զմէկն տայ` զէդ զցամաքոյն որսն: 

- 17.  կամ թէ ձիով դիպի, կամ թէ  սայլ կոխէ եւ սպաննէ կամ  հետ որսոյ կամ ընդ 

վայր նետէ, նա դիպի եւ սպաննէ ... նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է 

բանս: -  154. 

ՈՐՍԱԼ – Եւ թէ ձուկն որսայ /որսան/` նոյնն է` ի տասնէն զմէկն տայ` զէդ 

զցամաքոյն որսն: - 17. Եւ այլ կու հրամայէ` որ զայնպիսին լաւ է որսալ ու վերցնել 

քան խաչ եւ աւետարան շալկել – 149. 

ՈՐՍ ԱՅՆԵԼ   -    Տե'ս      ՈՐՍ 

  

ՈՒ  -  Գործածված է 540  անգամ 

Ու – ն կապակցությունների մեջ. - Եւ թէպէտու նոմոսով է`  զանդրանիկն 

կացուցանել յաթոռ ինքնակալութեանն, բայց վասն աւգտութեան աշխարհաց 

իրաւունք է ... որ` յոր հաճին յորդոց թագաւորին...զայն կացուցանեն յաթոռ 

ինքնակալութեան հաւրն –7. Եթէ ոք` որ չէ քահանայ աւծեալ ... առաջնորդ այնէ 
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ինք զինք եկեղեցական բաներոյ զինչու լինի` ծռութեամբ եւ լքաւով ... նա զէդ 

ածխարհական դատեն զինք – 19. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն` զէդ 

եկեղեցապան` չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ` քանց զամէն 

զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն, հայնց որ ամէն ժամուժամ յիր տեղն լինի: - 35.  

Բայցու եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի` որ վասն 

խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ, ու յետեւ ի  դատապարտութիւն ընկնի 

յԱստուծոյ կամ ի հայրապետէն – 47. Եւ թէ  ոք ի կարգէ ձգած լինի` զինչու լինի 

կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ` նա չէ իրաւունք որ տան – 59.  

Ուխտի  տեղ զինչու լինի` թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի յում վիճակ լինի որ 

եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել` նա պատեհ է որ ծառութրարն 

աղէկ ծառայէ – 79.  նոյնպէսու զխրատելն եւ զվարել` որպէս գրել ենք – 83.  Եւ թէ 

նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ պոման դնեն, եւ զինչուդնեն նա կարեն դնել 

մէկ դիհն եւ զմէկալն, ու  այն ընդունելի է: - 86. Վասն որ ատեցվոր լինեն մէկն ու 

մէկն – 87. Այրիկ մարդ զինչու լինի, որ հեռանայ յերկրէն ... ու  համբաւն ելնէ թէ 

մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 91.  Եւ թէ որդիք կենայ 

դստերացն, կամ զինչ ու լինին` փեսայ կամ այլոք ... նա այնոնք ժառանգ ոչ լինին – 

109.  Այսցեղ լինի եւ թէ  կենդանի իրք լինի գրաւն եւ թէ ի հանդերձից կամ այլ  իրք 

զինչու լինի` նա պակասն ի յայնոր քսակն է, որ կորոյս եւ ի վերայ յիմեցնաւղին, որ 

վճարէ զխաստն զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ: - 117. Եւ թէ լինի որ տեղոյն 

կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա 

զինա բանն` զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ` նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է 

մեղանքն – 119. Եւ այսով երթայ իրաւունքս ի յամէն ազգ աման` զինչ ու լինի: 124.  

Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի – 124.  նոյնպէս եւ թէ նաւ է` թէ տուն` 

թէ զինչու լինի իրք – 125. նոյնպէս ու այլ ի վայր լինի տուգանքն: - 139.  Բայց թէ ի 

գին հանեն դատաւորք զքշտածին  կամաւք զիր զարկսն` նա թէ կոտրած զաւդված 

կենայ` զինչ ու լինի, կամ ակռայ ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն` յիստակ 

ոսկի: - 145. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի  կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ 

վնաս զինչ ու լինի` նա պախրէի ու դեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. զի 

թէպէտ եւ յառաջն դրած կենայ` բայց ու յետինն պիտի որ շատնան: - 171. Բայց ու 

զիրաւունքն պատեհ է ի վերայ տեղոյն արձակութեան եւ նեղութեան այնել: - 172. 

ՈՒ ԱՊԱ    -   Տե'ս     ԱՊԱ 

ՈՒԶԵԼ – որ  ինք իր կամաւ ուզէ – 27. Ամա ով ուզէ որ ուսնի` նա թող անտի ուսնի 

– 36. եւ զով ուզէին` թողուին ի վանքն ու զոր ոչ` նա հանէին: - 50. Բայց թէ երէցն 

անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա  եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն 

արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն – 55. Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ 

պիտի հայել ու տնտղել, թէ  վասն  ինչ իրաց կուուզէ ժառանգ – 89. Եւ ի վերայ այսր  

ամենայնի հարցնեն ընդ կնիկն, եւ զոր այր ուզէ, հետ այնոր երթայ – 91. Բայց թէ 

կարէ դատաւորն ծածկել ու  հաշտեցնել` նա իր կամ է. եւ թէ ոչ` թողու, եւ իր այլ 
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կին առնու, եւ զայն ազգն այնեն զինչ ուզեն: - 98. քաւէլ թէ  դարպսուն հրամանաւք  

եւ թէ դեռ ու մարդ այլ ուզես ի հետդ, նա պատեհ է: - 116. Ապա ի դուրս կարես 

գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես – 116. նա ի յայն  սահմանեալ ժամն կամ ի յոր ժամ 

ուզէ` որ դառնայ ի յինք իր պոմնովն եւ վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի 

հաշտին ընդ իրար: 129. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն` նա այս է, 

որ  մինչդեռ հիւանդն աղէկ ուննայ զիր  խելքն` նա ... երեք վկայով գրել տայ զիր 

իրքն – 129. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ  նա 

չկարէ արգելել – 132. 

ՈՒԶԵՆԱԼ – Ու թէ հետ այնոր ուրդր, որ  գայ մէկայլն ի ծառայութենէ,նա իրաւունք 

է` որ թէ ուզենայ եկածն` նա խափանեն զյետի պսակն եւ  առաջի պսակն է 

ընդունած: - 48.  զոր իրենք չուզենան – 73. նա թէ աւելի բաժին ուզենայ` եւ չբռնէ 

զինք վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 

73. եւ ուզենայ այրիկն, որ առնու զկինն` նա պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 

90. 

ՈՒԹ –ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ–101. 

ՈՒԺ – Եւ որ այսոր ուժ չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն զինքն ու զիր տունն ու զինչ 

ուննայ ու ի գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու ի  յորդեցն: - 10.մի'  լիցի թագաւորին յայն 

ձեռնարկել, այլ իշխանքն զիրենցն ուննան մնացական եւ թագաւորին ուժ տան: -

14. Բայց այժմ զվաներոյ սահմանն համառաւտեցաք եւ գրեցաք զուժերն ի սրբոյն 

Սահակայ: - 39. շ Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ /ծն. անէ/ ...նա 

դատաստանն զէդ կարգծին լինայ – 97. Բայց պարտ է գիտել` որ երկրին բնակիչք ի 

պարոնին  պահն են, եւ այն որ տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ` նա 

պարոնին է ուժն: - 97. եւ ի յայտ տեղդ մեծ փնդռաւղութիւն պիտի, եւ հայիլ ի 

կտրճին ուժն ու ի  յաղչկնին – 97. զի այն ում ուժն եղաւ ու ծեծուեցաւ` նա ի յայն 

կնկնէն ելաւ ուժն ու ծեծելն – 99.  զի կու հրամայէ աւրենքս` թէ երբ զգրաւկնուն 

կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց  ուժով կու տայ առնուլ,  նա որչափ եւս առաւել 

զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. զի չէ թէ ուժն զոր կու 

այնէ այն կնկանն է, այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն  այրի ի դարպսուն 

պահն է, - 119. Թէ ի գարուն լինի ծախն` նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն 

ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն` զինչ ցեղ զուժն ու զելումուտն տեսնուն 

զմեղվացն: - 123. Վասն որ տառպել մարդոյ ուժայնէ – 145. Եւ այլ կու հրամայէ 

աւրէնքս որ թէ մարդ ուժայնէ /ծն.անէ/ տառպել մարդոյ ... նա  դարպասն վճարել 

տայ – 145. նա ուժն այս է իրավանցս: - 152. Ապա թէ ոչ` որ ի դատաստան ընկնի` 

նա տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, որ ինք ընկերին խմցոյց. 

հայնց ցասմամբ, զինչ այն ուժն արժենայ, զոր արել լինայ` նա իրաւունքն այն 

չափով տայ իր: - 162. որ թէ լաւնայ` նա իր չաք մի կարք դնեն ըստ ուժոյն /ծն. 

ուժին/  - 166. Զսինաւռ  լերանց եւ դաշտաց` քաղքնոյ եւ բերդերոյ` եւ զգեղերոյ 

/գրքում` զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել. եւ յայն պահել զուժով 
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գեղերն ի յիր չաքն ու զվատ ուժն յիրն` ի ջուր, ի հող. ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ 

պատեր – 171. Եւ զկապճկերն ըստ երկրին սահմանին այնեն, եւ ըստ ջաղցացն եւ 

ըստ ջրին ուժոյն /ծն. ուժին/  -172. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն  լինի 

տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն. թէ ոչ` նա այլոցն, որ  այլազգ 

գողութիւն եւ ուժ, որ ի վաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի` նա այնոր վճարն 

չորս տակ է: - 172. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ  վկայք 

աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւչքլեալ եւ ոչ յիւր ուժոյն  մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

ՈՒԺ ԱՅՆԵԼ – Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ այնէ /ծն. անէ/ ... նա դատաստանն 

զէդ կարգծին լինայ – 97. Բայց պարտ է գիտել` որ երկրին բնակիչք ի պարոնին 

պահն են, եւ այն որ  տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ` նա պարոնին է 

ուխն: - 97. Վասն որ տառպել մարդոյ ուժ այնէ – 145.  Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս 

որ թէ մարդ ուժ այնէ /ծն. անէ/  տառպել մարդոյ ... նա դարպասն վճարել տայ – 

145. 

ՈՒԺՈՎ – Եւ այլ մանտր մանտր ծեծերն` որ լինեն կապոյտ կամ անարգանք կամ 

քաշել  ուժով /ծն. ուժ/ նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով 

լինի – 145. նա իրաւնաւք դարձնէ ու առնու, եւ ոչ ուժով – 1580. Զսինաւռ լերանց եւ 

դաշտաց` քաղքնոյ եւ բերդերոյ` եւ զգեղերոյ /գրքում` զգերոյ/ դնել պիտի նշանով 

եւ գրով ամըրցնել. եւ յայն պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու  զվատ ուժն յիրն` ի 

ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ պատեր – 170. 

ՈՒԺՎՈՐԵԼ – Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա  տանէին 

զիրիցնին ի հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ – 50. 

ՈՒԺՓՈՐՁՈՒԿ – Եւ թէ գրաւով ծանդր իրք վերցնեն` կամ ուժփորձուկայնեն, զէդ 

աւրէնք է երիտասարդ տղայոցն, որ այնեն ի խաղն` նա որյորդորէ զմէկայլն ի յայն 

բանն, ու վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն  տէր է – 141.  

ՈՒԺՓՈՐՁՈՒԿ ԱՅՆԵԼ   -      Տե'ս           ՈՒԺՓՈՐՁՈՒԿ 

ՈՒԼ – Ոչխարն` եփ գառն կամ ուլ բերէ տարեկան` ի տասնէն մէկն առնու 

պարոնն: - 13.   

ՈՒԽՏ – Եւ միաբանք տեղոյն պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ 

կարգովն հայնց, որ զէդ աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ 

իրար անցնեն – 43. ապա պատեհ է որ ուխտիւք /ծն. ուխտաւք/ եւ պատարագաւք 

զինք զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան: - 78. Վասն 

ուխտի տեղեստնոյ – 79.  Ուխտի  տեղ զինչ ու լինի` թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի 

յում վիճակ լինի որ եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ ծառութրար լինի գրել` նա պատեհ 

է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ հեռու լինի ի շինոյն: - 79.  եւ թէ երկուքն են 

վատ` նա նորն դնէ, որ հանգչի այն ուխտն եւ  չլինի փոխանակ ուխտի /ծն. 

ուխտին/ անհանգստութեան տեղի – 79. Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն 

հրամայէ ձգել ի կարգէն...եւ այլ չթողուն մաւտ` ի յուխտ – 80. եւ ի յուխտերն նոքա 

թող ծախվորին – 85. Զի գրեալ է յաւրէնսն` որ` դեռ թէ որդին արհամարհէ զհայրն 



615 
 

եւ ի յուխտ եւ կամ աստուածպաշտութեան կարգ երթայ` առանց հաւրն 

հրամանացն` նա նզոված է յԱստուծոյ եւ յաւրինացս: - 113-114.  եւ զխոստմունքն 

չկարէ պակսեցնել` զԱստուծոյ ուխտն – 130.  

ՈՒՂԻՂ – եւ ամենայն ծուռ դատաստանաց համարս տալոց են առաջի ուղիղ 

դատաւորին` Քրիստոսի: - 14. Բայց մեծ իշխանք եւ թոքունքն եւ իմաստունք 

բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք զիրար` ի յայս 

ուղիղ սահմանիս պահելն: - 128. 

ՈՒՂՂԱՓԱՌ – Զոր թէ հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ առողջացնէր եւ հանէր 

զդեւն, նա մեծ վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42. նա չէ պատեհ որ այլ 

իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ, եւ կարէ բաժնվիլ յիրմէ: - 93. 

ՈՒՂՂԵԼ – Եւ որ գաղտուկ մեղանք լինի յերկիրն` զայն խոստովանհարքն ուղղեն: 

- 11. Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի 

բան մերձենայ. քան զամէն եկեղեցւոյն եւ զեկեղեցականացն դատըստներոյն 

բաներն ուղղէ ի ճշմարիտն – 24. յամեն տարի հայրապետքն ժողովք այնեն ի 

մայրաքաղաքն, եւ ուղղեն զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ կարգաց բաներն եւ հանեն 

զծուռն: - 36.  եւ թէ չլսէ եւ ուղղի, նա ձգուի ի կարգէ: - 46. եւ եկեղեցւոյն 

եպիսկոպոսն պատեհ է, որ սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց կարգն – 73. եւ կարեն ամէնն 

ելնել ի վանացն, ինչուր դատաստանն ուղղի` ու իրենց հայր գայ` որ ամէն հաճին 

– 73. 

ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ – Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս ուսայց 

զիրաւունս արդարութեան քո: - 3. Եթե եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն` եւ յետոյ 

զղջանայ ու գայյուղղութիւն` նա չկորսնէ վասն  այնոր իրք:-23. եւ անտի 

ճշմարտեցի զուղղութիւն սահմանիս– 36. 

ՈՒՆԵԼ – Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կան զժամն 

խափանէ – 47. եւ զինչ որ ունի` նա առնու իրն հալալ – 54.  ապա ըստ ինքն ի վայր 

հայի յայլ ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր 

մեծին հնազանդի: - 65. եւ սքեմ զնոյն ունին, բայց հոլանի հագնին անգաւտի – 67. 

վասն զի եպիսկոպոթսութեան աւծումն ունին: -67. եւ գործ ունին  որ, երբ 

թագաւորն մեռանի` նա զդագաղսն շալկեն – 68. Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն  

վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ, կամ թէ ունի 

հանչաք մի ստացուածք, որ աժէ զպատուիրանազանց լինելն – 89. Եւ ի վերայ 

ամէնին դնէ զդեղն եպիսկոպոսն. զի այլ ոք չունի հրաման: - 89.  որ նա զիրն աղէկ 

ունէր` ու անկարիք կայր` եւ զինչ ունէր նա յիր ձեռքն կայր – 93. վասն զի զիր 

վկայութիւնն ունի, որ հաւն կայր ի խէչն: - 94.  նա կարէ թողուլ զկինն ու ասել, թէ 

ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ 

համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց` որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի 

կամ պիսակ` կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա զայնպիսեացն խափնեցնեն 

զխնամութիւնն – 107. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի  նտունն` նա 
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փեսայն իր կնովն  որդոյ տեղն ունին – 109. Բայց ի վերոյ գրեալ ժառանգութիւն 

դստերացն` հաւրեղբարք եւ հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ դուստր կենայ: - 

109.  ունաւղն իրացն ուրանայ ու ասէ` թէ չէ իմ է – 117. որն որ պատեհ լինի ու 

հաւնի ունաւղն – 121. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ 

կամ գնէ` նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն  այնոր չունի պացխուն 

ծախաւղն – 125. Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, չտայ վճար 

– 148. Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն  գայ` վարձ առնու եւ բանի` նա չտայ 

վճար ունէ տէրն: - 148. նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք –150. Բայց 

դատաստանն բնաւ չունի քաւութիւն եւ ոչ խղճալ մեղանչականին: - 161. Եւ ի հաւտ 

դարպսուն պիտի արիանալ, զի զվզենն իր բաժին ունի – 168. Բայց են այլոք, որ ոչ 

արտ եւ ոչ այլ իրք բնաւ չունին եւ էութեամբ կու ապրին-169. 

ՈՒՆԵՆԱԼ  Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ` նա զերկու աչսն հանէ ու զկինն 

ու զորդիսն առնուն եւ այլ զինչ ունենայ` առնուն – 10. 

Ուննալ – Եւ որ այսոր ուժ չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն զինքն ու  զիր տունն ու 

զինչ ուննայ /ծն. ունենայ/ ու ի գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 10. 

իշխանքն զիրենցն ուննան /ծն. ունենան/ մնացական եւ թագաւորին ուժ տան: - 14. 

Նոյնպէս եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել` 

որ ամէն մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն ուննայ /ծն. ունենայ, 

ունենան – 14. Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք` եւ ի 

քաղաքս կենային – 20. եւ այլք որ ուննան եւ հարուստ լինին` նա զիրենց իրքն 

խնայեն ի յայն կարիքն, նա զէդ մարդասպան ձգեն զինք եւ դատեն ու հաւնաւորեն 

ու դնեն յեկեղեցոյն կարիքն: - 21. Վասն եպիսկոպոսաց որ թէ ուննան 

հայրենատրութիւն` թէ ոչ – 24.  Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց 

եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այննել` 

ոչուննալ /ծն. առնուլ/ հարս եւ ոչ  տալ – 30. հայնց որ զիրենց ամէն պէտքն յայնկից 

ուննային` այրկտին ի յայրկտոյ վանքն եւ կնին ի կանեց: - 43. եւ ի յայն աղքատացն 

եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք չիշխեն այլ 

ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: - 43. նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ 

զկէս հայրենացն – 49. որ թէ խելք ուննայ, որ զժողովուրդն հովվէ, նա տայ իր ծխեր 

– 52.  բայց եպիսկոպոսն իր ծուխ չկարէ ուննալ: - 52. Ու թէ չլինի արժանի, եւ 

անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող իր պարոնութեան /գրքում` պարոնության/ 

դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ առնու զինչ ուննայ – 54. վասն աբեղայից 

չուննալոյ ծուխ – 55.  Եւ աբեղայի չկա հրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ – 55. Եւ թէ  

սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ` նա թէ թողու զբոզ կինն` նա կարէ երէց լինել, թէ  

այլ կին չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է – 63.  Ու կարեն ձեռնադրել 

եպիսկոպոսունք, աւրհնել մեռոն, բայց որ յայլ մեծերոյն մեռոնէն մասն ուննան, որ 

խառնեն ի ներք զէդ զխմոր իրք – 65.  եւ խաչ ուննան ի ճակատն եւ քուշ կենան ի 

յաջ թեւն – 67.  եւ ուննան սքեմ ոսկի դիպակ վըզնատաշենք –68. Եւ սքեմ ուննան 
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ոսկի գրերով` ի շլնեստանն  բաթտած – 68. Եւ սքեմ ի վզերն ուննան որ լինի 

երեսքն նոյն դիպակ – 68. Ուննան նոյնպէս սքեմ, եւ փակեղ ի գլխին, եւ կրկնապատ 

գաւտի: - 69. ապա թէ ի  նոյն եղբայրութիւնն ազգ ուննայ կամ ընկերակից, նա 

հաւրն եւ  եղբարցն  տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի 

միաբանութեան տեղն կանայ: - 72.  նա զինչ ուննան առնուլ պիտի – 78.  Եւ 

զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի կարգէն, եւ առնուլ զինչ ուննան 

զամէնն ի դարպասն – 80. Եթէ տղայք կենայ ի մեջ, ու պատճառաւորն հայրն լինի` 

նա զտղայքն մայրն ուննայ, եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց կնկան 

հրամանացն. եւ թէ ի  կնկնէն է պատճառն` նա հայրն ուննայ զտղայքն, եւ առնու 

այլ կին, եւ ուննայ զիքրն զամէն – 87-88. եւ չուննայ եւ չկարէ ապրեցնել զկինն–88.  

Ապա թէ այլ իրաւք աղէկ ուննայ /ծն. ունենայ/ զկինն, նա վասն բոզրածութեան 

չկարէ թողուլ կինն զայրն – 88.  Եւ ո՞վ  գիտէ` թէ փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ 

կամենա կինն, նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ 

անարգեց զպսակն եւ կոխեց: - 91. որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու  կամ 

թողու եւ տայ գիր: - 92. նա մեծ վարձք ուննայ: - 93. վասն  զի թէ  զայտ թուլութիւնդ 

ուննան կաննին` նա շատք մեռնին ի  կաննոյ ձեռաց, ու առաւել հեծելվորքն` որ 

ուննան զգրաւղին ահն ու զչարկմուն – 95. Ի վերայ  ամենայնի աւրէնքս զարձակելն 

լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որ զայս պատճռնիս ուննան` բոզութիւն կամ 

կախարդութիւն եւ որ  նման են սոցա – 100. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն 

այրկութիւն այնել` նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 101. Ապա թէ 

կերպարանք ուննայ տղայն` նա անձն ընդ անձին տուժի, թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ 

ընդ եկեղեցի: - 103. որ յաւիտեան ծառայ ուննայ զինք ու այնէ զինչ իր պիտի, զարթ 

ի ծախելոյն եւ ի սպաննելոյ եւ ի բաժնելոյ – 105. ու հագնի զքրիստոնէութեան 

զսգեստն. եւ ապա պսակվի, եւ ուննա զինք հալալ: - 107. Ու թէ ատէ զնոյն կինն` 

նա չկարէ ուննալ զինք զէտ ծառայ - 107. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ 

համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց` որ ի հաւրէ յորդիք  կամ ազգաւ գոդի 

կամ պիսակ` կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա զայնպիսեացն խափնեցնեն 

զխնամութիւնն – 107. Եւ թէ գնէ ի հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, որ չուննայ 

ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ ժամն  գայ` նա ի ծախաւղն դառնայ – 123.  Եթէ 

ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն` նա այս է, որ մինչդեռ հիւանդն աղէկ 

ուննայ զիր խելքն` նա ... երեք վկայով գրել  տայ զիր իրքն – 130. Եւ թէ կարգել 

լինայ զինք  գնաւղն, ու որդիք էլ ուննայ նա այն գնաւղին է: - 132.  նա եկեղեցւոյն 

վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 132. Եթէ ոք  

զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի` նա կարէ զէդ ծառայ մի 

ուննալ զինք – 133.  եւ թէ չուննայ` նա զայն վզենն  դեկան վճարէ: - 135. Վասն որ 

գրաստ կամ ընջուղ ուննայ քշտան – 136. Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ 

/ծն.ուննա/,  որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու 

մարդ սպաննէ`  նա քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 136. Եւ թէ զարկն մարդոյ ի 
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խալապայն, որ պեղծ զարկսն ուննայ, եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն 

ելնէ ի շուրջ կու գայ` նա թէ այլ յետեւ մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի մահուն 

պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն, որ 

քաւէ -  145.  Բայց թէ աւերակք լինի ու շինվի` նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ 

– 151. Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան անսուն լինի ու տված լինի մպոմնով որ 

ի տունն ուննայր /ծն.ունա/,  ու ի  դուրս եթող` որ կերվաւ` նա վճարէ: - 160. Եւ 

զկապճկերն ըստ երկրին սահմանին այնեն եւ ըստ ջաղցացն եւ ըստ ջրին ուժոյն. 

ու թէ այլ աւել առնու` նա զիրն զամէնն զինչ ուննայ առնուն – 172. ապա իրաւնաւք 

ամէն մէկ զիր բաժինն ուննայ սիրով եւ ի հանգիստ: -  172. 

ՈՒՍ – եւ ոնոփորոն ի յերկու ուսն արկանեն ուրար եւ թիկնոց  շուրջառով ելանեն 

ի բեմն: - 66. եւ սքեմ զնոյն ունին, բայց հոլանի հագնին անգաւտի, եւ ուրար ի 

յերկու ուսն: -67. Եւ սքեմ հագնին նոյնպէս հոլանի անգաւտի, եւ ոնոփորոն յերկու 

ուսն: - 67. նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն, զի ի գնաւղին ուսն է: - 125. 

ՈՒՍԱՆԵԼ – Հարկ է` փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց գրել, եւ զայս արժան է 

զյերկար սահմանն ի սրբոյն Սահակայ գրենացն ուսանել: - 36. 

ՈՒՍՆԵԼ -  Եւ զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականացն տես եւ, ուսիր – 21.  Ամա ով ուզէ 

որ ուսնի` նա թող անտի ուսնի /ծն. ուսանէ/ - 36. եւ  հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր 

բաժինն  առնու ուրախութեամբ եւ սիրով, հայնց որ աշխարհականքն անգէտքն 

զբարին տեսնուն եւ ուսնին ի   յիրենցմէ եւ ոչ զչարն – 46. 

ՈՒՍՈՒՄՆ – եւ զեկեղեցին եւ զուսումն սիրեն, որ իրենք աւգտին եւ  այլոց 

քարոզեն: - 37. Եւ  յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի բան մերձենալ, 

քաւէլ  զիրենց որդիքն` որ յուսումնլինին: - 38. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ 

վարդապետ վարձ չառնու վասն  գրոց կարդալոյ կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ 

ուսմանց – 76. Ապա կու հրամայե աւրենքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ 

խնամել եւ անուշացնել ի գործ, որ շատք դիմեն ու գան ի յուսումն: - 77. 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՒՈՐ – յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք 

ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին` վտանգելոցն եւ 

անկարաւղացն` տառապելացն եւ ուսումնաւորացն – 43. 

ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼ – Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ, որպէս ուսայց 

/ծն. ասաց/ զիրաւունս արդարութեան քո: - 3. եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ 

քարոզութեամբ` գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ` կշտացնէ զիրենք, 

նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն ի շուրջ գալով եւ զբանն Աստուծոյ 

ուսուցանելով /ծն. ուսուցնելով/ եւ հաստատելով ի սէր եւ յերկեղն Աստուծոյ – 39. 

վասն զի և  առաքեալքն ի մէկ կեցան եւ զմեզ ի մէկ ուսուցին – 41.  չուսուցին` թէ 

վասն նախանձու եւ ատելութեան պատռեցէք զսուրբ եկեղեցի եւ 

զքրիստոնէութեան միութիւնն – 41. 
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ՈՒՍՈՒՑԻՉ -  Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին ու իր 

կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն  ու վարդապետացն տեսով եւ  ընտրաւղութեամբ 

նստուցանեն յաթոռ: - 58. 

ՈՒՍՈՒՑՆԵԼ – իսկի չէ պատեհ վարձ առնուլ եւ ապա ուսուցնել: - 77. 

ՈՒՍՏԻ - Ապա պատեհ տեսաք գրել` թէ ուստի ընկաւ տիպաւնս այս:53. 

ՈՒՍՑՆԵԼ – Վասն վարդապետին որ զաշկերտն յուսցնելն քշտէ որ  մեռնի – 32. Եւ 

թէ յուսցնելն /ծն. ուսուցանելն/ վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն 

սպաննաւղ է: - 32. Եւ թէ ուսցնաւղն լինի տառապեալ` նա թէ իր կամաւքն զիր 

վարդապետն քընքշեցնէ եւ տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է հոգեւոր 

սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. 

ՈՒՏԵԼ  որ երբ զիր հայրն ու զմայրն կորսնէ` նա գայլն ու գազանք կու յափշտակեն 

ու կուուտեն զինք – 41.  նա մեծ վարձք է, որ կարաւտածքն ուտեն եւ հագնին: - 44. 

եւ զայլ մնացորդն եփեն ու նստին եւ ուտեն համընտութեամբ` տառապեալ եւ 

հարուստ` զէդ մէկ եղբարք: - 44.  կուսան ԱԲԵՂԱՅ չիշխէ միս ուտել: - 55. Ապա 

զմիսն աշխարհականացն թողուն, եւ իրենք զիրենց կերակուրն զպատեհւորն 

ուտեն առանց մսի: - 55. Զի պատեհ է, որ լինի, որ վանքն կաշովն ըռովկի, եւ զմիսն 

տառապելքն ուտեն: - 55. Բասն որ ԱԲԵՂԱՅ գաղտաբար միս ուտէ – 60. Եւ թէ ոք  

կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ,  նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ 

մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել, զի Աստուած կու 

խաբէ` եւ չկայ հրամանք, որ ուտէ. եւ տես զայլազգիսն որ չենուտել: - 60. Եւ թէ 

ուտէ, նա ալանի թող ուտէ: - 60. Կու հրամայէ աւրէնքս ...  որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի 

հասակ լինի հասել` նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար 

այլ աւելի իրք ուտել – 80. որ զիր ապրանքն կենա ու ուտէ: - 119. Վասն որ թողու 

զիր անասունք, որ զայլոց արտ ուտեն – 135. Եթէ ոք զիր անսունքն թողու որ երթայ 

զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի` նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի 

յիւրոյն տան – 135. որ ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու 

կշտանայ – 142. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերածլինայ /ծն. լինի/ ի պահ  

տվածն` վասն յիմելոյ` նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. Վասն 

որ զումեք իրք հարամ ուտէ – 150. Եթէ  ոք զումեք իրք հարամ ուտէ` նա թող չորս 

կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի – 150. Եւ որ ի հիւընդին դեհն  լինին պատճառք` նա 

այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ,  կամ յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ 

կամ յայլ  այսպիսեացս – 153. Եթէ յայգի մտես` որ քո չէ` նա դու փորովդկեր, քեզ 

հալալ է: - 164. մէկզմէկի ուտեն – 168. եւ թէ  անբժշկելի լինի զարկքն, եւ անասուն 

լինայ` նա զգինն տայ ու զանասունն յինք  առնու. եւ թէ ուտելոյ չլինայ` նա նոյնն է 

– 169. Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն գեղերոյն, որ ի  յամայիցն լինի շինած` 

որ զարտերն  կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն` նա 

բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. 
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ՈՒտվել -  երբ մուրզ հանէ` նա ապա ուտվի պտուղն: - 78. Եւ թէ  անսուն քշտէ եւ 

սպաննէ զմարդէ նա զանասունն սպանեն եւ ձգեն, եւ չուտվի: - 78.  Եւ թէ 

գազանակեր լինի, նա թէ տան անսուն լինի ու տված լինի պոմնով որ ի տունն 

ուննայր, ու ի դուրս եթող` որ կերվաւ` նա վճարէ: - 160. 

ՈՒՐ – Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն ուրդի` նա երբ սուրն վերնա` նա չէ պատեհ այլ 

մարդ սպաննել – 9. Հիւանդանոց ուր կենայ` նա չէ պատեհ ամենեւիմբ անտից 

հարկ առնուլ, ոչ ի հիւանդէ  եւ յիւր սպասաւորէ – 51. ուր երէց գտնուն` որ առնու, 

նա զկարգն առնուն – 54.  որ եւ նոքա եւս կարեն քարոզ ասել կանանց, եւ 

աւետարան կարդալ, ուր եւ այր մարդ չմտնէ: - 67.  Եւ թէ կինն այլ այրկան 

չկամենայ լինալ` նա ի յոր տեղ ուր կենայ կինն` նա պարտի այրիկն, որ զիր 

ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ  քանի ապրի – 89.  Բայց թէ  

կտրիճին թոռ կենայ` եւ ուրդի, որ թոռինն հայրն չկենայ, նոյնպէս եւ թէ յաղջկանէն 

կենայ թոռ` եւ մայրն չկենայ` նա թոռունքն ժառանգեն. եւ ուր ոչ կենայ` 

մաւտեւորն: - 111.  Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ` նա մի' մտեր ի յիր տունն` որ 

ընդ ներքս ուր էր  գրաւկանն գրաւկնել – 116.  Եւ ուր վաճառ լինի` նա զկապալն 

առնուլ պատեհ է, եւ զբաժն. բայց ուր ծախ չլինի` նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ – 

127. 

ՈՒՐԱԽՆԱԼ – որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ  զքրիստոնէ  սպաննէ, ու չփաւշմանի, 

քանց ուրախնայ ընդ սպաննելն  յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու լինի` նա նա 

կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156.  եւ ի յայն այլ երեւնայ որ հետ մանուն 

լայ եւ տրտմի, կամ ի միտքն եւ կերկն ի ուրախնայ եւ խնդայ – 157. 

ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ - եւ հրամայեաց որ ամէն մէկ զիր բաժինն առնու  

ուրախութեամբ եւ  սիրով – 45. եւ ուզենայ այրիկն, որ  առնու զկինն` նա պատեհ է, 

որ տան ուրախութեամբ: - 90. 

ՈՒՐԱՆԱԼ – Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ  զհաւատ 

քրիստոնէութեան ուրանայ ...նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր 

կենայ – 93. այն հայրն` որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ...նա դատի 

յԱստուծոյ:-113. Եւ այն որդին որ զսնուցանաւղ եւ զդարմանաւղ հայրն ուրանայ ... 

նա այլ խիստ այն է անիծած յԱստուծոյ եւ յաւրինաց: - 113. ունաւղն իրացն 

ուրանայ ու ասէ` թէ չէ, իմ է – 117.  պատեհ է, որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն 

որ սուտ ուրացաւ – 118. 

ՈՒՐԱՐ -  եւ ոնոփորոն ի յերկու ուսն արկանեն ուրար եւ թիկնոց շուրջառով 

ելանեն ի բեմն: - 66. Եւ Զ դասք են սարկաւագունոն. եւ  սքեմով նոյն են, բայց 

անգաւտի կանգնին` եւ ի ձախ թեւն ուրար: - 66.  եւ սքեմ զնոյն ունին, բայց հոլանի 

հագնին անգաւտի, եւ ուրար ի յերկու ուսն: - 67. 

ՈՒՐԴԻ – Եւ ի կռիւ  ուր թագաւորն ուրդի` նա երբ սուրն վերնա` նա չէ պատեհ այլ 

մարդ սպաննել – 9. Ոսկի եւ ոսկով կտաւ` որ ի շահն ուրդի` թագվորին է – 12.  Եթէ 

ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն ... նա չէ պատեհ որ ի 
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կասկած թողվի այն  հիլայքն, որ ասցած լինի – 29.  Ապա թէ ուրդի /ծն. լինի/  որ ի  

ճանպահ հարամիք ի վերայն ընկնին ... որ կամենան զինքն ու զիր ընկերքն 

սպաննել, նա  վասն այնոր որ սպաննէ զթշնամին անձին իրոյ, նա երթայ առ 

եպիսկոպոսն – 31. Ու թէ հետ այնոր ուրդի, որ  գայ մէկայլն ի ծառայութենէ, նա 

իրաւունք է` որ թէ ուզենայ եկածն` նա խափանեն զյետի պսակն եւ առաջի պսակն 

է ընդունած: - 48. Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ` նա կարեն ժողովել եպիսկոպոսունք եւ 

ձեռնադրել կաթողիկոս:-58. Ապա թէ ուրդի` որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն 

անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն – 

84. Եւ թէ ուրդի /ծն. պատահի/,  որ վասն ատելութեան լինի լել բաժնվել ... ու  

գնացել լինայ կինն` առել այլ այրիկ ու մեռել.  եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն, 

եւ ուզենայ այրիկն, որ առնու զկինն` նա պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 90. 

Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք  եւզհաւատ քրիստոնէուեան 

ուրանայ ... նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93. Բայց թէ 

կտրիճին թոռ կենայ` եւ ուրդի, որ  թոռինն հայրն չկենայ ... նա թոռունքն 

ժառանգեն – 110. Եւ թէ  ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն` նա պատեհ 

է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն – 139.  Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն 

պատճառանաց, եւ ուրդի /ծն. լինի/ որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ 

մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. Եթէ ուրդի, 

որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ` նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց  կամ ի  

խումրութենէ է լել – 159. Եւ թէ ուրդի  սուտ վկայ ի վերայ մարդոյ` նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ`  զինչ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք 

տանջեն թէ մահու էր` թէ խրատելոյ` եւ թէ տուգնելոյ: - 163. 

ՈՒՐԵՔ -  Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի` զինչ ու լինի կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք 

երթալ առնուլ` նա չէ իրաւունք որ տան  - 59.  Եւ թէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք ... 

նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան ... ու չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է 

սպաննածն – 139. Եթէ ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ ուրեք 

փակած կամ ընկած կամ կոտրած` նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու 

խալսել զինք: - 163.  Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան ... եւ յղրկէ  ուրեք ի բան ... 

որ վնասի կամ մեռնի` նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 164. 

ՈՔ – Եւ  զթագաւորի հալաւ չիշխէ ոք հագնել առանց իր հրամանին: - 9. Ի 

թագաւորի մաւտ մի' ոք իշխեսցէ նստել – 9. Եւ թէ ոք  զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի 

թուրք` մեռնի. կամ խրատվի /ծն. խարատւի/ ի յաչսն կամ յերկու ձեռսն եւ 

ապաշխարէ: - 10. Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի` զինչ 

շահին` թագվորին է. եւ զայս մունետկին, ու թէ յերջեւ գտվի առ ոք` Է պատիկ 

տուգնվի: - 11. Եւ թէ լաւ կինք յիրմէ ոք երթայ ծեծէ` առանց պարոնին, նա երկու 

բաժինն ծեծվորին է եւ մեկ բաժինն պարոնին – 12.Եւ թէ ծեծվոր յղարկէ պարոնն 

զոք` ու բռնվի, նա պարոնն պարտի  որ գնէ – 12. եւ չիշխէ ոք` յայն որ առանց 

թագվորին դիր յաւելցնէ: - 13. Թէ իշխան կամ այլոք` որ ի թագաւորի ծառութիւն եւ 
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ի հնազանդութիւն լինի,  եւ իրք պատճառ այնէ թագաւորին, հայնց որ մեռնի 

իրաւնաւք, նա եղբարքն եւ որդիքն ... նա վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի 

հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15 Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ ջաղցնոյ` 

չկարէ ոք արգելուլ – 16.  Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ որս այնէ, նա ի տասնէն մեկ 

տեղոյն տիրոջն տայ – 16. Եթէ ոք ի դուրս ի յիր աւերակք` յարտ կամ յայգի ոսկի 

գտնու կամ արծաթ ... նա այլ վայ թագվորին լինի – 17. Վասն որ ոք զիր հորն բանայ 

եւ մարդ ածէ ի ներք` նա նիգն սպաննէ – 18. Եթէ ոք զիր հորն բանայ` եւ մէնակ 

մարդ ի ներս ածէ, ու մարդն ի նգէն խեղդվի, նա արեան տէր է ածաւղն: - 18. Եթէ ոք 

մշակ վարձէ` ու առանց խնամոց հանչաք շատ հալածեցնէ ի բան ... որ մեռնի կամ 

վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 19. 

Եթէ ոք` որ չէ քահանայ աւծեալ ... եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական 

բաներոյ զինչ ու լինի` ծռութեամբ եւ լքաւով ... նա զէդ աշխարհական դատեն զինք 

– 19. Վասն որ ոք զքահանայ ծեծէ եւ անարգէ – 19. Զքահանայ թէ ոք անարգէ կամ 

ծեծէ` նա զԱստուած կու անարգէ – 19. Վասն որ ոք զԱստուծոյ իրաւունքն 

կաշառոց ծախէ – 20. Եթէ ոք ի յեկեղեցւոյ ձիթէ ... կամ յայլ իրաց գողանայ, նա 

զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ զիրքն – 23. Եւ թէ ոք յանդգնի` նա ձգվի 

յաթոռոյն եւ տուժվի ի դարպասն: - 24. զի չկարէ ոք երկուց տերանց ծառայել – 24. 

Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ  կամ անարժան խաւսք ասէ ... նա պատեհ է` 

յառաջ ի յեկեղեցին  դատըստնել – 25. Վասն թէ որպէս եպիսկոպոս զոք դատէ կամ 

ձգէ ի կարգէն – 28.  Եւ ոչ ամենեւին ի սահմանադրութեանց եկեղեցոյ` եւ ոչ ի 

սահմանաց թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի – 30. Վասն որ 

թէ ոք ընդ թերահաւատ խնամութիւն այնէ – 30. Նոյնպէս եւ թէ ոք հետ իրաց նետ 

ձգէ` նա անցնի եւ մարդոյ դիպի ու  մեռնի. նա տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու 

տնտղեն զամէնն: - 33. եւ թէ զառաջադիմութիւն եւ զմեծութիւն ոք ստանալ 

կամենայ` նա պատեհ է, որ զամէնն հարկեւորէ – 34. ապա թէ ոք յանդգնի եւ 

խալապայ շարժէ` նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ ձգեն զինք ի դուրս յեկեղեցոյն – 35. 

Եւ  յաշխարհական ոք  չտան յեկեղեցւոյ  գործոյ եւ ի բան մերձենալ – 38. Եւ վասն 

այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն 

պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ ... իր եկեղեցոյն 

տայ – 45. Եւ թէ ոք երիցու առանձին ժամուց տայ կամ մատղենի, նա կէս դրամուն 

ու մատղենոյն վանացն է: - 45.  Բայց թէ ոք առանց հրամանաց` հակառակ 

եպիսկոպոսին  եկեղեցի շինէ ի թէմն ... նա զայն այլ եպիսկոպոսի հրամանաւ, 

կարէ խափնեցնել: - 47. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ դնել, նա հայնց ոչ 

զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն  առանց պարոնին կամացն: - 50. ապա թէ 

կենայ իր ճանչած իրք` որ ըղորդ իրն լինի, նա կարէ իր ազգի  եւ կամ յում ինք 

կամենայ, եւ ոչոք իշխէ նմա հակառակել: - 52.Վասն որ ոք զինք սուտ քահանայ 

անուանէ – 54. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն կու այնէ` նա 

պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ իր:-54. ու 
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զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն, որ այլոք չիշխէ զայն գործ այնել: - 54. 

Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել – 

56. Եւ թէ ոք ի  կարգէ ձգած լինի ... եւ ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ` նա չէ 

իրաւունք որ տան – 59. Եւ թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա  

զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել – 60. Եւ թէ ոք իր 

ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի ... նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 

64.  Ապա զայս խրատ կու տայ` որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան զինք ի վեր լինան ու 

նախանձով չարի – 65.  Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ 

յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ 

յայլոք որ շինէ –71. Եւ չկարէ ոք  յայլոց հող հակառակութեամբ եկեղեցի շինել – 71. 

Եւ թէ  ոք գայ եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա կարէ այլվայ առնուլ զիր իրքն ու 

ելնեն – 72.  Եւ եղբայր, որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն` որ ի միաբանութիւնն էած 

է դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 72. եւ եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ 

սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց կարգն, եւ ոչ այլոք` որ է յաշխարհականաց: - 73. Եւ թէ 

երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն որ շատ լինի հալծել ի վանքն ու ծառութիւն այրել քան 

զմէկայլն, նա թէ աւելի բաժին ուզենայ ... նա տան իր  ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 

73.  Եթէ ոք զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ, նա զայտոր դատաստանն ինք 

Աստուած է հրամել ընդ Մովսէս – 74. Զի թէ ոք զՔրիստոս  անարգէ, նոյն է` եւ 

զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 74. Եթէ ոք ընդ անգէտս 

հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն` թէ ինչ  մարդ է եւ կամ յինչ 

հասակի – 74. Վասն որ զքահանայի տուն այլ ոք չգնէ – 75. Կու հրամայէ  աւրէնքս, 

որ զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլոք` ու ի ներս կենայ, քան թէ  

պաշտունեալ եկեղեցոյ – 75. Եթէ ոք դատաստանի եկեղեցոյ աւրինաց կամ 

դարպսու ... նա  զայս Աստուած է հրամայել ընդ Մովսէս,  որ մեռնի անսղալ: - 76. 

Գրած  է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի` նա զծառն 

կտրեն – 77. Երբ սուտ երէց կամ զիտառ լինի ոք`  ազգի ազգի` որ կու լինին շատք, 

ու խաբեն զԱստուած եւ զմարդիտք ...  նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ 

ուննան  առնուլ պիտի – 78.  զի չկայ ամենեւին հրաման յաւրինացս, որ  այլոք 

մարդ  իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն` քաւել թագաւորն եւ իշխանաց իշխանն 

– 83.  Եւ ի վերայ ամէնին դնէ զդեղն եպիսկոպոսն. զի այլոք  չունի հրաման: - 89. Եւ 

թէ ծուռ բան  այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ ումեք, որ ստուգվի 

եւ թէ ընդ անասուն մեղանչէ ... նա բաժնվի իրաւնաւք – 90.  Եթէ խաբվի ոք ու 

թուրքնայ – 92. Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ 

քրիստոնէութեանն ուրանայ ... նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր 

կենայ – 93.  Եթէ ոք զկինն սպաննէ վասն բոզութեան – 93.  Եթէ ոք վասն բոզութեան 

զիր  կնիկն սպաննէ` նա  սպաննելն չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. Բայց ի 

մարմնաւորն այս է, որ թէ ոք  զկինն եւ զցուլն ի յիր տուն խէչ իրար գտնու, ու 

սպաննէ` նա անդատապարտ է ի դարպսէ – 94.  վասն զի  կարէ ոք/ծն. որ/  ատել 
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զմարդ, եւ բարուրք այնէլ որ խաբէ զինք իր կինն` ու բերէ յիր տունն  ածէ, եւ 

սպաննէ զինք. եւ կամ թէ զիր կինն ատէ զոք /ծն. ոք/, եւ յիր սիրելեացն հոգցի ի 

խէչն տայ երթալ, ու զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ թողու զմէկալն: - 94. 

վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան սպանն` նա զինք 

նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95. Եթէ ումեք կին ի  բոզութեան բռնվի ... նա 

պատեհ է ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն – 96. Եթէ ոք զկոյս աղչիկ բռնէ, եւ ուժ 

այնէ...նա թէ խնամէխաւսւած լինի` նա  դատաստանն զէդ կարգծին լինայ – 97.  

Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ` չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն` նա 

ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն – 97. Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի  

փնթի կին առնու` որ չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ, կամ հայնց անգամ` որ չկարէ իր 

ոք տեվել` նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ 

ազգին – 98. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն վասն այնոր է սահմանած 

արձանագրով, որ ամէն ազգ  պատճառանաց դատաստան կարէ ոք տանել 

կնկանն` ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. Եթէ ոք կին ուննայ, ու 

չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել` նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 

101. Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու` նա յորժամ 

յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ 

եպիսկոպոսին – 101. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե 

ընդ իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. Վասն թէ ոք կոյս հանէ 

յանձնէ հաւրն կամաւք – 102. Եթէ ոք  իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս 

աղչկան, եւ առնու հանէ յանձէ` նա` իրք  որ կամաւք է լել` նա տուգանք չպարտի – 

102. Ապա թէ  ընդ այլոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն` նա ծնաւղքն զնորա 

փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102. Եթէ ոք առուգնայք այնէ` 

անպսակ` նա որդիքն բճեր լինին: - 103. Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ 

զտղայն ... նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ 

ընդ ինք պսակուիլ` նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ – 107. 

Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ  պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի յետ` յիւրեանց սահմանած 

բնակութեանն: - 108. ապա թէ դիաթէկ այնէ` նա  զինչ գրուաւ ի հաւրէն` նա յայնոր 

այլոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109. Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, 

կամ զինչ ու լինին` փեսայ կամ այլոք, որք` ի դուրս են ի հաւրն սերմէն` նա  

այնոնք ժառանգ ոչ լինին – 109.  Զի թէպէտ և Քրիստոս հրամայեաց թէ` որ ոք եթող 

զհայր կամ զմայր, եւ զայլն որ ի կարգի` բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք 

Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի` նոյնպէս եւ որդին պատեհ է 

որ զինչ այնէ` հաւրն կամաւք այնէ – 114. Եթէ քեզ ոք պարտ պարտենայ` նա մի' 

մտեր ի յիր տունն` որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 116. ոք գրաւով 

զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի – 117. Եւ թէ ոք չարկամ յիշվէ ումեք 

իրք տանի ... նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ 

կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն է իրքն` նա առնու անյապաղ զիր իրքն – 118. 
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Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց – 

119.  Եթէ ոք մի տուն վաճառէ` ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ` 

նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու 

լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ` նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն 

այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 124. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ 

ոք վկայաւք եւ  հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ 

ծախաւղն – 125. Եթէ ոք ուզէ, որ գիտենայ զհաստատուն կտակն` նա այս է – 130.  

Վասն ծառայից եւ որ չկարէ ոք զծառայն ժառանգ դնել – 132. ի թագաւորաց 

նաւմաւսն գրել ենք ... որ չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել, քաւէլ թէ պարոնին եւ  

եկեղեցոյն կամաւք – 132. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ 

լինայ նա չկարէ արգելել – 132. Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ 

քրիստոնէի` նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք – 133. Եթէ ոք զիր ծառայն քշտէ 

ու սպաննէ` նա զարեան գինն ի դարպասն վճարէ – 133.  Եւ թէ ոք քրիստոնէ 

ծառայի զակն հանէ կամ խոռէ` կամ զակռայն ձգէ` նա  ազատէզծառայն, զի զիր 

գինն էառ: - 134. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայ գնէ յանաւրինաց` նա ծառայէ զգնաւղն 

Է տարի – 132. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի` նա մի'  մատներ զինք – 134. Եթէ 

ոք զիր անսունքն թողու որ երթայ զայլոց  արտ ուտէ կամ զայգի` նա չափին 

չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան – 135. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ 

առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար – 135. Եթէ ոք մարդոյ իրք 

տայ ի պահ, ու գողնվի` նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ 

երդմամբ փնտռեն – 136.  Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու  

ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ` նա քարկոծեն 

զինք եւ զիւր տէրն – 136.  Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսունն ընգնի ի ներս` 

նա զայն կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն – 137. Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ 

պատռեցնէ` նա վճարէ – 138. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք կենայ ու երթայ իր 

ճամբովն, եւ այլք կենան ու պահեն զճանապարհն` որ սպաննութիւն այնեն կամ 

գողութիւն,  ու այն հալալ գնացաւղն յաջող լինայ ու նոքա սպաննէ` նա չէ արեան 

պարտական – 142. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ 

գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ` կու հրամայէ աւրենքս որ զէթ այլ կենդանացնել 

չկարէ զինք, նա յայնց եւ որ քաւել ապա ինքն յայցեղ մահով մեռանի զէդ այն ստայն 

– 143.  եւ Քրիստոս զհինն ի նորս վերանորոգեց, թէ մի' առնէք ումեք /ծն. ումմեք/, 

չար փոխանակ չարի: - 144. ու թէ այնէ, ոք զայս` նա դատաւորք աւրինաւք զնոյն 

պարտին արբուցանել անաւղացն: - 144. Արուեստաւոր, որ զումեք /ծն. յիրամեքէ/ 

վարձ առնու, որ իր իրք շինէ ... ու չայնէ զզբանն...ու չհաճեցնէ զինք…նա զիր 

վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146. Եւ թէ ոք անհոգցնէ 

զմուխատրայն` եւ յուղարկէ զմարդ, ու մեռնի` նոյնպէս մահապարտ է: - 149. Կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք ի քրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, 

նա մահու կորուստ բերէ` բահրակ անաւրինաւք` նա նզոված է – 149. Վասն որ 
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զումեք իրք հարամ ուտէ – 150.   Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ` նա թող չորս 

կրկին վճարէ – 150. Եթէ ոք նոր գեղ շինէ` նա չէ  պատեհ զհողերն սինաւռով 

բաժնել – 151. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու սպանվի ... նա 

արեան տէրն է:  - 151. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն ... որ այլոց 

վնաս այնէ ... նա կիսավճար տայ իւրն – 152. Նոյնպէս եւ թէ ոքմարդ ի ծառ հանէ 

կամ քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ` ի հահրայ, եւ մեռանի` նա արեան տէր է – 152. 

Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենահ ոք` թէ զչարկամն կու սպաննէ ու 

զընկերն քշտէ եւ սպաննէ: - 155. Եւ այս ազգի ազգի սպանմունքս շատ են.  բայց 

յայս չքուցս կարէ ոք զայլն իմանալ: - 155. Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, 

եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ` կամ ի բան ածէ, որ մեռանի` նա մահապարտ է – 156. 

եւ թէ ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ` նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել – 159. Եթէ  

ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով` նա զվարձն տայ ու  զամանն – 159.  

Եթէ ոք զիր անսուն ... ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի ... նա զայն երդումն 

ըղորդ երդնու` որ ոչ ի տուր է տվել ... եւ ոչ ընդ իր ցղբեղութենէ է լել`  նա չտայ 

վճար: - 160.   Եթէ ոք ի փոխ տայ` նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու – 161. Եթէ ոք ի 

սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ` նա կու հրամայէ իրաւունքս` 

որ այլվայ իր  տան տնկել – 161. Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք, որ 

արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու  զիրաւանացն ահն 

մոռնայ ու ի յետ  ձգէ ի մտաց – 162.  Զի հայնց կու հրամայէ իրաւունքս, որ թէ ոք  

քշտէ անասնոյ` նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն պատճառն – 162. Եթէ ոք զմարդոյ 

անասուն տեսնու ի  չվան փաթըթած ... նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու  

խալսել զինք: - 163. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու փրթած` նա  պատեհ է բռնել, 

ու չառնուլ վարձ – 163. Եւ թէ ոք  տայ զիր ձի  մարդոյ ի բան ... եւ յղրկէ ուրեք ի բան 

... որ վնասի կամ մեռնի` նա պատեհ է որ աղէկ իմանան  զպատճառն – 165.  Եթէ 

ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ` 

նա պատեհ է աղէկ ստուգել – 166. Եթէ ումեք անսուն դիւահրե նա  գիտել պարտ է 

տերանցն որ ի յիրենց մեղացն է եւ ոչ յանասնոց – 166. որ չտան թոյլ որ ոք  

յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել կամ նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 

170. 

  

  

                          Չ 

                                                 

  

Չ  -  վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի  նորոյս` հայնց որ 

իսկի չէին ի հասկնալ – 4.  Զորս աղաչեմ անմեղադիր լինել իմոյ նուաստութեանս. 

վասն զի չէր /ծն.էր/  իմ բան – 4. զի չէ պատեհ որ յորդոց թագաւորի ի ցածութիւն 

ընկնի: - 7. Բայց թէ անճարկութենէ լինի` որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին` այլ 
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դուստր, նա կարէ հայրն թագել զինք  ի պոման` որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ 

աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8. Ու կարաւղ է թագաւորն յիր 

առողջութեան եւ ի մահուն կտակ գրել ... որ չկարէ իր որդի եւ ոչ  այլ մարդ 

դիմադարձ կանգնել: - 8. Ապա թէ չկենայ որդի եւ ոչ դուստր, եւ եղբաւր որդիք 

լինին, նա հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն եւ իշխանաց ու երկրին տեսով առնուն 

մէկ մի` յոր հաճին ի լաւն – 8. Եւ զթագաւորի հալաւ չիշխէ ոք հագնել առանց իր 

հրամանին: - 9. Եւ ոչ թագաւորն ի խէչ հայրապետի թող չնստի. զի չէ հրաման: - 9. 

Չէ իրավունք որ թագաւոր անպսակ սիրղով կենայ – 9. Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն 

ուրդի` նա երբ սուրն վերնա` նա չէ պատեհ այլ մարդ սպաննել – 9. թէ  գան, նա 

զամէնն հնազանդութեամբ բերէ եւ չտայ սպաննել. եւ թէ չգան, նա զմեղապարտսն 

մէն  տայ  սպաննել – 9.  եւ զայնոք որ ի մեղայն գան եւ  մեղացուք լինին, նա աւերէ 

զիրենց զաւդվածքն եւ չսպաննէ–10. եւ զպտղաբեր ծառք երկրին չտայ կտրել: - 10. 

եւ երբ իր խիստ ողորմութիւն այնէ` որ չմեռնի, նա զաչսն հանէ – 10. Եւ որ այսոր 

ուժ չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն զինքն ու զիր տունն ու զինչ ուննայ  ու ի գինն 

տան, զարդ ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 10. Եւ թէ յոչ կամայ  լինայ` հնար չկայ – 11.  

Բայց զգողն արժան է` որ ամէն երկրկալ խրատել կարէ. բայց  իւրենց ճորտերն 

չխրատեն առանց իրենց պարոնին: - 11. Ապա թէ թագվորն  չլինի ի հետ` ու իշխան 

յիշվէ իր երկիրն դիպան, նա ոսկին թագվորին է անհնար – 12. Գող եւ ծեծվոր չէ 

պարտ յղարկել թագվորին, ապա ալանի ծեծէ – 12. Եզն այլ ծառութիւն չպարտի, զի  

զիւր հնկակն տվել է: - 13.  Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին. եւ այլ խոտչէք չտայ: - 

13.  Ոչխարն` եփ գառն կամ ուլ բերէ տարեկան` ի տասնէն մէկն առնու պարոնն: 

Եւ ջորին եւ ձին եւ էշն չտայ – 13.  Եւ առանց դատաստանի  եւ երեսոյ թող 

իրավունք չլինի – 13.  եւ չլինին ի վերայ յիրաց պատճռայոյզ ի պիղծն: - 14. 

եղբարքն եւ որդիքն ... վասն հաւրն մեղացն չլինին զրկածք ի հայրենեցն ի 

ժառանգութենէ: -15. Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ /ծն. չլինի/ մեռել հայրն ի 

պարոնէն ... նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. եւ չկարեն տալ քաղել 

առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: - 16. Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ 

ջաղցնոյ` չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել թէ` սինաւռս իմ է, մի' հանել  ջուր – 16. եւ 

չէ այն ջուրն` քանց այնոր որ տարաւ զայն ջուրն` հայրենիք իւր սեփական: - 16.  

Ապա թէ գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի` նա տասնեն մէն  տան – 17. ապա թէ 

մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, նա չտան իր` քանց իրք մի բաժին 

մասնաւորեն: - 17. Վասն որ թէ երկու մարդ զիրար ծեծեն որ չլինան կամաթք – 18. 

Ապա թէ աւագ ու կրտսեր  լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու 

լրբեցաւ` նա զնորա մազն տալ փետել` ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. Վասն որ 

չլինի քահանայ եւ զինք քահանայ երեւցնէ – 19. Եթէ  ոք` որ չէ քահանայ աւծեալ եւ 

կամ արժանի քահանայութեան, եւ  առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական 

բաներոյ ...նա թէ քահանայ չէ աւրհնած` նա զէդ աշխարհական դատեն զինք – 19. 

վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ – 20.  Եւ եթէ 
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իրք կենայ` որ ճանչնան, որ ըղորդ իր  լինի ու բնաւ չլինի յաթոռոյն, նա կարէ 

վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին. զի թէ վկայութեամբ չայնէ` նա հետ իր 

մահուն տուժեն զազգն եւ առնուն: - 20. եւ վասն շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ ոչ 

զեկեղեցականաց իրաւունս տայ պակսեցնել – 21. այլ չկարէ պակսեցնել 

եպիսկոպոսն յիր /գրքում` յին/  ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. Ապա 

թէ չմեռնի ի ժամն` ու  ի հետ աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն ու տեսնուն – 

22.  Գիտել պարտ է որ  մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է, որ` զէդ հեզ մի 

մկրտած լինի` նա չկարէ այլ մկրտիլ. նա նոյնպէս որ ձեռնադրած է` այլ չկարէ 

ձեռնադրիլ: - 22. նա չկորսնէ զկարգն ձեռնադրաւղն:-22. Եթե եպիսկոպոս մռտէ ի 

հայրապետէն` եւ յետոյ զղջանայ ու  գայ յուղղութիւն` նա չկորսնէ վասն այնոր 

իրք: - 23. եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն 

– 23. Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ – 24. Չէ ամենեւին 

սուրբ եկեղեցին ի յեպիսկոպոսի հայրենտրութիւն գրած – 24. Վասն 

եպիսկոպոսաց` որ չմերձենան յաշխարհական գործ – 24.  Չէ ամենեւին պատեհ որ 

եպիսկոպոս յոչինչ ազգ գործ աշխարհական  եւ որ ի բան մերձենայ – 24. զի չկարէ 

ոք երկուց տերանց ծառայել` որպէս հրամայէ Քրիստոս: - 24. Եւ պատրաստել 

պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ  բարեգործութեան բանն ի չար չդառնայ – 25. նա 

թէ չգայ լաւցնէ զիր արատն ... նա ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն – 25. 

Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ չկարէ կոչիլ վարդապետ անուն եւ 

ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց վկայութեան–26. Եւ զվարդապետի 

բանադրածն չիշխէ լոիծել այլ վարդապետ – 26.  զի նախնի հարքն հայնց են 

սահմանել, որ ամենեւին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ 

ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել – 27. Բայց այնչաք զհնազանդութիւն 

գրեցաք, որ այնէ արհիեպիսկոպոսին, այն որ չլինի արհիեպիսկոպոս: - 27. Բայց 

ինչ ասեմ ես` ու կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ գրել քան զոր յաւրինակն գտայ – 27. նա 

չէ բնաւ արժան զայն ածել յեպիսկոպոսութիւն` որ ինք իր կամաւ  ուզէ եւ սեղան 

տայ պարոնաց` թէ զիս եպիսկոպոս դիք. եւ այն չէ  արժանի գործոյն: - 27. Չկայ 

ամենեւին հրաման, որ եպիսկոպոս յայլոց թէմ հանդէս կամ ձեռնադրութիւն այնէ 

բնաւ – 28. եւ թէ այնէ ձեռնադրութիւն` նա չէ այն  քահանայութիւնն ընդունած – 28.  

Եթէ ուրդի որ եպիսկոպոսին վերայ իր ժողովուրդն խուխայ այնեն եւ իր այլ 

հնազանդ եպիսկոպոսքն չկենան ի  հնազանդել իր եւ կէսն չար կենան ու ասեն` ու 

կէսն բարի, նա չէ պատեհ որ ի կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29. 

վասն կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 30.  Կու հրամայէ 

աւրէնքս` որ վասն այնոր գան ամբոխն ի  մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ 

մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30.  նա զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ 

տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար տալ – 30. Չկայ հրաման 

յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ ընդ այլազգի 

մարդոյ խնամութիւն այնել` ոչ ուննալ հարս եւ ոչ տալ` եւ թէ այնէ` չլինի 
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ընդունած – 30.  Վասն որ չկարէ եպիսկոպոս յայլ թէմէ իրք առնուլ – 31. Չկարէ 

եպիսկոպոս քանի որ մեծ լինի` յայլ եպիսկոպոսի վյճակէ իրք առնուլ եւ  զիր 

եկեղեցին զարդարել – 31. Վասն քահանայից` որ չկարեն իրք սպաննել – 31. 

Հրամայած է յաւրինացն` որ ամենեւին չիշխէ քահանայ ոչ մարդ սպաննել եւ ոչ 

անասուն բնաւ: - 31. ապա թէ քրիստոնէ այլ  լինի սպանածն, նա բնաւ չկարէ այլ 

պատարագ այնել: - 31. Եւ թէ  քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար 

դնէ` եւ ընկնի ու  մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32.  ապա այլ 

տուժանք չկրէ ի դարպսէն այն որ ի յուսցնելն սպաննէ, ապա զքահանայութեան  

գործն այլ չայնէ: - 32. նա տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն – 33. Քահանայի չէ պատեհ, 

որ մեծ քսութեամբ եւ հպարտութեամբ եւ դիւական նախանձով երթան ընդ իրար – 

33. Վասն որ չհաճի ժողովուրդն յերէցն – 34. Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ 

ընտրեն` թէ ինայ երէցն լավ է քան զիսայ – 34.  Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն` 

զէդ եկեղեցապան` չէ պատեհ որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ` քանց զամէն 

զեկեղեցոյն եւ զժամհարելոյն – 35. Եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ` նա խրատէ եւ 

յանդիմանէ զինք Գ հետ, ու թէ չլաւնայ` նա յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի չտան – 

35. ապա որ չայնէ` նա զվրէժ դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս – 36.  զի երբ 

ի սրբոյն ի  սահմանէն չեն ի պատկառիլ` նա ի մերոյս ո՞րպէս: - 36. զի մենք յայս 

կանոնս չհամարձակեցաք այլ ինչ գրել: - 36. Եւ հետ այսոր զարծաթսիրութիւն եւ 

զկաշառն բառնան` որ բնաւ չբանի յեկեղեցիս  Աստուծոյ: - 37. Եւ եկեղեցականք 

չխնայեն զդեկանն ու զեկեղեցիս  Աստուծոյ աղջաղջ պահել – 37. Եւ բնաւ ոչ ի 

քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի 

վերայ` որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ` չթողուն պրոպատիկէ 

աւազանովն: - 37. Եւ յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի բան 

մերձենալ – 38. Եւ բիճ` ոչ ինք եւ ոչ իր ծնունդն եւ ոչ իր թոռն ինչվի յերեք երեսքն 

երէց չլինին ժամարար: - 38. Եւ զայս ամէնս եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ պահել, 

եւ այս այնով լինի` որ ինք չծուլնայ եւ ոչ աչառէ լքառով – 38.  Եւ հաւս շատ երկար 

եւ  մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ` թէ 

իսկի պակսէ` նա զամէնին վճարէ Աստուած յիրենցմէ վճարվի, եւ  ի 

հայրապետէն`թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38. եւ ինք ի յիր վերայ չթողու զշալակն 

եւ զպարտք – 39. եւ չէ պարտ կարծել. թէ փոքր գնով ենք գնած – 39.  Եւ դեռ այն մէն 

չէ.  քան զՀայոցս այլ կու բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի քաղաքականացն եւ յայլ 

ազգ աշխարհականացն – 40. Եւ ի յայս տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ 

սուրբն Սահակ գրել էր ի հաւս աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն` ու 

պնդել եւ խրատել էր` նա եւս թէ զայն զամէնն գրել էի` նա կարիշատ էր լել: - 41. 

չուսուցին` թէ վասն նախանձու եւ ատելութեան պատռեցէք զսուրբ եկեղեցի եւ 

զքրիստոնէութեան միութիւնն – 41. նա չլինի բնաւ բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն եւ 

ոչ ազգացն – 42. զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացել էին առաջինքն, նա չէին այրել 

վասն այս ահիս քան մէկ անուն: - 42.  եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի 
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պթտքն  եւ ի կարիքն դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք չիշխեն այլ ուննալ, քան 

զիրենց քթեթն մէն: - 43.  Վասն  զի չկայ ամենեւին հրաման եւ  ոչ իշխէ այր կամ 

կին, որ ընդ իր  վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցի միաբանութեամբ, որ իշխէ ի 

կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս աւթել կամ այլ աւելի կերուխում 

այնել: - 44. եւ որ շլատնայ ու չտայ, նա ապաշխարելոյ է  արժան: - 44.  Եւ որ այսոր 

անհնազանդ լինի ու այլազգ այնէ, նա երեք հետ իր խրատն տան. եւ թէ չլսէ եւ 

ուղղի, նա ձգուի ի կարգէ: - 46. Մարդ` որ  վանից հրամանաւ բանադրած լինի 

վասն իրիք պատճառանաց` ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց  հաղորդել – 46. 

Բայց ու  եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի` որ վասն 

խստասրտութեան խիստ յառաջ երթայ – 47. Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն, որ վասն 

մէկի սղալանաց զայլս չզրկէ: - 47. Բայց աւտար երէց յայլ  թեմէ` կարէ հաղորդել եւ 

թաղել զբանադրածն, ու ասէ` թէ չգիտէի: - 47. Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն 

որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն խափանէ – 47.  ապա զքահանայ կամ 

զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ  այլոց տեսով բանադրել: - 47.  Թէ  

այրն լինի ծառայ տարած, նա կինն Է տարի համբերէ. ու թէ այս Է տարոյս ընդ 

ներքս այրիկ առնու, նա չէ ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած – 48. Նոյնպես թէ 

զկնիկն տանին, նա այրիկն համբերէ, ու թէ չհամբերէ` նայ նոյն պատիժդ է: - 48. 

Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ փնտռէ, որ յետեւ 

անհանգստութիւն չլինի – 48. Բայց թէ հաճութեամբ երէց լինի որդեգիրն` ճանաչած 

ի քահանայից ազգէ կամ ի յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի, զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի 

տալ որ բիճն երէց լինի – 49. Եթէ այր եւ եթէ կին որ եկեղեցական լինի, եւ անորդի 

մեռնի` կամ անդուստր, եւ ի յիր ազգէ իր յետմնաց անուանէ ու դնէ, նա կարէ դնել, 

ապա իր ընչիցն մէն.  քահանայութեանն կամ ծխերոյն չկարէ դնել առանց 

եպիսկոպոսին կամացն եւ հրամանացն: - 49. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի հարկ 

դնել, նա հայնց որ զհարկտուն չկարէ ոք  հանել ի հարկէն առանց պարոնին 

կամացն: - 50.  զի ոչ թագաւորք չմնաց ի Հայք: - 50.  Սահման էր` որ յառաջ չիշխէր 

եպիսկոպոսն վանացն – 50. Հիւանդանոց ուր կենայ` նա չէ պատեհ ամենեւիմբ 

անտից հարկ առնուլ – 51. Սահման է յաւրինացն` որ թէ թագաւոր եւ թէ իշծան ու 

թէ հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն  իջնու, չիջնու ի 

գեղ – 51. Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ  երբ ի վանքն իջնուն նա թէ կին կենայ ի հետն 

չելնէ` ի շուրջ գայ ի վանքն ... եւ էյրիկ մարդն չխմէ որ հարբենայ – 51. ծխերն 

հարենիք չէ իր – 52. բայց եպիսկոպոսն իր ծուխ չկարէ ուննալ: - 52.  Վասն 

հողադրամի չառնուլոյ–52. Չկայ ամենեւին հրամանք յաւրինացն` բնաւ հողադրամ 

առնուլ ի մեռելոց թաղումն: - 52. որ չեն այնոնք զէդ սատանայապաշտք ի յայրել: - 

53.  Եւ չէ դեռ այս մէն, ապա զհաղորդն եւ զպատարագն այլ կու ծախեն: - 53. Եւ չէ 

այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն` քան զիր հալաւն ու զպառկելիքն – 53. զի չկայ 

ամենեւին հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու ծխին մասն երթայ – 53. Վասն որ չկայ 

սահման որ ծամուց առնուն – 53. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն 
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կու այնէ` նա պատեհ է, որ  բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ 

հետ իր: - 54. Ու թէ չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի. նա թող  ի 

պարոնութեան /գրքում` պարոնության/ դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ առնու 

զինչ ուննայ – 54. ու զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն, որ այլ ոք չիշխէ 

զայն գործ այնել: - 54. վասն աբեղայից չուննալոյ ծուխ – 55. Եւ աբեղայի չկա 

նրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ – 55. նա կուսան աբեղայչիշխէ միս ուտել: - 55. Եւ 

աշխարհի իրիցնին  չէ պատեհ, որ մատղին` որ ի վանքն երթայ` հակառակին: - 55. 

Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ 

խաւսել` թե փոքր է  կամ նուազ կամ քիչ – 55. Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ 

առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի հյիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ –56. 

Եւ կաթողիկոսութեանն աստիճանն այս է` որ  եպիսկոպոսն որ առանց իր 

ձեռնադրվի` նա չէ ընդունած եպիսկոպոս – 57. նա վասն այնոր թե  բաժին մի 

հակառակին` նա կաթողիկոսն չլսէ /ծն. չսէ/ նոցա – 57. Բայց եւ Երուսաղէմայ 

եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորուփեամբ հարկեւորած էր, եւ ի կաթողիկոսութեան 

աստիճանի էր` չէր ի պատեհութեան, եւ զմայրաքաղաքաց եպիսկոպոսաց 

զձեռնադրութիւնն ինքն տայր – 57. Եւ յայլ իշխանութիւներ, թէ լինի առաքելական 

աթոռ եւ  թէ չլինի, նա կայ հրամանք որ կարեն կաթողիկոսք լինիլ: - 57. Եւ թէ 

Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ 

անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ` նա չէ թէ վասն կաթողիկոսութեան 

պատճառանաց փոխեցաւ – 57. Եւ չկարէ բնաւ  ինք ի յիրմէ կաթողիկոս ձեռնադրել 

– 58. Եւ թէ չուրդի ի նոցմէ` նա կարեն ժողովել եպիսկոպոսունք եւ ձեռնադրել 

կաթողիկոս: - 58.  Եւ թէ իսկի եկեղեցական մարդ, զինչ ու լինի, իշխէ դեկան տալ ի 

վաշխ ու բանեցնել, նա կամ երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե ... 

ու թե չառնու յանձն, նա զէդ հերետիկոս ձգեն զինք ի կարգէն ինչուի յաւիտեան: - 

59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի ... եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ` նա չէ 

իրաւունք որ տան – 59. եւ չկայ հրամանք, որ ուտէ – 60. եւ տես զայլազգիսն որ չեն 

ուտել: - 60. Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ յիր չափ հասակին է` ի ԺԵ տարին, եւ 

զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու  ստէ, եւ չկարէ ժուժել, նա ընդ այն է 

համարած, որ երկու կին լինի առել, եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 

61. Ապա թէ ապաշխարէ երկու տարի մեծ հնազանդութեամբ յեկեղեցոյն դուռն եւ ի 

ներա չմտնէ ու ելնէ հետ այլ ապաշխարաւղացն ...նա ապա հաղորդութեան 

արժանի լինի – 61. բայց ի քահանայութիւն ածել  զինք բնավ չկայ ճարակ: - 61. Եւ 

այս հանչաք էր գրած ի կանոնքն, ու այլ յառաջ չէր գնացած – 62.  Եւ թէ 

սարկաւագն, որոյ կինն բոզնայ` նա թէ թէ թողու զբոզ կինն` նա կարէ երէց լինել, 

թէ այլ կին չառնու եւ ոչ զայն ուննայ, որ բոզցել է. եւ այլ բնաւ չկարէ ամուսնանալ 

ոչ այն, որ եթող եւ ոչ այն որ թողվաւ – 63. Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ 

կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն տարին մարդն չէ լցել` նա երէց չայնեն – 63.  Եւ թէ ի 

քաղաքն եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի երէցն առանց 
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եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ այնէ – 63. Եւ չկարէ այլ երէց զյետի արձակման 

աղաւթքն ասել – 63.  Ապա զայս խրատ կու տայ` որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քան 

զինք ի վեր լինան ու  նախանձով չարի – 65. ու թէ եպիսկոպոս չկենայ, նա աւրհնեն 

խաչ – 66. նոքա եւս կարեն քարոզ ասել կանանց, եւ աւետարան կարդալ, ուր եւ 

այր մարդ չմտնէ: - 67.  Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ 

յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ 

յայլ ոք որ շինէ – 71. Եւ չկարէ ոք յայլոց հող հակառակութեամբ եկեղեցի շինել – 71. 

ի յայս տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել 

– 72. եւ  դեռ պատեհ է, որ  խրատ տալով յանդիմանեն, եւ ապա` թէ չլսէ` նա  

փոխեն: - 72.  բայց զինչ եկեղեցոյն լինի տվել` նա այն այլ չէ պատեհ որ դառնայ: - 

72. Եւ եղբայր որ մեռնի, նա չկարէ յայն իրացն` որ ի միաբանութիւնն էած է 

դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 72.  Ընդդէմ Աստուծոյ իրաւանց եւ աւրինաց եւ 

ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան կամ այլ ազգ գլխաւոր եկեղեցական 

կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73. 

նա թէ աւելի բաժին ուզենայ` եւ չբռնէ զինք վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա 

տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ զնորա 

գործն ի յայն տրտնջաւղն տան` որ այնէ. բայց հայնց` որ ընդ պոման եւ ընդ 

զմարթեցնելոյ չաւիրէ /ծն. զաւերէ/  զամէնն – 73. եւ որ չառնու զԱստուծոյ վճարն, 

թէ թագաւոր  լինայ եւ  թէ դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ ի ժողովրդենէ առցէ զվրէժն: 

- 74. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն` թէ ինչ 

մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն 

պղծութեան, թէ չգիտէր, թէ յահուէ, թէ զինչ ցեղ էր: - 74. Վասն որ զքահանայի տուն 

այլ ոք չգնէ – 75. Կու հրամայէ աւրէնքն, որ զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ 

ոք` ու ի ներս կենայ, քան թէ պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75.  Վասն որ  եկեղեցւոյ եւ 

դարպասի հրամանաց չհնազանդէ – 76. Ապա երէցն  պարտ է որ երբ զայս առնու` 

նա հերիք այնէ. ու այլ մարմնաւոր գործ չայնէ եւ այլ  չգիտենայ /ծն.չգիտնայ/ 

յաշխարհի բանէն – 76. եւ ի Սահակայն  կայր մորթին գրած ու ի հաւս չկայ` եւ ես 

չգրեցի – 76.  Վասն վարդապետի որ վարձ չառնու վասն  գրոց կարդալոյ – 76. Կու 

հրամայէ աւրէնքս,  որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ – 76.  

իսկի չէ պատեհ վարձ առնուլ եւ ապա ուսուցնել: - 77. Ու թէ չայնեն  զայս 

աշակերտքն, նա վասն այնոր կու անհանգստեն զիրենք վարդապետներն – 77. եւ 

թէ դատըստնին թէ` զմեր իրիկունքն առի, ու զմեզ չաւգտեցուցին` նա կու 

հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետ տան - 77.  Եւ թէ անսուն քշտէ եւ սպաննէ 

զմարդ` նա զանասունն  սպանեն եւ ձգեն, եւ չուտվի: - 78. Ու թող ի ձեր քսակդ 

չմտէ ի յայն հարամ իրացն: - 79.  եւ թէ երկուքն են վատ` նա նորն դնէ, որ հանգչի 

այն ուխտն եւ չլինի փոխանակ ուխտի անհանգստութեան տեղի: - 79.  Եւ կու կապէ 

աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն – 80.  

Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է եպիսկոպոսին եւ պարոնացն, որ ի յայն ընծայիցն 
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չմտէ ի յիրենց տունն -  80.  Եւ  զխաբեբայ  գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի 

կարգէն, եւ առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ այլ չթողուն մաւտ` ի 

յուխտ որ այնոց որ ի բարիքն գան գայթագղութեան պատճառ չլինի ի պիղծն: - 80. 

Կու հրամայէ աւրէնքս ... որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել` նա աւագ 

հինգշաբթի աւրն զատկի  քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել. թէ չէ` 

նա նզոված է: - 80. Ապա զայնոք որ  մարդիկք դնեն, նա` թէ հայնց պիղծ լինին, որ 

չկարէ հանդուրժել աշխարհն – 81. Բայց թէ որդիք կենայ թագաւորին, որ ի յայն 

թագաւորութիւնն լինին ծնածք` նա այնոք չեն մեղկան – 81. Բայց զայլ ինքնակալք, 

որ ինքեանք չլինին իշխան դրել, նա չկարէ առանց այլ իշխանաց` որ իր ընկերք 

լինին` ոչ զնա աքսորել եւ ոչ ձգել: - 81. Եւ թէ վասն փրկութեան աշխարհի 

կամենան զթագաւորն խրատել կամ  մեռցնել` նա չկարեն իշխանքն. այլ հրամայէ 

աւրէնքս, որ  առանց այլ թագաւորի եւ հայրապետի չկարեն այնել, քաւէլ թէ այլ 

թագաւոր ու հայրապետ կենայ ու երկիրն առ հասարակ հաւնին: - 82. ապա թէ  

թագաւորն լինա/դրել/,  նա չկարեն ձգել, քաւէլ թէ թագաւորովն – 82.  եւ առանց իր 

ընկերաց չկարեն ձգել զնա – 82.  բայց խրատելոյն կամ զմեռցնելոյն` առանց 

թագաւորին կամ իշխանին չէ արժան այնել – 82.  զի չկայ ամենեւին հրաման 

յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն` քաւել  թագաւորն 

եւ իշխանաց իշխանն – 82.  Եւ այլ ցած շինականք` հեձելվորք ամէն մէկ զիրն 

կարեն դատել, նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել ... ապա հայրենէ փթել չկարեն 

առանց պարոնին: - 83. Բայց վարդապետն չկարէ քահանայի կարգ առնուլ – 83.  

Ապա թէ ուրդի` որ վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն անհանգստութիւն կենայ 

յիրենց մէջն, նա կու տայ հրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ չկենայ – 

84.  յառաջի կանոնքն չկայր /ծն.չկայ/  այս որ կարէ վասն անհնազանդութեան 

թողուլ – 84. Բայց երկու դեհին հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ 

երկուքն մաշեցին` վճար չկայ – 84.  ապա անսուն  զինչ որ լինի`  գլուխքն դառնայ, 

եւ այճն ի կէս լինի. ու վասն արծելոյ կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց` վարց 

կամ այլ աւելի պակաս չկայ: - 84. Եւ թէ  դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ` նա 

պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ  ստուգեն, որ սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85. Եւ 

թէ յառաջ լինայ  ցաւտ դիպել, որ այրիկն չլինայ լսել` նա ի ծնաւղքն դառնայ – 85.  

թէ բժշկի` նա այրկանն է, եւ թէ ոչ` նա համբերէ այրիկն քանի կարէ, եւ տայ զիրեն 

ամէն ինչքն  զոր բերել լինի եւ տուայր չկայ – 85. Բայց թէ իսկի կեցցնւի` որ 

գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել` նա չբաժնէ զիրենք քանց 

մահն: - 86. Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ` նա  դառնայ պռոյքն, 

նոյնպէս եւ տուայրն` թէ այրիկն լինի տուել. ապա թէ տղայ կենայ` նա պռոյքն 

տղային է, չդառնայ – 86. եւ ապա հետ այնոր` թէ այլ իսկի, բնաւ ճարակ չկենայ`  

նա թէ յայրկանէն լինի պատճառն, նա երբ բաժնեն` նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ 

կին, քանի կենդանի կենայ այն որ թողվաւ – 87.  Ապա թէ ի կնկնէն լինի` նա չտայ 

այրիկն մազ մի` ոչ պռոյք եւ ոչ մահր. ու առնու իր այլ կին. ու այն կինն չկարէ 
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առնուլ իր այլ այրիկ` քանի այն այրիկն կենդանի կենայ: - 87. Ապա թէ յայրկանէն 

լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն ... ապա 

թէ ոչ նա չտայ: - 87. եւ հայրն այլ  կին չկարէ առնուլ առանց կնկան հրամանացն – 

87. կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ – 88.  Եւ թէ վասն բոզրածութեան լինի 

անհանգստութիւնն ի յայրուկնաց մէջն, ու այրիկն լինայ բոզրած ու պեղծ,  հայնց 

որ այնոր բանիւ չէ ի կարել ի հուն ելնել որ դառնայ ի տուն եւ բանի, եւ չուննայ եւ 

չկարէ ապրեցնել զկինն` նա կու հրամայէ աւրէնքս որ բաժնեն: - 88. վասն 

բոզրածութեան չկարէ թողուլ կինն զայրն. զի չէ հրամել Քրիստոս, որ կինն զայրն 

կարէ արձակել – 88. Բայց չկարէ այն` որ պատճառաւորն է, այլ ամուսնանալ – 88.  

Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ` նա պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ` թէ ի 

յոր դեհաց է – 88.  Ու թէ չայժենայ ինչ դեղն` նա հային յայրն ու կինն – 89.  ու հաշիւ 

այնեն ընդ իրար` որ դնէ զինք ի տուն ու տայ  զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ 

կին ...  ապա որ ի մէկ տուն չկենան, զի չէ հրամայել աւրէնքս: - 89. Եւ ի վերայ 

ամէնին դնէ զդեղն եպիսկոպոսն. զի այլ ոք չունի  հրաման: - 89. Եւ թէ կինն այլ 

այրկան չկամենայ լինալ` նա ի յոր տեղ ուր  կենայ կինն` նա պարտի այրիկն, որ 

զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ քանի  ապրի – 89. եւ թէ 

ի քրիստոնէութենէն  ելնէ, եւ ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ ի հաւատն, զայս երբ 

ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ` նա բաժնվի իրաւնաւք – 90.  պատեհ է, որ թէ պոմնով 

չլինի շալկել այրիկն զխորթերն` ի մաւր առնուլն, նա  տան զխորթերն ի յազգն, որ 

հանգչին: - 91. Եւ թէ չըղորդի, նա բաժնեն իրաւնաւք, որ ի յայր/ծն.յայլ/ պեղծն 

չերթայ` եւ ի մահն` որ երկուքն մեռնի: - 92. Եթէ այրիկն խեվ լինի ու պեղծ,եւ թողու 

զկնիկն, ու պէտ չլինայ արել իր բնաւ ... պատեհ է ... որ կամ ուննայ զկինն զէդ 

պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ գիր; - 92. նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն 

ի հետ իր կենայ – 93.  Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր կնիկն սպաննէ` նա սպաննելն 

չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. բայց թագաւորաց եւ աշխարհաւոր աւրինաւորաց 

չէ պատեհ զայտ այտցեղ թուլցնել – 95.  ու եփ պսակվի` նա տուժանք չպարտի: - 

96. Ապա թէ չկամենայ` նա կտրեն զձետն: - 97.  եւ ասէ թէ` չգտայ զինք կոյս – 97.  

Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին առնու` որ չկենայ ճար որ ի հուն 

ելնէ, կամ հայնց անգամ` որ չկարէ իր ոք տեվել` նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս 

որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին, ու երբ այլ չկարէ` նա առնու այրիկն 

սալքարուկ մի, ու գրէ ի վերայ – 98.  ապա ինքն այլ կին չկարէ առնուլ, քանի այն 

կինն ապրի: - 98.  Եւ թէ այն թողած կինն այլ այր առնու, ու մեռնի այն այրն` նա թէ 

կամենայ առջի այրն այլվայ առնու զինքն` նա չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին 

հրամանաւք: - 98.  Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն վասն այնոր է 

սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց դատաստան կարէ ոք 

տանել կնկանն` ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. զի չէ մաւրն 

մկրտութիւնն  տղային ընդունած: - 100. կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն  տարի 

եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան,  չհաղորդեն զինք` եւ 
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ոչ ի մահ թողուն եւ ոչ ի կեանք: - 100.  Վասն որ կին առնու եւ չկարէ  այրկութիւն 

անել – 101.  Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել` նա չէ պատեհ 

որ կինն զինք ի փրթման թողու. թէ չէ` կարէ աւրինաւք այլ այրկան լինիլ: - 101. 

Ապա եկեղեցովն կարէ կեցցնել` որ այր չէ – 101. նա օրէնքս դժար կու լինի որ այր 

չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի – 102. և որ չէ փոշիմնացած, նա կարէ 

ամուսնանալ անահ: - 102.  Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս 

աղչկան, եւ առնու հանէ յանձէ` նա` իրք որ կամաւք է լել` նա տուգանք չպարտի – 

102. Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն` նա անձն ընդ անձին տուժի, թէ  ընդ 

հայրն չհաշտի եւ ընդ եկեղեցի: - 103. Վասն որ նոր կին առնու` ի պատերազմ 

չերթայ – 103. Կու հրամայէ աւրէնքս` մարդ որ  նոր կին լինի առել, նա ի կռիւ 

չերթայ ի հեծել, որ  տարաժամ սուգ չլինի կնոջն: - 103. Եթէ իրիցու խնամութիւն 

հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն` համարձակ ձեռնտալով` նա չկայ  հրաման, որ 

վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին` նա կարէ փոխել 

զձեռնտվածն – 104.  Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ` թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, 

առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի. զի`  թէ մտեն ու  յետոյ  փաւշամնին նա այլ  չկարեն 

ամուսնանալ – 104. Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի` նա  կինն չկարէ բնաւ 

այլ այրիկ առնուլ պսակով – 104.   Վասն թէ չէ պարտ բաժանել իրիցու ձեռնտվածն 

– 104.  եւ այրն որ չէ փաւշամնած` նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 104.  Կու 

հրամայէ աւրէնքս` պսակ որ տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին պակաս 

լինի` նա չէ ընդունած այն պսակն – 105. եւ երբ զիր հասակն առնու, որ ԺԵ տարին 

լինի` նա կարէ թողուլ զկինն ու  ասել, թէ ես չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105.  

նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն, ու երեշխաւոր տայ որ 

այլ չայնէ, եւ ապա  հաշտեցնեն զիրենք: - 106.  եւ ինք զիր կինն առնու անպատճառ, 

քաւէլ թէ չլինի եկեղեցոյ կամ: - 106. Ու թէ ատէ զնոյն կինն` նա չկարէ ուննալ զինք 

զէտ ծառայ – 107.  ու չպիտի զառողջ  սերմն` որ ի հաւրէ լինի մնացել` ի 

յախտաժէտն խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 107. Նոյնպէս եւ զմունջն 

ոչ է պարտ ամուսնացնել բնաւ, զի տսայ չհանէ ի հուն: - 108.  Բայց թէ կտրիճ 

չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի տունն` նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին – 

108. Բայց երբ որդի չկենայ` նա անճարկութեամբ դստերքն այսցեղ ժառանգեն,  երբ 

հայրն չայնէ դիաթէկ.  ապա թէ դիաթէկ այնէ` նա զինչ գրուաւ ի հաւրէն` նա 

յայնոր  այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109. Բայց ի վերոյ գրեալ 

ժառանգութիւն դստերացն` հաւրեղբարք  եւ հաւրեղբաւրորդիք չունին բաժին, երբ 

դուստր կենայ: - 109.  եւ թէ այսոք չկենան` նա ի հաւրեղբայրն եւ ի 

հաւրեղբաւրորդիքն ի չորս երեսքն յիշվէ  հայրենէտրութիւնս: - 110. Բայց թէ 

կտրիճին թոռ կենայ` եւ  ուրդի, որ թոռինն հայրն չկենայ, նոյնպէս եւ թէ 

յաղջկանէն կենայ թոռ` եւ մայրն չկենայ` նա թոռունքն ժառանգեն -  110-111. Ապա 

թէ  թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն` նա որդի եւ դուստր ի մաւտ է  քան զթոռն ի 

ժառանգութիւն. եւ այլ ի յետ ի յիր յազգն երթայ. եւ թէ  այսոք չկենան` զոր գրեցաք: 
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- 111. Ապա թէ թոռունք չկենան` նա երբ հայրն կենայ` նա հայնց ժառանգ է հայրն 

որդեցն, զէդ որդիքն հաւրն անդիմադարձ – 111. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի 

առել, եւ  չկենայ  տղայ` նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան 

այրկանն – 111. Այս ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած, որ թէ  դիաթիկ չայնէ 

/ծն.չանէ/ հայրն – 112.  Բայց չէ իրաւունք, որ  զհարսնից ծախքն ի յորդից բաժինն 

հաշվին. ու թէ չկենայ առել կին որդին` նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն 

ի յետ հանեն – 112. Վասն հարց, որ չսնցնեն զորդիքն – 113.  այն հայրն` որ շան 

պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցնէ ու ի չափ հասակի բերէ ... նա 

դատի յԱստուծոյ: - 113.  նա չէ ընդունելի առաջի Աստուծոյ եւ նզոված է: - 114.  Կու 

հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով` թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն` նա 

մեռանի, կամ անարգէ կամ բամբասէ` մեռցի, քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ 

իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար, եւ իր ծնաւղքն եւ որ  տեսանն չհամարեն ընդ 

սգայութենէ` թէ չէ, որ ի դարպսու դատաստանն ելնեն ծնաւղքն` նա  անհնար է 

իրաւնաւք մեռնի: - 114. Եթէ որդին ի վնաս բռնվի`հայրն իրք չպարտի – 115.  Եթէ 

որդի` որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի` նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ 

բռնվի, եւ ոչ եղբայր վասն եղբաւր. հայնց որ, դեռ թէ հայրն կամենայ զինք դատրան 

տալ որդւոյն ի մեղանքն` նա չէ պատեհ առնուլ – 115.  ապա այնոք որ յառջեւ լինին 

ծնած` ազատ են, մահ չպարտին – 115.  Ապա թէ դնես, դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր 

իմայ խրատուս; - 116. բայց ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել – 116. 

Գրած է յաւրէնքս, որ թէ  ոք գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք 

շահի` նա  տէրն որ կորոյս, թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի 

դարպաս երթայ ու դարպսով առնու, նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ զոր կորոյս, ապա 

ու  զյիմեցնելոյն զխաստն վճարէ, զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ – 117. Եւ թէ 

ունաւղն իրացն ուրանայ ու  ասէ` թէ չէ, իմ է, հանչաք որ տէրն  իրաց ի հարկ 

ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ – 117.  Եւ թէ լինի որ 

տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ 

կամ արա զինա բանն` զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ` նա չպարտի ճորտն իրք, 

պարոնին է մեղանքն` որ զվզենն վճարէ: - 118. Վասն որ զայրի կնիկ չէ պատեհ 

գրաւկնիլ առանց դարպսու – 119. Եւ  այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ 

չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց – 119.  զի չէ թէ ուժն զոր կու այնէ` այն կնկանն 

է, այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ ամէն այրի ի դարպսուն պահն է: - 119.  Եթէ ոք 

մի տուն վաճառէ ... նա յիր պոմանն  թող լինի իր վճարն. եւ  չէ չլինի, ու տարի մի 

յիմէ` նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ զնորա` զինչ որ տուել 

է`  նա դարձցնէ: - 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ` 

նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ  դարձցնէ, քաւել թէ  

տիրոջն կամաւք լինի յիմելոյն պոմանն: - 120. Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն 

պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ լինի հաստատած, որ չլինի գողունի ... կամ որ ի 

գետ նստի  եւ չանցնի ընդ կարմուջ` կամ հաւկուր` կամ քշտան` կամ հարուն: - 
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121.  Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ 

լինի ... որ չլինի արատաւոր ... եւ ոչ գողունի – 121. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ 

վճարել, նա ի վճարն կարէ  առնուլ զիր հողն այլվայ – 122. զի ինչվի յեօթն  տարին 

կարեն փնդռել ազգականքն` դարձցնել եւ կամ վճարել, եւ եօթն լուկ գրեցաք. թէ չէ 

յորդից յորդիք, կամ վճարի գինն թխթով եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123.  

Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի` նա ի գնողէն ի վայր երթայ, կամ 

վճարէ զպակասն. զի խաբէութիւն չպիտի: - 123. Ապա թէ աւելի լինի կոճակն` նա 

գնաւղին բախտն է, չդառնայ: - 123. Եւ թէ գնէ ի  հայնց ժամ, կամ ծախէ ծախաւղն, 

որ չուննայ ելումուտ, նա անցած լինի, նա երբ ժամն գայ` նա ի ծախաւղն դառնայ – 

123. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ` նա թէ  

գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 125.  

ու ի հետ Ժ աւուրն, երբ զգինն վճարէ` նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ բնաւ: - 125.  

Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով` նա 

այլ չկարէ փաւշամնիլ – 125. Եւ արատն այսոքիկ են` որ քըշտան լինի, կամ 

հարուն, կամ աւեր ծածկած ի մարմինն` որ մէկայլն չկարենայ ի ժամն տեսնուլ – 

126.  Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ գնաւղն զիրքն, եւ ի ծալն կենայ աւերն` նա 

գնաւղին է. զի է՞ր չէր ի հայիլ զգումաշն: - 126.  Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի 

նզովիցն Աստուծոյ վախէ ու զիր իրացն նա է զարատն, եւ յայնկից ի վեր չկարէ 

գնաւղն դարձցնել: - 126. եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք դարպայի 

քըշտանացն` նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն – 127. բայց ուր ծախ չլինի` 

նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ – 127.  Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ չկայ եւ 

ոչ մուտք` քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128.  Բայց թէ 

ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն` նա գող է – 128.  զի թէ կամաւքչլինի` նա 

թէ և թուխթ ու ձեռնգիր լինին տված` նա ըղորդ  ժառանգութիւնն չխանծրի – 128.  

Եւ թէ ողջանայ  հիւանդն, նա չէ բռնած ի յայն – 130. եւ  զխոստմունքն չկարէ 

պակսեցնել` զԱստուծոյ ուխտն. զի չէ պատեհ: - 130. Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, 

եւ առ իրար շատ լինին կեցել այրուկինք` նա զոր լինի հոգւոյ կնոջն` լինի 

տիաթկովն, եւ որ չլինայ` նա կնկանն յետմնացացն է: - 131.  Եւս առաւել թէ քիչ 

լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ` նա ամէնն  դառնայ, եւ այրկանն 

ի հաւն բաժին չկայ: - 130.  Բայց թէ մէնակ ժամնէ մահն, հայնց որ դեռ կինն չլինի 

/ծն.չլինա/ գիտացել` նա ոչ կինն իրքն  այրկան է, եւ ոչ այրկանն կնկան: - 131.  

Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն` մաշի ի յերկու դեհացն` նա չկայ 

վճար: - 131. Եւ թէ իսկի տղայ լել լինայ ի մէջն` նա` թէ ու  մեռել լինի տղայն, նա 

այլ չդառնայ իրքն յետ, այլ այրկանն է – 131. Բայց դարձ իրացն թէ լինի` նա 

հարսնից ծախքն չդառնայ, եւ ոչ  յիշուի բնաւ: - 131.  Վասն ծառայից եւ որ չկարէ ոք 

զծառայն ժառանգ դնել – 132.  Յաղագս ծառայից ... որ չկարէ ոք ծառայն 

ժառանգեցնել, քաւէլ թէ պարոնին եւ եկեղեցոյն կամաւք. եւ ոչ երէց այնել չէ 

պատեհ: - 132.  Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա  
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չկարէ արգելել. բայց ծառայ է հետ մկրտութեանն, որ չկարէ բաժնիլ յիրմէ: - 132-

133. եւ թէ չառնու ու ազտէ` նա երբ հանչաք մի ծառայէ զինք որ զիր գինն արժենայ, 

նա իրաւունք ազատէ ի ծառայութենէն: - 133. Եթէ ոք զիր դուստրն վասն 

աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի` նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք. բայց 

չկարէ յանաւրէնքի ծախել – 133.  Բայց թէ ի զարկուց ժամն չմեռնի, ու երկու աւր 

ապրի` նա այլ տուգանք, չտայ թէ յետեւ մեռնի – 134.  Ապա թէ տաճիկ լինի,  ու ասէ 

թէ`ծախէ զիս` նա թէ զիր չաք գին բերէ` նա տայ. ապա թէ չբերէ` նա իր է: - 134.  

ապա թէ մեռնի ի դուրս` նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ – 134.  եւ թէ չուննայ` 

նա զայն վզենն դեկան վճարէ: - 135.  ու թէ չգտնվի /ծն.չգտվի/ ` նա ի  յերդումն է եւ 

ի կիսավճարն – 136. Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն 

թէ հան զինքդ ի քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ` նա քարկոծեն զինք եւ 

զիւր տէրն – 136.  ապա թէ այլ չլինայ քշտել` նա զանասունն մէն քարկոծեն: - 137. 

Նոյնպէս եւ թէ անսունքն զիրար սպաննեն, նա թէ ասցած լինայ նորա` թէ բռնէ զքո  

անսունն` քշտան է, եւ նա չլինայ /ծն.չլինի/ բռնել` նա զայն անսունն ի սպանծին 

տէրն տան – 137. ու թէ չլինի ասած` նա ծախեն զքշտանն, եւ ի կէս այնեն  ընդ 

երկուքն: - 137. Եւ թէ տէրն  չյայտնի /ծն.յայտնի չլինի/  սպանծին` նա չկայ այլ 

տուգանք – 139. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ  

աւրէնքս, որ  ուտելն եւ խմելն չէ քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 

142. եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ զայդ այնէ, մանաւանդ քահանայ կամ 

եկեղեցական. եւ որ այնէ` նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն 

այնէ – 142. նա չէ արեան պարտական, այլ գովելոյ եւ աւժիթք  տալոյ է արժան: - 

142. բայց կարգ չկայ` որ  քաշէ, եւ ոչ տուգանք ի դարպասն` վասն սպաննութեանն: 

- 143. նա չկորսնէ /ծն.կորուսանէ/  զերիցութիւնն – 143.  Եթէ ոք զտղայ որ վասն 

բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ` կու հրամայէ 

աւրենքս որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք ... ապա ինքն յայնցեղ մահով 

մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ 

կողոպտեն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ վասն 

այն մեռելին` նա չմեռանի /ծն.զմեռնի/ - 144. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր 

վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի, հայնց որ հաւնի իրաւանց տէրն` ու ինք խրատվի, որ  

այլ չայնէ խումրութիւն: - 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ մարդ  ուժ այնէ 

տառպել` մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ` կամ կտրէ, ու գայ 

դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ – 145. Եթէ մարդ դատած լինի ի 

մահ  վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ 

մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք – 146 Արուեստաւոր, որ զումեք վարձ առնու, որ իր 

իրք շինէ կամ կապլով բան այնէ, ու չայնէ /ծն.զանէ/ զբանն հայնց զէդ, որ պոմանն 

լինայ, ու չհաճեցնէ զինք, կամ դարձնէ զվարձն եւ զնիւթն զոր առել լինայ` ի լման,  

եւ նա զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին տեսովն առնու: - 146.  Եւ թէ չարկամ 

յիշվէ կամ ծեծէ ու տանի` նա չտայ վճար: - 147.  Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ 
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կամ հասարակաց այրեցմանէ` ու այրէ` նա չտայ վճար – 147. Եւ թէ գող գողնայ, եւ 

ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն էլ լինան գողցել` նա անպարտ է` չվճարէ պահաւղն 

– 147. Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, չտայ վճար – 148. 

Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ` վարձ առնու եւ բանի` նա չտայ վճար 

ունէ տէրն: - 148.  Եւ թէ զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ` նա  չտայ վճար: - 148. 

մարդկային ազգս շատ ազգեր են, եւ են, որ ազատք են ու հեծելվորք, եւ են որ չեն – 

148. Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ /ծն.չլինի/  իր գործ եւ 

չլինայ յինք կրթած, ու վնասի` նա այն պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Այն, որ 

զիր ընկերն ի  պատերազմ ընդ խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ 

կռուին ընդ իրար, նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք – 150. Եթէ ոք նոր գեղ 

շինէ` նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով բաժնել – 151. Բայց թէ աւերակք 

լինի ու շինվի` նա զիր հին ճանչած սինաւռն ուննայ, եւ կամ նոր դնեն` հայնց, որ 

այլք չզրկվին, ինչվի լցվի – 151. Եւ թէ ինք լինի յաւժարել, կամ հռոգվոր լինի այն 

բանին` նա չկա մեղ – 152. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ 

զգուշացնէ պարոնն ու ասէ` թէ` զիտայ պատրաստ  արայ, ու նա չայնէ /ծն.զանէ/,  

ու վասն այնոր վնասի` նա անպարտ է: - 152. Մեծ բան է բժշկութիւնն ի ստածումն 

մարդկան, եւ շատ սպաննութեններ կու լինի ընդ խալատն. եւ է որ կամաւք, եւ է որ 

չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու այնով սպաննէ – 153.  Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ 

հարկ հանդիպի ցժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն – 153.  որ թէ այլազգի 

կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց ուրախնայ ընդ 

սպաննելն ... նա  կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156.  Նոյնպէս եւ թէ յոչ 

կամայ լինի, եւ չարկամ չլինի, եւ որ խնդայ` նա դեռ կամաւոր է համարած – 156. 

Նոյնպէս լինի եւ ապաշխարութիւնն, թէ ի դատաստան չընկնի – 157. թէ ու սիրով 

լինիվնասն` նա դեռ չէ պատեհ  ի փրթման թողուլ – 158. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ 

ով նոր տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր 

չընկնի ու մեռնի. թէ չէ` արեան տէր է, եւ յամէնն զինքն վճարէ: - 158. Ապա թէ 

չարկամ յիշաւ այնէ, ու տանի զամըննին եւ առնաւղին  այլ ի հետ` նա չպարտի 

վճար – 159. նա չտայ վճար: - 160.  զի զվարձն վասն այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ 

կորսնէր, եւ այս հայնցեղ, թէ զգողն չգտնուն: - 160.  Եթէ ոք ի փոխ տայ` նա վաշխ 

չէ պատեհ որ առնու – 161. զի թէ հայրն մեռել լինի` նա որդիքն բնաւ վաշխ 

չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161. Բայց դատաստանն բնաւ չունի քաւութիւն եւ 

ոչ խղճալ մեղանչականին: - 161. Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք, որ  

արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն 

մոռնայ ու ի յետ ձգէ ի մտաց – 162. եւ թէ չքշտէ, ու համբերէ եւ գայ ի դատըստն` նա 

զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. Եւ չէ ի հրամել աւրենքս որ մէկ 

վկայի ավտան ի վերայ մարդոյ ասացած իրաց –163. Եւ թէ ի խոստովանութիւն 

երթայ` նա կանոնքս կու հրամէ` որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ – 163.  Նոյնպէս եւ թէ 

ոք գրաստ գտնու փրթած` նա պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ – 163. Ապա թէ 



640 
 

չայնես զպէտ ու մեռնի` նա որ տեսաւ ու չարար պէտն նա վճարէ: - 163. Եթէ կենաս 

ու հնձես` դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի հետ չհընձես – 164. 

Եթէ յայգի մտես` որ քո չէ` նա դու փորովդ կեր, քեզ հալալ է: - 164.  նա թէ 

յուղարկաւղին ատորցնելոյն լինի լել նա պատռեցնաւղին մեղ չկայ – 165.  զի յիրմէ 

չէր այլ ի չարէն – 166.  նա թող պատրաստի որ չթուլացնէ Աստուած – 167. բայց 

խոզի պատ չկայ որ կարէ արգիլել զինք: - 167. Բայց թէ արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ 

փրթուցած լինայ ու այնէ վնաս` նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն 

հնկակն: - 167. Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն` 

որ անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: 168.  Ապա 

թէ վասն ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա արտի պատ չկարէ լինալ – 168.  եւ թէ 

ուտելոյ չլինայ /ծն. չլինի/` նա նոյնն է – 169.   եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ առել ու 

ասցել է նա չտայ տուգանք, ու թէ տայ` նա խիստ քչիկ: - 169. Բայց են այլոք, որ ոչ 

արտ եւ ոչ  այլ իրք բնաւ չունին եւ էութեամբ կու ապրին – 169. զի  ամէն աշխարհս 

անասնով մէն չկարեն  ապրիլ զէտ զթուրքմանն – 169. նա պիտի զհայնցեղն 

ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել, որ զանասունքն հայնց պահեն` որ վնաս չայնեն /ծն. 

չանեն/ - 169. Բայց ի վերայ ամենայնի` խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք 

արգելել – 169. զի շէնն այնոց անշինութեամբ պահվի եւ գոյանայ լիութեամբ այս 

երկու իրաւքս, որ չտան թոյլ որ ոք  յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղ շինել 

կամ  նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 170. վասն զի ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ ինչ չկարեն 

գոյանալ բնաւ. ու երբ ձիանն ու  խաշինքն չլինին` նա ոչ սինաւռնին կարեն 

գոյանալ բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ – 170.  Եւ զայս իրաւամբք գրեմք, որ թէ զայն 

գեղերոյն, որ  ի յամայիցն լինի շինած` որ զարտերն կամ զայլ իրք, որ երմակն եւ 

գոմըշնին կամ խաշինքըն ուտեն` նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. Եւ մէկ 

պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ` նա երկուքին լինի. եւ այնով արձկնայ շէնն, ու  

արգիլել բնավ  չէ պարտ, կամ տեղ որ այգի չէ` նա խնայել դնաւղացն. նոյնպէս եւ 

զտան որմունքն չէ պարտ եւ զայլ այսպիսիք: - 171. Զջրաղացպներն կու հրամայէ 

աւրէնքս` որ հատուկ եւ հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ 

չաւիրեն զաղունն. ու թէ աւիրեն` նա դարպասն պարտի, որ պատժէ, եւ դուպլ տայ 

վճարել զաղքատաց վնասն, ու չհարկին վասն կապլուն եւ շահուն: - 171. եւ թող 

այս հաստատուն մնայ` որ  չզրկեն զիրար – 172. Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց 

իրք մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ  և ոչ յիւր ուժոյն 

մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. Բայց չէ իրաւունք, որ զվճարն ի վարձէն կտրեն – 

173. Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ 

չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն – 174. 

ՉԱՐ – եւ ձեռաց իմովք աշխատեցայ եւ փոխեցի զսա ի չար եւ ի դառն ժամանակի: - 

4. Զամէնն զինչ որ աստէն գործէք` դուք անդէն  գտանելոց էք` թէ չար եւ թէ բարի: - 

15. Եւ պատրաստել պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ բարեգործութեան բանն ի չար  

չդառնայ – 25. եւ  կէսն չար կենան ... ու կէսն  բարի – 29. Եւ կենան երկեղած 
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յԱստուծոյ, եւ զամէնն ի բարին յորդորեն եւ զչարն լռեցնեն: - 37. եւ հրամայեաց որ 

ամէն մէկ զիր բաժինն առնու ուրախութեամբ եւ սիրով, հայնց որ աշխարհականքն 

անգէտքն  զբարին տեսնուն ու ուսնին ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն – 46. Եթէ ուրդի, որ 

իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ ... 

նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 92.  մի' առնէք ումեք, 

չար փոխանակ չարի: - 144. եւ ապա յանկից ծնանի այլ մեծ չար /ծն.չարն/, 

տուրտվութիւնք եւ սուտ երդմունք եւ այլ բազում չարիք: - 162. զի յիրմէ չէր այլ 

իչարէն – 166. 

ՉԱՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ – եւ ինք ի յիր վերայ չթողու զշալակն եւ զպարտք` որ 

փախչին եւ փրկին իչարագործութենէ եւ ի հերձուածաւղաց: - 39. 

ՉԱՐԱՄԱՀ – վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան 

սպաննէ` նա զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95. 

ՉԱՐԱՉԱՐ - կին` որ  զիր այրն` որ իր գլուխ է` ջանայ սպաննել  վասն իր 

բոզութեանն` նա պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 95. ապա այն որ 

զիր այրն սպաննէ` այլ զի՞նչ կրէ  քան զչարաչար մահն  արդար իրաւամբք: - 96. 

ՉԱՐԵԼ – Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ 

գաղտուկ, նա թէ երէցն դատըստնի` նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն 

վզենն: - 55. Ապա զայս խրատ կու տայ` որ չնայի ոք ի յայնոց, որ քան զինք ի վեր 

լինան ու նախանձով չարի,  ապա ըստ ինքն ի վայր հայր յայլ ցածերն եւ փառք տայ 

Աստուծոյ ու զիրն, որ  ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի: - 65. 

ՉԱՐԻՔ – եւ որ այլ աւելի է` նա պեղծ է եւ ագահութիւն եւ պատճառ ամէն չարեաց 

– 142. եւ ապա յանկից ծնանի այլ մեծ չար, տուրտվութիւնք եւ սուտ երդմունք եւ այլ 

բազում չարիք: - 162. 

ՉԱՐԿԱՄ -  Եթէ երթայ թագվոր ի յիշաւ ի չարկմու յերկիրն, նա ոսկի` զինչ շահին` 

թագվորին է – 11. վասն զի թէ զայտ թուլութիւնդ ուննան կաննին`  նա շատք 

մեռնին ի կաննոյ ձեռաց, ու առաւել հեծելվորքն` որ ուննան զգրաւղին ահն ու 

զչարկմուն /ծն.զչարկամուն/ - 95. Վասն որ չարկամ յիշվէ ու իրք տանի – 118. Եւ թէ 

ոք չարկամ յիշվէ ումեք իրք տանի ... նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն իրաց տէր, 

որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն է իրքն` նա առնու 

անյապաղ զիր իրքն – 118. Եւ թէ չարկամ յիշվէ կամ ծեծէ ու տանի` նա չտայ վճար: 

- 147. Բայց թէ կրակ ընկնի իչարկմէ կամ հասարակաց այրեցմանէ` ու այրէ` նա 

չտայ վճար – 147. Նոյնպէս եւ այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենայ ոք` թէ զչարկամն 

կու սպաննէ ու զընկերն քշտէ եւ սպաննէ: - 155. Նոյնպէս եւ թէ յոչ կամայ լինի, եր 

չարկամ /ծն. չարակամ/ չլինի, եւ որ խնդայ` նա դեռ կամաւոր է համարած – 156.  

Ապա թէ չարկամ յիշաւ այնէ, ու  տանի զամըննին եւ եւ առնաւղին այլ ի հետ` նա 

չպարտի վճար – 159. 
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ՉԱՐԿԱՄՈՒԹԻՒՆ – Էթէ ոք  կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ  տեսնուն 

աղէկ թէ վասն է՞ր արար` չարկամութեամբ /ծն. չարկմութեամբ/  արար եւ կամ թէ 

ի՞նչ ցեղ – 135. 

ՉԱՐՈՒԹԻՒՆ – Բայց վայ` որ զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան – 36. եւ 

թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան` նա զվզենն վճարէ ու կամ զինքն այրեն – 135. 

Եւ ի վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք 

վասն չարութեան վնասէ, նա վճարէ` յիր քսակէն: - 148. նա ի լման վճարէ, բահրակ 

թէ վասն չարութեան լինի այրել: - 152. Ապա թէ տղայ լինի` նա ի  հասակն հայել 

պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ. եւ 

չարութիւնն ու ի յոխն` եւ կամայն եւ ի յոչ կամայն – 157. Ապա թէ վասն չարութեան 

լինի` նա պեղծ է – 159. 

ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ -  ու զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն – 54. 

ՉԱՓ  - Եւ ինչ շահ կենայ ... ըստ իրենց մարդաթըւին չափոյն ի յիրենց վերայ 

բաժնեն: - 12.  Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ յիր չափհասակին է` ի ԺԵ տարին, 

եւ զիր անձն ի կուսութիւն պոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել, նա ընդ այն է 

համարած, որ երկու կին լինի առել, եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 

61. այն հայրն` որ շան պէս զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ, եւ չսնուցնէ ու 

իչափհասակի բերէ ... նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Պարտ է գիտենալ, որ 

զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս` պարոնութիւնն 

սահման է զիրաւունքին` զչափն /ծն. զչափ/ եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս  - 126. 

Բայց այնոց որ զկշիռն կամ զչափն աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին վճարեն – 127. 

Եթէ ոք զիր անսունքն թողու որ երթայ զայլոց  արտ ուտէ կամ զայգի` նա չափին 

չուանով զկերածն, եւ այն չափովնի յիւրոյն  տան – 135. նա իրաւունքն այն չափով 

/ծն. չափովն/ տայ իր: - 162. բայց ի վերայ մեղացն չափուն  տան զապաշխարանք 

ընպել: - 163. 

ՉԱՓԵԼ -  նա չափին /ծն. չափեն/  չուանով զկերածն  - 135. ու չափեն թէ ի յոր շինու 

ի մաւտ է սպաննածն – 139. 

ՉԱՔ – բայց մենք ի յայս արտաքոյ սրբոյն կանոնացն չաքմի այլ  յաւելցուցաք 

հարկաւորապէս: - 72. նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ 

չաքմի իր, որ այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. Զայս ի կանոնքս չաք մի 

գրեցաք – 73. վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ պոմնով,  եւ տայ` 

թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու  տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս` ինչվի  հանչաք մի  ժամ 

– 129. Ապա թէ տաճիկ լինի, ու ասէ թէ` ծախէ զիս` նա թէ զիր չաք գին բերէ`  նա 

տայ – 134. Նոյնպէս եւ թէ լողնալն զիրար խողդեն ի մխելն` նա պատեհ է որ ի 

հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն – 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն` եւ գրաւով 

ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի  չաքն հային 

– 140. նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ, ապա չաքմի տուգնել պիտի, որ 

պատրաստին ի բան: - 158. Նոյնպէս եւ կոտրածն ու խոցն` իչաքուցն ի վերայ 
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երթայ եւ տուգանքն – 158. նա յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի ծառին տէրն, 

ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր  չաքն բեր տայ: - 161. նա պատեհ է որ աղէկ իմանան 

զպատճառն ... ու զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն թէ յոր չաք էր – 165. ապա թէ 

յաղփրթութենէ լինի` նա այն ի դատաւորին խեղճն է` որ ըստ մեղանացն չաքուցն 

/ծն. զքուցն/ տուգնէ զմեղկանն – 165.  որ թէ լաւնայ` նա իր չաք մի կարք դնեն ըստ 

ուժոյն – 166. Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց` քաղքնոյ եւ բերդերոյ` եւ զգեղերոյ 

/գրքում` զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ  գրով ամըրցնել. եւ յայն պահել զուժով 

գեղերն ի յիր չաքն ու  զվատ ուժն յիրն` ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ  

պատեր – 170. 

 ՉԱՔ ՄԻ   -  Տե'ս    ՉԱՔ 

ՉԳԷՏ – Եւ թէ` ո՞վ գիտէ` ընդ չգէտն /ծն. զգէտքն/ լինայ լել, նա տեսնուն` թե հայնց 

որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն` թե ոչ. եւ ի յայնոր  վերայ այնէ, զինչ 

Աստուած իր ցուցնէ – 60. 

ՉԷ ԹԷ    -    Տե'ս   ԹԷ 

ՉԷՔՈՒՉԷՔ -  Եւ ընդ այս ըղորդ անցնել`  այլ չէքուչէք չէ պատեհ առնուլ ավելի ի 

հարկատվացն: - 13. 

ՉԺԴ – Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի  դժւարաբառ եւ 

յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս ի թըւականութեանս 

Հայոց ՉԺԴ ամին – 4. 

ՉԻ – Չի տալ հրաման աւրէնքս` որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն – 25. որ 

չի լինի ընտրաւղութիւն առաջնորդացն որպէս սահմանած է – 27. 

ՉԻՔ – Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի 

հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար  առնուլ. թե  չիք, քակվի շէնքն – 56. 

ՉՈՐ – Ապա երբ խիստ թոյլ տվի` նա չոր հաց, կամ ի նշխարէն թող լնու զիր 

պէտքն: - 80. 

ՉՈՐԵՔԿԻՆ – Եւ հետ այսոց արհիեպիսկոպոսն են, որ Դ կրկին հագնեն 

զոնիփորոնն եւ չորեքկին նափորտ ի վերայ: - 65. Բայց այնոց որ զկշիռն կամ 

զչափն աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին վճարեն – 127. 

ՉՈՐՍ, ՉՈՐՔ -  եւ այս չորս աթոռոց մեծութիւնն եւ հարկիքն ըստ աւետարանչացն 

են սահմանած չորս: - 57. Եւ այլ հրամայէ աւրէնքս, որ այս հայրենէտրութիւնս ի 

հաւրն դեհաց ինչվի չորս երեսքն յիշվէ – 110.  թէ ոչ որդի կենայ եւ ոչ դստերք եւ ոչ 

ի նոցանէ թոռունքն` նա յեղբայրն եւ յեղբաւրորդիքն հասնի, ինչվի յիրենց չորս 

երեսք թոռունքն. եւ թէ այսոք չկենան` նա ի հաւրեղբայրն եւ ի հաւրեղբաւրորդիքն 

ի չորս երեսքն յիշվէ հայրենէտրութիւնս: - 110. Բայց թէ կարգած եւ բաժնած 

դստերն լինի ժառանկ` նա հաւրեղբայրն մէն ի չորք բաժնէ զմէկն առնու, եւ ոչ 

հաւրեղբաւրորդիքն: - 110.  Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ 

տղայ` նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն – 111. նա 

պատեհ է, որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն որ սուտ ուրացաւ եւ հանչաք չորս ի 



644 
 

դարպասն տուգանք տայ: - 118. Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ` նա թող չորս 

կրկին վճարէ – 150.  նա զինչ աժենայ անասունն` նա ի չորս բաժնէն մէկն է 

տուգանքն – 169. 

ՉՈՐՍՏԱԿ, ՉՈՐՍ  ՏԱԿ – Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ` նա չորստակ 

վճարէ զտէրն իրացն – 150. Ու թէ անցնել տայ ընդ քարն` միատակ վճարէ տէրն 

ապա թէ գողնա` չորս տակ – 171. նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 172. 

ՉՈՐՐՈՐԴ – Եւ չորրորդ դասք եպիսկոպոսունքն են – 66. Չորրորդ դասք 

պրաւքսաւտորայն է, որ երկթի ասպրնի շալկեն: - 68. 

ՉՈՐՔ   -     Տե'ս   ՉՈՐՍ 

ՉՈՐՔՈՏԱՆԻ – Վասն գրաստնոյ եւ ամենայն չորքոտանեաց գնելոյ – 121.  Եւ 

անասնոց չորքոտանեաց վաճառն  պատեհ է, որ երեք վկայից  առջեւ լինի 

հաստատած – 121. Եւ այս ի վերայ մեծ անասնոցն ու երմկի եւ խաշանց եւ 

ամենայն չորքոտանեաց  մէկ երթայ: - 174. 

ՉՈՒԱՆ  -     Տե'ս   ՉՎԱՆ 

ՉՎԱՆ, ՉՈՒԱՆ -  Եթէ ոք զիր անսունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ 

զայգի` նա չափին չուանով զկերածն, եւ այն չափովն ի  յիւրոյն տան – 135. Վասն 

որ անսուն փաթըթվի ընդ չվան – 163. Եթէ ոք զմարսոյ անասուն տեսնու ի չվան 

փաթըթած կամ ուրեք փակած կամ ընկած կամ կոտրած` նա զէդ իր անձինն է 

պատեհ սրտացաւել ու  խալսել զինք: - 163. 

ՉՔԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - եւ նեհ դնեն ծախուն զպատեհվորն ի վերայ չքաւորութեան  

տարոյն եւ լիութեանն – 128. 

  ՉՔԼԵԼ – Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ  գայ, նա թէ վկայք աղէկ 

վկայեն, որ  իւր բանիւ չքլեալ  եւ ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

                                      Պ 

  

  

  

                                                                  

ՊԱԶԱՐ -  Պարտ է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ 

ի դուրս` պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին` զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն 

յայսպիսեացս – 126. / տե'ս նաև ԲԱԶԱՐ/ 

ՊԱԽՐԷ – Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ 

վնաս զինչ ու լինի` նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. 

ՊԱԿԱՍ – ու վասն արծելոյ կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց` վարց կամ այլ 

աւելի պակաս չկայ: - 84. զի գրել է որ մեռնի, կամ ի պակասն զձեռն կտրեն – 96. 

Կու հրամայէ աւրէնքս` պսակ որ տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին 

պակաս լինի` նա չէ ընդունած այն պսակն – 105. նա պակասն ի յայնոր քսակն է, 

որ կորոյս – 117. Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի` նա ի գնողէն ի վայր 
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երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123. Եւ զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ դրամ 

հարթեն` անխեղճ առ պարոնութիւնն` զձեռք կտրեն ի պակասն: - 127. եւ թէ 

կոտրի կամ խոց լինի` նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինք տայ, եւ զկերակրոյն ու 

զպակասն ի յիր բանն վճարէ: - 157. 

ՊԱԿԱՍԵՑՆԵԼ - Ու որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իր պակասեցնէ` նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի – 38. 

ՊԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆ - Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի 

եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ  յաւեր եկեղեցու քար առնուլ. թե  չիք, քակվի շէնքն եւ 

կամ փիրիսկոպոսովն լինի ի պակասութիւնն /ծն. պակաս/: - 56. 

ՊԱԿՍԵԼ -  Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ 

եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ` թէ իսկի պակսէ` նա զամէնին վճարէ Աստուած 

յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն` թէ  զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38. 

ՊԱԿՍԵՑՆԵԼ – վասն այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն 

բնաւ – 20. եւ վասն շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ ոչ զեկեղեցականաց իրաւունս 

տայ պակսեցնել – 21.  այլ չկարէ պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր /գրքում` յին/ 

ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: - 21. ապա թէ դիաթէկ  այնէ` նա զինչ  

գրուաւ ի հաւրէն` նա յայնոր այլ ոք չկարէ յաւելցնել եւ կամ պակսեցնել: - 109. 

Նոյնպէս եւ թէ անսուն կոտրէ կամ կորսնէ կամ պակսեցնէ` նա վճարէ  119. եւ 

զխոստմունքն չկարէ պակսեցնել` զԱստուծոյ ուխտն – 130. 

ՊԱՀ – Եւ զհինկ պահուն աղաւթքն եւ զսաղմոեսերգութիւնսն կատարեն 

անուշահոտ խնկաւք: - 37. Բայց պարտ է գիտել` որ երկրին բնակիչք ի պարոնին 

պահն են – 97. նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն 

ընդունելութենէ եւ իպահէն ի դուրս մնան – 100.  վասն  այնոր որ ամէն այրի ի 

դարպսուն պահն է: - 119. Վասն որ մարդ իրք տայ ի պահ եւ գողնվի – 136. Եթէ ոք 

մարդոյ իրք տայ իպահ, ու գողնվի` նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի 

հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի 

պահ տվածն`  վասն յիմելոյ` նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. 

Վասն որ զիր անսունն ի յիր ընկեր իպահտայ – 160. Եթէ ոք զիր անսուն ... ի յիր 

ընկերն իպահտայ, եւ մեռանի կամ կոտրի կամ  գողնվի կամ ծեծեն ու տանին` նա 

զայն երդումն ըղորդ երդնու` որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել ... 

նա չտայ վճար: - 160. եւ զինչ ցեղ սովորութիւն լինի երկրին եւ պահտալոյն 

պոմըննին` նա ի այնոր վերայ երթայ դատաստանն: - 160. Եւ գիտել պարտ է որ 

այս Գ իրքս որ ի պարոնացն եւ ի թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ  առաւել 

քան զշէն գեղերն – 170. 

ՊԱՀԵԼ -   Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս քո, ի պահել ինձ յոյժ: - 3.  Երանի թէ 

յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահելինձ զպատուիրանս քո: - 3.  

Զիրաւունս քո պահեցի, մի' թողուր զիս մինչև ի սպառ: - 3. Եւ թագվորն պարտի որ 

պահէ զաղքատն – 13. Նոյնպես եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ 
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հնազանդացն պահել` որ ամէն մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն 

ուննայ – 14.  Եւ զանաւթ եւ զսպասն եկեղեցոյ ինքըն պահէ: - 35.  Եւ զայլ  

քահանայիցն եւ զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ ի կարգի պահէ եւ 

սահմանէ – 35. Եւ եկեղեցականք չխնայեն զդեկանն ու զեկեղեցիս Աստուծոյ 

աղջաղջ պահեն – 37. Եւ զայս ամէնս եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ  պահել – 38. ի 

վանք եւ ի դուրք զամէն մեկ ի յիր սահմանն պահէ: - 38. Եւ վասն այսոր հրամայած 

է յաւրինացս, որ թէ ոք պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: 

- 44. Բայց զազգն եւ պահաւղքն /ծն. զպահանջքն/ դատեն եւ քաւել տան  - 115. Ով 

աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ ... որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց զիր գինին ամբողջ 

պահէ` նա լեալ է բարի: - 124. եւ դուքերն եւ մուխթասպնին ի վերայ այսոր 

սաստելով ըղորդ պահեն – 127. քաւել թէ ահուտ ճանպահ լինի, որ վասն պահելոյն 

իւրենց իրաւունք առնուն ի վաճըռկներոյն ի ճանպահն – 127. Բայց մեծ իշխանք եւ 

փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք աշխարհին պարտին  յորդորել մտ զթագաւորն 

եւ իրենք զիրար` ի յայս ուղիղ սահմանիս պահելն:-128. Բայց թէ ըղորդի բաժինք 

չբերէ առ պարոնութիւնն` նա գող է, ու հարամ է, զինչ պահէ – 128.  Եւ թէ խոց լինի 

մահու` նա քշտաւղն տայ զդեղգինն, եւ զինք ի զնդանն պահեն ըստ զարկուցն – 

141. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք կենայ ու երթայ իր  ճամբովն, եւ այլք կենան 

ու պահեն զճանապարհն` որ սպաննութիւն այնեն կամ գողութիւն, ու այն հալալ 

գնացաւղն յաջող լինայ  ու զնոքա սպաննէ` նա էչ արեան պարտական – 142. Եւ թէ 

գող գողնայ, եւ ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն էլ լինան գողցել` նա անպարտ է` 

չվճարէ պահաւղն. բայց թէ  զայնոր մէն լինան առել ու զպահաւղին թողել` նա 

պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ. թէ հալալ մարդ է 

պահաւղն, նա կիսավճար այնէ – 147. ապա թէ իպահաւղէն ընկնի կրակն` նա 

վճարէ զիրաց տէրն: - 147. եւ թէ փայտ կամ քար գլէ, նա  գայ դիպի ու սպաննէ, եւ 

կամ յայգոց կամ յածոց պահել քարէ եւ սպաննէ ... նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն 

ի խառն է բանս: - 154. Ապա թէ վարձ է տվել պահելոյ /ծն. պահելոյն/` նա այլ 

վստահի իրաւնաւք պարտի զվճարն. զի  զվարձն վասն այնոր է տվել, որ պահէր եւ 

ոչ կորսնէր – 160. թող աւետարան տայ կարդալ, եւ Խ աւր պահէ. ու զայն անսունն 

զենէ – 167. նա պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու  տուգնաւք ահել, որ զանասունքն 

հայնց պահեն` որ վնաս չայնեն – 169. Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց` քաղքնոյ եւ 

բերդերոյ` եւ զգեղերոյ /գրքում` զգերոյ/  դնել պիտի նշանով եւ  գրով ամըրցնել. եւ 

յայն պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու զվատ ուժն յիրն` ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ 

ի ծառ, յայգիք եւ պատեր – 170. ու իրենք պարտին, որ զիրենց պահքն անսխալ ու 

աղէկ պահեն: - 173. 

ՊԱՀՎԵԼ – եւ սոցա տեսով պահվէին այլ դատաւորք եկեղեցոյն: - 57. զի շէնն այնոց 

անշինութեամբ պահվի – 170. 
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ՊԱՀՎԻԼ -  ու երբ ձիանն ու խաշինքն չլինին` նա ոչ սինաւռնին կարեն գոյանալ 

բնաւ, եւ ոչ արձակ մնալ, եւ ոչպահվիլ /ծն.պահվել/,  եւ ոչ երկիր առանց խաշանց ի 

գործ երթալ: - 170. 

ՊԱՀ  ՏԱԼ   -       Տե'ս     ՊԱՀ 

ՊԱՀՐԱՆ – Եւ զայլ անսնոցն վնասն տեսնուլ պիտի եւ զպահրանն,  նոյնպէս եւ 

զարծաւղն եւ  զսպաննելն եւ զգնելն անասնոց – 167. 

ՊԱՀՔ – նա նոքայ  ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի վանացն յայլ  հալձնաց գործերն 

հանեն – 43. եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր 

լուսաւորիչն մեր. եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին. եւ զպահքնառաջաւորին` 

որ է սուրբ Սարգսի տաւնն – 43. ու իրենք պարտին, որ զիրենց պահքն անսխալ ու 

աղէկ պահեն: - 173. 

ՊԱՀՔ  ԱՌԱՋԱՒՈՐԻ    -      Տե'ս    ՊԱՀՔ 

ՊԱՂԱՏ -  Վասն աստիճանաւորաց թագաւորական պաղատին – 68. 

ՊԱՇՏԱՒՆԵԱԼ – Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ 

այլ ոք ... քան թէ պաշտաւնեալ /ծն. պաշտոնեայ/   եկեղեցոյ–75. 

ՊԱՇՏԵԼ – Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան  որ յորդորէ զամէնեսեան զիրենք եւ 

անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 

38. 

ՊԱՊ- Եւ  Թ  դասք աւագ եւ մեծ աւծութիւն է` պատրիարգն, որ է պապն: - 67. սոքա 

երիցանցէ դատին եւ աքսորին; Եպիսկոպոսք ի  կաթուղիկոսաց, եւ կաթուղիկոսք 

իպապէ եւ ի պատրիարքաց – 83. 

ՊԱՌԻԿԵԼԻՔ   -   Տե'ս    ՊԱՌԿԵԼԻՔ 

ՊԱՌԻԿՈՍ – Վասն որ պառիկոսն փախչի յիր պարոնէն – 134. Կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ թէ` պառիկոս /ծն. պառեկոս/ փախչի յիր պարոնէն` նա քանի այն 

պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ զինք պարոնն – 134. Զի թէ պառիկոս առանց 

դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն` նա գող է – 168. 

ՊԱՌԿԵԼԻՔ – նա ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն ինչուի գաւտին ու ի սաւլերն ի 

վանքն երթայ – 44. նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն ու երիցկնոջն եւ այլ 

ազգականացն` պառկելիքն եւ հալաւն սաւլերն եւ գաւտին` եւ այլ այսպիսի ըռահ 

ի կանանց վանքն երթայ – 44. Եւ երբ եպիսկոպոսն մեռնի, նա հայրապետին է 

հալաւն ու միդրն եւ  պառկելիքն /ծն. պառիկիլ;իքն/: - 52. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ 

տայ մեռելն` քան զիր հալաւն ու զպառկելիքն /ծն. պառիկիլիքն/ - 53. Բայց երկու 

դեհին հալվնին խարճն, որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ երկուքն մաշեցին` վճար չկայ 

– 84. 

ՊԱՏ – Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար դնէ` եւ ընկնի ու 

մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել: - 32. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի 

կամ յածուք կամ յարտ  կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի` նա պախրէի ու գեհին 

պատ պիտի արգիլէ զիրենք, եւ զամէն ազգ գրաստ. բայց խոզի  պատ չկայ որ կարէ 
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արգիլել զինք: - 167. Ապա թէ վասն ժլատութեան չդնեն արծաւղ, նա արտի պատ 

չկարէ լինալ – 168.  Բայց ի վերայ ամենայնի` խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք 

արգելել – 169. Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց` քաղքնոյ եւ բերդերոյ` եւ զգեղերոյ 

/գրքում` զգերոյ/  դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել. եւ յայն պահել զուժով 

գեղերն ի յիր չաքն ու  զվատ ուժն յիրն` ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք  եւ 

ի պատեր – 171. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ`  նա երկուքին լինի – 171. 

ՊԱՏԱՀԵԼ – Սահման է յաւրինացն` որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ հեծելւոր, 

որ ի ճանպահ կենայ, ու  վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 51. 

Նոյնպէս եւ թէ կնիկն պատահի պեղծ` է նա մէկ է իրաւունքն: - 92. Բայց ակամայ 

պատահելոյն  ապաշխարութիւն է` զինչ եպիսկոպոսն եւ վարդապետն դնէ նոցա: - 

143. բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն /ծն. սպանածն/ ու 

ընս այլ դեհ գնացածն քան  ընդ որ պարոնն հրամէ` նա ի լման վճար պիտի այնէ:- 

166. 

ՊԱՏԱՀՈՒՄՆ – Եթէ ուրդի, որ իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ 

քրիստոնէութեանն ուրանայ ... նա չէ պատեհ որ այլ իր ուղղափառ կինն ի հետ իր 

կենայ – 93. զի թէպէտ եւ բժիշկքն իպատահմանէ ասեն փոխիլ, բայց ի սերմէ է 

ճշմարիտն – 108. 

ՊԱՏԱՆ – եւ առժամայն ի յայն տեղոյն` յոր ի մաւտ լինի` դնեն պատանք եւ 

մոմեղէն, ու տան թաղում այնել, թէ քրիստոնէ լինի: - 139. 

ՊԱՏԱՐԱԳ -  ապա թէ քրիստոնէ այլ լինի սպանածն, նա բնաւ չկարէ այլ 

պատարագ այնել: - 31. Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի կամ ի վերայ պատի քար 

դնէ` եւ ընկնի ու մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ այնել – 32.  Եւ զսուրբ 

պատարագն սիրով առանց նախանձու այնեն – 37.  ապա զհաղորդն եւ 

զպատարագն այլ կու ծախեն: - 53. Ու իշխեն պատարագ այնել եւ մկրտել եւ տալ 

խաղաղութիւն – 66. ապա պատեհ է որ ուխտիւք եւ պատարագաւք զինք զէդ 

զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան: - 78. Հարցանէն յաւրէնքս 

վասն անընկմահու` թէ լինի իրենց թաղումն կամ  պատարագ – 114. եւ զայնոք 

բնաւ ոչ թաղման արժանի այնէլ եւ ոչ պատարագի – 115. եւ որ այնէ` նա չէ 

պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ, եւ ոչ պատարագ – 142. 

ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՅՆԵԼ   -   Տե'ս    ՊԱՏԱՐԱԳ 

ՊԱՏԱՐԱԳԵԼ – Եւ այս է ըզորդն` այն պարոնն, որ յիրիցվէ` որ պատարագաւղ 

լինի` հարկ առնու, նա անէծք է գրած այնոր – 50. 

ՊԱՏԵՀ – Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորացն գրել – 5. Բայց 

զայսչաքս պատեհ համարեցայ գրել – 41. նա ամենին տեսովն ու պատեհովն զիր 

մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն  տունն: - 47.  ապա պատեհ տեսաք գրել` թէ 

ուստի ընկաւ տիպաւնս այս: - 53. ապա պարտ է յառաջ իր ապխարութիւն տալ 

քաշել վասն անհնազանդութեանն. զպատեհն /ծն. զպատիժն/: - 54. Բայց մենք 

եկեղեցականքս ներելով զբաժինքն կու տեսնունք պատեհ – 98. Զի թէ գողունի լինի 
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ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ, նոյնպէս եւ թէ քշտան լինի ու բեռին 

գրաստ լինի` նա դառնայ յետ կամ ի գնոջէն ի վայր երթայ` որն որ պատեհ լինի  ու 

հաւնի ունաւղն – 121. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի պահ տվածն` 

վասն յիմելոյ` նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. Ամ այն մարդն, 

որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի` նա անպարտ են տէրքն – 148. Բայց ի վերայ 

ամենայնի` խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել. խոզրարծ պիտի դնել, 

կամ զմաւտակայ շինութիւնն քակել, զոր  տեսնուն պատեհ – 169. 

ՊԱՏԵՀ Է – զի չէ պատեհ որ յորդոց թագաւորի ի ցածութիւն ընկնին: - 7. Եւ 

պատեհէ որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին տան իր արժեաւք ընդ 

պռոյգն: - 8. Եւ ի կռիվ ուր թագաւորն ուրդի` նա երբ  սուրն վերնա` նա չէ պատեհ 

այլ մարդ սպաննել – 9. Եւ թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա երեք հետ 

պատեհ է որ ձենել տայէ թէ եկէք ի հնազանդութիւն – 9. Բայց եւ զյիշուելոյն եւ 

զշահերոյն բաժնելն  պատեհ է` որ գրենք: - 11. Եւ թագաւորն զիր շահուն 

տասնեակն պատեհ է որ եկեղեցոյն տայ: - 11. Եւ ընդ այս ըղորդ անցնել` այլ 

չէքուչէք չէ պատեհ առնուլ ավելի ի  հարկատվացն: - 13. Ի քաղաքի եւ ի բերդի 

շէնք` պատեհ է որ ամէն երկիրն  աւգնեն ամէն իրաւք – 14. նա պատեհ է, որ հայի 

դատավորն ի վարձն ու ի բանն  եւ ի կարիքն, ու ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 

19. Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ ազգ  գործ աշխարհական եւ ոչ ի 

բան մերձենայ – 24. Եթէ ոք վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք 

ասէ ... նա պատեհ է` յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. Եթէ որպէս պատեհ է, որ 

եպիսկոպոսունն իրաց հնազանդութիւն այնեն. նա պարտ է գրել`  որ եպիսկոպոս 

որ արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ` նա պատեհ է, որ յարհիեպիսկոպոսին ի 

հնազանդութիւն կենան – 26.  Եւ ի դարպաս ու ի հանդէս պատեհ է, որ 

հնազանդութիւն այնէ եպիսկոպոսն արհիեպիսկոպոսին – 27.  նա չէ պատեհ որ 

կասկած թողվի այն հիլայքն, որ ասցած լինի – 29.  Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին 

շատ փնտռումն պատեհ է, որ այնեն – 33. Քահանայի չէ պատեհ /ծն.պարտ/ , որ 

մեծ քսուփեամբ եւ հպարտութեամբ եւ դիւական նախանձով երթան ընդ իրար – 33. 

Բայց նորերն զհինքն պատեհ է, որ զամէն հարկեւորեն – 34.  նա պատեհ է, որ 

զամէնն հարկեւորէ – 34.  Աւագ եւ  գլխաւոր կացուցած երէցն` զէդ եկեղեցապան` 

չէ պատեհ  որ իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ – 35. Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն 

ազգ մտերոյ ... իր եկեղեցոյն տայ – 45. Մարդ որ մեռնի` նա ի մահուն ժամանակն ի 

հոգւոյն բաժնէն պատեհ է` որ առաջ զիր եկեղեցոյն հոգայ - 46. Բայց ու 

եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի` որ վասն խստասրտութեան խիստ 

յառաջ երթայ – 47. Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ  առնու զիր 

թպտիրն  ի բանադրելն – 47. Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ տեսնու 

եւ փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48. զի որպէս զէրէցն չէ պատեհ ի 

հարկ դնել, նա հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն առանց պարոնին 

կամացն: - 50. Հիւանդանոց ուր կենայ` նա չէ պատեհ  ամենեւիմբ անտից հարկ 
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առնուլ – 51. Եթէ ոք չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւրն կու այնէ` նա պատեհ 

է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: - 54. Եւ աշխարհի 

իրիցնին չէ պատեհ, որ մատղին` որ ի վանքն երթայ` հակառակին: - 55.  Զի 

պատեհ է, որ լինի, որ վանքն կաշովն ըռովկի, եւ զմիսն տառապելքն ուտեն:  - 55. 

Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ  երկրին եւ գաւառին ու իր կարգակցերոյն եւ 

ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ ընտրաւղութեամբ նստուցանեն յաթոռ: - 

58. Եւ այս հանչաք էր գրած ի  կանոնքն, ու  այլ յառաջ չէր գնացած, զոր թէ գնացած 

էր` նա պատեհ էր: - 62. Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին 

տանին – 63. Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի երէցն 

առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ այնէ – 63. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն 

փոխել – 72. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ տալով յանդիմանեն – 72. բայց զինչ 

եկեղեցոյն լինի տվել` նա այն այլ չէ պատեհ որ դառնայ: - 72. եւ եկեղեցւոյն 

եպիսկոպոսն պատեհէ, որ սահմանէ եւ ուղղէ զիրենց կարգն – 73.  Եթէ ոք ընդ 

անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն` թէ ինչ մարդ է եւ կամ 

յինչ հասակի – 74. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան  կամ վասն զատելոյ 

քրիստոնէ լինի նա պատեհ է, որ ընդունի զինք եկեղեցին – 75. իսկի չէ պատեհ 

վարձ առնուլ եւ ապա ուսուցնել: - 77. ապա պատեհ է որ ուխտիւք եւ 

պատարագաւք  զինք զէդ զսգաւոր մխիթարեն ի յիր սուքն, զէդ երբ հացիւ երթան: - 

78. Նա պատեհ է որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ – 79.   Բայց թէ կենայ ճարակ` նա 

պատեհ է, որ եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ ի 

վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. Հրամայէ աստուածային 

աւրէնքս` որ այրն գլուխ է կնոջն, եւ պատեհ է, որ կինն  հայնց կենայ ի յայրկան 

հրամանքն` զէտ ոտքն ու այլ զաւդուածքն գլխոյն: - 84.  Եւ թէ դիւահարութիւն 

հանդիպի այրուկնոջ` նա պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ ստուգեն, որ սուտ չլինի 

վասն  ատելութեան: - 85. Եւ թէ ատեցվոր լինի մէկումէկն` անմեղանք առանց 

բոզութեան` նա պատեհ է յերկար ժամանակ փնտռել – 87.  Կին որ ամուլ լինի եւ 

տղայ չբերէ` նա պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ` թէ ի յոր դեհաց է, ի 

յայրկնէն` թէ կնկնէն: - 88. եւ յետ այնոր հաշտի այլվայ այրիկն, եւ ուզենայ այրիկն, 

որ առնու զկինն` նա պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 90. նա Է տարի պատեհ 

է, որ համբերէ կինն: - 91.  Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր այլ կնիկ` նա թէ 

ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա առնու այրիկ: - 91. Եւ  

թէ անհանգստութիւն լինի ի յայրուկնաց մէջ, եւ վասն խորթերոյ լինի պատճառն` 

նա պատեհ է, որ թէ պոմնով չլինի շալկել այրիկն զխորթերն` ի մաւր առնուլն, նա 

տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. նա յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն 

բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք` որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ 

/ծն. պատեհն/  է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 92. նա չէ պատեհ որ այլ իր 

ուղղափառ կինն ի հետ իր կենայ – 93.  Ապա թէ ազգ մի լինի` որ փաւշամնի, նա 

պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի  յետն, եւ քանի ու կարէ յորդորէ զինք` որ  
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դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն – 93.  եւ պատեհ է խոստովանհաւրն, որ 

զսպաննաւղն տեսնու` նոյնպէս եւ զսպաննածն, ու իմանայ զիրենց կենքն – 93.  նա 

զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն ու վճարվի 

զարիւնն – 93. բայց թագաւորաց եւ աշխարհաւոր աւրինաւորաց չէ պատեհ զայտ 

այտցեղ թուլցնել – 95. Եթէ ումեք կին ի բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ 

ինքն` նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն` թէ կինն զցուլն է հարկել ու 

խաբել, թէ ցուլն զկինն: - 96. Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն  այրկութիւն 

այնել` նա չէ պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 101. Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ 

կամենայ ընդ ինք պսակուիլ` նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն 

լայ – 107. Եւ ոչ է պատեհ /ծն. ոչ պատեհ է/` որ երկու կոյր զիրար առնուն – 108. ու 

թէ չկենայ առել կին որդին` նա զիր հարսնից ծախքն ի խառն միջեւնէն ի յետ 

հանեն բայց զաղջկներոյն պատեհ է  հաշվիլ ի յիւրեանց – 112.  Երբ եղբարք կենան 

ու յիրարմէ բաժնվին` նա պատեհ է, որ իրոնց հաւրեղբաւրովն եւ քեռոյն տեսովն 

լինի, որ յառաջ յընչիցն եւ ի հալծնացն իւրեաց կաննոյն բաժին հանեն, ու ապա 

զիրենցն` զոր պատեհ է բաժնեն: - 112. Բայց զանդըրանիկն Աստուած է 

հարկեւորել, եւ պատեհ է, որ ի հաւրն ի տեղն նստի – 113.  Եւ թէ ծախէ եղբայր զիր 

բաժինն` նա  պատեհ է, որ ամէնն յիրաց վերայ բաժնեն ըստ  գնոյն – 113.  նոյնպէս 

եւ որդին պատեհ է որ զինչ այնէ` հաւրն կամաւք այնէ – 114. զայնոց կարգն 

պատեհ է կատարել – 115.  Եթէ որդի`  որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն ընկնի` 

նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր վասն եղբաւր. հայնց որ, դեռ թէ 

հայրն կամենայ զինք պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն` նա չէ պատեհ  առնուլ – 

115. քաւէլ թէ դարպսուն հրամանաւք եւ թէ դեռ ու մարդ այլ ուզես ի հետդ` նա 

պատեհ է: - 116. բայց ամենեւին լուծք եզանց չէ պատեհ գրաւկնել 116. նա պատեհ 

է, որ զայն գտնաւղն զէդ գող  դատեն որ սուտ ուրացաւ – 118.Վասն որ զայրի կնիկ 

չէ պատեհ գրաւկնիլ առանց դարպսու – 119. Բայց դատաւորք պատեհ է, որ հային 

ի յայն գնաւղն – 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ` նա 

չէ պատեհ որ յիմէ  վճարն – 120.  Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, 

որ երեք վկայից առջեւ լինի հաստատած – 121. Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա 

նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով պատեհ է որ լինի – 121. Բայց Ժ  աւր պատեհ է 

որ գնաւղն տեսնու եւ զիր թտպիրն առնու – 125. Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ 

ի նզովիցն Աստուծոյ վախէ – 126. Եւ ուր վաճառ լինի` նա զկապալն առնուլ 

պատեհ է, եւ զբաժն – 127.  նա կապլնին թագաւորաց տըվաւքն պատեհ է որ  

երթայ: - 127. Եւ զհացի ու զգինոյ եւ զայլ հնդերաց նեհն` պատեհ է, որ թագաւորն 

ժողովէ  զիր զամէն գաւառապետք եւ իշխանք ի յամենայն աշուն ... որ քննեն եւ 

տնտղումն այնեն ի մուտն եւ ի  տարին ... եւ նեհ դնեն – 127. Բայց դատաւորք 

պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին եւ զերկրին տիպաւննին, եւ ի վերայ 

այնոր այնեն, եւ զթերին լնուն: - 132. Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու տայ յիր տէրն` նա 

պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք – 133. Ապա թէ կամենայ 
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զինք իր պսակով կին այնել` նա կարաւղ է, եւ թէ իր որդոյ կամ ազգի կամ ճորտոյ 

տալ` նա պատեհ է – 133.Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն 

աղէկ թէ  վասն է՞ր արար – 135. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք` ի լեռն կամ  ի 

դաշտ` նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան ... ու չափեն թէ ի յոր ժինու ի 

մաւտ է սպաննածն – 139. եւ զխոստմունքն չկարէ պակսեցնել` զԱստուծոյ ուխտն. 

զի չէ պատեհ: - 130. Յաղագս ծառայից ... որ չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել, քաւէլ 

թէ պարոնին եւ  եկեղեցոյն կամաւք. եւ ոչ երէց այնել չէ պատեհ: - 132. Եւ թէ ուրդի, 

որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն` նա պատեհ է  տեսնուլ  զսպաննաւղին 

հասակն – 139. Նոյնպէս եւ թէ ի լողնալն զիրար խեղդեն ի   մխելն` նա պատեհ է որ 

ի հասակն հային եւ ի յայնոր չաքն – 140. եւ չէ պատեհ, որ իսկի մարդ զայդ այնէ, 

մանաւանդ քահանայ կամ  եկեղեցական. եւ որ այնէ` նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի 

Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ, եւ ոչ պատարագ, ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ ի  

վարդապետէն հայնց կարգ քաշէ` զոր պատեհ է, որ դնեն: - 142.  Եթէ մարդ դատած 

լինի վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մոեանի, նա վասն այնոր թէ 

մեռավ չէպատեհ թողուլ զինք – 146. բայց թէ զայնոր մէն լինան առել ու 

զպահաւղին թողել` նա պատեհ է որ մանտր փնտռէ դատաւորն եւ զճշմարիտն 

իմանայ – 147. Եթէ  ոք նոր գեղ շինէ` նա չէ պատեհ մենակ զհողերն սինաւռով 

բաժնել – 151.թէ ու սիրով լինի վնասն` նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ – 158. 

Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ` նա պատեհ է, տեսնուլ, թէ ի խալտնաց  

կամ ի խումրութենէ է լել` կամ հարբած լինայ` նա այն այլ ցեղ է – 159. եւ թէ ոք 

բռնվի ի յայտ մեղանքդ` նա պատեհ է զինք այն  հրով տուժել – 159. Եթէ ոք ի փոխ 

տայ` նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու – 161. Եթէ ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի 

չվան փաթըթած կամ ուրեք փակած կամ ընկած կամ կոտրած` նա զէդ իր անձինն 

է պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163.  Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու 

փրթած` նա պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ – 163.  նա պատեհ է որ աղէկ 

իմանան զպատճառն – 165.  Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն 

միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ` նա պատեհ է աղէկ ստուգել – 166. եւ 

հաւքցաւղնոյն տեսովն պատեհ է, որ լինի –168. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն 

անասնոցն տայ այնել` նա հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի– 168. 

Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս` որ հատուկ եւ հաւատարիմ պատեհ է դնել 

վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն – 171.  Բայց ու զիրաւունքն պատեհ 

է ի վերայ տեղոյն արձակութեան եւ նեղութեան այնել: - 172. 

ՊԱՏԵՀՈՒԹԻՒՆ – Բայց եւ Երուսաղէմայ եպիսկոպոսն ի հնոյ սովորութեամբ 

հարկեւորած էր, եւ ի կաթողիկոսութեան աստիճանի էր` չէր ի պատեհութեան /ծն. 

պատրիաքութեան/ - 57. 

ՊԱՏԵՀՎՈՐ, ՊԱՏԵՀՒՈՐ – Ապա զմիսն աշխարականացն թողուն, եւ իրենք զիրենց 

կերակուրն զպատեհւորն ուտեն առանց մսի: - 55. եւ նեհ դնեն ծախուն 

զպատեհվորն ի վերայ չքաւորութեան տարոյն եւ լիութեանն – 127. Նոյնպէս եւ 



653 
 

զմշակնոյն վարձերն` ի վերայ տարոյն սղութեան ու լաւութեանն այնեն զնեհն. զի  

առանց նեհի, որ պատեհվոր  լինի, աշխարհ երբ շինվի ... -  173. 

ՊԱՏԵՀՒՈՐ       Տե'ս        ՊԱՏԵՀՎՈՐ 

ՊԱՏԵՐԱԶՄ -  Վասն որ նոր կին առնու` ի պատերազմ չերթայ – 103. Վասն որ զիր 

ընկերն սպաննէ ի պատերազմ  - 150. Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ /ծն. 

պատերազմի/ընդ խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ ... նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ չունի մեղք – 150. 

ՊԱՏԺԵԼ – ու թէ աւիրեն` նա դարպասն պարտի, որ պատժէ – 171. 

ՊԱՏԻԺ – Ապա տեսէք` թէ այնոց պատիժն ի՞նչ է – 41. Նոյնպես թէ  զկնիկն տանին, 

նա  այրիկն համբերէ, ու թէ չհամբերէ` նայ նոյն  պատիժդ /ծն.պատիժ/ է: - 48. 

Վասն կրելոյ զպատիժ սպաննութեանն – 156. 

ՊԱՏԻԿ – ու թէ  յերջեւ /ծն. յառջեւ/ գտվի առ ոք`Է պատիկ տուգնվի: - 11. 

ՊԱՏԻՒ – Եւ ապա տայ կաթողիկոսն զպատիւ եպիսկոպոսութեան – 56. եւ սոքա 

եւս պատուով են զանազանած, եւ աւծութեամբ մէկ են – 66. 

ՊԱՏԿԱՌԻԼ – զի երբ ի սրբոյն ի սահմանէն չեն իպատկառիլ` նա ի մերոյս ո՞րպէս: 

- 36. 

ՊԱՏՃԱՌ – Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն ուրդի` նա երբ սուրն վերնա` նա չէ պատեհ 

այլ մարդ սպաննել. քաւէլ հայնց մարդիկք  լինին յայլազգեացն, որ այն շմորոյն 

պատճառք լինին լել: - 9. եւ իրք պատճառ /ծն. պատճառք/  այնէ թագաւորին – 15. 

եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն` եւ ի 

յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն: - 23. ապա կարեն 

հարցնել եւ քննել այլ վարդապետք զբանադրելոյ պատճառն եւ հրաման տան: - 26. 

Եւ թէ առնուլ իշխէ` նա զրկանք է, թող ի յետ /գրքում` թողի յետ/  տայ թէ ոչ նա 

պատճառ է /գրքում` պատճառէ/, որ  լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31. Եւ 

ժողովուրդն չէ իրաւունք որ ընտրեն` թէ ինայ  երէցն լավ է քան զիսայ կամ այլն 

անուշաձայն, եւ զմէկն թողուն ու ի մէկալն հարկեն, եւ ի խալապայի պատճառ 

լինին եւ մեղաց – 34. ամէն քակտելոյս պատճառն ի յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել 

եւ ի թագաւորացն – 42. եւ ոչ գուսան երգոց կամ ավջի ձայն իշխէ հանել բնաւ, եւ 

կուսան աբեղայի մեղաց պատճառ /ծն. պատճառք/ լինի` եւ ի անթողնելի մեղք 

շահի: - 51. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել, քաւէլ քանց մեծ պատճառի` որ 

խալապայ այնէ հայրն – 72. եւ  այլ չթողուն մաւտ` ի յուխտ որ այնոց  որ ի բարիքն 

գան գայթագղութեան պատճառ չլինի ի պիղծն: - 80. նա թէ յայրկանէն լինի 

պատճառն` նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի կենդանի  կենայ այն որ 

թողվաւ – 87. Ապա թէ յայրկանէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն  յերեք բաժնէն 

մէկն տուգանք տայ կնոջն իր անձինն գին – 87. եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն` նա 

հայրն ուննայ զտղայքն, եւ առնու այլ կին, եւ ուննայ զիքրն զամէն – 88. Վասն 

բաժանման, որոյ պատճառ լեալ է ատելութիւնն–90. Եւ թէ անհանգստութիւն լինի ի 

յայրուկնաց մէջ, եւ վասն խորթերոյ  լինի պատճառն ... նա տան զխորթերն ի յազգն, 
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որ հանգչին: - 91. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն վասն այնոր է 

սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց դատաստան կարէ ոք 

տանել կնկանն` ապա այս երկու  պատճառնով բնաւ չկարէ: - 99. Եթէ երկու  այրիկ 

յիրար լինան անցել ի կռիւ, ու կնիկ  իշխէ ի մէջ մտել, որ մէկին աւգնէ ու 

խալապալայ այնէ եւ պատճառաւ որ մէկն  զմէկայլն ծեծէ կամ սպաննէ` նա կու 

հրամայէ աւրէնքս որ ձեռն կտրվի այն կնկանն – 99. Վասն պատճառանաց 

բաժանման – 100. Ի վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն 

կնանոյ, որ զայս պատճռնիս /ծն. պատճառս/ ուննան` բոզութիւն կամ 

կախարդութիւն – 100. Զի այդ բոզութեան պատճառ է – 105. Ապա երբ փախաւ` թէ  

բոզցել  լինայ, եւ կենայ յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ` նա հաշտեցնելն է կամ 

բաժնելն – 106. զի  գոյացութեան եւ ապրնաց է պատճառք – 116. Բայց դատաւորք 

պատեհ է, ո հային ի յայն գնաւղն, թէ յաղքատութենէ լինի պատճառն` նա ներելով  

այնեն դէպի ի հարուստն: - 120. զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի 

յայն պատճռնին /ծն.պատճառնեն/  գտվի` նա դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր 

դրամն: - 122. Եւ թէ ոչ վասն տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել 

վաճառն` նա մէկ տարին է պոմանն: - 123. Ապա աղէկ պիտի իմանալ` որ դըրուստ 

ի վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո կամ ի յայլ իրաց – 124. Բայց 

այրեցմանն վզենն ու տուգանքն այնոր է` որ պատճառ լինի այրեցման: - 129. թէ 

մահ կենայ` նա յիմնան պատճառն եւ  զմախանքն թէ յումնէ է. թէ հայնց որ յայնոր 

է պատճառն` որ սպանվաւ` նա զարեան գինքն տան. եւ թէ սպաննաւղն է լել 

պատճառ` նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն – 141. եւ որ այլ աւելի է` նա պեղծ է եւ 

ագահութիւն եւ պատճառ ամէն չարեաց – 142. Բայց աղէկ իմանալ պիտի /գրքում` 

պետի/  զպատճառն /ծն. պատճառքն/` թէ գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի մշակէ է, 

թէ յի՞նչ իրաց – 152. եւ այսպիսի պատճառնիս շատ են – 153.Եւ որ ի հիւընդին դեհն 

լինին պատճառք` նա  այս են, որ կամ լինի ի հիւընդին յանլսորդութենէ, կամ 

յուտելոյ, կամ բացուելոյ, եւ կամ յայլ այսպիսեացս – 153. Զի հայնց կու հրամայէ 

իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ անասնոյ` նա իմանան ըղորդ զզարկելոյն պատճառն 

/ծն. պատճառքն/ - 162. նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 165. Բայց 

աղունին վատութեան պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն եւ 

այլ իրվոյ զոր լինի ի հացն: - 171. 

ՊԱՏՃԱՌ ԱՅՆԵԼ  -     Տե'ս  ՊԱՏՃԱՌ 

ՊԱՏՃԱՌԱՆՔ – որ աղքատանայ եկեղեցին վասն յերեւան պատճառանաց – 21. Եւ 

թէ Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի  Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ 

եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ` նա չէ թէ վասն կաթողիկոսութեան 

պատճառանաց փոխեցաւ – 57. նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, ու գրէ ի վերայ` 

թէ` ես ֆըլանս, որ վասն իսայ պատճառանացս անճարկեցայ, ես կու ապահարզեմ 

ի յայս անուն կնկնէս – 98. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն վասն այնոր 

է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց /ծն.պատճառանոց/ 
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դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն – 99. Այնոնք որ ... առանց բոզութեան եւ կամ 

այլ իրաւնաւք պատճառանաց ... թողուն զիրեանց կաննին`  նա կու հրամայ` 

աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն  ի դուրս 

մնան – 100. Կին` որ առանց եկեղեցւոյ եւ առանց հրամանաց եւ մեծ 

պատճառանաց ... թողու զայրն ու  փախչի` նա իրաւունք է, որ բռնեն  զինք եւ ի յիր 

այրիկն տան – 105. Ու թէ ատէ զնոյն կինն`  նա չկարէ ուննալ զինք զէտ ծառայ, 

ապա  ազատէ զինք, բայց ոչ առանց բոզութեան պատճառանաց –107. Եթէ մարդ 

դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա 

վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 

146.  որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց 

ուրախնայ ընդ սպաննելն յինչ ազգ պատճառանաց վերայ ու լինի` նա կամաւոր 

սպաննութիւն է համարած – 156. զսպաննածն ու զկոտրածն անսղալ  վճարել 

պիտի: Նոյնպես եւ զյղին ձգեցվոր այնէլն կամաւոր պատճառանաւք: - 174. 

ՊԱՏՃԱՌԱՒՈՐ – Եթէ տղայք կենայ ի մեջ, ու պատճառաւորն հայրն լինի` նա 

զտղայքն մայրն ուննայ, եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց կնկան 

հրամանացն – 87. Բայց չկարէ այն` որ պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ – 88. 

ՊԱՏՃՌԱՅՈՅԶ _  Նոյնպես եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ 

հնազանդացն պահել` որ ... չլինին ի վերայ յիրաց պատճռայոյզ ի պիղծն: - 14. 

ՊԱՏՈՒԵԼ _ Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք – 14. 

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆ _ Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս քո, ի պահել ինձ յոյժ: - 3. 

Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, ի պահել ինձ զպատուիրանս քո: - 3. 

Յայնժամ ես ոչ ամաչէի ի զգուշանալ ինձ ի պատուիրանս քո: - 3. 

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱԶԱՆՑ – Ապա յայրկանն հայենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու 

տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց կու ուզէ ժառանգ, կամ թէ  ունի հանչաք մի 

ստացուածք, որ աժէ զպատուիրանազանց լինելն – 89. 

ՊԱՏՈՒԻՐԵԼ - Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս քո, ի պահել ինձ յոյժ: - 3. 

ՊԱՏՈՒՀԱՍ – Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ` նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի – 38. 

ՊԱՏՇԱՃ – Եպիսկոպոսին պարտ է եւպատշաճ, որ զամէն արի կենաց եւ փնտռէ ի 

վերայ քահանայիցն եւ սարկաւագացն վասն բոզութեան–62. 

ՊԱՏՌԵԼ - առաքեալքն...չուսուցին` թէ վասն նախանձու եւ  ատելութեան 

պատռեցէք զսուրբ եկեղեցի եւ զքրիստոնէութեան միութիւնն – 41.  նա պատեհ է որ 

աղէկ իմանան զպատճառն ... թէ  յոր չաք էր, կամ թէ ինչ ցեղ վնասեցաւ կամ 

պատռեցաւ – 165. 

ՊԱՏՌԵՑՆԵԼ  - Վասն որ զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ – 138. Եթէ ոք  զմարդոյ 

գրաստ պատռեցնէ` նա վճարէ – 138.  նա թէ յուղարկաւղին ատորգնելոյն լինի լել 

նա պատռեցնաւղին մեղ չկայ – 165. նա թէ  պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ` նա 

վճարել պիտի: - 165. 
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ՊԱՏՐԱՆ  - թէ հայրն կամենայ զինք պատրան տալ որդւոյն ի մեղանքն` նա չէ 

պատեհ առնուլ – 115. 

ՊԱՏՐԱՍՏ -  Յայս պիտի հայիլ դատաւորացն, եւ պատրաստ կենալ յանմեղ արենէ: 

- 150. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան կամ ի  գործ, եւ  զգուշացնէ պարոնն ու 

ասէ` թէ` զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն այնոր վնասի` նա 

անպարտ է: - 152. Վասն որ պատրաստ  հնձես զարտն – 164.  Եթէ կենաս ու հնձես` 

դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի հետ չհընձես – 164. 

ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ – Եւ  պատրաստել /ծն. պատրըստիլ/ պիտի եկեղեցւոյն յայստեղս, որ 

բարեգործութեան բանն ի չար չդառնայ – 25. Թէ ու սիրով լինի վնասն` նա դեռ չէ 

պատեհ ի փրթման թողուլ, ապա չաք մի տուգնել պիտի, որ պատրաստին ի բան: - 

158. նա թող պատրաստի /ծն. պատրստի/  որ չթուլացնէ Աստուած, որ յինք կամ յիր 

մարդիքն գայ այն ցաւն - 167. 

ՊԱՏՐԻԱՐԳ      -      Տե'ս    ՊԱՏՐԻԱՐՔ 

ՊԱՏՐԻԱՐՔ, ՊԱՏՐԻԱՐԳ – Բայց ու տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ  

անպատեհութիւն այնեն` նա ընդ կաթողիկոսն եւ  ընդ պատրիարքն  ասեն: - 64. Եւ 

սոքա կարեն աւրհնել մեռոն ու  դնել պատրիարք: - 65.  Եւ Թ դասք աւագ եւ մեծ  

աւծութիւն է` պատրիարգն, որ է պապն: - 67.  սոքա երիցանցէ դատին եւ աքսորին:  

Եպիսկոպոսք ի կաթուղիկոսաց, եւ կաթուղիկոսք ի պապէ եւ իպատրիարքաց /ծն. 

պատրիարգաց/ - 83. 

ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ – Յուստիանոս  կայսրն կամեցաւ ի յիր աւուրքն զՅովհաննէս 

աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի յԵփեսոսէ ի 

Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65. 

ՊԱՐԻՍՊ – Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի 

եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի վերայ` որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ` 

չթողուն պրոպատիկէ աւազանովն: - 37. Ապա  տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ 

լինի,  նա այնոր հաշիւն զէդ արտի կամ գետնի մի է համարած – 120. 

ՊԱՐՈՆ – որ բնաւ որդի չկենայ թագաւորին ... զեղբաւր որդիսն դնեն երկրին 

հաւատարիմքն յիրենց պարոնին աթոռն, որ յիրենց պարոնին սերմէն է եւ ոչ 

աւտար սերմի ծնունդ: - 8. բայց իւրենց ճորտերն չխրատեն առանց իրենց 

պարոնին: - 11.  Եւ զոր իշխան` որ  յղարկէ ի ծեծ, նա ի կէս է շահն ընդ պարոնն: - 

12. Եւ թէ լաւ կինք  յիրմէ ոք երթայ ծեծէ` առանց պարոնին, նա երկու բաժինն 

ծեծվորին է եւ մեկ բաժինն պարոնին – 12. Եւ թէ ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք` ու 

բռնվի, նա պարոնն պարտի որ գնէ – 12. Մարդ որ մարդ պրկէ` ամէնն զինչ կենա` 

պրկաւղին է, եւ զրհին մէն պարոնին: - 12. Ոսկէհանքն թագվորին է, եւ 

արծաթհանքն ի կէս է ընդ երկրին պարոնն եւ ընդ թագվորն – 13. Զգաւառաց  

հարկն սահմանովն որ սահնանած է` առնուն պարոնայքն – 13. Եւ ի շաբաթն աւր 

մի պարոնին բանի  - 13. Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին – 13.  Ոչխարն` եփ գառն 

կամ ուլ բերէ տարեկան` ի տասնէն մէկն առնու պարոնն /ծն. պարոնին/: - 13.  զի 
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յամէն տաւներտն որ են ի տարին` ԺԲ տարպայ` գան ծառայեն պարոնին: - 13. Եւ 

թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն իպարոնէն /ծն. պարոնութենեն/, ապա 

լուկ վասն  իրաց բարկութեան կամ այլ  ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն 

չկորսնեն: - 15. Հայնց լինի դատաստանս եւ ընդ իւրաքանչիւր պարոնայքն առ 

հասարակ` եւ ընդ իւրեանց ճորտերն: - 15. նա չէ բնաւ արժան զայն աժել 

յեպիսկոպոսութիւն` որ ինք իր կամաւ ուզէ եւ սեղան տայ պարոնաց` թէ զիս 

եպիսկոպոս դիք – 27. Եւ զկամաւ սպաննութիւններն` աշխարհական պարոնայք 

գիտնան, եւ զկամայն եկեղեցին: - 33.  զի որպէս զէրէցն չէ պատոհ ի հարկ դնել, նա 

հայնց ոչ զհարկտուն չկարէ ոք հանել ի հարկէն առանց պարոնին կամացն: - 50. Եւ 

այս է ըղորդն` այն պարոնն, որ յիրիցվէ` պատարագաւղ լինի` հարկ առնու, նա 

անէծք է գրած այնոր – 50. եւ զվաներն աշխահական պարոնայք /ծն. պարոնայքն/ 

հոգային – 50. եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ, եւ  զինչ որ ունի` նա առնու իրն 

հալալ – 54. եւ յերկրին պարոնէն /ծն. պարոնին/ եւ յամենեն հաճութեան գիր 

առնուն` որ արժանավոր է ու գիտուն` հեզ եւ խոհեմ – 58. Եւ զայս ժիր կարդալ 

պարտ է  եպիսկոպոսին եւ պարոնացն – 80. Եւ այլ ցած շինականք` հեծելվորք 

ամէն մէկ զիրն կարեն դատել, նոյնպէս ու զխրատելն եւ զվարել` որպէս գրել ենք. 

ապա հայրենէ փթել չկարեն առանց պարոնին: - 83. Բայց պարտ է գիտել` որ 

երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են, եւ   այն որ տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր 

ուժ այնէ` նա պարոնին է ուժն: - 97. Բայց սուրբ թագաւորքն, որ զառաջին 

նաւմաւսն գրեցին եւ  սահմանեցին, նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, 

գրեցին` որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109. Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ 

տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա 

բանն` զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ` նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է 

մեղանքն` որ զվզենն վճարէ: - 118. մանաւանդ այն, որ պարոնին այնէ 

զպակասութիւնն, որ զիր ապրանքն կենա ու ուտէ: - 119.  եւ զայնոք որ ծեծնաւք 

չըղորդին հետ երեք դարպայի քըշտանացն` նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն 

բերեն, որ ի վերայ մեղանացն խրատել տայ կամխոռել կա մեռցնել:-127. Բայց 

ձեռնգիրն հաստատէ զբանն` պարոնին ձեռնգիրն եպիսկոպոսին խաչին եւ 

վկայիցն: - 129. Յաղագս ծառայից ... որ չկարէ ոք ծառայն ժառանգեցնել, քաւէլ թէ 

պարոնին եւ եկեղեցոյն կամաւք – 132. Եթէ ոք  զիր ծառայն քշտէ ու սպաննէ` նա 

զարեան գինն ի դարպասն վճարէ. զի սպաննելն ու խրատելն պարոնացն է: - 134. 

Վասն  որ պառիկոս փախչի յիր պարոնէն – 134. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ` 

պառիկոս փախչի յիր պարոնէն` նա քանի այն պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ 

զինք պարոնն – 134. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ 

զգուշացնէ պարոնն ու ասէ` թէ` զիտայ պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն 

այնոր վնասի` նա անպարտ է: 152. եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, 

նա մեռնի ... կամ պարոն զճորտ ...  որ մահ լինի զինչ ցեղ ու է ... նա այս ի կամայն 

եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154.  բայց ի հրամանաց ելածն եւ ընդ 
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ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ այլ դեհ գնացածն քան ընդ որ պարոնն հրամէ` 

նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 166. որ պարոնն զիր հնգակն առնու ի վճարէն: - 168. 

ու վզենն պարոնին կու լինի – 168. Եւ  գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի 

պարոնաց /ծն. պարոնացն/ եւ ի  թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ  առաւել 

քան զշէն գեղերն – 170. 

ՊԱՐՈՆՈՒԹԻՒՆ – Կու հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի  հարկտուքն խառնին 

եւ ոչ հարկտուքն յիրիցնին, ոչ խնամութեամբ եւ ոչ ինչ ազգ իւաւք, վասն 

պարոնութեանն հարկուն – 49. ու այլ ինչքն զինչ որ լինի` ու այն որ ի պռուգացն` 

երէցկնկանն լինի, եւ ի պարոնութեանն ի հրամանքն է մնացել – 52. Ու թէ  չլինի 

արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի պարոնութեան դարպասն տայ 

զինք եկեղեցին, որ առնու զինչ ուննայ – 54. եւ թէ  աշխարհի երէց է, նա արժան է 

ընդ հարկեւոր գիտունքն եւ ընդ մաւտեւորս պարոնութեան ըստ իւրաքանչիւր 

կերպի յարիլ ի բարին, վասն զի Աստուած զերկնային դաս հրեշտակացն 

զաստիճանաւորսն արար իւր ի սպասաւորութիւն. եւ զերկրաւորքս նոյնպէս ի  

տէրութիւն եւ ի պարոնութիւն: - 64. զի կռվոյ եւ ծառութեան ի պէտք է ի 

պարոնութեանն ի կարիքն: - 116. քաւել թէ պարոնութեան հրամանաւք լինայ այրել 

զյիմեցնելն եւ դարպսով: -117. Պարտ է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն 

սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս` պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին` զչափն եւ 

զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. Եւ զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ դրամ 

հարթեն` անխեղճ առ պարոնութիւնն` զձեռք կտրեն ի  պակասն: - 127. Բայց թէ 

ըղորդի բաժինք չբերէ առ պարոնութիւնն` նա գող է, ու հարամ է, զինչ պահէ – 128. 

ՊԱՐՍԻԿ – Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք ի վերայ Հայոց, նա տանէին զիրիցնին 

ի հեծել եւ այնկից ի վեր թուլցաւ – 50. 

ՊԱՐՍՊԱՒՈՐ – Եթէ ոք մի տուն վաճառէ` ծախէ  կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի 

ընդ ներքնէ` նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. 

ՊԱՐՏ/Ք/   -  եւ ինք ի յիր վերայ չթողու զշալակն եւ զպարտք – 39.  զի այն պարտք է, 

ու յառաջ զայն պիտի վճարել եւ զիր  երիցնուն: - 46. Եւ թէ քրիստոնէ է, եկեղեցին 

քննէ, եւ զոր պարտն է` ի դարպասն տա որ դատէ – 74.  Վասն այլ եկեղեցականաց 

կարգաց եւ պարտուց – 83. Եթէ քեզ ոքպարտքպարտենայ` նա մի' մտեր ի յիր 

տունն` որ ընդ ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 116. Եւ այլ կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց, ապա դարպսու 

տեսովն վճարվի զիր պարտքն – 119. եւ յորժամ կարենան ծնաւղքն կամ ազգն 

վճարել զպարտն /ծն. զպարտքն/` նա ազատ է /գրքում` ազատէ/: - 133. նա թէ այլ 

յետեւ մեռնի, նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած է ի 

յեկեղեցւոյն պարտն /ծն. պարտքն/ եւ ի յապաշխարութիւն, որ քաւէ – 145. եւ նա  

զքո պարտքն /ծն. պարտ/ վճարէ – 173. 

ՊԱՐՏԱԿԱՆ – Եւ թագվորն պարտի որ պահէ զաղքատն. թե ոչ` Աստուծոյ 

պարտական մնայ: - 13. Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի 
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նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ – 68. 

Բայց` զինչ ցեղ  և է, արեան պարտական է, եւ սահմանել պիտի որ քաւէ: - 94. եւ 

պարտական են թագաւորք եւ զաւրագլուխք` որ զիրենց երկրին վզենն մենակ 

դարձնեն  ի ճանչաւղն: - 118. նա չէ արեան պարտական, այլ գովելոյ եւ աւժիթք 

տալոյ է արժան: - 143. Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ  չլինայ իր 

գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի` նա այն պարտական  է եւ մահապարտ: - 

149. Ապա թէ ոչ` որ անխնամ երետ որոգայթել` նա պարտական է: - 152.  Ապա թէ 

ոչ` նա պարտական է մեղացն – 165. 

 ՊԱՐՏԵՆԱԼ – Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ` նա մի' մտեր ի յիր տունն` որ ընդ 

ներքս ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 116. 

ՊԱՐՏ Է -  Գող եւ ծեծվոր չէ պարտ յղարկել թագվորին – 12. Բայց պարտ է ամենայն 

դատաւորաց գիտենալ, որ երազի նման է աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ 

անցաւոր – 14. Գիտել պարտ է որ մկրտութիւն եւ ձեռնադրութիւն մէկ է – 22. 

Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ – 24. նա պարտ է գրել` 

որ եպիսկոպոս որ արհիեպիսկոպոսի գաւառ կենայ` նա պատեհ է, 

յարհիեպիսկոպոսին ի հնազանդութիւն կենան – 27. Բայց դատաւորին պարտ է 

փնտռել ըղորդութեամբ եւ ընտրել զակամայ սպաննութիւն: - 33. եւ չէ պարտ 

կարծել. թէ փոքր գնով ենք գնած – 39. Բայց եւ մեզ աշխարհական  հաւտիս պարտ 

էմերոց հովուացն հնազանդ լինել իբրեւ Աստուծոյ – 39. Պարտ է գիտել, որ 

ժողովարան թարգմանի` որ հաւնիկ լինի ամենայն ազգաց հաւատացելոց 

միասիրտ եւ միական եւ միահաւատ ի մաւր մեր հանգչիլ ի գիրկ – 41. ապա պարտ 

է յառաջ իր ապաշխարութիւն տալ քաշել վասն  անհնազանդութեանն – 54.  Եւ թէ 

ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ  որ գաղտաբար  միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ 

ծուռ  մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել – 60. 

Եպիսկոպոսին պարտ էեւ պատշաճ, որ զամէն արի կենաց եւ փնտռէ ի վերայ 

քահանայիցն եւ սարկաւագացն վասն բոզութեան – 62. Ապա թէ հուքրելով լինի 

վասն պղծութեան` դու արա նմա զէտ զանարգանացն որ գրեցաք,  քարկոծել 

պարտ է, զի անարգեաց: - 75.  Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս առնու` նա հերիք 

այնէ – 76. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է  եպիսկոպոսին եւ պարոնացն – 80. նա 

պարտ է զինք չարաչար մահուամբ սատակել – 95. Բայց պարտ է գիտել` որ 

երկրին բնակիչք ի պարոնին պահն են – 97. Վասն թէ չէ պարտ բաժանել իրիցու 

ձեռնտվածն – 104.  Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի յետ` 

յիւրեանց սահմանած բնակութեանն: - 108. Նոյնպէս եւ զմունջն  ոչ է պարտ 

ամուսնացնել բնաւ – 108. Պարտ է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն 

սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս`  պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին` զչափն 

եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. Եւ  գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ 

չկայ եւ ոչ մուտք` քան զայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128.  

Ապա թէ տղայ լինի` նա ի հասակն հայել պարտ է – 157. Վասն թէ որպէս պարտ է 
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զնոր տուն շինել – 158.  ու զայն զնտանոք եւ ծեծաւք եւ խրատնաւք պարտ է 

ըղորդել: - 159. Եթէ ումեք անսուն դիւահրե նա գիտել պարտ է տերանցն որ ի 

յիրենց մեղացն  է եւ ոչ յանասնոց – 166. Բայց եւ  յաղագս երմկերոյ գրել պարտ է 

գոմշընոյ եւ խաշանց: - 170. Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի պարոնաց եւ ի 

թագաւորաց ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քան զշէն գեղերն – 170. Եւ մէկ 

պատն որ լինի ընդ երկուք ի մէջ` նա երկուքին լինի. եւ այնով արձակնայ շէնն, ու 

արգիլել բնավ չէ պարտ, կամ տեղ որ այգի չէ` նա խնայել դնաւղացն. նոյնպէս եւ 

զտան որմունք չէ պարտ եւ զայլ այսպիսիք:  - 171. 

ՊԱՐՏ Է ԵՒ ՊԱՏՇԱՃ -  Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն արի կենաց 

եւ փնտռէ ի վերայ քահանայիցն եւ սարկաւագացն վասն բոզութեան – 62. 

ՊԱՐՏԻԼ – Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր 

իրաւունքն տանել ըղորդ – 9. Եւ թէ ծեծվոր յղարկէ պարոնն զոք` ու բռնվի,  նա 

պարոնն պարտի որ գնէ – 12. Եւ թագվորն պարտի որ պահէ զաղքատն – 13.  Եզն 

այլ ծառութիւն չպարտի, զի զիւր հնկակն տվել է: - 13. Նոյնպես եւ իշխանքն 

պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ հնազանդացն պահել` որ ամէն մէկն զիւր 

շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն ուննայ – 14.  եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ` թէ 

այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն` նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն – 17. Վասն 

եպիսկոպոսաց` թէ որպէս պարտին իրաց հնազանդել – 26.  Եւ զայս ամէնս 

եպիսկոպոսն պարտի ի կարգ պահել – 38. Եւ թէ կինն այլ այրկան չկամենայ 

լինալ` նա ի յոր տեղ  ուր կենայ կինն` նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ 

զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի – 89. ու եփ պսակվի`  նա 

տուժանք չպարտի: - 96. Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ 

առնու հանէ յանձէ` նա` իրք որ կամաւք է լել` նա տուգանք չպարտի – 102. Եթէ 

որդին ի վնաս բռնվի` հայրն իրք չպարտի – 115. ապա այնոք որ  յառջեւ լինին 

ծնած` ազատ են, մահ չպարտին – 115. նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է 

մեղանքն` որ զվզենն վճարէ: - 118. Ապա թէ  հարուստ է ու զատական` նա մենակ 

պարտի այնել զվճարն ի ժամ – 122-123. Բայց մեծ իշխանք եւ փոքունքն եւ 

իմաստուն բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք 

զիրար` ի յայս ուղիղ սահմանիս պահելն: - 128. Բայց վասն եկեղեցոյն 

հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել խոստովանահաւրն – 142. եպիսկոպոսն 

պարտի /ծն. պարտին/ հնազանդել աւրինացս – 143. դատաւորք աւրինաւք զնոյն 

պարտին արբուցանել անաւղացն: - 144. Ապա թէ չարկամ յիշաւ այնէ, ու տանի 

զամըննին եւ առնաւղին այլ ի հետ` նա չպարտի վճար – 159. Ապա թէ վարձ է տվել 

պահելոյ` նա այլ վստահի իրաւնաւք պարտի զվճարն – 160.  զի թէ հայրն մեռել 

լինի, նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161.  նա զբժշկաց 

վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. Զի թէ պառիկոս առանց դարպսու 

իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն` նա գող է, ու տուգանք պարտի – 168. ու թէ 

աւիրեն` նա դարպասն պարտի, որ պատժէ – 171. ու իրենք պարտին, որ զիրենց 



661 
 

պահքն անսխալ ու աղէկ պահեն: - 173. Բայց թէ ի  գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի 

սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ և ոչ յիւր ուժոյն մնացել, 

նա չպարտի իրք: - 173. 

ՊԱՑԽՈՒՆ – որ իրենք գիտեն զայս` ու տան պացխուն առաջի Քրիստոսի – 42. նա 

ինք տայԱստուծոյ պացխուն – 106. նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 

125. 

ՊԱՒՂՈՍ  - Եւ Պաւղոս ասէ` կարգեաց Աստուած եւ եդ  յեկեղեցւոջ  նախ 

զառաքեալս եւ երկրորդ զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս – 40. 

ՊԵՂԾ   -      Տե'ս   ՊԻՂԾ 

ՊԵՂԾՈՒԹԻՒՆ – թէ ի կերակրոյն կամ ի տարոյն պեղծութենէն /ծն. վատութենէն/  

անցնի` նա գնաւղին է: - 124. 

ՊԵՏՐՈՍ – Եւ ոչ յիշել զՔրիստոսի հրամանքն զոր հրամայեաց ընդ սուրբ 

առաքեալն Պետրոս` թէ դու ես վէն – 40. Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի 

մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ հետեւողացն, թէ՞  ընդ եկեղեցւոյն քարն կամ 

ընդ փայտն: - 40. 

ՊԵՏՔ   -      Տե'ս   ՊԷՏՔ 

ՊԵՐԻՏՈՒՏ – Եւ փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են` մէկն ձեռնադրված է ու մէկայլն 

ոչ.  եւ բուտն` որ է յունարէն պերիտուտ: - 56. 

ՊԵՐՊԵՌԱՏ – եւ ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին ԳՃ դեկան պերպեռատ է  -

10. 

ՊԶՈՒՄՆ – Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել, որ թէ կամաւք լինի 

սղալն  եւ կամ վասն պզման` նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 154. 

ՊԷՍ – զի զԱստուծոյ իրաւունս ծախեց Յուդայի պէս: - 20. այն հայրն` որ շան պէս 

զիւր միջաց բերած որդիքն ուրանայ ... նա դատի յԱստուծոյ:- 113. 

ՊԷՏ – եւ թողու զկնիկն, ու պէտչլինայ արել իր բնաւ -  92. Ապա թէ չայնեսզպէտ /ծն. 

պէտ/ ու մեռնի` նա որ տեսաւ ու չարարպէտն /ծն. պէտ/  նա վճարէ: - 163. 

ՊԷՏ ԱՆԵԼ   -   Տե'ս   ՊԷՏ 

ՊԷՏՔ – եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք տանի ժողովրդեանն եւ զայնչաք 

սահմանած հարկն առնու ի սուրբ եկեղեցոյն եւ ի յայլ եկեղեցականացն ի պէտքն – 

21. հայնց որ զիրենց ամէն պէտքն յայնկից ուննային` այրկտին ի յայրկտոյ վանքն 

եւ կնին ի կանեց: - 43. եւ ի յայն աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի կարիքն 

դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք չիշխեն այլ ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: - 43. եւ 

վանքն տայ զպէտքն: - 51. Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ 

իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի` կամ այրել ինչ իպետքս /ծն. պետք/ 

է  նա երբ նստի եպիսկոպոսն` նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ – 60. եւ այլ պէտքն 

ի վաներոյն լինի: - 77. Ապա երբ խիստ թոյլ տվի /ծն. թուլցվի/`  նա չոր հաց, կամ ի 

նշխարէն թող լնու զիրպէտքն: - 80. քաւէլ թէ կինն կամենայ, ու  հաշիւ այնեն ընդ 

իրար` որ դնէ զինք ի տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն /ծն.պետք/ ու ինք առնու այլ 
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կին – 89. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ 

տայ  իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. զի կռվոյ եւ ծառութեան իպէտքէ ի  

պարոնութեանն ի կարիքն: - 116. 

ՊԻՂԾ, ՊԵՂԾ – Նոյնպես եւ իշխանքն պարտին զիւրեանցն հարկատվացն եւ 

հնազանդացն պահել` որ ամէն մէկն զիւր շինածն եւ զկորթբացած հայրենիքն 

ուննայ, եւ չլինին ի վերայ յիրաց պատճռայոյզ ի պիղծն /ծն. պեղծն/ - 14. եւ այն որ 

կրկին կարգ էառ` նա զէդ այլ պիղծ /ծն. պեղծ/ եւ անհաւատ կորսնէ` եւ տուժի ի 

դարպասէն իրաւամբք: - 22. Կու հրամայէ սուրբն Սահակ` թէ տգէտ եւ պեղծ 

մարդիկն  բաժին կու ձգեն ի սուրբ եւ կաթուղիկէ վիմիս մէջ – 40. Ու թէ այլ 

յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ ոչ յեկեղեցին մտնէ` եւ զէդ պեղծ եւ անզգամ 

մարդ վստահի ձգվի: - 59. Եւ զխաբեբայ գանձասէր զետառքն հրամայէ ձգել ի 

կարգէն, եւ առնուլ զինչ ուննան զամէնն ի դարպասն, եւ այլ չթողուն մաւտ` ի 

յուխտ որ այնոց որ ի բարիքն գան գայթագղութեան պատճառ չլինի ի պիղծն: - 80. 

Ապա  զայնոք որ մարդիկք դնեն, նա` թէ հայնց պիղծ լինին, որ չկարէ հանդուրժել 

աշխարհն, նա այլվայ իրենք եկեղեցովն եւ ամէն բնակչաւք երկրին կարեն 

աքսորել: - 81. ու այրիկն լինայ բոզրած ու պեղծ – 88. Եւ թէ չըղորդի, նա բաժնեն 

իրաւնաւք, որ ի յայր /ծն.յայլ/  պեղծն չերթայ` եւ ի մահն` որ երկուքն մեռնի: - 92. 

Եւ ինքն, որ  ծուռն է եւ պեղծ, նա զամէնն կորսնէ եւ մէկայլն առնու: - 92.  Վասն 

խեվ ու պեղծ այրկան – 92. Եթէ այրիկն խեվ  լինի ու պեղծ, եւ թողու զկնիկն ... նա 

յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն  բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք` 

որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 92. Նոյնպէս եւ թէ 

կնիկն պատահի պեղծ` է նա մէկ է իրաւունքն: - 92. եւ թէ վասն 

անհաստատութեանն կամ  տվայտութեան, կամ թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ եւ 

վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան զինքն` նա զէդ մեծ  մարդասպան է պատեհ, որ 

զինք տուժի – 93. Կու հրամայէ աւրէնքս դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց 

աշխարհի, որ զայնոց` որ ի հաւրէ յորդիք կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ` կամ 

պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. 

նա պեղծ է եւ ագահութիւն եւ պատճառն ամէն չարեաց – 142.  Եթէ ոք զտղայ որ 

վասն բոզութեան  կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ ...  ապա 

ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. վասն զի հնոյն հրամայածն այս 

է` թէ զինչ քեզ պեղծ /ծն. պիղծ/ է, դու քո ընկերին մի' առներ – 144. որ  պեղծ 

զարկսն ուննայ – 145. Եւ դեռ կարէ լինել, որ հայնց մեծ հարկ  հանդիպի բժշկին, որ 

սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ – 

153. Եթէ ոք, որ կատարեալ հասակին լինայ, եւ պեղծ կամաւք մահ գործէ` կամ ի 

բան ածէ, որ մեռանի` նա մահապարտ է – 156. Ապա թէ վասն չարութեան լինի` 

նա պեղծ է – 159. 

ՊԻՆԴ – եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ քարոզութեամբ` գիտուն վարդապետաց 

քարոզութեամբ` կշտացնէ զիրենք – 39. 
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ՊԻՍԱԿ – Վասն գոդեաց եւ պիսակաց եւ բորոտաց – 107. Կու հրամայէ աւրէնքս 

դատաւորաց եւ համաւրէն ունաւղաց աշխարհի, որ զայնոց` որ ի հաւրէ յորդիք 

կամ ազգաւ գոդի կամ պիսակ` կամ պեղծ բորոտութիւն ուննան` նա 

զայնպիսեացն խափնեցնեն զխնամութիւնն – 107. 

ՊԻՍԱԿՈՒԹԻՒՆ – Վասն բորոտութեան, պիսակութեան եւ գոդութեան – 86. Ապա 

թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն հանդիպի եւ կամ 

պիսակութիւն` թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ  տարոյն ազատ են: - 86. 

ՊԻՏԵՆԱԼ -  քանց կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ ամէն մարդոյ գետններ` ի 

յիր հողն եւ շինել զինչ իւր պիտենայ – 16. զի թէ  տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, 

նա ի վճարն կարէ առնուլ  զիր հողն այլվայ, ու տայ զինչ տւել լինայ ի գնողէն, թէ 

իր պիտենայ – 122. 

ՊԻՏԻ  -  Զբերդտուքն եւ զայնպիսիքն անհնար պիտիսպաննել ու զկինն ու զորդիսն 

ծառայ տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10. Քան զայլ ազգ մարդիկքն /ծն. մարդ/ 

վարդապետքն հարկեւորածպիտին, զի հոգւոց բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ 

հաստատութիւն: - 14. Բայց տեսնուլպիտի եւ փնտռել եւ իմանալ զմտնելոյն, 

որպէսն ի վարձն ու ի ամէն կերպ: - 18. Եւ պատրաստելպիտի եկեղեցւոյն 

յայստեղս, որ բարեգործութեան բանն ի չար չդառնայ – 25.ու յառաջ զայն պիտի 

վճարել եւ զիր երիցնուն: - 46. նա զինչ ուննան առնուլպիտի – 78. եւ խրատել ու 

այնել զինչ իր պիտի: - 81. Ապա յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ  պիտիհայել 

ու տնտղել – 89. Բայց` զինչ ցեղ  և է, արեան պարտական է, եւ սահմանել պիտի որ 

քաւէ: - 94.  Բայց` զինչ ցեղ եւ է` զեկեղեցոյն քաւութիւնն առնուլ պիտի – 94.  եւ ի 

յայտ տեղդ մեծ փնդռաւղութիւն պիտի եւ հայիլ ի կտրճին ուժն ու ի յաղչկնին – 97.  

բայց եւ զտղան այլ պիտիմկրտել, երբ  ծնանի – 100. որ յաւիտեան ծառայ ուննայ 

զինք ու այնէ զինչ իր պիտի – 105.  ու չպիտի զառողջ սերմն ... ի յախտաժէտն 

խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 108. եւ պիտիոր զէդ որդոյ առնուն ի 

տանէն եւ ի տեղոյն եւ յընչիցն բաժին զէդ երկու քուրոջ: - 109. Եւ թէ կինն մայր լինի 

որդոց ու թէ աւտար մաւրու` զիր պռոյգն եւ զմահրն առնու, եւ թէ պիտի` կենայ ի 

խէչ որդեցն. ու թէ ոչ` նա ելնէ առնու իր  այրիկն եւ զինչ կամի` զայն այնէ: - 110. 

Հարցանէն յաւրէնքս վասն անընկմահու` թէ լինի իրենց թաղումն կամ պատարագ. 

նա կու հրամայէ թէ` աղէկ բարակ հետաքրքիր  պիտի լինել – 115. Թէ պոմանն 

կըշռով լինի, ու թէ պակաս լինի` նա ի գնողէն  ի վայր երթայ, կամ վճարէ 

զպակասն. զի  խաբէութիւն չպիտի: - 123. Ապա աղէկ պիտիիմանալ` որ դըրուստ ի 

վատ թրծելոյ լինայ պատճառն, եւ ոչ ի դիպելո կամ ի յայլ իրաց – 124.  Եթէ ոք 

մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի` նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի 

հետն թէ ոչ` եւ  երդմամբ փնտռեն – 136.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն 

երկու ազգ պիտիդատել` մէկ վասն արբեցողութեան ... եւ երկու հետ, վասն 

վնասուն զոր գործեց – 141.  Յայս պիտիհայիլ դատաւորացն, եւ պատրաստ կենալ 

յանմեղ արենէ: - 150. Բայց տեսնուլպիտի` թէ ի՞նչ ցեղ է յուղարկելն` ինքն 
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յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151.  Բայց աղէկ յիմանալ 

պիտի /գրքում` պետի/  զպատճառն` թէ գիշերն է լել յանկասկած, թէ ի մշակէ է. թէ 

յի՞նչ իրաց – 152. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռելպիտի եւ ճշմարտել, որ թէ  կամաւք 

լինի սղալն եւ կամ վասն պզման` նա զէդ մահապարտ զինք սպաննեն: - 154. թէ ու 

սիրով լինի վնասն` նա դեռ չէ պատեհ ի փրթման թողուլ, ապա չաք մի 

տուգնելպիտի, որ պատրաստին ի բան:  -158.  Եւ թէ ուրդի սուտ վկայ ի վերայ 

մարդոյ` նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ` զինչ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն  

պիտիոր  տանջուէր, նա զինք տանջեն թէ մահու էր` թէ խրատելոյ` եւ թէ  

տուգնելոյ: - 163. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ` մի' գահել, ու նա գահեց, կամ վազցնէ ու 

կոտրէ եւ մեռնի` նա թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ` նա վճարելպիտի: - 165. 

թէ զգուշացուցել լինայ տէրն ...  եւ նա  այլ ազգ այնէ` նա այնոր վստահ վճար 

պիտի – 165. բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ ախփրթութենէ պատահածն ու այլ դեհ 

գնացածն քան ընդ որ պարոնն հրամէ` նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 166. Եթէ 

անասունք մտեն ի յայգի կամ յածուք  կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու 

լինի` նա պախրէի ու գեհին պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. Եւ զայլ անսնոցն 

վնասն տեսնուլպիտի եւ զպահրանն, նոյնպէս եւ զարծաւղն եւ զսպաննելն եւ 

զգնելն անասնոց – 167. Եւ ի հաւտ դարպսուն պիտիարիանալ – 168.  Բայց աղէկ 

պիտիտեսնուլ ու փնտռել վկայաւք` որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ 

եւ  ի դարպաս այլ գնացել ու ասցել – 169.  նա պիտի զհայնցեղն ծեծնաւք ու 

սուգնաւք ահել, որ զանասունքն հայնց պահեն` որ վնաս չայնեն – 169. Բայց ի 

վերայ ամենայնի` խոզի իսկի պատ չկայ, որ կարէ զինք արգելել. խոզրարծ 

պիտիդնել, կամ զմաւտակայ շինութիւնն քակել – 169. Զսինաւռ լերանց եւ 

դաշտաց` քաղքնոյ եւ բերդերոյ` եւ զգեղորոյ /գրքում` զգերոյ/  դնելպիտի նշանով 

եւ գրով ամըրցնել – 170. զի թէպէտ եւ յառաջն գրած կենայ` բայց ու յետինն պիտի 

որշատնան: - 171. Բայց աղունին վատութեան պատճառն էլ պիտիտեսնուլ վասն 

գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ  զոր լինի ի հացն: - 171.  ապա դու զնորա վարձն 

տուր, եւ նա զքո պարտքն վճարէ, զգողցածն ու զզարկածն եւ զսպաննածն ու 

զկոտրածն  անսղալ վճարելպիտի: - 173. 

ՊՂԻՆԾ   -   Տե'ս      ՊՂԻՆՁ 

ՊՂԻՆՁ, ՊՂԻՆԾ  - եւ բրդեղէնն ու բամբկեղէնն եւ պղինձն /ծն. պղինձ/   ու 

երկաթն` զաւրացն է: - 12. եւ երկաթն ու պղինձն ու կլայեկն` յորում երկիր գտնվի` 

այնոր է: - 13.  Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք զինչ եւ լինի` որ ի հողէ ելնէ` 

տեղոյն իշխանին է: - 16. 

ՊՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ – Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն  պղծագործութեամբ 

հետ այլ ումեք, որ ստուգվի  եւ թէ ընդ անասուն մեղանչէ ... նա բաժնվի իրաւնաւք – 

90. 

ՊՂԾԵԼ – Եւ սուրբ առաքեալքն են սահմանել որ մահապարտ են եւ պղծող 

տաճարի կարդան: - 19. 
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ՊՂԾՈՒԹԻՒՆ – Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ 

զմարդն` թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար 

վասն պղծութեան – 74. Ապա թէ հուքրելով լինի վասն պղծութեան` դու արա նմա 

զէտ զանարգանացն որ գրեցաք – 75. Ապա թէ տեսնուն, որ վասն այրկանն 

պղծութեան լինի ... նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու սաստով ... և ապա 

հաշտեցնեն զիրենք: - 105. 

 ՊՆԴԱՆՔ – Եւ տեսէք` թէ քանի՞ պնդանք կայ հայրապետացն և այլ դատաւորաց 

եկեղեցոյն – 30. 

ՊՆԴԵԼ – Եւ այլ շատ ի վերայ իրաւանացս կու պնդէ Մարգարէն: - 4. սուրբն 

Սահակ գրել էր ի հաւս աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն` ու պնդել եւ 

խրատել էր – 41. սուրբ հայրն Սահակ ... զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց ... որ ամէն  

ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 41.  Նա կու պնդէ  

աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա թէ կին կենայ ի հետն չելնէ` ի շուրջ գայ ի 

վանքն – 51. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ ոչ ժամուց առնու 

քահանայն` եւ ոչ հողադրամ: - 53. Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ 

զաշխարհի դատաւերն, որ ուր երէց գտնուն` որ առնու, նա զկարգն առնուն – 54. 

Այլվայ կու կրկնաբանէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ այն հայրն` որ շան պէս զիւր 

միջաց բերած որդիքն ուրանա ... նա դատի յԱստուծոյ: - 113. Ամ այն մարդն, որ ի 

յիւր գործոյն պատեհն մեռանի` նա անպարտ են տէրքն` բահրակ, այն տէրն որ 

զամէնն պնդելլինայ եւ արիացուցել զիր գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 148. թէ 

զգուշացուցել լինայ տէրն ու պնդել ի վերայ իրացն զտանաւղն  ու նշան տըւել, և 

նա այլ ազգ  այնէ` նա այնոր վստահ վճար պիտի. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ` մի' 

գահել, ու նա գահեց, կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ մեռնի` նա թէ  պատռոցնաւղն ի 

հասակ կենայ` նա վճարել պիտի: Ու թէ վարաւզն մեռնի ի վերայ պնդելոյն` նա 

գրաստուն տէրն անպարտ է: - 165. Բայց ի վերայ ամենայնի դատաւորաց 

ստուգելոյն է դատաստանն` պնդելն եւ թողուլն: - 166. 

ՊՈՄԱՆ – նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման` որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ 

աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն – 8.նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ զնորա 

գործն ի յայն տրտնջաւղն տան` որ այնէ. բայց հայնց` որ ընդ պոման եւ ընդ 

զմարթեցնելոյ չաւիրէ զամէնն - 73. Եւ թէ նեղածն կանուխ տայ հրամանք եւ կամ 

պոմանդնեն, եւ զինչ ու դնեն նա կարեն դնել մէկ դիհն եւ մէկալն, ու այն ընդունելի 

է: - 86. Ապա Է տարի է պոմանն /ծն. պայմանն/ որ համբերէ, թէ հարուստ լինի ու 

թէ տառապեալ: - 89.  նա պատեհ է, որ թէ պոմնով /ծն. պայմանով/ չլինի շալկել 

այրիկն զխորթերն` ի մաւր առնուլն, նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 91. 

Եւ  անէ զինչ հաշիւ լինի արած ու պոման /ծն. պայման/ ընդ իրար: - 102. Ապա թէ 

ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն` նա ծնաւղքն զնորա փաւշամնչէքն տան, 

եւ լմնցնեն զնրա պոմանն /ծն. պայմանն/: - 102. Եթէ ոք մի տուն վաճառէ` ծախէ 

կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ` նա յիր պոմանն /ծն. պայմանն/ թող 
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լինի իր վճարն – 119. Ապա տուն, որ պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա այնոր հաշիւն 

զէդ արտի կամ գետնի մի է համարած, ու այնոր ծախելոյ վճարն մենակ լինի, որ ի 

յայն պոմանն վճարեն յոր դնեն: - 120. քաւել թէ տիրոջն կամաւք լինի յիմելոյն 

պոմանն /ծն. պայմանն/: - 120.  Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա նոյնպէս եւ այս 

վկայաւք եւ պոմնով /ծն. պայմանով/  պատեհ է որ լինի – 121. Նոյնպէս եւ կովն. թէ 

քշտան լինի, կամ ամուլ` նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն եւ ի պոմանն 

/ծն.պայմանն/, որ դրվի ի  վերայ: -122. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ վասն 

տառպելութեան,  որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն ու գնէ` նա ի 

պոմանն /ծն.պայմանն/ է իր համբերելն: - 122. Եւ թէ ոչ վասն տառպելութեան, այլ 

իրք պատճառի  լինայ լել վաճառն` նա մէկ տարին է պոմանն: - 123. Եւ որ մեղուք 

վաճառեն, նա թէ աշունն լինի` նա մեղրովն զէդ որ կայ ծախեն, կամ կըշռով 

դնենպոման /ծն.պայման/, կամ կոթրու: - 123. Թէ պոմանն /ծն. պայմանն/ կըշռով 

լինի, ու թէ պակաս լինի` նա ի գնողէն ի վայր երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123. 

Թէ ի գարուն լինի ծախն` նա քսան աւր  փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն ընկերաւք եւ 

վկայաւք տայ ի պոմանն /ծն. պայմանն/ - 123. բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն /ծն. 

պայմանն/ է հասել – 124.  վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ այնէ 

պոմնով /ծն. պայմանով/, եւ տայ` թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու  տուր ինձ զիսայ 

չաք դեկանս – 129.  որ դառնայ ի յինք իր պոմնովն /պայմանովն/ եւ վկայաւք – 129. 

Բայց դատաւորք պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին /ծն. պայմաննին/ եւ 

զերկրին տիպաւննին – 132. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ մարդ ուժ այնէ 

տառպել մարդոն, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն /ծն.պայմանն/ չվճարէ` կամ կտրէ, 

ու գայ դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ – 145.  ու չայնէ զբանն 

հայնց զէդ, որ պոմանն /ծն. պայմանն/ լինայ – 146. Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ 

տան անսուն լինի ու տված լինի պոմնով /ծն. պայմանով/ որ ի տունն ուննայր, ու ի 

դուրս եթող` որ կերվաւ` նա վճարէ: - 160.  եւ զինչ ցեղ սովորութիւն լինի երկրին եւ 

պահ տալոյն պոմըննին /ծն. պայմաննին/` նա ի այնոր վերայ երթայ դատաստանն: 

- 160. Եւ իրաւունք է, որ զդրածպոմանն /ծն. պայմանն/ եւ զվարձն անպակաս տայ 

իրենց – 173. 

ՊՈՄԱՆ ԴՆԵԼ    -  Տե'ս     ՊՈՄԱՆ 

ՊՈՌՆԿՈՒԹԻՒՆ – Ապա ի վերայ բանի պոռնկութեանն /ծն. պոռնկութեան/ թողու 

այր զկինն: - 88. 

ՊՈՒԿ – Նշանակ եւ  պուկ բերդատէրն մէն իշխէ վերցնել: - 12. 

ՊՌԻՍՏԻՄՈՆ -  Յաղագս պռիստիմոներոյ – 116. Կու հրամայէ աւրէնքս թէ` մի'  

դներ պռիստիմոն եւ մի  գրավ  վասն քո ... երկու երկնաքարերի թէ որ է լավ  կամ 

կտրուկ: - 116. զի կու հրամայէ աւրենքս` թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին 

վճարն հայնց  ուժով կու տայ  առնուլ, նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ 

զվատնելոյն  հրամայէ վճար լինել – 119. 
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ՊՌՈՅԳ, ՊՌՈՅՔ -  Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին 

տայ իր արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. ու այլ ինչքն որ  լինի` ու այն որ իպռուգացն` 

երէցկնկանն լինի – 52. Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ` նա դառնայ 

պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն` թէ այրիկն  լինի տուել. ապա թէ տղայ կենայ` նա 

պռոյքն տղային է, չդառնայ – 86.  ու այն կինն առնու  յայրկէն զիր ամէն պռոյքն ու 

զմահրն, եւ երթայ  առնու իր այրիկ: - 87. Ապա թէ կնկնէն լինի` նա չտայ այրիկն 

մազ մի` ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. Ապա թէ յայրկնէն լինայ պատճառն,  նա 

զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ կնոջն իր անձինն գին – 87. եւ զիր 

պռոյգն /ծն. պռոյքն/ եւ զինչ բերել  լինայ զամէնն ի յինք դարձնէ: - 89. զայս երբ 

ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ` նա բաժնվի իրաւնաւք,  եւ զկէս պռուգացն առնու այն 

որ բաժնվի: - 90. եւ տայ ի ձեռն, ու տայ զիր իրքն եւ զպռոյգն /ծն. պռոյքն/ ի յինքն, 

ու վարէ որ երթայ – 98. Եւ թէ կինն մայր լինի որդոց ու թէ աւտար մաւրու` զիր 

պռոյգն եւ զմահրն առնու – 110. 

ՊՌՈՅՔ  -  Տե'ս   ՊՌՈՅԳ 

ՊՌՈՒԳԵԼ -  եւ թէ կարենայ նա պռուգէ զիքն: - 133. 

ՊՍԱԿ1  -  նա իրաւունք է` որ թէ ուզենայ եկածն` նա խափանեն զյետի պսակն եւ 

առաջի պսակն է ընդունած: - 48.  բայց ի վերայ ամենայնի իրավունք է, որ առաջի 

պսակն ընդունած առնուի: - 48. Եւ թէ յետ Է տարոյն գայ այրիկն. ու գտնու այլ  այր 

կնկանն պսակով` նա թէ անպսակ է, նա առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. 

նա շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ անարգեց զպսակն 

եւ կոխեց: - 91. Այնոնք որ աներկեղութեամբ զիրենց պսակով կինն թողուն` առանց 

բոզութեան եւ կամ այլ իրաւնաւք պատճառանաց կոխեն զեկեղեցոյն պսակն եւ 

թողուն զիրեանց կաննին` նա կու հրամայէ աւրէնքս որ եաւթն տարի եկեղեցոյն 

յամէն ընդունելութենէ եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100.  Եթէ աւագ սարկաւագի 

մահ հանդիպի` նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ պսակով – 104. Վասն թէ 

յինչ հասակ պսակ լինի – 105.  Կու հրամայէ աւրէնքս` պսակ որ տղայի լինի, որ 

քան զտասնուհինգ տարին պակաս լինի` նա չէ ընդունած այն պսակն – 105. 

Քահանայ` որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ ...  նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

զի երբ կնքած պսակուեցաւ` նա զէտ քրիստոնէի մի այլ է պսակուն հաշիւն: - 107. 

Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել` նա կարաւղ է – 133. 

ՊՍԱԿ2  -  Կու հրամայէ աւրէնքս` որ ով նոր  տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն պսակ 

դնէ. որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի մեռնի -  158. 

 ՊՍԱԿ ԱՅՆԵԼ    Տե'ս       ՊՍԱԿ 

ՊՍԱԿԵԼ  -  Եւ միաբանք տեղոյն պսակածլինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ 

կարգովն – 43.  Քահանայ` որ զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ, եւ կամ 

զայնոք որ ակամայ` առանց յիրար հաճելոյ հավնել են բռնադատութեամբ 

ազգացն` պսակէ` նա զկարգն կորսնէ: - 105. 

ՊՍԱԿՈՒԵԼ  -     Տե'ս   ՊՍԱԿՎԵԼ 
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ՊՍԱԿՈՒԻԼ – Եթէ ոք ծառայ շահի, եւ կամենայ ընդ ինք պսակուիլ /ծն. 

պսակուել/` նա պատեհ է, որ Խ աւր թողու զինք, որ զիր ծնաւղքն լայ107. 

ՊՍԱԿՎԵԼ, ՊՍԱԿՈՒԵԼ – Ապա թէ անայր կին լինի լել, եւ խոստացել լինայ թէ` 

պսակվիմ ընդ քեզ, ու այնով լինայ խաբել զկինն` նա ճարն է որ պսակվի. ու եփ 

պսակվի` նա տուժանք չպարտի: - 96. Եւ թէ ոչ` նա տայ հաւրն յիսուն դրամ, ու 

պսակվի ընդ ինք անբաժնելի: - 97. եւ ապա պսակվի, եւ ուննա զինք հալալ: - 107. 

զի երբ կնքած պսակուեցաւ` նա զէտ քրիստոնէի  մի այլ է պսակուն հաշիւն: - 107. 

ՊՏՂԱԲԵՐ – եւ զպտղաբեր ծառք երկրին չտայ կտրել: - 10. Վասն զպտղաբեր ծառ 

կտրելոյ – 161. Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ` նա կու 

հրամայէ իրաւունքս` որ այլվայ  իր տան տնկել – 161. 

ՊՏՂԱՒՈՐ – Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր /ծն. զպատեղավոր/  կին, եւ նա  ձգէ 

զտղայն, եւ թէ դեռ  անկերպարանք լինի եւ խլինք` նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 

103. 

ՊՏՈՒՂ – Ապա վայրի պտուղքն ի ծառոցանցն երկրին` շինականացն է – 16. Գրած 

է ի Մովսեսի յաւրէնքն, որ թէ ոք ի ծառէ ի վայր ընկնի ու մեռնի` նա զծառն կտրեն, 

եւ` երբ մուրզ հանէ` նա ապա ուտվի պտուղն: - 78. եւ յիմանան թէ այն ծառն քանի 

արժենայ, եւ թէ  որչաք պտուղ կու  տայր ի տարոջն – 161. 

ՊՐԱՑԱԼ – Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա են` որ ասպարս և 

վահանս, կմբրաւոր  շալկեն, զոր կու յիմնամ որ բազկնոց պրացալն է: - 69. 

ՊՐԱՒՔՍԱՒՏՈՐԱՅ – Չորրորդ դասք պրաւքսաւտորայն է, որ երկթի ասպրնի 

շալկեն: - 68. 

ՊՐԻՍՄԷ – եւ արծաթն ու արծթով կտաւ` եւ պրիսմէն` իշխանացն է -12. 

ՊՐԿԵԼ – Մարդ որ մարդ պրկէ` ամէնն զինչ կենա` պրկաւղին է, եւ զրհին մէն 

պարոնին: - 12. 

ՊՐՈՊԱՏԻԿԷ – Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի 

եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի վերայ` որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ` 

չթողուն պրոպատիկէ /ծն. պրպատիկէ/ աւազանովն: - 37. 

  

  

              Ջ 

  

  

ՋԱՂԱՑ -  Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ ջաղցնոյ` չկարէ ոք արգելուլ –16. 

Վասն ջաղցաց եւ խանութի, որ կապալ բերէ –120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ 

հայնց իրք, որ կապալ բերէ` նա չէ պատեհ որ յիմէ վճարն –120. Վասն որ ջաղացք 

գնէ – 125. Վասն ջաղցնոյ /ծն. ջաղացնոյ/ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք 

եւ հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն –125. 
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Եւ զկապճկերն ըստ երկրին սահմանին այնեն, եւ ըստ ջաղցացն եւ ըստ ջրին 

ուժոյն – 172. 

ՋԱՂԱՑՊԱՆ – Վասն ջաղցպներոյ– 171. 

ՋԱՄԲԵԼ -  եւ ջամբել ի կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն հաւրն մերոյ 

Յիսուսի Քրիստոսի – 41. 

ՋԱՄԲՌ - Եւ որ յարքունի ջամբռէ իրք գողանայ` նա զերկու աչսն հանէ եւ զկինն ու 

զորդիսն առնուն եւ այլ զինչ ունենայ` առնուն -  10. 

ՋԱՆԱԼ – Վասն որ գլխաւոր եկեղեցւոյ ջանայ զիր ընկերոջ աստիճանն խլել – 58. 

Եթէ եպիսկոպոս կամ երէց  ջանայ զիր ընկերոջ զաստիճանն եւ կամ զիրաւունքն 

խլել, նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ արգելեն զինքն ի յայն գործոյն: - 58. Եւ թէ ոք ի 

կարգէ ձգած լինի … եւ նա  ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ` նա չէ իրաւունք որ  

տան – 59. Եւ թէ ցաւ ինչ կենայ` նա ջանան դեղերով: - 89. Ապա թէ ազգ մի լինի` որ 

փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու կարէ 

յորդորէ զինք` որ դառնայ յըղորդն, ու շահի զինքն – 93. կին` որ զիր այրն` որ իր 

գլուխ է` ջանայ սպաննել վասն իր բոզութեանն` նա պարտ է զինք չարաչար 

մահուամբ սատակել – 95. 

ՋԱՆՈՒՆ – Եւ զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականացն տես եւ, ուսիր` որ ջանուն /ծն. 

ջանուննի/ անուանին, որ եփ զուգվի եւ կարգվի ջանուն յեկեղեցին` այլ չկարէ 

պակսեցնել եպիսկոպոսն յիր /գրքում` յին/   ապրանացն մազ մի առանց իրաւանց: 

- 21. 

ՋԱՐԴԵԼ – եւ զծոյլն Գ հետ խրատ տալով յանդիմանեն եւ այլ ի հետ գաւազաներով 

ջարդեն – 37. 

ՋԵՐՄՈՒԹԻՒՆ -  հաճեցնէ իր սրտին ջերմութեամբն եւ աղաւթիւքն զտեսաւղսն 

/ծն. զտեսաւղքն/  61. 

ՋՆՋԵԼ -  եւ ի Հայոց կանանց վաղ էջնջած այս կարգս: - 67. 

ՋՈՐԻ – Եւ ջորին եւ ձին եւ էշն չտայ – 13. 

ՋՈՒՐ – Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ ջաղցնոյ` չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել 

թէ` սինաւռս իմ է, մի' հանել ջուր. քանց կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ 

ամէն մարդոյ գետններ` ի յիր հողն եւ շինել զինչ իւր պիտենայ. եւ չէ այն ջուրն` 

քանց այնոր որ տարաւ զայն ջուրն` հայրենիք իւր սեփական: - 16-17. եւ կարեն 

լուանալ  տղայք եւ կանայք քաւութեան ջրովն – 67. Վասն որ առուով ջուր տանէ եւ 

վնաս այնէ այլոց – 152. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր 

կարեցն լուծէ զջուրն` որ այլոց վնաս այնէ, նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն 

տէրն` նա կիսավճար տայ իւրն – 152. եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի կապ կամ ի փոս, 

կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ – 165. Զսինաւռ  լերանց եւ դաշտաց` քաղքնոյ եւ 

բերդերոյ` եւ զգեղերոյ /գրքում` զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել. եւ 

յայն պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու զվատ ուժն` ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի 
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ծառ, յայգիք եւ ի պատեր – 171. Եւ զկապճկերն ըստ երկրին սահմանին այնեն, եւ 

ըստ ջաղցացն եւ ըստ ջրին ուժոյն – 172. 

ՋՐԱՂԱՑ – Ջրաղացք /ծն. ջաղացք/  եւ այսպիսի շինուացք ազատ է: - 13. 

ՋՐԱՂԱՑՊԱՆ - Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս` որ հատուկ եւ 

հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն – 171. 

ՋՐԵԼ -  Եւ ջուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ ջաղցնոյ` չկարէ ոք արգելուլ կամ ասել 

թէ` սինաւռս իմ է, մի' հանել ջուր – 16. զի թէ դիաթիկ այնէ` նա ամէնն ջրեցաւ – 

112. 

  

  

  

                                                         Ս 

  

  

ՍԱ -  Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ եւ 

յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս … ի 

թագաւորութեան բարեպաշտին Հեթմոյ եւ որդոյ  սորա Լեւոնին:  - 4. Եւ արդ գրեցի 

զսա վասն հաստատութեան եկեղեցւոյ եւ գոյանալոյ երկրի – 4. Մեծն ի 

հայրապետսն` Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին սահմանն, եւ 

ի հետ սորա` Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն, եւ սոցա տեսով պահվէին այլ 

դատաւորք եկեղեցոյն: - 57. Եւ սոքա` եղեն աստիճանաւորք հայրապետք – 65. Եւ 

սոքա կարեն աւրհնել մեռոն ու դնել պատրիարք: - 65. սոքա Գ կրկին նափորտ 

հագնին եւ զնոյն զսքեմդ: - 65. Ու կարեն ձեռնադրել զամէն վիճակաւորսն. եւ 

իսոցանէ երբ Գ կենան խէչ իրերաց, նա կարեն աւրհնել իրենց մեծ մետրապաւլիտ 

– 66. եւ սոքա եւս պատուով են զանազանած, եւ աւծութեամբ մէկ են – 66. 

Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքայ  /ծն. սոքա/ են` որ ասպարս եւ 

վահանս, կմբրաւոր շալկեն – 69. Վեցերորդ դասք ստրատորոսք են. սոքա զէդ 

ըռքեպդարքն են, որ կազմաւ զձիոյն թամբերն հոգան եւ զհեծցնելն: - 69. Ընդդէմ 

Աստուծոյ իրաւանց եւ աւրինաց եւ ճշմարտութեան է, որ թագաւոր կամ իշխան 

կամ այլ ազգ գլխաւոր եկեղեցական կամ աշխարհական, որ վասն կաշառոյ սոցա 

հայր դնէ, զոր իրենք չուզենան – 73.սոքա երիցանցէ դատին եւ աքսորին: - 83. Ի 

վերայ ամենայնի աւրէնքս զարձակելն լաւ կու հրամայէ այն կնանոյ, որզայս 

պատճռնիս ուննան` բոզութիւն կամ կախարդութիւն եւ որ նման են սոցա /ծն. 

սոցին/  - 100.  Կին` որ վասն մեղաց ի ծառութեան տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է 

սորա ... զի արք կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն ... բայց զինչ ցեղ ու է, երբ 

գայ` նա զիր կինն անսղալ առնու – 106. 

ՍԱԶԱՅ – Ապա թէ ի գողութիւն բռնվի` նա զկարքն առնուն ու դարպսուն 

նաւմոսովն խրատ ու սազայայնեն` զէդ գողոյ ու անհաւտի: - 23. եւ թէ յանդգնի ու 
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չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն եւ զպատճառն` եւ ի յայնոր վերայ 

իրաւունք տան եւ սազայ /ծն. ջաղայ/ ի խատն եւ ի  քիչն: - 23.  ու թէ բանն մեծ լինի` 

նա սազայ տան ի վերայ իրացն: - 25. Ապա թէ այլ ցեղ լինի` նա 

ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն ու իր սազայ տան այլ վարդապետին: - 26. 

ՍԱԶԱՅ  ԱՅՆԵԼ   -   Տե'ս      ՍԱԶԱՅ 

ՍԱԶԱՅ ՏԱԼ          -   Տե'ս      ՍԱԶԱՅ 

ՍԱԼԱՐ – Ու զկնքադրամն եւ զայլ մտերոյն բաժինքն սիրով եւ  անխալապայ` 

որպէս գրել ենք` առնու ամէն մէկ զիր բաժինն սալար: - 37. ապա զինչ զենել է` 

սալար զիր իրաւունքն առնու` զերին ու  զերբուծն ու զմորթին: - 55. 

ՍԱԼՔԱՐՈՒԿ – նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, ու գրէ ի վերայ – 98. 

ՍԱԿԱՒ – Եթէ երկու մարդ յիրար անցնին ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք լինին` նա 

տուգանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. Եւ զայս հերիք այրէք զսակաւս ի լսել:- 27. 

ՍԱՀԱԿ – Հարկ է փոքր ի շատէ յաղագս վանականաց գրել, եւ զայս արժան է 

զյերկար  սահմանն ի սրբոյնՍահակայ գրենացն ուսանել: - 36. Բայց ինձ 

Սմբատայ` ծառայիս Քրիստոսի` յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս գտնուլ 

զսրբոյնՍահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն – 36.  հրամայեալ է 

սուրբնՍահակ, որ ամեն տարի հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն, եւ 

ուղղեն զհաւատոց եւ զեկեղեցւոյ կարգաց բաներն եւ հանեն զծուռն: - 36.  Վասն 

սահմանի զոր սուրբնՍահակ է դրել վաներոյն սահմանն է – 39. Բայց այժմ 

զվաներոյ սահմանն համառաւտեցաք եւ գրեցաք զուժերն ի սրբոյնՍահակայ: - 39. 

Կու  հրամայէ սուրբնՍահակ` թէ տգէտ եւ պեղծ մարդիկն բաժին կու  ձգեն ի սուրբ 

եւ կաթուղիկէ վիմիս մէջ – 40. սուրբ հայրն Սահակ ... զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց 

... որ ամէն ազգ եւ  երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 41. 

Զայս սահմանս գրեաց սուրբնՍահակ – 45. Հայնց կու հրամէ սուրբ եւ երջանիկ 

հայրս մեր Սահակ: - 46.  Եւ որպէս գրել ենք իսրբոյնՍահակայ սահմանն եւ կրկին 

կու գրենք` երեցնոյ բաժինն` ի մատղէն զինչ եւ լինի` աջ էրին ու երբուծնէ եւ 

խախցոցն, ու ի ցորենէն եւ ի  գինոյն տասնակ ... եւ իՍահակայն կայր մորթին գրած 

ու ի հաւս չկայ` եւ ես չգրեցի – 76. 

ՍԱՀՄԱՆ – Զգաւառաց հարկն սահմանովն որ սահմանած է` առնուն պարոնայքն 

– 13. Եւ է ըղորդ հարկուն սահմանն այս – 13. Սահման է  առաքելական 

աւրինաւքս, որ  եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք  տանի ժողովրդեանն – 21.  

Վասն վարդապետաց սահմանի – 26.  Եւ ոչ ամենեւին ի սահմանադրութեանց 

եկեղեցոյ` եւ ոչ իսահմանաց թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց 

կաթողիկոսի` որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: - 30.  եւ այնոց սահմանովն զաւտարքն 

հիւրընկալեն եւ մեծարեն որ յեկեղեցի գան: - 34. Եւ արդ, այս է սահման կարգած 

քահանայիցն – 36. Հարկ է` փոքր ի շատէ յաղագա վանականաց  գրել, եւ զայս 

արժան է զյերկար սահմանն ի սրբոյն Սահակայ գրենացն ուսանել: - 36. զի երբ ի 

սրբոյն իսահմանէն չեն ի պատկառիլ` նա ի մերոյս ո՞րպէս: - 36. Բայց ինձ 
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Սմբատայ` ծառայիս Քրիստոսի` յոյժ հարկ եղեւ յայս տեղիս գտնուլ զսրբոյն 

Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն, եւ անտի ճշմարտեցի զուղղութիւն 

սահմանիս – 36.  ի վանք եւ ի դուրք զամէն մեկ ի յիր սահմանն պահէ: - 38. Վասն 

սահմանի զոր սուրբն Սահակ է դրել վաներոյս սահմանն է – 39. Բայց այժմ  

զվաներոյ սահմանն համառաւտեցաք եւ գրեցաք զուժերն ի  սրբոյն Սահակայ: - 39.  

Վասն աշխարհի իրիցնոյ սահմանի – 45. Զայս սահմանս գրեաց սուրբն Սահակ – 

45. Վասն որ մարդ կենայ եւ մեռնի եւ իր սահմանայնէ – 46. Սահման էր` որ յառաջ 

չիշխէր եպիսկոպոսն վանացն. ապա թէմին մէն իշխէր – 50. Նա գրած է հինա` որ 

ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր ապրնաւքն` նա 

աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. Վասն  հիւանդանոցներոյ սահմանի– 51. Սահման է 

յաւրինացն` որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան ու թէ հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու 

վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի գեղ – 51.  եւ այդ նոր դիր է նոր սահման 

– 53. Վասն որ չկայ սահման որ ժամուց առնուն – 53. Մեծն ի հայրապետսն 

Ալէքսանդրուն էր յԵգիպտոսին, որ այլոց իշխէր ի հին սահմանն, եւ ի հետ սորա` 

Հռոմայն, եւ ապա Անտիոքացն – 57. Զի զայս ի Նիկիայի սահմանն ամրացուցել են 

եւ կապել – 61.  Եւ զայս ի  սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին սահմանն էլ գտնուս փակած 

– 62. Եւ որ ընդ սահմանն ի դուրս այլ կին առնու, նա Ե տարի ի դուրք կենայ ի 

յեկեղեցոյն եւ ապաշխարէ – 62. Հարց անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց 

սահման, զոր եդաւ ի սրբոյն Բարսղէ, ի յայս տեղս մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 

72. Եւ որպէս գրել ենք ի սրբոյն Սահակայ սահմաննեւ կրկին կու գրենք` երեցնոյ 

բաժինն` ի մատղէն զինչ եւ լինի – 76. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ այն որ ի Նիկիայ 

հաստատեցաւ սահմանն, որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել` նա աւագ 

հինգշաբթի աւրն զատկի քան զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. Եւ 

այս է դատաւորաց սահմանն – 95. Զայս այսպէս սահմանհրամայեաց 

աստուածային աւրէնքս: - 108. Պարտ է գիտել, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն 

սահմանն ի քաղաք եւ ի  դուրս` պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին` զչափն 

եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126.  Բայց մեծ իշխանք եւ փոքունքն եւ 

իմաստունք բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ զթագաւորն եւ իրենք 

զիրար` ի յայս ուղիղ սահմանիս պահելն: - 128. Եւ վաճռնոյն սահմանն այս է` որ 

երկուքին կամաւք լինի եւ վկայաւք: - 128. Եւ զկապճկերն ըստ երկրին սահմանին 

այնեն, եւ ըստ ջաղցացն եւ ըստ ջրին ուժոյն – 171. 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ – Եւ ոչ ամենեւին իսահմանադրութեանց եկեղեցոյ` եւ ոչ ի 

սահմանաց  թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց կաթողիկոսի` որ մեծ 

ժողովի տեսով այնէ: - 30. 

ՍԱՀՄԱՆ  ԱՅՆԵԼ    -    Տե'ս    ՍԱՀՄԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼ -  Ու կարաւղ է թագաւորն յիր առողջութեան եւ ի մահուն կտակ գրել, 

ու սահմանել եւ տալ զլեռն եւ զդաշտն եւ զիր ամէն երկիրն զինչ ցեղ որ իր կամքն 

լինի – 8. Զգաւառաց հարկն սահմանովն որ սահմանածէ` առնուն պարոնայքն – 
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13. Եւ սուրբ առաքեալքն ենսահմանել որ մահապարտ են եւ պղծող տաճարի 

կարդան: - 19. եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք  տանի ժողովրդեանն եւ 

զայնչաք սահմանած հարկն առնու ի սուրբ եկեղեցոյն – 21. Վարդապետաց 

հրամանն այս էսահմանած ո որ չկարէ կոչիլ վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ 

քարոյզութեան առանց վարդապետաց վկայութեան – 26. զի նապնի հարքն հայնց 

են սահմանել, որ ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ  եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ 

ինչ ազգ աիծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել ... եւ ոչ ի սահմանեալ վիճակէ հրամանք 

հանել – 27. Եւ թէ առնուլ իշխէ` նա զրկանք է, թող ի /գրքում` թողի/  յետ տայ թէ ոչ 

նա պատճառ է /գրքում`պատճառէ/, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն, որ 

սահմանածէ սուրբ եկեղեցոյ իրաւնաւքն: - 31. Եւ զայլ քահանայիցն եւ 

զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ ի կարգի պահէ եւ սահմանէ – 35. Եւ 

միաբանք տեղոյն պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ կարգովն – 43. 

Վասն այսոր հրամայած է եւ սահմանած, որ տան զայս բաժին ողորմութիւն ի 

վաներս – 43. եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն էսահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր – 43. եւ այս չորս աթոռոց մեծութիւնն եւ հարկիքն ըստ 

աւետարանչացն ենսահմանած չորս: - 57. Ապա աշխարհականքն կարեն զինչ ցեղ 

որ եկեղեցին սահմանէ: - 63. եւ եկեղեցւոյն եպիսկոպոսն պատեհ է, որ սահմանէ եւ 

ուղղէ զիրենց կարգն, եւ ոչ այլ ոք` որ է յաշխարհականաց: - 73. ապա զմէկայլն ի 

սահմանածն գտնոյք մի ըստ միոջէ: - 73. Բայց` զինչ գեղ և է, արեան պարտական է, 

եւ սահմանելպիտի որ քաւէ: - 94. Եւ այսոր բանիւ էսահմանած, որ երկուքն 

սպաննելն իրավունք է` ազատ ի դարպսէ: - 94. Ու թէ այս փմթոյս ու անսգամիս 

արձագելն  վասն այնոր էսահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց 

դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն` ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: - 

99.  Եթէ այր կնկան հանդերձ հագնի` նզոված է, եւ թէ կնիկ զայրկան` նոյնն է. ի 

Մովսէս էսահմանած: - 106.  Եւ ոք զայնոք ի շենամէջ պարտ է թողուլ բնաւ, այլ ի 

յետ` յիւրեանց սահմանած բնակութեանն: - 108.  Բայց սուրբ թագաւորքն, որ 

զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին, նա զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ 

զպարոնն, գրեցին` որ պարոնին գիտելովն եւ կամովն լինի – 109.  Վասն 

սահմանելոյ զկարգ ի բազրնոյն – 126.  նա ի յայն սահմանեալ ժամն  կամ ի յոր ժամ 

ուզէ` որ դառնայ ի յինք իր պոմնովն եւ վկայաւք, նա կամ դառնայ ու կամ ազգ մի 

հաշտին ընդ իրար: - 129. եւ երեք վկայով գրել տայ զիր իրքն. ու սահմանէ հոգոյն 

եւ իր ետմնացողացն ըստ իր կամաց – 130. Այլ կու հրամայէ Մովսէս` թէ` մի' խլեր 

զհնոց սահմանած սինաւռն քո սինաւռկցերոյն – 149. Եւ թէ ի դատաստան ընկնի` 

նա զինչ թագաւորք ենսահմանել` նա  այսէ, որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ 

զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի ... նա կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 

156. կամ թող երթան յանշէնն, որպէս սահմանածէ իրենց: - 169. 

ՍԱՂՄՈՍԵՐԳՈՒԹԻՒՆ - Եւ զհինկ պահուն աղաւթքն եւ զսաղմոսերգութիւնսն 

կատարեն անուշահոտ խնկաւք: - 37. 
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ՍԱՅԼ -  Եւ եզին որ լինի վաճառ ... պատեհ է ... որ տանի փորձէ ի լուծ` ի արաւր` ի 

սայլ, եւ ի բեռն – 121. եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի ... 

կամ թէ սայլ կոխէ եւ սպաննէ ... նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: -

154. 

ՍԱՍՏ – Եւ թէ ցուլն զկինն լինի խաբել ու  բերել ի յայլոց տուն` նա յայս տեղս 

աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ – 96. նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն դարպսու 

սաստով եւ եկեղեցոյն – 106. 

ՍԱՍՏԵԼ – եւ դուքերն եւ մուխթասպնին ի վերայ այսոր սաստելով ըղորդ պահեն – 

127. 

ՍԱՍՏԻԿ – Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ` նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի – 38. 

ՍԱՏԱԿԵԼ – նա պարտ է զինք չարաչար մահուամբ  սատակել – 95. 

ՍՊԱՆՈՒՄՆ    -    Տե'ս     ՍՊԱՆՆՈՒՄՆ 

ՍՊԱՆՎԵԼ -  Վասն կնոջ` որ ցուլն ի խէչն գտվի ու  սպանվի – 94.  Եթէ սպանվի 

մարդ ի տեղի ուրեք ... նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան ... ու չափեն թէ 

ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139.  Թէ մահ կենայ` նա յիմնան պատճառն եւ 

զմախանքն թէ յումնէ է. թէ հայնց որ յայնոր է պատճառն` որ սպանվաւ` նա 

զարեան գինքն տան 141. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու 

սպանվի` եւ կամ որոգայթով մեռանի` նա արեան տէրն է: - 151.  եւ սպաննութեան 

իրաւունքն այս է, որ եւ ինք սպանվի: - 156. 

ՍՊԱՍ – Եւ զանաւթ եւ զսպասն /ծն.զսպասք/  եկեղեցոյ ինքըն պահէ: - 35. 

ՍՊԱՍԱՎՈՐ, ՍՊԱՍԱՒՈՐ - այլ զամէնն մէկ Աստուծոյ սպասավոր /ծն. 

սպասաւորք/ համարին – 34. Հիւանդանոց ուր կենայ` նա չէ պատեհ ամենեւիմբ 

անտից հարկ առնուլ, ոչ ի հիւանդէ եւ ոչ յիւր սպասաւորէ51. 

ՍՊԱՍԱՒՈՐ    -   Տե'ս      ՍՊԱՍԱՎՈՐ 

ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ – եւ այրի իրիցկինն` որ  իր էրիկն յեկեղեցոյ 

սպասաւորութիւնն լինի մեռեալ ... նա յիր իրիցուն տեղն մասն մի բաժին նորայ 

տան առանց խալապայի – 35. վասն զի Աստուած  զերկնային դաս հրեշտակացն 

զաստիճանաւորսն արար իւր ի սպասաւորութիւն – 64. նա չէ պատեհ, յեկեղեցի 

Աստուծոյ սպասաւորութիւնայնեէ, եւ ոչ պատարագ – 142. 

ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  ԱՅՆԵԼ   -     Տե'ս      ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

ՍՊԱՐԱՊԵՏ –Ես Սմբատսպարապետս փնդռեցի ի կանոնքն եւ գտայ62. 

ՍՊԿԻԿ - եւ ինք սպկիկ /ծն.սպկէկ/   էր ի բոզրծութենէ – 93. եւ թէ սպկիկ յոչ կամայ 

լինի` նա կէսն է  - 156. 

ՍՊՐԿԻԿ – եւ ինքն ի բոզութենէ սպրկիկ կենայ – 35. բայց վասն սպրկիկ /ծն. 

սպկիր/  սրբելոյ` Գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ – 150. եւ ի լմանն այս է, 

որ սպրկիկ անփոյթ լինի այրել – 173. 
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ՍՏԱԾԵԼ – Զամէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք ... եւս  առաւել զգրագրերն եւ 

զբժշկերն` զի զմարդս կուստածեն – 14. Ապա կու հրամայե օրենքս զորբերն եւ 

զտառպելքն ստածել /ծն. տածել/ եւ  խնամել եւ անուշացնել ի գործ, որ շատք դիմեն 

ու գան յուսումն: 77. ու վասն արծելոյ կամ ստածելոյ  կամ վասն այլ իրաց` վարց 

կամ այլ աւելի պակաս չկայ: - 84. 

              ՍՏԱԾՈՒՄՆ – Մեծ  բան է բժշկութիւնն ի ստածումն մարդկան – 153. 

ՍՏԱՆԱԼ – եւ թէ զառաջադիմութիւն եւ զմեծութիւն ոք ստանալ կամենայ` նա 

պատեհ է, որ զամէնն հարկեւորէ, եւ եպիսկոպոսովն կամ  եկեղեցոյն տիրոջն 

ընտրաւղութեամբ եւ հրամանաւք ստանայ – 34. ԶԱստուծոյ երկիւղն եւ զիւր 

ծանաւթութիւնն հրամայէ աւրէնքս ստանալ` ըստ Սողոմոնի: - 64. 

ՍՏԱՑՈՒԱԾՔ – կամ թէ ունի հանչաք մի ստացուածք, որ աժէ 

զպատուիրանազանց լինելն – 89. Վասն գրաւերոյ եւ այլցեղ ստացուածոց իրաւանց 

– 116.  Եթէ այրն ու կինն ի մէկ լինի, եւ խառնած լինի իրենց  ամէն ստացուածքն 

անբաժին  ընդ իրար` նա կարէ այրն տիաթիկ անել եւ ի  խառն  միջեւնէն զիր 

հոգին հոգալ: - 130. 

ՍՏԵԼ – եւ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ ժուժել – 61.  եւ 

այնով ստէ իր ընկերոջն ու խլէ եւ յափշտակէ ու վնասէ – 162. 

ՍՏՈՅԳ  - նոյնպէս եւ ամէն իրք որ դիւական լինի ստոյգ` նա կանոնացն է գործ եւ 

ոչ դատաստանաց: - 166. 

ՍՏՈՒԳԵԼ - նա արհիեպիսկոպոսն ժողովէ զամէն զքղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ 

զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն` եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. որ 

հրամայէ եւ եպիսկոպոս դնէ յիր տեղն, որ զայն ժողվէ զամէնն, ու փնտռեն ու 

ստուգեն զըղորդն – 29. Եւ թէ դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ` նա պատեհ է, 

որ աղէկ քննեն եւ ստուգեն, որ  սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85. զայս երբ 

ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ` նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. Յետ այնոր որ ստուգէ 

կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա յետ Է տարոյն կարէ առնուլ այրիկ: - 91. Բայց ի վերայ 

ամենայնի դատաւորաց ստուգելոյն է դատաստանն` պնդելն եւ թողուլն: - 166. Եթէ 

ոք ընդ դիւահարութիւն ի ներս անխել եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ` 

նա պատեհ է աղէկ ստուգել – 166. 

ՍՏՈՒԳՈՒԹԻՒՆ – նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն` թէ  կինն 

զցուլն է հարկել ու խաբել, թէ  ցուլն զկինն: - 96. 

ՍՏՈՒԳՎԵԼ – Եւ թէ ծուռ բան այնէ այրն ընդ կինն պղծագործութեամբ հետ այլ 

ումեք, որ ստուգվի ... նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. 

ՍՏՐԱՏՈՐՈՍ – Վեցերորդ դասք  ստրատորոսք են – 69. 

ՍՐԲԵԼ -  բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ` Գ տարի ի հաղորդութենէ  ի զատ կենայ – 

150. 

ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ – Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի 

նմանութեամբն, վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ – 68. 
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ՍՐՏԱՑԱՒԵԼ – Եթէ ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ ուրեք 

փակած կամ ընկած կամ կոտրած` նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել /ծն. 

սրտացըւել/ ու խալսել զինք: - 163. 

ՍՔԵՄ – սոքա Գ կրկին նափորտ հագնին եւ զնոյն զսքեմդ: - 65. Եւ չորրորդ դասք 

եպիսկոպոսունքն են, նոյն սքեմովն ու դուպլ նափորդով: - 66. եւ սքեմով նոյն են, 

բայց անգաւտի կանգնին` եւ ի  ձախ թեւն ուրար: - 66. Եւ սքեմ է նոցա 

հաւատավորացն – 67. եւ սքեմ զնոյն ունին, բայց հոլանի հագնին անգաւտի, եւ 

ուրար ի յերկու ուսն: - 67. Եւ սքեմ հագնին նոյնպէս հոլանի անգաւտի, եւ 

ոնոփորոն յերկու ուսն: - 67. եւ ուննան սքեմ ոսկի դիպակ վզնատաշենք – 68. 

Երկրորդ դասք վեստիտորայն է, որ է թագադիր արքային. եւ սքեմ եւ գաւազանն 

նոյնն է – 68. Եւ սքեմ ուննան ոսկի գրերով` ի շլնեստանն բաթտած – 68. Եւ սքեմ ի 

վզերն ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ – 68. Ուննան նոյնպէս սքեմ, եւ փակեղ 

ի գլխին, եւ կրկնապատ գաւտի: - 69. 

  

  

  

                                                            Վ 

  

  

  

ՎԱԶԵԼ – Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն` եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի վայր 

վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն  ու ի չաքն հային – 140. 

ՎԱԶՑՆԵԼ -  նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ` մի' գահել, ու նա գահեց, կամ վազցնէ ու 

կոտրէ  եւ մեռնի` նա թէ պատռեցնաւղն ի հասակ կենայ` նա վճարել պիտի: - 165. 

ՎԱԽԵԼ -  Բայց ամէն ծախաւղ պատեհ է, որ ի նզովիցն Աստուծոյ վախէ – 126. եւ 

խրատեն զիրենք ի դռան, որ այլքն վախեն: - 127. 

ՎԱՀԱՆ - Հինգերորդ դասք են էսկուպիտորիաքն, սոքա են` որ  ասպարս և 

վահանս, կմբրաւոր շալկեն – 69. 

ՎԱՂ -   եւ ի Հայոց կանանց վաղ է ջնջած այս կարգս: - 67. 

ՎԱՃԱՌ -  Այրիկ մարդ զինչ ու լինի, որ հեռանայ յերկրէն, թէ ի  վաճառ երթայ կամ 

թէ ծառայ ընկնի, ու համբաւն ելնէ թէ մեռաւ, նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ 

կինն: - 90. Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ 

լինի հաստատած – 121. Վասն եզանց վաճառի– 121. Բայց ըղորդ գրաստնոյ 

վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի` նա իր է անդարձ, եւ թէ ոչ` նա ի 

յետ տայ: - 121. Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ պոմնով 

պատեհ է որ լինի – 121. Վասն կովու վաճառի – 122. զի վաճառին վճարն է հանած 

մանավանդ այնոց, որ վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն – 122.  Եւ թէ ոչ 

վասն տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել վաճառն` նա մէկ տարին է 
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պոմանն: - 123. Վասն մեղուաց վաճառի – 123. Վասն այգեաց եւ այլ ազգ ծառոց 

վաճառի – 124. Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ`  մարդ որ զիր ընկերն 

խաբէ ու զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ` նա անիծած է, ու դառնայ վաճառն եւ 

փոխն: - 126.Պարտ  է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք 

եւ ի դուրս` պարոնութիւնն սահման է զիրաւունքին` զչափն եւ զկշիռն եւ  զայլն 

յայսպիսեացս – 126. Եւ ուր վաճառ լինի` նա զկապալն առնուլ պատեհ է – 127. Եւ 

վաճռնոյն /ծն. վաճառոյն/ սահմանն այս է` որ երկուքին կամաւք լինի եւ վկայաւք: - 

128. 

ՎԱՃԱՌԱԿԱՆ - Իրաւունք վաճառականաց – 119. քաւել թէ ահուտ ճանպահ լինի, 

որ վասն պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն իվաճըռկներոյն ի ճանպահն – 127. 

ՎԱՃԱՌԵԼ -  Վասն որ տուն վաճառէ – 119.  Եթէ ոք մի տուն վաճառէ` ծախէ կամ 

գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ` նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. 

Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ վասն տառպելութեան, որ ծախէ  զիր գետինն, եւ 

գայ իր դրացին եւ ընկերն ու գնէ` նա ի պոմանն է իր համբերելն: - 122. Եւ որ 

մեղուք վաճառեն / ծն.վաճառէ/, նա թէ աշունն լինի` նա մեղրովն զէդ որ կայ 

ծախեն, կամ կըշռով դնեն  պոման, կամ կոթրու: - 123. Ով աման կամ անաւթ ինչ 

վաճառէ ... որ թէ ի նոյն տարին  որ գնեց զիր գինին ամբողջ պահէ` նա լեալ է բարի: 

-124. Վասն որ խաբէ զընկերն եւ զվատ իրքն վաճառէ – 126. 

ՎԱՅ – Բայց վայ` որ զայն լուծել են վասն նախանձու չարութեան – 36. 

ՎԱՅԵԼՎԱԾՔ - Բայց պարտ է ամենայն դատաւորաց գիտենալ, որ  երազի նման է 

աշխարհիս ամէն վայելվածքն եւ անցաւոր – 14. 

ՎԱՅՐ – Վասն որ ի ծառէ վայր ընկնի ու մեռնի – 77.  կամ թէ ձիով դիպի, կամ թէ 

սայլ կոխէ եւ սպաննէ կամ հետ որսոյ կամ ընդվայր նետէ, նա դիպի եւ սպաննէ ... 

նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս:154. 

ՎԱՅՐ ԸՆԿՆԵԼ    -    Տե'ս   ՎԱՅՐ 

ՎԱՅՐԻ – Ապա վայրի պտուղքն  ի ծառոցանցն երկրին`  շինականացն է, որ քաղեն 

իրենց: - 16. 

ՎԱՆԱԿԱՆ - Վասն վանական աբեղայից – 36. Հարկէ` փոքր ի շատէ յաղագս 

վանականաց գրել – 36. 

ՎԱՆԱՑ ՏՈՒՆ -  Բայց ոչ է ամէն կարգերն մէկ ազգ. այլ թագաւորք եւ իշխանք 

իրենց վանաց  տուն են հաստատել եւ հայր  եւ գլուխք դրել այլ եղբարցն: - 72. 

ՎԱՆԵՐ – Վասն սահմանի զոր սուրբն Սահակ է դրել վաներոյն սահմանն է – 39. 

Բայց այժմ զվաներոյ սահմանն համառաւտեցաք եւ  գրեցաք զուժերն ի սրբոյն 

Սահակայ: - 39.  Եւ ոչ եթե զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն 

յաշխարհականացն` որ կու ասեն` թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ 

գեղերոյն; - 42. Վասն այնոր հրամայած է եւ սահմանած, որ տան զայս բաժին 

ողորմութիւն ի վաներս եւ զայս անուանեալ տաւներս  գան ամէնն ի վանքն այնեն 

– 43.  զայսու ընծայաւք եւ մատղնով հրամայած է, որ ի վաներն երթան այնեն: - 43. 
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Վասն եպիսկոպոսաց` թէ որպէս իշխեն վաներոյ – 50.  Սահման էր` որ յառաջ 

չիշխէր եպիսկոպոսն վանացն. ապա թէմին մէն իշխէր, եւ զվաներն աշխարհական 

պարոնայք հոգային – 50. Եւ տայ եպիսկոպոսն ու կարաւղ վաներոյն 

հայրապետերն այնոց կերակուր եւ հանդերձ – 77. եւ այլ պէտքն ի վաներոյն լինի: - 

77. 

ՎԱՆՔ – Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ  որդիք` եւ ի 

քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային զայրուկնոջ բաներն. եւ ի 

հիմայ ի կուսան եւ ի միաբանութիւն վանից աբեղայք: - 20.  ի վանք եւ ի դուրք 

զամէն մեկ ի յիր սահմանն պահէ: - 38. Եւ դեռ այն մէն չէ. քան զՀայոցս ակլ կու 

բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի քաղաքականացն եւ  յայլ ազգ աշխարհականացն–

40. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիոն 

յաշխարհականացն` որ կու ասեն` թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ 

գեղերոյն: - 42. Վանքն իջուանք ասի.  իջուանքն յայն դիպի, որ յառաջն սուրբն 

Գրիգոր եւ  այլ յուրաքանչիւր հայրապետք  ազգաց յիրենց երկիրն իջեւանք եւ 

հանգչելոյ տեղիք շինեցին` վտանգելոցն  եւ անկարաւղացն` տառապելացն եւ 

ուսումնաւորացն, հայնց որ զիրենց ամէն պէտքն յայնկից ուննային` այրկտին ի 

յայրկտոյ վանքն եւ կնին ի կանեց: - 42-43. նա նոքայ ի յաղաւթքն եւ ի պահքն եւ ի 

վանացն յայլ հալծնաց գործերն  հանեն – 43. Վասն այսոր հրամայած է եւ 

սահմանած, որ տան զայս բաժին ողորմութիւն ի վաներս եւ զայս անուանեալ 

տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն – 43. Վասն զի չկայ ամենեւին հրաման եւ ոչ 

իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին 

միաբանութեամբ, ոչ իշխէ ի կանոնական հրամանացս իյիր վանացն ի դուրս աւթել 

կամ այլ  աւելի կերուխում այնել: - 44. Եւ վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ 

թէ ոք պահք խոստանայ, նա երթայ ի վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. նա 

ամենեւին պառկելիքն ու հալաւն   ինչուի գաւտին ու սաւլերն ի վանքն երթայ – 44. 

եւ մատղուն կէս մորթոյն եւ երկու բաժին  ճրագուն վանացն է – 44. եւ այլ այսպիսի 

ըռահ ի կանանց վանքն երթայ. եւ յերիցուն մատղէն ամէն մորթին եւ յետի կիցքն 

դմակովն, ու խասապն եւ ճրագուն ի վանքն – 44.  Ապա թէ վանաց /ծն.վանուցն/  

գեղ լինի, նա ի յիր վանքն տայ – 44. Նոյնպես եւ զվարդավառն կարեն այնել, ապա 

մատղենի մորթեարն վանացն է: - 45.  Եւ թէ երիցու առանձին ժամուց տայ կամ 

մատղենի, նա կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 45.  Ու երիցնին տան 

զիրենց հասնի ի վանքն – 46. եւ ըռահն վանիցն է որպէս գրել ենք: - 46. Մարդ` որ 

վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք պատճառանաց` ու մահ գայ իր, նա 

չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46.  Սահման էր` որ յառաջ չիշխէր եպիսկոպոսն 

վանացն. ապա թէմին մէն իշխէր, եւ զվաներն աշխարհական պարոնայք հոգային, 

եւ զով ուզէին` թողուին ի վանքն /ծն. զվանքեր/, ու զոր ոչ` նահանէին: - 50. Նա 

գրած է հիմայ` որ ով լսաւղ լինի սահմանիս, եւ յեպիսկոպոսն թողու զվանքն իր 

ապրնաւքն` նա աւրհնած է յԱստուծոյ – 50. Վասն որ թագաւորք եւ իշխանք ի 
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վանք  իջուանք առնուն – 51. Սահման է յաւրինացն` որ թէ թագաւոր եւ թէ իշխան 

ու թէ հեծելւոր, որ ի ճանպահ կենայ, ու վանք պատահի, նա ի հաւն իջնու, չիջնու ի 

գեղ. եւ վանքն տայ զպէտքն: - 51.Նա կու պնդէ աւրէնքս, որ երբ ի վանքն իջնուն, նա 

թէ կին կենայ ի հետն չելնէ` ի շուրջ գայ ի վանքն, ապա հարկաւք որ ծածուկ կենայ 

– 51. Ապա զէդ  ի վանք կենան ու հանգչին եւ ելնեն գնան: - 51. Բայց թէ 

եպիսկոպոսն միաբան կենայ ի վանքն, նա այլ իրքն վանացն է – 52. Եւ աբեղայի 

չկա հրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն 

մեռելոց` կամ մատաղ այնեն – 55. Եւ աշխարհի իրիցնին չէ պատեհ, որ մատղին` 

որ ի վանքն երթայ` հակառակին: - 55. Զի պատեհ է, որ լինի, որ վանքն կաշովն  

ըռովկի, եւ զմիսն տառապելքն ուտեն: - 55.  Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել – 

72. Բայց ոչ է ամէն կարգերն մէկ ազգ.  այլ թագաւորք եւ շխանք իրենց վանացտուն 

են  հաստատել եւ հայր եւ  գլուխ դրել այլ եղբարցն: - 72. եւ կարեն ամէնն ելնել 

իվանացն – 73. Եւ թէ երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն որ շատ լինի հալծել ի վանքն ու 

ծառութիւն այրել քան զմէկայլն, նա թէ աւելի բաժին ուզենայ ... նա տան իր ու 

հաճեցնեն  զինք յիր գործ – 73. 

 ՎԱՇԽ – Վասն արգելելուն եկեղեցականաց դեկան տալ ի վաշխ – 59. Եւ թէ իսկի 

եկեղեցական մարդ ... իշխէ դեկան տալ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ 

երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ որ այլ չայնե` ու զոր արար` նա ապաշխարէ 

ու քաւէ – 59. Եւ քահանայ որ դեկան տայ վաշխով` վարվի յամէն եկեղեցոյն 

անսղալ: - 62. Վասն որ դրամ տայ ի փոխ  վաշխով – 161. Եթէ ոք ի փոխ տայ` նա 

վաշխ չէ պատեհ որ առնու – 161.  զի թէ հայրն մեռել լինի` նա որդիքն բնաւ վաշխ  

չպարտին տալ յոչ որ իրաւունք: - 161. 

ՎԱՌՈՒՄՆ – Եւ միաբանք տեղոյն պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն սահմանեալ 

կարգովն հայնց, որ զէդ աշխարհական այրուկինք զիրենց ուխտին վառումն առ 

իրար անցնեն – 43. 

ՎԱՍՆ – Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ մեղաց 

թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ  - 4. Եւ արդ գրեցի զսա  վասն հաստատութեան 

սրբոյ եկեղեցւոյ եւ գոյանալոյ երկրի.  և ապա վասն աշխարհական դատաւորաց եւ 

թագաւորաց: - 4. Վասն թագաւորաց եւ որդոց նոցին – 7. բայց վասն աւգտութեան 

աշխարհաց իրաւունք է ... որ` յոր հաճին յորդոց թագաւորին ... զայն կացուցանեն 

յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 7. Վասն իշխանաց եւ այլոց, որք ի թագաւորի ի 

հնազանդութիւն եւ ի ծառութիւն լինին – 15.  նա  վասն հաւրն մեղացն չլինին 

զրկածք ի հայրենեցն ի ժառանգութենէ: - 15. Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել 

հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն իրաց բարկութեան կամ  այլ ցեղ մեղանաց, նա 

ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 15. Նա ի հիմայ կու հրամայէ աւրէնքս, որ վասն 

այսոր եպիսկոպոսն չիշխէ պակսեցնել յաթոռոյն իրացն բնաւ` ապա ի 

միաբանութիւն մնայ իրքն աթոռին: - 20. Վասն հարկու որ առաջնորդքն առնուն ի 

ժողովրդոցն – 21. եւ վասն շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ ոչ զեկեղեցականաց 
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իրաւունս տայ պակսեցնել  - 21.Վասն մկրտութեան եւ ձեռնադրութեան – 22. Վասն 

թերահաւատ վկայութեան – 24. Վասն եպիսկոպոսաց` որ թէ ուննան 

հայրենատրութիւն` թէ ոչ – 24. Վասն եպիսկոպոսաց` որ չմերձենան 

յաշխարհական գործ– 24. Վասն ծառայից ժառանգութեան եւ կարգի – 25. Եթէ ոք 

վասն թագաւորի անպատեհ կամ անարժան խաւսք սաէ` եւ կամ վասն իշխանի` 

կամ մռտէ, նա պատեհ է` յառաջ ի յեկեղեցին դատստնել – 25. Վասն 

վարդապետաց սահմանի – 26. Վասն եպիսկոպոսաց` թէ որպէա  պարտին իրաց 

հնազանդել – 26. եւ թէ եպիսկոպոսն անպատռհ բան լինի արեալ վասն 

ատելութեան, նա զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն: - 28. Վասն 

եպիսկոպոսաց եւ իրենց թէմերոյն – 28.  Եւ տեսէք` թէ քանի՞ պնդանք  կայ 

հայրապետացն եւ այլ դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն կաշառոյ չփոխեն 

զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 30. Վասն մայր եկեղեցեաց եւ իրենց 

ժողովրդեանն – 30. Վասն քահանայից` որ չկարեն իրք սպաննել – 51. Վասն 

վարդապետին որ զաշակերտն յուսցնելն քշտէ որ մեռնի – 32. Ապա թէ անաւրէնն 

զքրիստոնէ սպաննէ` նա վասն մեծ ատելութեանն, որ կայ ի մէջն` կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն սպաննաւղն: - 33. Վասն հպարտութեան եւ 

ամբարտաւանութեան քահանայից – 33. Վասն աւագ իրիցնոյ եւ եկեղեցպներոյ – 

35. Վասն վանական  աբեղայից – 36. Բայց վայ` որ զայն լուծել են վասն նախանձու 

չարութեան – 36.  Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ` նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի – 38. Եւ թէ ոչ` որ  վասն ոչինչ ազգ 

սղալանաց կամ ծուլութեան յամեցնեն  նա` զարիւն նոցա եւ զկորուստ երկրին ... ի 

ձեռաց նոցա  խնդրեցից` ասէ տէր – 39.  Վասն սահմանի զոր սուրբն Սահակ է դրել 

– 39. զոր վասն մէր էհեղ – 41. չուսուցին` թէ վասն  նախանձու եւ ատելութեան 

պատռեցէք զսուրբ եկեղեցի եւ զքրիստոնէութեան միութիւնն – 41.  տեսէք որ վասն 

տաւնիցն` զոր կայ սովորութեամբ որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ 

ժմովն իրենց տաւն կու այնեն – 42. զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացել էին 

առաջինքն, նա չէին այրել վասն այս ահիս քան  մէկ անուն: - 42. Վասն այսոր 

հրամայած է եւ սահմանած, որ  տան զայս բաժին ողորմութիւն ի վաներս – 46. Եւ 

վասն այսոր հրամայած է յաւրինացս, որ թէ ոք պահք խոստանայ, նա երթայ ի 

վանքն պահէ, ինչվի լմննայ: - 44. Վասն  աշխարհի իրիցնոյ սահմանի – 45. Վասն 

բանադրած մարդոյ – 46. Մարդ` որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք 

պատճառանաց` ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել – 46.  Բայց ու 

եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի` որ վասն խստասրտութեան խիստ 

յառաջ երթայ, ու յետեւ ի դատապարտութիւն ընկնի յԱստուծոյ կամ ի 

հայրապետէն – 47. Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն, որ վասն մէկի մի սղալանաղ զայլս 

չզրկէ: - 47.  Վասն փիրիսկոպոսաց – 47. Վասն այրուկնաց, որ ծառայ ընկնի – 48.  

Վասն մեղաց Աստուած կու  տայ զմեզ ի ձեռն անաւրինաց: - 48. Վասն 

եկեղեցականաց մահվան – 48.  Վասն քահանայից ազատութեան – 49. Կու 
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հրամայէ աւրէնքս որ ոչ իրիցնին ի հարկտուքն խառնին եւ ոչ հարկտուքն 

յիրիցնին, ոչ խնամութեամբ եւ ոչ ինչ ազգ իւաւք, վասն պարոնութեանն հարկուն – 

49. Վասն եպիսկոպոսաց` թէ որպէս իշխեն վաներոյ – 50. Վասն հիւանդանոցերոյ 

սահմանի –51. Վասն հողադրամի չառնուլոյ –52. ապա պարտ է յառաջ իր 

ապաշխարութիւն տալ քաշել վասն անհնազանդութեանն – 54. Վասն աբեղայից 

չուննալոյ ծուխ – 55. Վասն հիմնարկելոյ եկեղեցի-56. Վասն կաթողիկոսաց 

ձեռնադրութեան–56. Եւ թէ Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի 

Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ` նա չէ թէ 

վասն կաթողիկոսութեան պատճառանաց փոխեցաւ – 57. Վասն արգելելուն 

եկեղեցականաց դեկան տալ ի վաշխ – 59. Վասն անձեռնմխելիութեան իրքին 

եկեղեցւոյ – 60. Վասն փնտռողութեան, որ առնէ եպիսկոպոսն եկեղեցականաց – 

62.  Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն արի կենաց եւ փնտռէ ի վերայ 

քահանայիցն եւ  սարկաւագացն վասն բոզութեան  եւ զոր գտնուի  յայս գործս` նա 

այն ի յիր սրտին խեղճն է մնացել – 62. Վասն հսկելոյ եպիսկոպոսի ի վերայ վարուց 

եկեղեցականաց - 63. Վասն փիրիսկոպոսաց աստիճանի – 64. Վասն 

կենցաղավարութեան կարգաւորաց – 64.  Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար, 

որ ի մեծ ժողովն զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր նստուցին` վասն 

հարկիցն Քրիստոսի: - 65. Վասն աստիճանաւորաց  թագաւորական պաղատին – 

68.  Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի 

քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ – 71. 

Վասն անապատաւորաց եւ նոցունց եղբարց – 72.  որ վասն կաշառոյ սոցա հայր 

դնէ – 73. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է  տեսնուլ զմարդն` 

թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն 

պղծութեան, թէ չգիտէր, թէ յահուէ, թէ զինչ ցեղ էր: - 74. Ապա թէ հուքրելով լինի 

վասն պղծութեան` դու արա նմա զէտ զանարգանացն որ գրեցաք – 74. Նոյնպէս եւ 

թէ վասն ահու, նա դեղդրեն զնա գիտնական վարդապետք: - 75. Եւ զայնոք որ 

վասն  ահու կամ նեղութեան կամ վասն զատելոյ քրիստոնէ լինի` նա պատեհ է, որ 

ընդունի զինք եկեղեցին – 75. Վասն վարդապետի որ վարձ չառնու վասն գրոց 

կարդալոյ – 76. Կու հրամայէ աւրէնքս,  որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու վասն 

գրոց կարդալոյ  կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ ուսմանց – 76. Վասն ուխտի 

տեղեստնոյ – 79. Վասն աւագ հինգշաբթի աւուրն կարգի – 80. Վասն թագաւորաց, 

իշխանաց եւ ձիաւորաց, որ ի Հայս ազատ կոչին ի դատաստանաց – 81. Եւ թէ վասն 

փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել կամ մեռցնել` նա չկարեն 

իշխանքն – 81.  Վասն այլ եկեղեցականաց կարգաց եւ պարտուց – 83.  նոյնպէս եւ 

զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել – 84. Վասն 

այլուկնաց ամուսնութեան – 84. վասն անհնազանդ լինելոյ կնկանն 

անհանգստութիւն կենայ յիրենց մէջն – 84. Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր 

այս որ կարէ վասն անհնազանդութեան թողուլ, բայց  յետեւ վասն 
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անճարակութեան, որ տեսան որ այլ մեծ վզէն  կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 

84. ու վասն արծելոյ կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց` վարց կամ այլ աւելի 

պակաս չկայ: - 84. Վասն դիւահարութեան այրուկնաց – 85. Եւ թէ դիւահարութիւն 

հանդիպի այրուկնոջ` նա պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ ստուգեն, որ սուտ չլինի 

վասն ատելութեան: - 85. Վասն բորոտութեան, պիսակութեան եւ գոդութեան – 86. 

Վասն բոզութեան – 88. Եւ թէ վասն բոզրածութեան լինի անհանգստութիւնն ի 

յայրուկնաց մէջն, ու  այրիկն լինայ բոզրած ու պեղծ ... նա կու հրամայէ  աւրէնքս 

որ բաժնեն – 88. Ապա թէ այլ իրաւք աղէկ ուննայ զկինն, նա վասն բոզրածութեան 

չկարէ թողուլ կինն զայրն – 88. Վասն ամուլ կնոջ – 88. Ապա յայրկանն 

հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել, թէ վասն ինչ իրաց կու ուզէ 

ժառանգ – 89. Վասն բաժանելոյ զայր եւ զկինն – 90. Վասն բաժանման, որոյ 

պատճառ լեալ է ատելութիւնն – 90.  որ վասն ատելութեան լինի լել բաժանվել – 90. 

Վասն ամուսնութեան կնոջ, որոյ այրիկն հեռանայ յերկրէն – 90. Վասն խորթերոյ – 

91. եւ վասն խորթերոյ լինի պատճառն – 91. Վասն խեվ ու պեղծ այրկան – 92.  Եթէ 

ոք զկինն սպաննէ վասն  բոզութեան – 93. Եթէ ոք վասն բոզութեան զիր կնիկն 

սպաննէ` նա սպաննելն չէ հրամայած, այլ թողուլն – 93. եւ թէ վասն 

անհաստատութեան կամ տվայտութեան,  կամ թէ  այրն բոզրած էր ու պեղծ եւ 

վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան զինքն` նա զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ զինք 

տուժի – 93. Վասն կնոջ` որ ցուլն ի խէչն գտվի ու սպանվի  - 94. կին` որ զիր այրն` 

որ իր գլուխ է` ջանայ սպաննել վասն իր բոզութեանն` նա պարտ է զինք չարաչար 

մահուամբ սատակել – 95. Վասն բոզութեան – 96. Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ` 

չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ այրն` նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն 

քաշնացն – 97. Վասն փնթի կնկանն – 98. Նա առնու այրիկն սալքարուկ մի, ու գրէ ի 

վերայ` թէ` ես ֆըլանս, որ վասն իսայ պատճառանացս անճարկեցայ,  ես կու 

ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98. Վասն յղի կնոջ մկրտութեան – 99. Վասն 

պատճառանաց բաժանման – 100. Վասն ցաւագար կնոջն – 102. Վասն 

առեւանգութեան կուսի – 103. Ապա թէ բռնվին` նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն 

կտրեն, որպէս յառաջ գրեցաք վասն  կուսիցն – 103. Վասն աւագ սարկաւագի 

ամուսնութեան – 104. Վասն կնոջ որ թողու զայրն ու փախչի – 105. որ վասն 

այրկանն պղծութեան լինի – 105. Վասն կնոջ որ ծառայ տանին – 106. Կին` որ 

վասն մեղաց ի ծառութեան տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է սորա ... զի արք 

կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն ... բայց զինչ ցեղ ու է, երբ գայ` նա զիր 

կինն անսղալ առնու – 106. Վասն գոդեաց եւ  պիսակաց եւ բորոտաց – 107.  Վասն 

կուրաց եւ մունջ մարդկանց – 108.  Վասն ժառանգութեան աղբարց եւ քոյրվտոց – 

108.  Բայց սուրբ թագաւորքն, որ զառաջին նաւմաւսն գրեցին եւ սահմանեցին, նա 

զայս իրենք վասն հարկեւորելոյ զպարոնն, գրեցին` որ պարոնին գիտելովն եւ 

կամովն լինի – 109. Վասն կանանց ժառանգութեան – 110. Վասն հարց, որ չսնցնեն 

զորդիքն – 113. Վասն այնոց որ անընգմահ լինին – 114.  Հարցանէն յաւրէնքս վասն 
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անընկմահու` թէ լինի իրենց թաղումն կամ պատարագ – 114.  զի անընկմահն ի 

բազումս բաժնին. են, որ ի խելք են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին ... եւ են որ ի յիրենց 

խելացն ի դուրս վասն ցաւոց – 115. Եթէ որդի` որ աւրինաւք ի մահապարտութիւն 

ընկնի` նա հայրն ի յայն չէ պատեհ, որ բռնվի, եւ ոչ եղբայր վասն եղբաւր – 115. 

Վասն գրաւերոյ եւ այլցեղ ստացուածոց իրաւանց – 116. Կու հրամայէ աւրէնքս թէ` 

մի' դներ պռիստիմոն եւ նի' գրավ վասն քո ...երկու երկնաքարերի թէ որ է լավ կամ 

կտրուկ: - 116. Վասն գրավ դնելոյ – 117.  Վասն ոսկոյ արծաթոյ կամ անասնոյ 

կորուսած կամ զինչ որ լինի – 117.  Վասն հրձգութեան – 118. Եւ այլ կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուց – 119. Վասն ջաղցաց 

եւ խանութի, որ կապալ բերէ – 120.Վասն գրաստնոյ եւ ամենայն չորքոտանեաց 

գնելոյ – 121.Վասն եզանց վաճառի – 121. Վասն կովու վաճառի – 122. Վասն հողոյ 

կամ գետնի ծախելոյ – 122. Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ  վասն 

տառպելութեան, որ ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն ու գնէ` նա ի 

պոմանն է իր համբերելն: - 122. զի վաճառին վճարն է հանած մանավանդ այնոց, 

որ վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն – 123.  Եւ թէ ոչ վասն 

տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել վաճառն` նա մէկ տարի է պոմանն: - 

123.  Վասն մեղուաց վաճառի – 123. Վասն այգեաց եւ այլ ազգ ծառոց վաճառի – 

124. Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ` նա թէ 

գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա  վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 124. 

Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով` նա 

այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն  - 125.  Վասն սահմանելոյ զկարգ 

ի բազրնոյն -   126.  բայց ուր ծախ չլինի` նա չէ իրաւունք բաժ առնուլ. քաւել թէ 

ահուտ ճանպահ լինի, որ վասն պահելոյն իւրենց իրաւունք առնուն ի 

վաճըռկներոյն ի ճանպահն – 127. Բայց կու հրամայէ աւրէնքս` որ այն ծախաւղն, 

որ խաբէ զանգէտն ու իր սուղ իրք ծախէ, նա  զինք զէդ գող ու անհաւատ դատեն, 

զէդ գրել ենք վասն գողերոյն: - 127. վասն աղքատութեան մարդ ընդ մարդ հաշիւ 

այնէ պոմնով, եւ տայ` թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս` 

ինչվի հանչաք մի ժամ – 129. Վասն տիաթկերոյ – 129.  Վասն տիաթկերոյ 

հաստատուն լինելոյ – 129. Վասն ծառայից եւ որ չկարէ ոք զծառայն ժառանգ դնել – 

132. Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու տայ յիր տէրն` նա պատեհ է որ վասն 

քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք – 133. Վասն որ զիր դուստրն ծախէ վասն 

աղքատութեան – 133.  Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ 

քրիստոնէի` նա կարէ զէդ ծառայ մի ուննալ զինք – 133. Վասն վնասաց եւ 

զրկանաց վճարելոյ իրաւունք – 135. եւ թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան` նա 

զվզենն վճարէ ու կամ զինքն այրեն – 135. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն 

երկու ազգ պիտի դատել` մէկ վասն արբեցողութեան ... եւ երկու հետ, վասն 

վնասուն զոր  գործեց – 141.  Կու հրամայէ աւրէնքս` որ թէ զայնոր ձեռքն կտրեն, որ 

քաւէ զսպաննութիւնն զոր արար` նա ի դատաւորին կամքն է, թէ վասն իր հոգոյն 
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խղճայ եւ խրատ մէն տայ: - 141. Վասն եկեղեցականաց որ հարբենան – 142. վասն 

հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ 

քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 142. Վասն յոչ կամայ 

սպաննութեան - 142. Բայց վասն հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել 

խոստովանահաւրն` եւ թողութիւն առնուլ, թէ  քրիստոնէ լինի – 143. բայց կարգ 

չկայ` որ քաշէ, եւ ոչ տուգանք ի դարպասն` վասն սպաննութեանն: - 143. ապա 

եպիսկոպոսին մեղայ ասէ վասն հնազանդութեանն – 143. Վասն որ զտղայ խեղդէ 

վասն բոզութեան – 143. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ 

պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ` կու հրամայէ աւրենքս որ ... ինք յայնցեղ 

մահով մեռանի զէդ այն տղայն – 143. Վասն այն ազգ անհաւատաց, որ զմեռեալ 

կողոպտեն` կու հրամայէ աւրէնքս, որ երբ  բռնեն զինք, ու մէնակ ի խոստ գայ 

վասն այն մեռելին` նա չմեռանի – 144. Վասնարուեստաւորաց – 146.  Եթէ մարդ 

դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, եւ ուրդի  որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա  

վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ  զինք, ապա կախել, եւ լնուլ  զիրաւունքն: 

- 146. Եւ թէ գողցել լինայ ի նիւթոյն` նա դարձցնէ, եւ դատվի զէդ գող` զինչ, որ 

հրամայած է վասն գողերոյն: - 147. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի 

պահ տվածն`  վասն յիմելոյ` նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. 

Վասն վարձկանաց – 148. Եւ ի վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան վնասէ, նա վճարէ` յիր քսակէն: -148. 

Վասն շատ ազգ մարդկանց եւ հեծելւորաց – 148. Վասն սինաւռկցերոյ – 149. բայց 

վասն սպրկիկ սրբելոյ` Գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ – 150. բահրակ թէ 

վասն չարութեան լինի այրել: - 152. Վասն բժշկութեան – 153.  Եւ դեռ կարէ լինել, որ 

հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ  

վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ – 153. Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ 

ճշմարտել, որ թէ կամաւք լինի սղալն եւ կամ վասն պզման` նա զէդ մահապարտ 

զինք սպաննեն: - 154. Վասն կամայ եւ ակամայ մարդասպանութեան – 154.  Վասն 

ազգի ազգի սպանութեան – 155. Եւ է այլ որ մահդեղով սպաննեն. եւ են որ վասն 

սիրոյ դեղ տան, և սպաննեն – 155. Վասն կրելոյ զպատիժ սպաննութեան – 156.  Եւ 

թէ ընդ խաղ ի ներք լինի`  մէկ է իրաւունքն. բայց թէ ներեն վասն խաղուն` նա ի 

կէս լինի կամ յերեքէն մէկն: - 157. Ապա թէ վասն չարութեան լինի` նա պեղծ է – 

159. Վասն զպտղաբեր ծառ կտրելոյ – 161. Վասն դատաստանաց եւ կանոնաց – 

161. եւ թէ ի վերայ սրտի լինի կամ վասն ոխակալութեան ... նա զայն զարկն իր 

քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162.  Վասն ձագերոյ եւ բոյներոյ – 164. 

Վասն դիւահարի որ անխելի եւ մարդ սպաննէ – 166.  Ապա թէ վասն ժլատութեան 

չդնեն  արծաւղ, նա արտի պատ չկարէ լինալ – 168. Վասն սինաւռաց – 170.Վասն 

ջաղցպներոյ – 171. Զջրաղացպներն կու հրամայէ աւրէնքս` որ հատուկ եւ 

հաւատարիմք պատեհ է դնել վասն գոյութեան երկրին, որ չաւիրեն զաղունն. ու թէ 

աւիրեն` նա դարպասն պարտի, որ պատժէ, եւ դուպլ տայ վճարել զաղքատաց 
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վնասն, ու չհարկին վասն կապլուն եւ շահուն: - 171. Բայց աղունին վատութեան 

պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ զոր լինի ի 

հացն: - 171. Վասն այգեաց եւ այգեգործաց – 172. Վասն հովվաց եւ արտպներոյ – 

173. 

ՎԱՍՆ ԱՅՆՈՐ -  Եթէ կենայ թագաւորին կտրճեր եւ աղչկներ, նա նա իրաւունք է 

որ կտրճերն հաւասար ժառանգեն զթագաւորութիւնն, վասն այնոր` զի չէ պատեհ 

որ յորդոց թագաւորի ի ցածութիւն ընկնին: - 7. Եւ թէ ժառանգաւոր իշխան յիր 

երկիրն ծախվորի, եւ բերդ կամ ամրոց շինէ կամ այլ ինչ, նա վասն այնոր կու շինէ 

որ իր ու իր յետմնացացն մնացական մնայ – 14. Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, 

նա վասնայնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ` նա զնորա մազն տալ փետել` 

ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. Յայտնի է, որ յառաջն եպիսկոպոսունքն կին 

ուննային եւ որդիք` եւ ի քաղաքս կենային եւ վասն այնոր այլ լաւ գիտենային 

զայրուկնոջ բաներն – 20. Եթե եպիսկոպոս մռտէ ի հայրապետէն` եւ յետոյ 

զղջանայ ու գայ յուղղութիւն նա չկորսնէ վասն այնոր /ծն. այնր/ իրք: - 23. Կու 

հրամայէ աւրէնքս` որ վասն այնոր գան  ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ 

չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30.  նա վասն այնոր որ սպաննէ  

զթշնամին անձին իրոյ, նա երթայ  առ եպիսկոպոսն` եւ երբ յիմանայ 

եպիսկոպոսն` նա զինչ կամենայ կարէ այնել – 31. եւ վասն այնոր շլացուցանել 

զդատաստանս – 36.  յիրիցնոյն վասն այնոր հարկ կու առնուն – 50.  Եւ աբեղայի 

չկա հրաման որ բնաւ ծուխ ուննայ. եւ ոչ վասն այնոր որ թէ ի վանքն բերեն 

մեռելոց` կամ մատաղ այնեն – 55. բայց երբ կենայ ու լինի եպիսկոպոսին 

ընտրաւղութիւն` նա վասն այնոր թե բաժին մի հակառակին` նա կաթողիկոսն չլսէ 

նոցա – 57. Ու թէ չայնեն զայս աշակերտքն, նա վասն այնոր կու անհանգստեն 

զիրենք վարդապետներն – 77.  Բայց զայս հայնց վասն այնոր գրեցաք` որ դոքա 

շատ  ազգի ազգի կերպով կու շրջին – 79. կամ թէ այրն բոզրած էր ու պեղծ եւ վասն 

այնոր թողցաւ եւ եսպան զինքն – 93. Ու թէ այս փնթոյս ու անսգամիս արձագելն 

վասն այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ պատճառանաց 

դատաստան կարէ ոք տանել  կնկանն` ապա այս երկու պատճառնով բնաւ չկարէ: 

- 99. Եթէ իրիցու խնամութիւն հանդիպի այրկան ընդ աղչիկն`համարձակ 

ձեռնտալով` նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր թէ յայլք հաճի, կամ թէ իր այլք շատ 

իրք տանին` նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. զի չէ թէ ուժն զոր այնէ` այն 

կնկանն է,  այլ դարպսուն է, վասն այնոր որ  ամէն այրի ի դարպսուն պահն է: - 119.  

Վասն այգեց եւ այլ ազգ ծառոց զինչ ու լինի, որ թէ ոք ծախէ կամ գնէ` նա թէ գնէ, եւ 

այն  տարին զբերն սղալի, նա վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 125. Բայց 

վասն այնոր որ հալվեղէն իրք որ ի միջոցն` մաշի ի յերկու դեհացն` նա չկայ վճար: 

- 131. Այլ դեռ վասն հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

ուտելն եւ խմելն  չէ քանց վասն այնոր /ծն. այնոց/, որ մարմին լըցվի ու կշտանայ – 

142. Եւ թէ քահանայ լինի հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք 
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առջընդրեց եւ եսպան զայն` որ զինք կամէր սպանանել ու զայլքն սպանէլ էր` նա 

չկորսնէ զերիցութիւնն – 143. Եթէ մարդ դատած լինի ի մահ վասն պատճառանաց, 

եւ ուրդի որ ինք ընդ ինք մեռանի, նա վասն այնոր թէ մեռավ չէ պատեհ թողուլ 

զինք, ապա կախել, եւ լնուլ զիրաւունքն: - 146. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան 

ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ` թէ` զիտայ պատրաստ արայ, ու 

նա չայնէ, ու վասն այնոր վնասի` նա անպարտ է: - 152. զի զվարձն   վասն այնոր է 

տվել, որ պահէր եւ ոչ կորսնէր  - 160. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն լինի 

տուգանքն, վասն այնոր, որ յիր հալածն է մեղանքն – 172. 

ՎԱՍՆ ԱՅՆՐ -  եւ թէ վասն այնր որ տրտնջայ եղբայրն, նա կու հրամայէ աւրէնքս` 

որ զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն  տան` որ այնէ – 73. 

ՎԱՍՆ ԶԻ -  վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի հին հայ բառէն ի նորոյս – 4. 

վասն զի չէր իմ բան – 4. վասն զի յԱստուծոյ կարգեցաւ թագաւորութիւնն – 5. վասն 

զի ամէն եկեղեցական հայնց է հաստատած ի յիր  ապրանքն ի սուրբ եկեղեցոյն 

ծառութենէն` զէդ հեծելվոր որ թրովն իր այնէ զթոշակն: - 21. վասն զի և 

առաքեալքն ի մէկ կեցան եւ զմեզ ի մէկ ուսուցին – 41.  Վասն զի չկայ ամենեւին 

հրաման եւ ոչ իշխէ այր կամ կին, որ ընդ իր վանքն կապած լինի եւ ընդ եկեղեցին 

միաբանութեամբ, ոչ իշխէ ի կանոնական հրամանացս ի յիր վանացն ի դուրս 

աւթել կամ այլ աւելի կերուխում այնել: - 44. վասն զի Աստուած զերկնային դաս 

հրեշտակացն զաստիճանաւորսն արար իւր ի սպասաւորութիւն – 64. եւ թէ 

հայրապետն հրամանք տայ, նա ու մեռոն այլ կարեն աւրհնել, վասն զի 

եպիսկոպոսութեան աւծումն ունին: - 67. վասն զի սեփհական է թագաւորութիւնն ի  

հաւրէ յորդիքն: - 81.  վասն զի զիր վկայութիւնն ունի, որ հաւն կայր ի խէչն: - 94. 

վասն զի  կարէ ոք ատել զմարդ, եւ բարուրք այնէլ որ խաբէ զինք իր կինն` ու բերէ 

յիր տունն ածէ, եւ սպաննէ զինք – 94. Բայց` զինչ ցեղ եւ է` զեկեղեցոյն քաւութիւնն 

առնուլ պիտի, վասն զի արիւնհեղութիւն է: - 94.  վասն զի  թէ զայտ թուլութիւնդ 

ուննան կաննին` նա շատք մեռնին ի կաննոյ ձեռաց – 95. վասն զի թէ մարդ զոք մի 

աւտար առանց դատախազութեան սպաննէ` նա զինք նորա փոխան չարամահ կու 

այնեն – 95. վասն զի նեհն է, որ կու կեցցնէ զամէնն – 128.  վասն զի հնոյն 

հրամայածն այս է` թէ զինչ քեզ պեղծ է, դու քո ընկերին մի' առներ – 144. վասն զի 

ոչ ձիոյ երմակ եւ ոչ այլ ինչ չկարեն գոյանալ բնաւ – 170. 

ՎԱՍՆ Է՞Ր – Էթէ  ոք կրակ ձգէ ու խանձ  առնէ նա պատեհ է  որ տեսնուն  աղէկ  թէ 

վասն է՞ր  արար – 135. 

ՎԱՍՆ ԹԷ -  Վասն թէ որպէս եպիսկոպոս զոք դատէ կամ ձգէ ի կարգէն – 28. 

Վասնոր ատեցվոր լինեն մէկն ու մէկն  - 87. Վասն թէ ոք կոյս հանէ յանձնէ հաւրն 

կամաւք – 102. Վասն թէ չէ պարտ բաժանել իրիցու ձեռնտվածն – 104. Վասն թէ յինչ 

հասակ պսակ լինի – 105.  Վասն թէ ոչ է իրաւունք մտանել ի տուն գրաւկանն – 116.  

Վասն թէ որպէս պարտ է զնոր տուն շինել – 156. 
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ՎԱՍՆ ՈՐ – Վասն որ ոսկէհանք գտնըւի թէ ի յիւր հողն եւ թէ յայլ իշխանաց, որ ի 

հնազանդութիւն լինի թագաւորին – 15. Վասն որ յիւր աւերակք կամ ի տեղ ոսկի 

գտնըւի կամ արծաթ – 17. Վասն որ թէ երկու մարդ զիրար ծեծեն որ չլինան 

կամաթք – 18. Վասն որ ոք զիր հորն բանայ եւ մարդ ածէ ի ներք` նա նիգն սպաննէ 

– 18. Վասն որ  զիր մշակն ի շատ հալծելոյն  եւ ի ծանր վերցնելոյն մեռցնէ – 18. 

Վասն որ չլինի քահանայ եւ զինք քահանայ երեւցնէ – 19. Վասն որ զքահանայ ծեծէ 

եւ անարգէ – 19. Վասն որ  ոք զԱստուծոյ իրաւունքն կաշառոց ծախէ – 20.  Վասն 

որ մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ յիր տունն տանի – 23.  Վասն որ եպիսկոպոս 

մռտէ ի հայրապետէն – 23. Վասն որ մռտէ ի թագաւորէն եւ կամ յիշխանէ եւ 

անարժան իրք ասէ – 25. Վասն որ ժողովուրդն խուխայ այնեն ի վերայ 

եպիսկոպոսին – 29. Վասն որ թէ ոք ընդ թերահաւատ խնամութիւն այնէ – 30. 

Վասնոր չկարէ եպիսկոպոս յայլ թէմէ իրք առնուլ – 31. Վասն որ չհաճի 

ժողովուրդն յերէցն – 34. Վասն որ ի նոյնս է բանս` յիրիցնին – 45. Վասն որ մարդ 

կենայ եւ մեռնի եւ իր սահման այնէ – 46.  Վասն որ թագաւորք եւ իշխանք ի վանք 

իջուանք առնուն – 51. Վասն որ աշխարհի երէց անորդի մեռնի – 51. Վասն որ չկայ 

սահման որ ժամուց առնուն – 53. Վասն որ  ոք զինք սուտ քահանայ անուանէ – 54. 

Վասն որ գլխաւոր եկեղեցւոյ ջանայ զիր ընկերոջ աստիճանն խլել – 58.  Վասն որ ի 

կարգէն ձգեն եւ երթայ այլ տեղ կարգ առնու – 59. Վասն որ ԱԲԵՂԱՅ գազտաբար 

միս ուտէ – 60.  Վասն որ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ – 61. Վասն որ 

զԱստուած հայհոյէ կամ անարգէ – 74. Վասն որ յանգէտս անարժան հաղորդի – 74. 

Վասն որ ահով քրիստոնէ լինի – 75. Վասն որ զքահանայի տուն այլ ոք չգնէ – 75. 

Վասն որ եկեղեցւոյ եւ դարպասի հրամանաց չհնազանդէ – 76. Վասն որ ի ծառէ 

վայր ընկնի ու մեռնի – 77. Վասն որ սուտ երէց եւ զիտառ լինի – 78. Վասն որ զկոյս 

յանձնէ հանէ – 97. Վասն որ բամբասէ զկին իւր – 97.  Վասն որ թէ երկու էրիկ յիրար 

կռիւ մտնին ու կնիկն մօտէ թափէ – 99.  Վասն որ առանց իրաւանց զիւր կինն 

թողու – 100. Վասն որ կին առնու եւ չկարէ այրկութիւն անել – 101.  Վասն որ 

բաւլաւճ լինի եւ կին առնու – 101. Վասն որ զարկնէ յղի կնոջ որ զտղայն ձգէ – 103.  

Վասն որ նոր կին առնու` ի պատերազմ չերթայ – 103. Վասն որ կին այրկան 

հանդերձ հագնի – 106. Վասն որ զծառայն կամենայ կին առնուլ – 107. Վասն որ 

եղբարքն յիրացմէ բաժնվին – 112. Վասն որ տղայն քշտէ հաւրն կամ մաւրն – 114. 

Ապա թէ դնես` դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ խրատուս: - 116. Վասն որ 

չարկամ յիշվէ ու իրք տանի – 118. Վասն որ զայրի կնիկ չէ պատեհ գրաւկնել 

առանց դարպսու – 119. Վասն որ տուն վաճառէ  - 119. Վասն որ կարաս ծախէ կամ 

այլ ազգ անաւթ – 124. Վասն որ ջաղացք գնէ – 125. Վասն որ խաբէ զընկերն եւ 

զվատ իրքն վաճառէ – 126. Վասն որ այրկան ու կնկան իրքն անբաժինք լինին – 

130.  Վասն որ զիր դուստրն ծախէ վասն աղքատութեան – 133. Վասն որ զիր 

ծառայն քշտէ որ մեռնի – 133. Վասն որ պառիկոսն փախչի յիր պարոնէն – 134. 

Վասն որ թողու զիր անասունք, որ զայլոց արտ ուտեն – 135. Վասն որ կրակ ձգէ ու 
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խանձ  ելնէ – 135. Վասն որ մարդ իրք տայ ի պահ եւ գողնվի – 136. Վասն որ գրաստ 

կամ ընջուղ ուննայ քշտան – 136. Վասն որ զիր հորն  բաց թողու եւ անսուն ի ներս 

ընգնի – 137. Վասն որ զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ – 138. Վասն որ քրիստոնէ 

գողանայ ու տանի անաւրինաց ծախէ – 138. Վասն որ սպաննէ զմարդ ի լեռն կամ ի 

դաշտ – 139. Վասն որ տղայ զտղայ վնասէ  կամ խոցցնէ – 139.  Վասն որ 

տղայկութիւն անեն ու մահ լինի – 140. Վասն որ գրաւով ծանտր իրք վերցնեն – 140. 

Վասն որ զտղայ խեղդէ վասն բոզութեան – 143.  Վասն որ անհաւատք զմեռելն 

կողոպտեն – 144 Վասն որ մարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ – 144. Վասն որ մարդ զմարդ 

ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս որ ակն ընդ ական լինի, եւ ատամն ընդ 

ատաման – 144. Վասն որ տառպել մարդոյ ուժ այնէ – 145. Վասն որ դատած կամ 

մատնած  լինի ի մահ – 146. Վասն որ յիր ընկերոջ յերկիրն  յիշվէ – 149. Վասն որ 

զիր ընկերն սպաննէ ի պատերազմ – 150. Վասն որ զումեք իրք հարամ ուտէ – 150. 

Վասն որ նոր  գէղ շինէ – 151. Վասն որ զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ – 151. 

Վասն որ առուով ջուր տանէ եւ վնաս  այնէ այլոց – 152. Վասն որ ժլատնայւ տալ 

զտառպելի  վարձն – 158.  Վասն որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ – 159. Վասն որ 

անաւթ առնու վարձով – 159. Վասն որ զիր անսունն ի յիր ընկերն ի պահ  տայ – 

160. Վասն որ  դրամ տայ ի փոխ վաշխով – 161.  Վասն որ անսուն փաթըթվի ընդ 

չվան – 163. Վասն որ պատրաստ հնձես զարտն – 164. Վասն որ յայգին մտնէ – 164. 

Վասն որ զձին ի բան տայ եւ կամ այլ ազգ գրաստ – 164. Վասն որ անսուն 

դիւահարի – 166. Վասն որ անսուն մտէ յայգի կամ յածուք – 167. 

ՎԱՍՆ ՈՐՈՅ – Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի 

նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ – 68. 

ՎԱՍՏԱԿ – որիվաստակոց եւ ի հալծնաց ի դուրս լինի` նա այնոր վճարն չորս 

տակ է: - 172. 

ՎԱՏ -  Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ` ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի 

սերմունցն դստակ մի եղի ... իր եկեղեցոյն տայ, զաղէկն եւ ոչ զվատն` նման 

Կայէնի` որ ընտրէր ու զվատն անէր: - 45. եւ թէ երկուքն են վատ` նա նորն դնէ – 

79. Աստուած մէն կարէ զինք աքսորել, թէ լաւ է ու թէ վատ: - 81. Ապա թէ ոչ, նա թէ 

ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փթրի` նա վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն եւ 

զգինոյն կէսն: - 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ` որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ 

պատճառն – 124.  Վասն որ խաբէ զընկերն եւ զվատ իրքն վաճառէ – 126. Զսինաւռ 

լերանց եւ դաշտաց` քաղքնոյ եւ բերդերոյ` եւ զգեղերոյ /գրքում` զգերոյ/ դնել 

պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել. եւ յայն պահել զուժով գեղերն ի յիր չաքն ու  

զվատ ուժն յիրն` ի ջուր, ի հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ ի  պատեր – 170. 

ՎԱՏՆԵԼ – ու կու բոզնայր եւ զիր տունն ու զհալաւն այլոց կուվատնէր – 94. զի կու 

հրամայէ աւրենքս` թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով 

կու  տայ առնուլ, նա որչսփ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ 

վճար լինել – 119. 
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ՎԱՏՈՒԹԻՒՆ – Բայց աղունին վատութեան պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն 

գիճութեան ցորենոյն եւ այլ իրվոյ զոր լինի ի հացն: - 171. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏ – Քան զայլ ազգ մարդիկք վարդապետքն հարկեւորած պիտին, զի 

հոգւոց բժիշկք են եւ եկեղեցւոյ հաստատութիւն: - 14. Վասն վարդապետաց 

սահմանի – 26. Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ չկարէ կոչիլ 

վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց 

վկայութեան – 26. Ապա թէ այլ ցեղ լինի` նա ամբարտաւանութիւն է եւ 

տգիտութիւն ու իր սազայ տան  այլ  վարդապետին /ծն. վարդապետքն/: - 26. Եւ թէ 

քամահրանք այնէ իր վարդապետին` նա զայն վարդապետն ողջացնէ թէ զղջայ: - 

26. Եւ զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ – 26. ապա կարեն 

հարցնել եւ քննել այլ վարդապետք /ծն. վարդապետքն/ զբանադրելոյ պատճառն եւ 

հրաման /գրքում`հրման/ տան: - 26. Վասն վարդապետին որ զաշկերտն յուսցնելն 

քշտէ որ մեռնի – 32. Եւ թէ յուսցնելն վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա 

նոյնն սպաննաւղ է – 32. նա կարգ քաշէ` զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք 

եկեղեցոյ դնեն – 32.  Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ` նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի` մինչ որ ապաշխարութեամբ քաւէ 

եւ հաշտի ընդ  տէրն եւ ընդ վարդապետն: - 38. եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ 

քարոզութեամբ` գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ` կշտացնէ զիրենք – 39. Եւ 

Պաւղոս ասէ` կարգեաց Աստուած եւ եդ  յեկեղեցւոջ նախ զառաքեալս եւ երկրորդ 

զմարգարէս եւ երրորդ զվարդապետս – 40. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ 

քահանայութիւն կու այնէ` նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ 

վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: - 54.  Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ 

գաւառին ու իր կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ 

ընտրաւղութեամբ նստուցանեն յաթոռ: - 58.  Նոյնպէս եւ թէ վասն ահու, նա 

դեղդրեն զնա գիտնական վարդապետք: - 75.  Վասն վարդապետի որ վարձ չառնու 

վասն գրոց կարդալոյ – 76. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ վարձ 

չառնու վասն գրոց կարդալոյ կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ ուսմանց – 76. Եւ թէ 

ուսցնաւղն լինի տառապեալ` նա թէ իր կամաւքն զիր վաւդապետն քնքշեցնէ եւ 

տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է հոգեւոր սերմանաւղացն որ  զմարմնաւոր 

հունն ժողովեն: - 77. Ու թէ չայնեն զայս  աշակերտքն, նա վասն այնոր կու 

անհանգստեն զիրենքվարդապետներն /ծն. վարդապետքն/  - 77.  Եթէ 

եկեղեցականք լինին` նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին ... վարդապետք ի  

յրաբունապետաց եւ յիրենց հրամանք տուաւղաց: - 83.  Բայց վարդապետն 

/ծն.վարդապետ/  չկարէ քահանայի կարգ առնուլ – 83. նոյնպէս եւ զամէն դասերն 

կարգաւորաց կարէ վարդապետն վասն մեղաց տուժել, եւ կարգ դնել, եւ ի ժամէ 

կտրել, եւ ի ժամ այնել: - 83. Եւ թէ յիւրոցն սպաննէ` ազատ կամ ծառայ` նա 

ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ  եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 

138. եւ որ այնէ` նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ սպասաւորութիւն այնէ, եւ 
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ոչ պատարագ, ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ իվարդապետէն հայնց կարգ քաշէ` զոր 

պատեհ է, որ դնեն: - 142. Բայց ակամայ պատահելոյն ապաշխարութիւն է` զինչ 

եպիսկոպոսն եւ վարդապետն դնէ նոցա: - 143. եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ  

խրատու քըշտէ, նա մեռնի, կամ վարդապետ զաշակերտ կամ մայր զդուստր ... որ 

մահ լինի զինչ ցեղ ու է ... նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն ` բանս: - 154. Ամ 

թէ ի կանոնք ընկնի եւ յեկեղեցոյ խոստովանութիւն նա սպաննաւղացն կարգ եւ 

ապաշխարանք ճանչած են առ վարդապետերն: - 156. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՆՈՑ – Բայց թէ կենայ ճարակ` նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն 

զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն տայ կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ 

գերէտրոջ: - 78. 

ՎԱՐԴԱՎԱՌ -  եւ յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչին տաւնն է սահմանել սուրբ 

Գրիգոր լուսաւորիչն մեր. եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին – 43. Նոյնպես եւ 

զվարդավառն կարեն այնել – 45. 

ՎԱՐԵԼ1 - եւ թէ աշխարհական լինի` նա հաւնովրեն զինքն եւ բանադրած վարեն – 

25.  ապա զնտանել եւ ծեծել եւ տուգնել եւ հանել վարել յիրենց տեղոյ ի բաց` 

կարեն այնել: - 82. ու տայ զիր իրքն եւ զպռոյգն ի յինքն, ու վարէ որ երթայ – 98. նա 

պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն, եւ զտալն ու զյուղարկելն ... ու 

զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն – 165.  Թէ բանտվաւղէն լինի, ու ասէ թէ` գահէ 

կամ վարէ, եւ նա զհրամանքն կատարէ ու մեռնի` նա անպարտ է – 165. խոզրարծ 

պիտի դնել ... եւ կամ սպաննել եւ ի շինութենէն վարել: - 169. 

ՎԱՐԵԼ2 -  սուրբ հայրն Սահակ քանի տարով յառաջ, երբ դեռ Յունաց գրովն 

վարէաք, զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց` թէ տեսէք որ վասն տաւնիցն ... չլինի բնաւ 

բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն – 41. Եւ  այլ ցած շինականք` հեծելվորք ամէն մէկ 

զիրն կարեն դատել, նոյնպէս եւ զխրատելն եւ զվարել /ծն. զվտարելն/`  որպէս գրել 

ենք – 83. 

ՎԱՐԵԼ3 -  Ու թէ վարաւղն մեռնի ի վերայ պնդելոյն` նա գրաստուն տէրն 

անպարտ է: - 165. 

ՎԱՐԻԼ – Վասն որոյ պարտական են ամենայն կերպով Քրիստոսի նմանութեամբն 

վարիլ սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ – 68. 

ՎԱՐՁ, ՎԱՐՑ – Բայց տեսնուլ պիտի եւ փնտռել եւ իմանալ զմտնելոյն, որպէսն ի 

վարձ ու ի ամէն կերպ: - 18.  նա պատեհ է, որ հայի դատաւորն ի վարձն ու ի բանն 

եւ ի կարիքն – 19. Վասն վարդապետի որ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ – 76. 

Կու հրամայէ աւրէնքս, որ բնաւ վարդապետ վարձ չառնու վասն գրոց կարդալոյ 

կամ այլ գիտութեան եկեղեցոյ ուսմանց. իսկի չէ պատեհ վարձ առնուլ եւ ապա 

ուսուցնել: - 77.  ու վասն արծելոյ կամ ստածելոյ կամ վասն այլ իրաց` վարց կամ 

այլ աւելի պակաս չկայ: - 84. եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ – 145. 

Արուեստաւոր, որ զումեք վարձ առնու, որ իր իրք շինէ կամ կապլով բան այնէ, ու 

չայնէ զբանն  հայնց զէդ, որ պոմանն լինայ, ու չհաճեցնէ զինք, կամ դարձնէ 
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զվարձն եւ  զնիւթն զոր առել լինայ` ի լման, եւ նա  զիր վարձն ըստ արժանոյն 

դատաւորին տեսովն առնու: - 146. Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ` 

վարձ առնու եւ բանի` նա չտայ վճար ունէ տէրն: - 148. ապա թէ իր կամաւք լինի 

եղել ու վարձով` նա անպարտ է: - 153. Վասն որ ժլատնայ տալ զտառպելի վարձն – 

158. Մի' ժլատնալ տալ զտառպելաց վարձն – 158. Ու երբ կտրես զնորա վարձն` նա 

բողոքէ առ Աստուած, եւ Աստուած լսէ իր ձայնին – 158. Վասն որ անաւթ առնու 

վարձով – 159. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան վարձով` նա զվարձն տայ  

ու զամանն – 159. Ապա թէ վարձ /ծն.վարց/ է տվել պահելոյն` նա վստահի 

իրաւնաւք պարտի զվճարն. զի զվարձն վասն այնոր է տվել, որ պահէր եւ ոչ 

կորսնէր – 160. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու  փրթած` նա պատեհ է բռնել, ու 

չառնուլ վարձ – 163. նա զբժշկաց վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. որ 

անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: -168. Նոյնպէս 

եւ զմշակնոյն վարձերն` ի վերայ տարոյն սղութեան ու լաւութեանն այնենզնեհն – 

173. Նոյնպէս եւ հովիւք եւ  արտպանք եւ այգէպանք եւ այլ այսպիսիքն ... ոչ 

միապէս տան  զվարձերն:  173. Եւ իրաւունք է, որ զդրած պոմանն եւ զվարձն 

անպակաս տան իրենց, ու իրենք պարտին, որ զիրենց պահքն  անսղալ ու աղէկ 

պահեն: - 173. Բայց չէ իրաւունք, որ զվճարն իվարձէն կտրեն – 173. ապա դու 

զնորա վարձն տուր, եւ նա զքո պարտքն վճարէ – 173. 

ՎԱՐՁԵԼ -  Եթէ ոք մշակ վարձէ` ու առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի 

բան, կամ իրք տայ վերցնել` որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի 

դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 19. 

ՎԱՐՁԿԱՆ -  Վասն վարձկանաց – 148.  Եւ վարձկան /ծն.վարձան/,  որ յունէ 

տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, չտայ վճար  - 148. Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք 

երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի վարձկանքն` որ անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ 

վնաս չլինի եւ ոչ սպաննութիւն: -168. 

ՎԱՐՁՎՈՐ – ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ հռոքվոր, նա չտան 

իր` քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն 

գայ` վարձ առնու եւ բանի` նա չտայ վճար ունէ տէրն: - 148. Նոյնպէս եւ թէ 

վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ` թէ` զիտայ 

պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու վասն այնոր վնասի` նա անպարտ է: - 152. 

ՎԱՐՁՔ – Զոր թէ հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ առողջացնէր եւ հանէր զդեւն, նա 

մեծ վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42. նա մեծ վարձք է, որ 

կարաւտածքն ուտեն եւ հագնին: - 44. նա մեծ վարձք ուննայ: - 93. 

ՎԱՐՈՒԵԼ, ՎԱՐՎԵԼ - նա թէ չգայ լաւցնէ զիր արատն, նա թէ կարգաւոր լինի` նա 

ձգուի ի կարգէն եւ վարուի յամէն երկրէն – 25. Եւ  քահանայ որ դեկան տայ 

վաշխով` վարվի յամէն եկեղեցոյն անսղալ:- 62. 

ՎԱՐՎԵԼ    -     Տե'ս     ՎԱՐՈՒԵԼ 

ՎԱՐՑ          -     Տե'ս     ՎԱՐՁ 
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ՎԱՐՔ – Նոյնպէս եւ զվարուց ժողովրդեան որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ 

անուշացնէ անուշ պաշտելով եւ ամէն  ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 

38. Վասն հսկելոյ եպիսկոպոսի ի վերայ վարուց եկեղեցականաց – 63. 

ՎԵՍՏԻՏՈՐԱՅ – Երկրորդ դասք վեստիտորայն է – 68. 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵԼ – եւ Քրիստոս զհինն ի նորս վերանորոգեց – 144. 

ՎԵՐՆԱԼ -  Եւ ի կռիւ ուր թագաւորն ուրդի` նա երբ սուրնվերնա` նա չէ պատեհ 

այլ մարդ սպաննել – 9. 

ՎԵՐՈՅ – Ապա թէ չմեռնի ի ժամն` ու ի հետ աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն փնտռեն 

ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա` նա որպէս վերոյ գրեցաք` է տուժանքն – 

22. զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն երէց լինի, այլ`  որպէս վերոյ գրեցաք` 

երբ ի յաղէկ ազգէ լինի, նա կարէ իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն 

-  49. 

ՎԵՐՑԱԾ – Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն դատեն` յիրենց դարպասն զիրենց 

ճորտերն, ըստ իւրաքանչիւր կերպի. եւ զայլ ցած հեծելվորքն` այլ վերցածքն որ 

ազատ կոչին – 82. 

ՎԵՐՑՆԵԼ – Նշանակ եւ պուկ բերդատէրն մէն իշխէ վերցնել: - 12. Վասն որ զիր 

մշակն ի շատ հալծելոյն եւ ի ծանր վերցնելոյնմեռցնէ – 18. Եթէ ոք մշակ վարձէ` ու 

առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի բան, կամ իրք տայ վերցնել` որ մեռնի 

կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն, ու 

ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 19. Վասն որ գրաւով ծանտր իրք վերցնեն – 140. 

Եւ թէ գրաւով ծանդր իրք վերցնեն` կամ  ուժփորձուկ այնեն ... նա որ յորդորէ 

զմէկայլն ի յայն բանն, ու  վնասել տայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա  կէս վնասուն  

տէր է – 141. Եւ այլ կու հրամայէ` որ զայնպիսին լաւ է որսալ ու վերցնել քան խաչ 

եւ աւետարան շալկել – 149.  Բայց թէ ի հետդ վերցնես ի բերէն` նա  հարամ է: - 164. 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ – Վեցերորդ դասք ստրատորոսքն են – 69. 

ՎԶԵՆ, ՎԶԷՆ -  նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ զիր իրիցուն վզենն /ծն. վզին/: - 

55. Զի թէպէտ եւ յառաջի կանոնքն չկայր  այս որ կարէ վասն անհնազանդութեան 

թողուլ, բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ տեսան որ այլ մեծ վզէն /ծն. զէն, 

վզեն/ կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84. եւ պարտական են թագաւորք եւ 

զաւրագլուխք` որ զիրենց երկրին վզենն մենակ դարձնեն ի ճանչաւղն: - 118.  

պարոնին է մեղանքն` որ զվզենն վճարէ: - 119. Բայց այրեցմանն վզենն ու 

տուգանքն այնոր է` որ պատճառ լինի այրեցման: -126. եւ թէ չուննայ` նա զայն 

վզենն դեկան վճարէ – 135. եւ թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան` նա զվզենն/ծն. 

զվզեանն/ վճարէ ու կամ զինքն այրեն – 135. նա պատեհ է զինք այն հրովն տուժել, 

ու յիր ընչիցն զայրեցման վզենն տուպլ վճարուիլ զինչ ազգ ու լինայ վզենն: - 159. 

նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն հնկակն: - 167. Եւ ի հաւտ 

դարպսուն  պիտի արիանալ, զի զվզենն իր բաժին ունի – 168.  ու վզենն պարոնին 

կու լինի – 168. 
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ՎԶԵՆԿԵԼ -  եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին 

վզենկի ի յիրքն` եւ ոչ յայնցոր տառպելնայ գնաւղն: - 61.  Վասն ջաղցնոյ եւ այլ 

այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ 

փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն, քանց ամէն կազմութեամբն` գնաւղինէ թէ 

շահի եւ թէ վզենկի, թէ կոտրի թէ այրի – 125. 

ՎԶԷՆ   -   Տե'ս   ՎԶԵՆ 

ՎԶՆԱՏԱՇԵՆ – Յառաջ եղենտիարքն են, որ են թագադիրք. եւ ուննան սքեմ ոսկի 

դիպակ վըզնատաշենք /ծն. վըշնատալենք/, եւ ի ձեռին շալկեն գաւազան ոսկի - 68. 

ՎԷՄ – Կու հրամայէ սուրբն Սահակ` թէ տգէտ եւ պեղծ մարդիկն բաժին կու ձգեն ի 

սուրբ եւ կաթուղիկէ վիմիս մէջ – 40.  Եւ ոչ յիշել զՔրիստոսի հրամանքն զոր 

հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն Պետրոս` թէ դու ես վէմ. եւ ի վերայ այդր վիմի 

շինեցից զեկեղեցի իմ: - 40. 

ՎԷՐ – Վասն, որ մարդ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն 

ընդ ական լինի, եւ ատամն ընդ ատաման ... եւ վէրընդվիրի /ծն.վէրի/ - 144. 

ՎԷՐ ԸՆԴ ՎԻՐԻ  -    Տե'ս  ՎԷՐ 

ՎԻԶ – Եւ սքեմ ի վզերն ուննան որ լինի երեսքն նոյն դիպակ – 68. 

ՎԻՃԱԿ – ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ 

ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել` ոչ կարգ տալ եւ ոչ կարգ առնուլ բնաւ, եւ 

ոչի սահմանեալ վիճակէն /ծն. վիճակն/ հրամանք հանել – 27. Չկարէ եպիսկոպոս` 

քանի որ մեծ լինի` յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր եկեղեցին 

զարդարել – 31. Եւ եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն  մէկի ի յիր վիճակեալ 

քաղաքն եւ ի թէմն փմտռեն եւ ըղորդեն. եւ փիրիսկոպոսներն յամէն ժամ  ամէն մէկ 

զիր վիճակն: - 37. Ուխտի տեղ զինչ ու լինի` թէ եկեղեցի եւ թէ խաչ, նա ի յում 

վիճակ լինի որ եպիսկոպոսն տըւել լինի եւ  ծառութրար լինի գրել` նա պատեհ է 

որ ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ հեռու լինի ի շինոյն: - 79. 

ՎԻՃԱԿԱՒՈՐ – Ու կարեն  ձեռնադրել զամէն վիճակաւորսն – 66. 

ՎԻՃԱԿԵԼ – Յառաջ պատեհ համարեցաք զվիճակեալ դատաւորացն գրել -  5. Եւ 

եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն եւ ի թէմն 

փնտռեն եւ ըղորդեն – 37. 

ՎԻՐԱՒՈՐԵԼ – Վասն որ զմարդ ծեծէ կամ վիրաւորէ – 144. Վասն, որ մարդ զմարդ 

ծեծէ կամ վիրաւորէ, կու հրամայէ աւրէնքս, որ ակն ընդ ական լինի, եւ ատամն ընդ 

ատաման – 144. 

ՎԿԱՅ – Եթէ  ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ` չգտայ զինք կոյս, եւ վկայնով սուտ ելնէ 

այրն` նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն -97.  նա հայնց է հրամայած յաւրէնքս 

որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. Եթէ ոսկի կամ արծաթ կամ 

անասուն կամ ինչ  այլ իրք որ լինի կորուսած, ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու  որ 

իւր է ու կորուսել է նա իրաւունք է, որ մէնակ առնու  զիր իրքն: - 117.  Եւ թէ 

ունաւղն իրացն ուրանայ ու ասէ` թէ չէ, իմ է, հանչաք որ տէրն իրացն ի հարկ 
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ընկնի որ երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն – 117. որ  

զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով /ծն. վկայաւք/ եւ երդմամբ  որ իւրն է իրքն – 118. 

Եւ  անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ երեք վկայից առջեւ լինի 

հաստատած – 121. Եւ եզին որ լինի  վաճառ` նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ 

պոմնով պատեհ է որ լինի – 121. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել 

ազգականքն` դարձցնել եւ կամ վճարել ... թէ չէ` յորդից յորդիք, կամ վճարի  գինն 

թխթով եւ վկայաւք, կամ դառնայ ծախածն: - 123. Թէ ի գարուն լինի ծախն`  նա 

քսան աւր փորձէ  գնաւղն, եւ զվճարն ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն – 123. 

բայց ի վկայքն եւ ի պոմանն է հասել – 124. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ 

գնէ ոք վկայաւք եւ հաստատէ թղթով նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ 

ծախաւղն – 125. որ դառնայ ի յինք իր պոմնով եւ վկայաւք /ծն. վկայօք/  - 129. Բայց 

ձեռնգիրն հաստատէ զբանն` պարոնին ձեռնգիրն եպիսկոպոսին խաչին եւ 

վկայիցն: - 129. եւ երեք վկայով /ծն. վկայինք/  գրել տայ զիր իրքն – 130. կամ զինչ 

ցեղ որ լսէ դատաւորն յերկուքէն եւ իվկայից /ծն. վկայիցն/ ու ի  դրացներոյն, եւ 

ըղորդ զիրաւունք  անաչառ այնէ: - 136. Եւ չէ ի հրամել աւրենքս որ մէկ վկայի 

ավտան ի վերայ մարդոյ ասացախ իրաց – 163. զի յերկուց եւ յերից վկայից ասէ 

հաստատել զբանն: - 163. Եւ թէ ուրդի սուտ վկայ ի վերայ մարդոյ` նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ` զինչ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք 

տանջեն – 163. Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու փնտռել վկայաւք` որ ընդ վնասուն 

տէրն դարպաս  ասցել լինայ եւ ի դարպաս այլ  գնացել ու ասցել – 169.  Բայց թէ ի 

գազանէ եւ ի կերչաց մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ իւր բանիւ չքլեալ 

և ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

ՎԿԱՅԵԼ  Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ. եւ ոչ զմէկ 

հավատացելոյ, քաւէլ թէ  սուրբ  եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի` նա 

ընդունվի: - 24. որ վկայեն, որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ  

լինի – 26.  նա զինչ որ այլք հակառակ վկայեն` նա աղէկին հաւնի որ լինի: - 57. 

Բայց թէ ի գազանէ եւ ի կերչաց իրք մի սխալ գայ, նա թէ վկայք աղէկ վկայեն, որ 

իւր բանիւ չքլեալ և ոչ յիւր ուժոյն մնացել, նա չպարտի իրք: - 173. 

ՎԿԱՅԵՑՆԵԼ -  Եւ թէ իրք կենայ` որ ճանչնան, որ ըղորդ իր լինի ու բնաւ չլինի 

յաթոռոյն, նա կարէ վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին – 20. Բայց թէ յերմկէն 

ելաւ ի դուրս` նա զգեղն վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 160. 

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ -  Երանի ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա – 3. զի թէ վկայութեամբ 

չայնէ` նա հետ իր մահուն տուխեն զազգն եւ  առնուն – 20.   Վասն թերահավատոց 

վկայութեան – 24. Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ – 24. 

Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ չկարէ կոչիլ վարդապետ անուն եւ 

ոչ ի գործ քարոյզութեան առանց վարդապետաց վկայութեան /գրքում` 

վկաութեան, ծն. վկայութիւն/ - 26. վասն զի զիր վկայութիւնն ունի, որ հաւն կայր ի 

խէչն: - 94. նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր 
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ինչվի մահն: - 132. Եւ թէ ուրդի սուտ վկայ ի վերայ մարդոյ` նա կու հրամայէ 

աւրէնքս, որ` զինչ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք 

տանջեն – 163. 

ՎՃԱՌԵԼ     -    Տե'ս   ՎՃԱՐԵԼ 

ՎՃԱՐ – Քրիստոս առնու զիր վճարն: - 39.  նա թէ աւելի բաժին ուզենայ` եւ չբռնէ  

զինք վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր  գործ – 

73. եւ որ չառնու զԱստուծոյ վճարն, թէ թագաւոր լինայ եւ թէ դատաւոր, նա 

յԱստուծոյ եւ ի ժողովրդենէ առցէ զվրեժն: - 74. Բայց երկու դեհին հալվնին խարճն, 

որ գնաց, եւ պառիկելիք, որ երկուքն մաշեցին` վճար չկայ – 84. զի կու հրամայէ 

աւրենքս` թէ երբ զգրաւկնուն կամ զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կու տայ 

առնուլ, նա որչափ եւս առաւել զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել 

– 119.  Եթէ ոք մի տուն վաճառէ` ծախէ կամ գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ` 

նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. ու այնոր ծախելոյ վճարն մենակ լինի – 

120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ` նա չէ պատեհ որ 

յիմէ վճարն – 120. Ապա թէ հարուստ է ու զատական` նա մենակ պարտի այնել 

զվճարն ի ժամ – 122. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի վճարն կարէ 

առնուլ զիր հողն այլվայ – 122. զի վաճառին վճարն է հանած մանավանդ այնոց, որ 

վասն սննկութեան կու ծախեն զիրենց իրքն – 122. Բայց վասն այնոր որ հալվեղէն 

իրք որ ի միջոցն` մաշի ի յերկու դեհացն` նա չկայ վճար: - 131. կու հրամայէ 

աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145. Եւ թէ չարկամ յիշվէ կամ 

ծեծէ ու տանի` նա չտայ վճար: - 147. Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ 

հասարակաց այրեցմանէ` ու այրէ` նա չտայ վճար – 147. Եւ վարձկան, որ յունէ 

տիրոջն ի բանն սարված  կոտրէ, չտայ վճար – 148. Բայց այն վարձվորն, որ իր 

սարվծովն գայ` վարձ առնու եւ բանի` նա չտայ վճար ունէ տէրն: - 148. Եւ թէ 

զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ` նա չտայ վճար: - 148. եւ ի վերայ այնոր այնել զվճարն –

152. եւ այսոք այլ ընդ մահապարտք են համարած` թէ այր լինի եւ թէ կին, եւ մահու 

վճարառնուն: -155. Ապա թէ չարկամ յիշաւ  այնէ, ու տանի զամըննին եւ առնաւղին 

այլ ի հետ` նա չպարտի վճար – 159. նա չտայ վճար – 160. Ապա թէ վարձ է տվել 

պահելոյ` նա այլ վստահի իրաւնաւք պարտի զվճարն – 160. Ապա  թէ գտնուն` նա 

զգողն տուժեն. եւ թէ ոչ` նա զէդ ի վերայ գրեցաք հայնցեղ լինի վճարն – 160.  եւ թէ 

չքշտէ, ու համբերէ եւ գայ ի  դատըստն` նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն 

առնու – 162.  նա ի լման վճարպիտի այնէ: - 166. նա  այնոր վստահ վճար պիտի – 

165. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել` նա հաւքցաւղին տեսովն 

պատեհ է, որ լինի, նոյնպէս եւ քշտելն ու կոտրելն կամ վճարն վնասու, որ պարոնն 

զիր հնգակն առնու ի վճարէն: - 168. Զի  թէ պառիկոս առանց դարպսու խէ հաշտիլ 

ընդ վնասարարն` նա գող է, ու տուգանք պարտի` որպէս զվճարն էառ տուպլ` ի 

դարպասն: - 168. եւ զվճար վնասուն ի վերայ այնոր այնեն, որ արծաւղն վճարէ: - 

167.  նա բնաւ չկա վճար յիրաւանցս: - 170. նա այնոր վճարն չորս տակ է: - 172. 
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Ապա թէ ի ծուլութենէ լինայ նա դատըստանին և վճար լինի ըստ մեղանացն. ի 

լման վճար կամ կիսավճար – 173. Բայց չէ իրաւունք, որ զվճարն ի վարձէն կտրեն – 

173. 

ՎՃԱՐ  ԱՅՆԵԼ   -     Տե'ս     ՎՃԱՐ 

ՎՃԱՐ  ԱՌՆՈՒԼ  -  Տե'ս     ՎՃԱՐ 

ՎՃԱՐԵԼ, ՎՃԱՌԵԼ – Եւ թէ այլազգի քրիստոնէ սպաննէ` մեռնի. եւ թէ յոչ կամայ 

սպաննէ` երկու ձեռսն կտրվի եւ զարեան գինն վճարէ – 10.  Եւ որ այսոր ուժ 

չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն զինքն ու զիր սունն ու զինչ ուննայ ու ի գինն տան – 

11. նա զկարգն կորսնէ եւ հինգ դուպլ վճարէ զիրքն – 23. Եւ ժամուց իրքն 

լաւղաւռիասով տալ, որ զդեկանն գրեն ու զժամն վճարեն: - 37. Եւ հաւս շատ 

երկար եւ  մեծ է տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, 

որ` թէ իսկի պակսէ` նա զամէնին վճարէ /ծն. վճարն/  Աստուած յիրենցմէ վճարվի, 

եւ ի հայրապետէն` թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38. զի այն պարտք է, ու յառաջ 

զայն պիտի վճարել եւ զիր երիցնուն: - 46. եւ վճառել տայ ծախաւղին զգնաւղն – 60. 

եւ  չբռնէ զինք վճառած ի յաւիտենական վճարն – 73. Եւ թէ վնաս լինի ի յանաւթն, 

նա վճարէ: - 73. Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ 

անկարպարանք լինի եւ խլինք` նա կէս տղայի վճարէ զհայրն  - 103. Ապա թէ 

դնես` դու վճարէ, վասն որ չլսեցիր իմոյ խրատուս: - 116. ապա ու զյիմեցնելոյն 

զխաստն վճարէ – 117. որ վճարէ զխաստն զամէն աւուր – 117. պարոնին է 

մեղանքն` որ զվզենն վճարէ: - 119.  Ապա թէ առանց հրամանաց այնէ` նա վճարէ 

այն որ արարն: - 119. Նոյնպէս եւ թէ անսուն կոտրէ կամ կորսնէ կամ պակսեցնէ` 

նա վճարէ – 119. ու այնոր ծախելոյ վճարն մենակ լինի, որ ի յայն պոմանն վճարեն 

յոր դնեն: - 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ` նա չէ 

պատեհ որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ, քաւել թէ տիրոջն 

կամաւք լինի յիմելոյն պոմանն: - 120. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի 

վճարն կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ – 122. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել 

ազգականքն` դարձցնել եւ կամ վճարել ... թէ չէ յորդից յորդիք, կամ վճարի գինն 

թխթով եւ վկայաւք կամ դառնայ ծախածն: - 123.  Թէ պոմանն կըշռով լինի, ու թէ 

պակաս լինի` նա ի գնողէն ի վայր երթայ, կամ վճարէ զպակասն – 123. նա թէ ընդ 

վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փթրի` նա վճարէ ծախաւղն զկարսի գինն եւ 

զգինոյն կէսն: - 124. Ապա աղէկ պիտի իմանալ` որ դըրուստ ի վատ թրծելոյ լինայ 

պատճառն, եւ  ոչ ի դիպելո կամ ի յայլ իրաց. թէ ոչ զամանն մէն վճարէ, նա հերիք է: 

- 124. ու ի հետ Ժ աւուրն, երբ զգինն վճարէ` նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ չկայ բնաւ: 

- 125. Բայց այնոց որ զկշիռն կան զչափն աւիրեն` նա այս է որ չորեքկին վճարեն – 

127. եւ ապա կարէ բաժնիլ յիրմէ, եւ վճարէ /ծն. վճարել/ զիր գինն: - 132. եւ յորժամ 

կարենան ծնաւղքն կամ ազգն վճարել զպարտն` նա ազատ է /գրքում` ազատէ/:  - 

133. Եթէ ոք զիր ծառայն քշտէ ու սպաննէ` նա զարեան գինն ի դարպասն վճարէ – 

133. Վասն վնասաց եւ զրկանաց վճարելոյ իրաւունք – 135. եւ թէ չուննայ` նա զայն 
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վզենն դեկան վճարէ: - 135. եւ թէ կամաւք էր ու վասն  չարութեան` նա զվզենն 

վճարէ ու կամ զինքն այրեն. եւ թէ յոչ կամայ` ի հեռուէ բերէ հողմն` նա զկէսն, եւ 

թէ ի մաւտէ` նա միատակ վճարէ: - 135. Եթէ ոք զիր հորն բաց թողու, եւ անսունն 

ընգնի ի ներս` նա զայն կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն` եւ զէդ որ էր 

անարատ` վճարէ նորան թէ անսնով եւ թէ դրամով: - 137. բայց թէ ցորեկ լինի` նա 

զկէսն վճարէ – 137.  Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ` նա վճարէ. եւ թէ 

հրամնաւք լինի հեծել` նա զինչ արժենայ միատակ վճարէ, եւ թէ անհրամանք` նա 

կրկին: - 138. նա զկէս վճարէ թէ մահ գործէ – 138.  ապա թէ տէր գայ` նա զարիան 

գինն այն շէնն վճարէ` որ ի մաւտ լինի: - 139.  եւ զայն խափանն, զոր յիր բանէն 

կեցաւ` վճարել տան – 141. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ մարդ ուժ այնէ 

տառպել մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն  չվճարէ` կամ կտրէ, ու գայ 

դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ - 145-146. Ու թէ կորսնէ` նա 

վճարէ: - 147.  Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի պահ տվածն` վասն 

յիմելոյ` նա վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147.  Եւ թէ գող գողնայ, եւ 

ճշմարտի պահաւղն, որ զիրն էլ լինան գողցել` նա անպարտ է` չվճարէ պահաւղն 

– 147. ապա թէ ընդ ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալ տված` նա ի լման վճարէ: - 147. Եւ 

թէ գրաւկնած լինի որ կորսնվի`  նա վճարէ: - 147. ապա թէ ի  պահաւղէն ընկնի 

կրակն` նա վճարէ զիրաց տէրն: - 147. ապա թէ իր կամաւք վնասէ` նա վճարէ: - 

148. Բայց թէ առանց տիրոջն  հրամանաց առնու եւ վնասէ նա վճարէ: - 148. Եւ ի 

վերայ այսր ամենայնի կու հրամայէ աւրէնքս, որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն 

չարութեան վնասէ, նա վճարէ` յիր քսակէն: - 148.  Եթէ ոք զումեք իրք հարամ 

ուտէ` նա թող չորս կրկին վճարէ - 150. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ` 

նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն – 150.  նա թէ արիացուցել լինայ զվնասուն 

տէրն` նա կիսավճար  տայ իւրն ապա թէ ոչ` որ լաւկ լուծել լինայ եւ թողել 

անփոյթ` նա ի լման վճարէ – 152.  եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի` նա զբժշկին եւ 

զդեղերոյն ծախքն ինք տայ, եւ զկերակրոյն ու զպակասն ի յիր բանն վճարէ: - 157. 

Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի ու մեռանի կամ վնասի` նա զկէսն 

վճարէ անաւրէնն – 157. ու թէ գայ ի դարպաս` նա իրաւունք է որ զնա վճարես – 

158. Կու հրամայէ աւրէնքս` որ ով նոր  տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ  

մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի. թէ չէ` արեան տէր է, եւ յամէնն 

զինքն վճարէ – 158.  եի թէ կորսնէ կամ կոտրէ` նա կամ գտնու կամ վճարէ զինչ 

արժենայ: - 159.  եւ թէ զբանառածն մէն տանի` նա ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ 

– 159. Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան անսուն լինի ու տված լինի պոմնով որ ի 

տունն ուննայր, ու ի դուրս եթող` որ կերվաւ` նա վճարէ: - 160. նա յամէն տարի 

զայն խաստն վճարէ ի ծառին տէրն – 161. Ապա թէ չայնես զպէտ ու մեռնի` նա որ 

տեսաւ ու չարար պէտն նա վճարէ: - 163. նոյնպէս եւ թէ պնդեց թէ` մի' գահել, ու 

նա  գահեց, կամ վազցնէ ու կոտրէ եւ մեռնի ... նա վճարելպիտի: - 165. եւ զվճար 

վնասուն ի վերայ այնոր այնեն, որ արծաւղն վճարէ – 167. Բայց թէ արծաւղ չկենայ 
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դրած, լաւկ փրթուցած լինայ ու այնէ վնաս` նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ 

զդարպսուն հնկակն: - 167. Ապա թէ առանց այսոր այնէ սպաննութիւն` նա վճարէ 

անասնոյն տէրն զվնասն – 168.  ու թէ զարկ այնէ  կամ խոց` որ ողջնալ կարէ` նա 

զոր խափան կենայ անասնոյն նա ինք վճարէ – 169. ու թէ աւիրեն` նա դարպասն 

պարտի, որ պատժէ, եւ դուպլ տայ վճարել զաղքատաց վնասն – 171. Ու թէ անցնել 

տայ ընդ քարն` միատակ վճարէ տէրն ապա թէ գողնա` չորս  տակ – 171. եւ թէ 

խոշոր այնէ կամ մանդր զալիւրն` նա ինքն զաւիրածն  առնու եւ զտէրն յաղէկ 

ալիւրէ վճարէ: - 171. ապա դու զնորա վարձն տուր, եւ նա զքո պարտքն վճարէ, 

զգողցածն ու զզարկածն եւ զսպաննածն ու զկոտրածն անսղալ վճարելպիտի: - 173. 

ՎՃԱՐՈՒԻԼ – եւ թէ ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ` նա պատեհ է զինք այն հրովն 

տուժել, ու յիր ընչիցն զայրեցման վզենն տուպլ վճարուիլ /ծն. վճարել/ - 159. 

ՎՃԱՐՎԵԼ – Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ է  տարել զբանս եւ զծանդր շալակն ի 

վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ, որ` թէ իսկի պակսէ` նա զամէնին վճարէ Աստուած 

յիրենցմէ վճարվի, եւ ի հայրապետէն` թէ զեպիսկոպոսն չըղորդէ: - 38. նա զէդ մեծ 

մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի եւ զիր կարգն դնեն  ու վճարվի /ծն. 

վճարվին/ զարիւնն – 93.  Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայրի կնիկ չիշխէ ոք 

գրաւկնել վասն պարտուց, ապա դարպսու տեսովն վճարվի զիր պարտքն – 119. 

ՎՆԱՍ -  Եւ թէ վնաս լինի ի յանաւթն, նա վճարէ: - 73. Եւ ահայ մեղք ու վնաս: - 94. 

Եթէ որդին ի վնաս բռնվի` հայրն իրք չպարտի – 115.  Վասն վնասաց եւ զրկանաց 

վճարելոյ իրաւունք – 135.  նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է – 141.  Յաղագս որ 

հարբենան եւ խալաբայ ու վնաս այնեն – 141. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն 

երկու ազգ պիտի դատել` մէկ վասն արբեցողութեան, որ ինք մարդ էր ու հանչաք 

խմեց` որ խումրեցաւ տայ ու զայն  վնասն արար. եւ  երկու հետ, վասն վնասուն 

զոր գործեց, եւ զինչ վնասն արժենայ: - 141. Վասն որ առուով ջուր տանէ եւ 

վնասայնէ այլոց – 152. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն, եւ իր 

կարեցն լուծէզջուրն` որ այլոց վնասայնէ /ծն. անէ/, նա թէ արիացուցել լինայ 

զվնասուն տէրն` նա կիսավճար տայ իւրն – 152. թէ ու սիրով լինի վնասն` նա դեռ 

չէ պատեհ ի փրթման թողուլ – 158.  եւ թէ ի վերայ սրտի լինի եւ կամ վասն 

ոխակալութեան, եւ ի դուրս իվնասէն /ծն. վնասէ/` նա զայն զարկն իր քըշտեն զոր 

ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162.  ապա թէ վնաս լինի` նա  ի վերայ զարկուցն 

վնասն կտրվի ի դատաստանն. եւ թէ չքշտէ, ու համբերէ եւ գայ ի դատըստն` նա 

զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. Եթէ անասունք մտեն ի յայգի կամ 

յածուք կամ յարտ կամ կալ կամ այլ վնաս զինչ ու լինի` նա պախրէի ու գեհին 

պատ պիտի որ արգիլէ զիրենք – 167. Եւ զայլ անսնոցն վնասն տեսնուլ պիտի եւ 

զպահրանն, նոյնպէս եւ զարծաւղն եւ զսպաննելն եւ զգնելն անասնոց. եւ զվճար 

վնասունի վերայ այնոր այնեն, որ արծաւղն վճարէ – 167. Բայց թէ արծաւղ չկենայ 

դրած, լաւկ փրթուցած լինայ ու այնէվնաս` նա անասնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ 

զդարպսուն հնկակն: - 167. Եւ այլ ի տես եւ յիրաւունք երթայ վնասն ու ի կերն եւ ի 
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վարձկանքն` որ անհնար արծաւղ դնվի վարձով, որ վնաս չլինի եւ ոչ 

սպաննութիւն: - 168. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել` նա 

հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի, նոյնպէս եւ քշտելն ու կոտրելն կամ 

վճարն վնասու /ծն. վնասուն/ - 168. Ապա թէ առանց այսոր այնէ սպաննութիւն` նա 

վճարէ  անասնոյն տէրն զվնասն, ու վնասուն տէրն զանասունն – 168. Բայց աղէկ 

պիտի տեսնուլ ու փնտռել  վկայաւք` որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ 

եւ ի դարպաս այլ գնացել ու ասցել – 169. Բայց են այլոք, որ ոչ արտ եւ ոչ այլ իրք 

բնաւ չունին  եւ էութեամբ կու ապրին. նա այնոց վնասն  այլցեղ է – 169.  նա պիտի 

զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել, որ զանասունքն հայնց պահեն` որ 

վնասչայնեն /ծն.չանեն/ - 169. եւ դուպլ տայ վճարել զաղքատաց վնասն – 171. 

ՎՆԱՍ  ԱՅՆԵԼ    -   Տե'ս   ՎՆԱՍ 

ՎՆԱՍԱՐԱՐ  -  Զի չէ պառիկոս առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն` 

նա գող է – 168. 

ՎՆԱՍԵԼ – Եթէ ոք մշակ վարձէ` ու առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի 

բան ... որ մեռնի կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն 

եւ ի կարիքն, ու ի յայնոր վերայ այնէ զիրաւունքն – 19. Վասն որ տղայ զտղայ 

վնասէ կամ խոցցնէ – 139. Եւ թէ վնասէ տղայ զտղայ եւ ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ 

նա նոյնպէս ի հասակն հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն յայնոր վերայ դնեն: - 140. նա 

որ յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասելտայ զընկերն, նա նոյնպէս եւ նա կէս 

վնասուն տէր է – 141. Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, չտայ 

վճար. ապա թէ իր կամաւք վնասէ` նա վճարէ: - 148. Բայց թէ առանց տիրոջն 

հրամանաց առնու եւ վնասէ նա վճարէ: - 148. զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն 

չարութեան վնասէ, նա վճարէ` յիր քսակէն: - 148. Ապա թէ տէրն յայն բանն 

յուղարկէ զմարդն, որ չլինայ իր գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի` նա այն 

պարտական է եւ մահապարտ: - 149. Նոյնպէս եւ թէ վարձվոր լինի ի բան ինչ կամ 

ի գործ, եւ զգուշացնէ պարոնն ու ասէ` թէ` զիտա պատրաստ արայ, ու նա չայնէ, ու 

վասն այնոր վնասի` նա անպարտ է: - 152. Եւ թէ ի կէս հասակն է` նա զտուգնաց 

զկէսն տայ վնասաւղն: - 157. Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ 

մեռանի կամ վնասի` նա զկէսն վճարէ անաւրէնն – 157.  եւ այնով ստէ իր ընկերոջն 

ու խլէ եւ յափշտակէ ու վնասէ – 162. Եւ թէ  ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան ... եւ նա 

տանի ի ջուր ... կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի` նա պատեհ է 

որ աղէկ իմանան զպատճառն, եւ զտալն ու զյուղարկելն ... կամ թէ ինչ  ցեղ 

վնասեցաւ կամ պատռեցաւ – 165.  Եւ այն` որ գրաստն վնասի` նա զէդ որ գրեցաք: 

- 165. 

ՎՆԱՍԵԼ  ՏԱԼ    -    Տե'ս    ՎՆԱՍԵԼ 

ՎՍՏԱՀ - բահրակ թէ զգուշացուցել լինայ տէրն ու պընդել  ի վերայ իրացն 

զտանաւղն ու նշան տըւել, և նա այլազգ այնէ` նա այնոր վստահ /ծն.վստահի/ 

վճար պիտի – 165. 
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ՎՍՏԱՀԻԼ - Ու թէ այլ յանդգնի, նա ու ի կարգէն այլ ձգվի, որ որ յեկեղեցին մտնէ` եւ 

զէդ պեղծ եւ անզգան մարդ վստահի ձգվի: - 59.  Ապա թէ վարձ է տվել պահելոյ` 

նա այլ վստահի իրաւնաւք պարտի զվճարն – 160. Եթէ ոք ընդ դիւահարութիւն ի 

ներս անխել եւ դիւուն միջնորդութեամբ մարդ սպաննէ` նա պատեհ է աղէկ 

ստուգել, որ վստահի  հայնց է ու առանց ոխութեան` նա այն կանոնացն է հասել, եւ 

ոչ դատաստանի – 166. 

ՎՏԱՆԳԵԱԼ  սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց 

երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիք շինեցին` վտանգելոցն եւ անկարաւղացն` 

տառապելացն եւ ուսումնաւորացն – 43. 

ՎՐԷԺ – եւ թէ եպիսկոպոսն անպատեհ բան լինի արեալ վասն ատելութեան, նա 

զայնոր վրէժն կաթողիկոսն խնդրէ յեպիսկոպոսէն: - 28. ապա որ չայնէ` նա զվրէժ 

դատաստանիս թող խմէ ըստ աւրինացս, եւ մեք անպարտ մնամք: - 36. եւ որ 

չառնու զԱստուծոյ վճարն, թէ թագաւոր լինայ եւ թէ դատաւոր, նա յԱստուծոյ եւ ի 

ժողովրդենէ առցէզվրէժն: - 74. 

ՎՐԷԺԽՆԴԻՐ -  Եթէ քրիստոնէ զքրիստոնէ կամաւք սպաննէ` նա նորա արեան 

վրէժխնդիրն թագաւորին է – 11. 

ՎՐԷԺ ԽՆԴՐԵԼ    -     Տե'ս   ՎՐԷԺ 

ՎՐԷԺԽՆԴՐՈՒԹԻՒՆ – Զի եթէ ոք զՔրիստոս անարգէ, նոյն է`  եւ զեկեղեցի եւ 

զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն, եւ թէ անաւրէն լինայ, նա մեր է 

վրէժխնդրութեան /ծն. վրեժխնդրութիւն/  - 74. 

  

  

  

                                                               Տ 

  

  

  

ՏԱԼ – Եւ պատեհ է որ յիր հայրենի երկրէն զէդ եղբաւր մի կէս բաժին տան իր 

արժեաւք ընդ պռոյգն: - 8. Ու կարաւղ է թագաւորն յիր   առողջութեան եւ ի մահուն 

կտակ գրել, ու սահմանել եւ տալ զլեռն եւ  զդաշտն եւ զիր ամէն երկիրն զինչ ցեղ 

որ իր կամքն լինի – 8. նա երեք հետ պատեհ է որ ձենելտայ` թէ եկէք ի 

հնազանդութիւն – 9.  եւ թէ չգան, նա զմեղապարտսն մէն տայ սպաննել – 9. նա 

զամէնն հնազանդութեամբ բերէ եւ չտայսպաննել – 9. եւ զպտղաբեր ծառք երկրին 

չտայկտրել: - 10. Զբերդտուքն եւ զայնպիսիքն անհնար պիտի սպաննել եւ զկինն ու 

զորդիսն ծառայ տայ ի դարպասն եւ կարէ ծախել – 10.  Եւ տաճկին գինն այսոր 

երեք բաժնէն մէկն է. զայս այն տաճկին տան գին, որ ի թագաւորին երկրին կենայ: - 

10.  Եւ որ այսոր ուժ չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն զինքն ու զիր տունն ու զինչ 

ուննայ ու ի գինն տան, զարդ ի կնկնէն ու ի յորդեցն: - 10.  նա կէսն այսոր է գին որ ի 
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դարպասն տան – 11.  Եւ թէ յոչ կամայ լինայ` հնար չկայ. զկէս գնոցն  տայ ազգին` 

եւ տուգանք: - 11. Եւ թագաւորն զիր շահուն տասնեակն պատեհ է որ եկեղեցոյն 

տայ:-11. Եւ նոքա զիրենց տասնեակն տան յիրենց եկեղեցեացն: - 12.  եւ շահուն 

տասնեակն մէն տան թագվորին – 12. Կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին. եւ այլ 

խոտչէք չտայ: - 13. Եւ ջորին եւ ձին եւ էշն չտայ – 13.  Եւ է ըղորդ հարկուն 

սահմանն այս, որ` զինչ Աստուած տայ հարկատուին, ի հնկէն մէկն է: - 13. Եւ 

ածուք ու այսպիսիք ի տասնէն զմէկն տանն: - 13. Եզն այլ ծառութիւն չպարտի, զի 

զիւր հնկակն տվելէ: - 13. այլ իշխանքն զիրենցն ուննան մնացական եւ թագաւորին 

ուժ տան: - 14. եւ ամենայն ծուռ դատաստանաց համարս տալոցեն առաջի ուղիղ 

դատաւորին` Քրիստոսի: - 14.  Այլ թէ յայլ սինաւռկցաց քաղեն նա զտասնակն տան 

տեղոյն տիրոջն, եր չկարեն տալքաղել առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: - 16. 

Եւ թէ ոք յայլոց  երկիր երթայ` որս այնէ, նա ի տասնէն մեկ տեղոյն տիրոջն տայ– 

17. Եւ թէ ձուկն որսայ` նոյնն է` ի տասնէն զմէկն տայ /ծն. տան/` զէդ զցամքոյն 

որսն: - 17. եւ ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ տեղոյն տիրոջն: - 17. Ապա թէ  

գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի` նա տասնեն մէն տան – 17. նա գտնաւղն ի 

հնկէն զմէկն տայ նմա – 17.  ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ 

հռոքվոր, նա չտան իր` քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Ապա թէ աւագ ու 

կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ` նա զնորա 

մազն  տալփետել`  ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18.Եթէ ոք մշակ վարձէ` ու 

առանց խնամոց հանցչաք շատ հալածեցնէ ի բան, կամ իրք տայվերցնել`  որ մեռնի 

կամ վնասի, նա պատեհ է, որ հայի դատավորն ի վարձն ու ի բանն եւ ի կարիքն – 

18. եւ վասն շլատութեան չյաւելցնէ զառն եւ ոչ զեկեղեցականաց իրաւունս տայ 

պակսեցնել – 21.  նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն տան զինք, որ զէդ սպաննաւղ  

դատեն զինք: - 22. եւ թէ յանդգնի ու չգայ ի ժողովն, նա իմանան զիր խաւսքն  եւ 

զպատճառն` եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն: - 23. 

Չիտալ հրաման աւրէնքս` որ ծառայ ի մարդոյ ժառանգութիւն ածեն – 25.  ու թէ 

բանն մեծ լինի` նա սազայտան ի վերայ իրացն: - 25. որ վկայեն, որ ամէն հին եւ 

նոր կտակարանացն Աստուծոյ  հմուտ լինի եւ հայնց գիտունն, որ ամէնն պատեհ  

տեսնուն` որ իր գաւազան  տան. եւ գաւազանն տան, եւ գաւազանն հրամանք է: - 

26. Ապա թէ այլ ցեղ լինի` նա ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն ու իր սազայ 

տան այլ վարդապետին: - 26. ապա կարեն հարցնել եւ քննել այլ վարդապետք 

զբանադրելոյ պատճառն եւ հրաման /գրքում`հրման/ տան: - 26. ամենևին չիշխէ 

եպիսկոպոս յայլ եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ 

ձեռնադրութիւն այնել` ոչ կարգ տալ եւ ոչ կարգ առնուլ բնաւ – 27. քաւէլ թէ տեղոյն 

եպիսկոպոսն եւ արհիեպիսկոպոսն հարկեւորէ եւ հրամանքտայ: - 27. որ ինք իր 

կամաւ ուզէ եւ սեղանտայ  պարոնաց` թէ զիս եպիսկոպոս դիք – 27. նա զատկին եւ 

ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար տալ – 30.  

Չկայ հրաման յաւրինաց, որ կարէ ի կարգաւորաց եկեղեցոյ ընդ թերահաւատ կամ 
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ընդ այլազգի մարդոյ խնամութիւն այնել` ոչ ուննալ հարս եւ ոչտալ – 30. Եւ թէ 

առնուլ իշխէ` նա զրկանք է, թող ի յետտայ /գրքում` թողի յետ  տայ/ թէ ոչ նա 

պատճառ է /գրքում` պատճառէ/, որ լուծվի յեպիսկոպոսութենէն – 31. այլ զամէնն 

մէկ Աստուծոյ սպասավոր համարին եւ զիրենց իրաւունքն զամէն իրք ի յիր ժամն 

տան: - 34.  եւ գլխաւոր քահանայիցն տան երկու բաժին եւ կէս – 34.  յիր իրիցուն 

տեղն մասն մի բաժին նորա տան առանց խալապայի – 35. եւ քահանայ որ ծոյլ 

կենայ` նա խրատէ զինք Գ հետ, ու թէ չլաւնայ` նա յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի 

չտան – 35. Եւ ի ժամահարձակն զյետի աւրհնութիւնն միակամ եւ սիրով տան 

ժողովրդեանն,  եւ զէդ սիրուն եղբարք երթան հանգչին: - 35. Եւ զայս  գլխաւորք 

եկեղեցւոյն ի կահրա տանայնել. եւ զծոյլն Գ հետ խրատտալով յանդիմանեն – 37. 

Եւ ժամուց իրքն լաւղաւռիասով տալ, որ զդեկան գրեն ու զժամն վճարեն: - 37. Եւ 

աշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ ի բան մերձենալ – 38. ահաւասիկ ես 

եւ մանկունք իմ` զոր ետ ինձ Աստուած: - 39. եւ ոչ ասացին թէ դիւաց եւ 

անաւրինաց կերակուր տուք զքրիստոնէք: - 41. որ իրենք գիտեն զայս` ու տան 

պացխուն առաջի  Քրիստոսի – ձթ. Վասն այսոր հրամայած է եւ սահմանած, որ 

տան զայս բաժին ողորմութիւն ի վաներս – 43. նոյնպէս եւ աշխարհի երիցուն եւ 

երիցկնոջն ... պառկելիքն եւ հալաւն ... եւ այլ այսպիսի ըռահ ի կանանց վանքն 

երթայ ... Եւ շողհացն ու հատիկն` այն եկեղեցոյն, յոր տան:  Ապա թէ վանաց գեղ 

լինի, նա ի յիր վանքն տայ. եւ որ շլատնայ ու չտայ, նա ապաշխարելոյ է արժան: - 

44.  Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ` ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի սերմունցն 

դստակ մի եղի ... իր եկեղեցոյն տայ – 45.  Եւ  թէ ոք երիցու առանձին ժամուց տայ 

կամ մատղենի, նա կէս դրամուն ու մատղենոյն վանացն է: - 45. Եւ որ այսոր 

անհնազանդ լինի ու այլազգ այնէ, նա երեք հետ իր խրատն տան – 46.  Եւ ապա թէ 

այլ իրք յաւելնայ, նա տայ ում կամի: - 46.  Ու երիցնին տան զիրենց հասնի ի վանքն 

– 46.  ապա զքահանայ կամ զժողովուրդ, որ զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ այլոց 

տեսով բանադրել: - 47. Վասն մեղաց Աստուած կուտայ զմեզ ի ձեռն անաւրինաց: - 

48. Եւ թէ աւտար լինի յիր ազգականութենէ` լաւկ որդեգիր, նա զիր ժամուն եւ 

զգնայուն իրք` զայն մէն կարէ տալ ըստ իր կամաց – 49. զի ամենեւին աւրէնքս չէ 

իտալ որ բիճն երէց լինի – 49.  եւ վանքն տայ զպէտքն: - 51. եւ զծխերն տայ ում 

կամի – 52. Եւ թէ ժառանկ որդի կենայ, ու իրիցութեանն լինի, նա զայն 

եպիսկոպոսն գիտենայ` թէ ծուխ տայ եւ թէ ոչ.  որ թէ խելք ուննայ, որ զժողովուրդն 

հովվէ, նա  տայ իր ծխեր, եւ թէ ոչ` նա ծխերն հայրենիք չէ իր` ապա եկեղեցոյն է 

ծուխն: - 52. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն` քան զիր հալաւն ու զպառկելիքն – 

53. Ու թէ լինի արժանի քահանայութեան, նա թող զինք ըղորդ քահանայացնէ. 

ապա պարտ է յառաջ իր ապաշխարութիւն  տալքաշել վասն  անհնազանդութեանն 

– 54. Ու թէ չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ լինի, նա թող ի պարոնութեան 

/գրքում` պարոնության/ դարպասն տայ զինք եկեղեցին, որ առնու զինչ ուննայ – 

54.  եւ զմայրաքաղաքաց եպիսկոպոսաց զձեռնադրութիւնն ինքն  տայր – 57. Եւ 
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ապա տայ կաթողիկոսն զպատիւ եպիսկոպոսութեան – 58.  Վասն արգելելուն 

եկեղեցականաց դեկան տալ ի վաշխ – 59.  Եւ թէ եկեղեցական մարդ ... իշխէ դեկան 

տալ /ծն. տայ/ ի վաշխ ու բանեցնել, նա կամ երաշխաւորաւք եւ թղթով խոստանայ 

որ այլ չայնե`  ու զոր արար` նա ապաշխարէ ու քաւէ – 59. Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած 

լինի ... եւ նա ջանայ այլ ուրեք երթալ առնուլ` նա չէ իրաւունք որ տան – 59.  Եւ թէ  

դիմադարձել է այն յորոյ կապած է, նա ով որ արձակէ կամ կարգ տայ` նա 

ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ` ի կաթուղիկոսէն եւ յեպիսկոպոսացն: - 

59. եւ վճառել տայ ծախաւղին զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ: - 60. Եւ քահանայ 

որ դեկան տայ վաշխով` յամէն եկեղեցոյն անսղալ: - 62. Նոյնպէս եւ զնշխարն 

պատեհ է, որ առաջ եպիսկոպոսին տանին, որ խաչ հանէ եւ յառաջ ինքն առնու եւ 

հարկեւորացն տայ – 63. Ապա զայս խրատ կուտայ` որ չնայի ոք ի յայնոք, որ  քան 

զինք ի վեր լինան ու նախանձով չարի, ապա ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն եւ 

փառքտայ Աստուծոյ ու զիրն – 65. Ու իշխէն պատարագ այնել եւ մկրտել եւ տալ 

խաղաղութիւն – 66. եւ թէ հրամանքտայ` նա մեռոն ել /ճիշտը`  էլ/  աւրհնեն – 66. 

Եւ կարեն այսոք, երբ եպիսկոպոսն հրամանքտայ, աւրհնել եկեղեցի եւ երէց. եւ թէ  

հայրապետն հրամանքտայ, նա ու մեռոն այլ կարեն աւրհնել – 67. Եւ թէ ոք վասն 

աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա 

առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ ոչ` յայլ շէն եկեղեցի տան 

տուրք – 71. եւ դեռ պատեհ է, որ խրատտալով յանդիմանեն – 72. բայց զինչ 

եկեղեցոյն լինիտվել` նա այն այլ չէ պատեհ որ դառնայ: - 72. Եւ եղբայր, որ մեռնի, 

նա չկարէ յայն իրացն` որ ի միաբանութիւնն էած է դիատկով այլ ումեք իրք տալ – 

72.  նա հաւրն եւ  եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ  չաք մի իր – 72. նա 

թէ աւելի բաժին ուզենայ` եւ չբռնէ զինք վճառած ի յաւիտենական վճարն, նա տան 

իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ զնորա գործն ի 

յայն տրտնջաւղն տան` որ այնէ – 73.  եւ զոր պարտն է` ի դարպասն տայ որ դատէ: 

- 74. ամ թող տւաւղն եւ առնաւղն ընտրեն: - 76. Եւ տայ եպիսկոպոսն ու կարաւղ 

վաներոյն հայրապետերն այնոնց կերակուր եւ հանդերձ – 77. եւ թէ կարող լինին 

տէրքն տղայոց` նա զհանդերձն մէն տան – 77. զիր վարդապետն քնքշեցնէ եւ տայ 

իր իրք իր  կամաւք – 77.  նա կու հրամայէ, որ ինչվի յետի փողն ի յետտան, նա եւ 

ըստ արժանեացն դատիլ – 77. նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան 

առնուլ պիտի ... եւ կամ ի յայն սուրբն տալ` յոր տեղ որ սուտ եղաւ ինքն: - 78. Բայց 

թէ կենայ ճարակ` նա պատեհ է, որ եպիսկոպոսն զամէնն եկեղեցոյն ի շէնքն տայ  

կամ ի վարդապետանոց եւ կամ ճշմարիտ գերէտրոջ: - 78. նա ի յում վիճակ լինի որ 

եպիսկոպոսն տըւելլինի եւ ծառութրար լինի գրել` նա պատեհ է որ ծառութրարն 

աղէկ ծառայէ – 79. զի որ խալապայի առաջք լինի` նա հրամայէ աւրէնքս որ առնու 

եպիսկոպոսն եւ այնոր տայ` որ ըղորդն է – 79.  Ապա երբ խիստ թոյլտվի 

/ծն.թուլցվի/` նա չոր հաց, կամ ի  նշխարէն թող լնու զիր պէտքն: - 80. 

Եպիսկոպոսն զերէցն եւ զսարկաւագն դատէ եւ ի կարգէ ձգէ. զի ինք էտվել իրենց 
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կարգն: - 83. Եթէ եկեղեցականք լինին` նա նոյնպէս ըստ կարգի 

դատվին...վարդատետք ի յրաբունապետաց եւ յիրենց հրամանք տուաւղաց /ծն. 

տուաւղացն/: - 83.  նա կուտայհրամանք աւրէնքս, որ բաժնեն երբ այլ ճարակ 

չկենայ – 84.  եւ տայ էրիկն զինչ հետ իր առել լինի ի յինք, որ երթայ էրիկ մի այլ 

առնու: - 84. եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն զոր բերել լինի – 85. Եւ թէ  դիւահար կինն 

այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն տարին` թէ` առ  քեզ կին` նա 

ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. Եւ թէ նեղածն կանուխ տայհրամանք եւ կամ պոման 

դնեն, եւ զինչ ու  դնեն նա կարեն դնել մէկ դիհն եւ մէկալն, ու այն ընդունելի է: - 86. 

Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն ի տանէն` նա զգինն այրիկն տայ. եւ թէ ի 

ծնաւղաց եւ կամ ի յեղբարց, նա  նոքա  տան: - 86. Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու 

տղայ չկենայ` նա դառնայ պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն` թէ այրիկն լինիտուել – 86. 

Ապա թէ ի կնկնէն լինի` նա չտայ այրիկն մազ մի` ոչ պռոյք եւ ոչ մահր – 87. Ապա 

թէ յայրկնէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն տուգանք տայ 

կնոջն իր անձինն գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել. ապա թէ ոչ նա չտայ: - 87. են 

/ճիշտը` էն/  կինն այլ այրիկ չիշխէ առնուլ, քաւէլ  այրն տայ հրամանք կամ մահ 

գայ: - 88.  որ դնէ զինէ ի տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ կին – 89.  

որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի – 89. նա 

պատեհ է, որ տան ուրախութեամբ: - 90. նա տան զխորթերն ի յազգն, որ հանգչին: - 

91. ու թէ որդիք կենայ, նա ի հայրն տայ: - 91. յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն 

բերեն զայն փեսայն, եւ յիրար տան իրաւնաւք` որ կամ ուննայ զկինն զէդ պատեհ 

է, ու կամ թողու եւ տայ գիր: - 92. եւ կամ թէ զիր կինն  ատէ զոք, եւ յիր սիրելեացն 

հոգցի ի խէչն տայերթալ, ու զկինն սպաննէ անմեղ զէդ մեղկան, եւ թողու զմէկալն: 

- 94. Կին որ զայրն դեղէ կամ զլու սպանելտայ – 95. եւ կամ թէ ցլու տայսպաննել – 

95. Նոյնպէս եւ թէ ընդ անասուն բռնեն կտրեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա 

յեկեղեցին տան որ քաւէ: 96.  Եւ թէ ոչ` նա տայ հաւրն յիսուն դրամ, ու պսակվի ընդ 

ինք անբաժնելի: - 97. եւ տայ կնկան ազգին  հարիւր դրամ տուգանք, եւ այլվայ 

զկնիկն առնու: - 97. եւ տայի ձեռն, զիր իրքն եւ զպռոյգն ի յինքն, ու վարէ որ երթայ 

– 98.  Բայց թէ ներեն` նա զգինն տայ ըստ արժանեացն: - 99. երբ այնով կեցցնէ 

այրն` նա թողուլտան: - 100. Բայց տարի մի ապաշխարել տան այրկանն, եւ ապա 

հաղորդի եւ կին առնու: - 100.  եւ իրաւունք է որ տան իրեն զիր ամէն ընչիցն կէսն – 

102.  Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ 

իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102.  և ինքն առնու իւր այլ կին և տա թուղթ 

արձակման նորա – 102. Ապա թէ ընդ այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն` նա 

ծնաւղքն զնորա  փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102.  Եւ 

եպիսկոպոս որ հրամանտայ կամ  թուլացնէ զայս` նա ձգվի ի կարգէն: - 104. նա 

իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105.  ու երեշխաւոր տայ որ այլ 

չայնէ – 106.  զի որ ծուռն է` նա ինք տայ Աստուծոյ պացխուն – 106.  ապա թէ մէկայլ 

այրկէն տղայ կենայ` նա ի հայրն տան – 106.  նա  զայնպիսեացն խափնեցնեն 
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զխնամութիւնն, որ ոչ առնու եւ ոչ տան իրենց բնաւ կին – 107. Եւ թէ գրէ կտակ, եւ 

զիր ծառայն իւր ժառանգ դնէ` նա կարաւղ է հայրն զանհնազանդ որդիսն զրկել, եւ 

ծառայի  տալ ըստ իր կամաց: - 109. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ  

չկենայ տղայ` նա ի կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն – 111. 

նա դու զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն տուր ... եւ մնայ դանկ մի` զայն մաւրն տուր: 

- 111.  Այս ամէնս անճարկութեան ճարակ է գրած, որ թէ դիաթիկ չայնէ հայրն. զի 

թէ դիաթիկ այնէ` նա ամէնն ջրեցաւ, եւ այնէ զոր հայրն տայ: - 112. Բայց զազգն եւ 

պահաւղքն դատեն եւ քաւելտան, եւ այլ ի վերայ այսոր ըստ մահուանն լինի ու 

իրաւունք: - 115. հայնց որ, դեռ թէ հայրն կամենայ զինք պատրան տալ որդւոյն ի 

մեղանքն` նա չէ պատեհ առնուլ – 115.ապա դատաստանս հրամանտայ` որ զամէն 

մարդ իր գլխովն սպաննեն: - 115. նա տէրն որ կորոյս, թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, 

հայնց որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու – 117. նա  

պատեհ է, որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն որ սուտ ուրացաւ եւ հանչաք չորս ի 

դարպասն տուգանք տայ: - 118. զի կու հրամայէ աւրէնքս` թէ  երբ զգրաւկնուն կամ 

զպռիստիմոնին վճարն հայնց ուժով կուտայ առնուլ, նա որչափ եւս առաւել 

զկորսնելոյն կամ զվատնելոյն հրամայէ վճար լինել – 119. նա կարաւղէ տան տէրն 

այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ զնորա` զինչ որ տուելէ` նա դարձցնէ: - 120.  Բայց 

ըղորդ գրաստնոյ վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ հաճի` նա իր է անդարձ, 

եւ թէ ոչ` նա ի յետտայ: - 121. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, նա ի վճարն  

կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ, ու տայ զինչ տւել /ծն. առել/ լինայ ի գնողէն, թէ իր 

պիտենայ – 122. Թէ ի գարուն լինի ծախն` նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն 

ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն – 123. եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ 

երեք դարպայի քըշտանացն, նա ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն, որ ի վերայ 

մեղանացն խրատել տայ կամ խոռել կամ մեռցնել: - 127. Զի այսով հաշտի 

Աստուած ընդ աշխարհս եւ այլ շատ տայ զբարին: - 128. որ թէ ծախէ զիր բաժինն 

կամ տայ` նա ընդունելի է առ Աստուած եւ առ մարդիկ: - 128. զի թէ կամաւք չլինի` 

նա թէ և թուխթ ու ձեռնգիր լինիտված` նա ըղորդ ժառանգութիւնն չխանծրի – 128. 

եւ տայ` թէ կալ զիսայ հայրենիքս, ու տուր ինձ զիսայ չաք դեկանս – 129. եւ երեք 

վկայով գրելտայ զիր իրքն – 130.  Եւ թէ փաւշամնի` ու այլվայ  դառնայ ծառայն առ 

իր տէրն ու ասէ թէ` տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն` նա եկեղեցւոյն վկայութեամբ 

կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 132. Բայց թէ ժողվէ  զիր 

գինն ու տայ յիր տէրն` նա պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան  առնու եւ  ազտէ 

զինք – 133. Ապա թէ կամենայ զինք իր պսակով կին այնել` նա կարաւղ է, եւ թէ իր 

որդոյ կամ ազգի կամ ճորտոյ տալ` նա պատեհ է – 133. Բայց թէ ի զարկուց ծամն 

չմեռնի, ու երկու աւր ապրի` նա այլ տուգանք չտայ, թէ յետեւ մեռնի – 134. Ապա թէ 

տաճիկ լինի, ու ասէ թէ` ծախէ զիս` նա թէ զիր չաք գին բերէ` նա տայ – 134. Եթէ ոք 

զիր անսունքն թողու որ երթայ զայլոց արտ ուտէ կամ զայգի` նա չափին չուանով 

զկերածն, եւ այն չափովն ի յիւրոյն տան – 135.  Վասն որ մարդ իրք տայի պահ եւ 
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գողնվի – 136. Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի` նա տեսնուլ պիտի թէ 

կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ  փնտռեն – 136. ապա թէ իրն մէն 

լինի տարածն` նա այդ ի կասկած է,  նա համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ – 

136.  նա զայն անսունն ի  սպանծին տէրն տան – 137.Ապա թէ մարդ սպաննէ` նա 

տայ զարեան գին – 137. նա զդեղգինն տայ /ծն.տա/  ինչվի առողջանայ: - 138. եւ 

առժամայն  ի յայն տեղոյն` յոր ի մաւտ լինի` գնեն պատանք եւ մոմեղէն, ու 

տանթաղուն այնել, թէ քրիստոնէ լինի: - 139. Եւ թէ ի  զգայութեան հասակ լինան` 

նա կէս տուժանացն եւ կամ  տուգանացն   լինի այնոր` որ տայր գրաւ յընկերն զի 

գրաւ դնէր – 140. նա որ  յորդորէ զմէկայլն ի յայն բանն, ու վնասելտայ զընկերն, նա 

նոյնպէս եւ նա կէս վնասուն տէր է – 141. որ ինք մարդ էր ու հանչաք խմեց` որ 

խումրեցաւ տայ ու զայն վնասն արար – 141  նա զարեան գինքն տան – 141.  Եւ թէ 

խոց  լինի մահու` նա  քշտաւղն տայ զդեղգինն, եւ զինք ի զընդանն պահեն ըստ 

զարկուցն, եւ զայն խափանն, զոր յիր բանէն կեցաւ` վճարելտան – 141. նա ի 

դատաւորին կամքն է, թէ վասն իր հոգոյն խղճայ եւ  խրատ մէն տայ: - 141.  նա չէ 

արեան պարտական, այլ գովելոյ եւ աւժիթք տալոյ է արժան: - 142. ապա զարկուցն 

կարէ առնուլ  դարպասն տուգանք, եւ զդեղգինն ու զբժշկերոյն /ծն.զբժշկելոյն/  կամ 

ի յազգն տայ, կամ ի հոգին: - 145. նա դարպասն վճարելտայ, եւ հանչաք մի այլ 

տուգանք ի դարպասն տայ: - 146. Եւ թէ ի ցեցէ կամ այլ կերչաց կերած լինայ ի պահ 

տվածն` վասն  յիմելոյ` նա  վճարել կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն, զի շինել 

էտված եւ ոչ յաւիրել: - 147. ապա թէ ընդ ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալտված` նա ի 

լման վճարէ: - 147. Եւ թէ չարկամ յիշվէ կամ ծեծէ ու տանի` նա չտայ վճար: - 147.  

Բայց թէ կրակ ընկնի ի չարկմէ կամ հասարակաց այրեցմանէ`  ու այրէ` նա չտայ 

վճար – 147. Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, չտայ վճար – 

148.  Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվծովն գայ` վարձ առնու եւ  բանի` նա չտայ 

վճար ունէ տէրն: -148. Եւ թէ զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ` նա  չտայ վճար: - 148.  

Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ` նա թող չորս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի. եւ թէ 

ոչ` նա թող յաղքատս տայ, եւ ընդունած է: - 150. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք 

գողնայ` նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ  ոչ նա թող յաղքատս տայ, եւ 

ապա քաւէ: - 150. եւ ապա յայլոց առնուլ  ու այլոց տալ կամ բաժնել: - 151.  եւ տան 

առջեւ զեկեղեցոյ բաժինն – 151. Ապա թէ ոչ` որ անխնամ երետ /ծն. ետ/ որոգայթել` 

նա պարտական է: - 152. Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն ... որ 

այլոց վնաս այնէ ... նա կիսավճար տայ իւրն – 152. շատ սպաննութեններ կու լինի  

ընդ խալատն. եւ է որ կամաւք, եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու այնով սպաննէ ... 

կամ որ զաշկերտն խակ բաժնեն ու հրամանքտան – 153. Եւ դեռ կարէ լինել, որ 

հայնց մեծ հարկ հանդիպի բժշկին, որ սղալէ ու չկարէ գալ առ հիւանդն, կամ որ 

վասն աղէկի դեղ տայ, նա պեղծ բերէ – 153. Եւ կամաւորն այն է, որ  տայ բրով եւ 

զմէկայլն ի վայր դնէ, ու սպաննէ – 155. եւ են որ վասն սիրոյ դեղ  տան, եւ սպաննեն 

– 155. եւ թէ կոտրի կամ խոց լինի` նա զբժշկին եւ զդեղերոյն ծախքն ինքտայ – 157. 
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Եւ թէ ի կէս հասակն է` նա զտուգնաց զկէսն  տայ վնասաւղն: - 157. Վասն որ 

ժլատնայ տալ  զտառպելի վարձն – 158. Եթէ ոք իրք անաւթ առնու մարդոյ ի բան 

վարձով` նա զվարձն տայ ու զամանն – 159. Վասն որ զիր անսունն ի յիր ընկեր ի 

պահտայ – 160.  Եթէ ոք զիր անսուն ... ի յիր ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ 

կոտրի կամ գողնվի ... նա զայն երդումն ըղորդ երդնու` որ ոչ ի  տուր էտվել, եւ ոչ 

իր կամաւք է կոտրվել ... նա չտայ վճար: - 160. Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ տան 

անսուն լինի ու տվածլինի պոմնով որ ի տունն ուննայր, ու ի  դուրս եթող` որ 

կերվաւ` նա վճարէ: - 160. Ապա թէ վարձ էտվել պահելոյ` նա այլ վստահի 

իրաւնաւք պարտի զվճարն. զի զվարձն վասն այնոր էտվել, որ պահէր եւ ոչ 

կորսնէր – 160. եւ զինչ ցեղ սովորութիւն լինի երկրին եւ պահտալոյն պոմըննին` 

նա ի այնոր վերա /ճիշտը` վերայ/ երթայ դատաստանն: - 160.  Վասն  որ դրամ 

տայի փոխ վաշխով – 161.  Եթէ ոք ի փոխտայ` նա վաշխ չէ պատեհ որ առնու – 161.   

զի թէ հայրն մեռել լինի` նա որդիքն բնաւ վաշխ չպարտին  տալ յոչ որ իրաւունք: - 

161. Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ` նա կու հրամայէ 

իրաւունքս` որ այլվայ իր տանտնկել, եւ յիմանան թէ այն ծառն  քանի արժենայ, եւ 

թէ որչաք պտուղ կուտայր ի տարոջն – 161. նա յամէն տարի զայն խաստն վճարէ ի 

ծառին տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր չաքն բեր տայ: - 161. երբ մեղանչական 

իր բերնովն ասէ զիր մեղանքն` նա  ապաշխարութեամբ քաւել տան – 161. Ամ թէ 

զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի կանոնքն` նա  տան անուշութեամբ դարձնել 

զզրկանքն ու քաւել զմեղանքն: - 162. Ապա թէ ոչ` որ ի դատաստան ընկնի` նա 

տայ իրաւունքն դարձնել զուժն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խմցոյց. հայնց 

ցասմամբ, զինչ այն ուժն արժենայ, զոր արել լինայ` նա իրաւունքն այն չափով տայ 

իր: - 162.  եւ ողորմութիւն տայ աղքատաց – 163. բայց ի վերայ մեղացն չափուն 

տան  եւ զապաշխարանք ընպել: - 163.  Վասն որ զձին ի բանտայ եւ կամ այլ  ազգ 

գրաստ – 164. Եւ թէ ոք տայ զիր ձի մարդոյ ի բան ... եւ նա տանի ի ջուր ... կամ ի 

յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի` նա պատեհ է որ աղէկ իմանան 

զպատճառն, եւ զտալն ու զյուղարկելն - 164-165. բահրակ թէ զգուշացուցել լինայ 

տէրն ու պընդել ի վերայ իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել, և նա այլ ազգ այնէ` նա 

այնոր վստահ վճար պիտի – 165. բահրակ /գրքում` բարհակ/ թէ տղայ լինի ու 

անգէտ` նա զբժշկաց վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. թող 

աւետարան տայկարդալ – 167. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն  տայայնել 

/ծնանել/` նա հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի – 168. եւ թէ անբժշկելի լինի 

զարկքն, եւ ուտելոյ անասուն լինայ` նա զգինն տայ ու զանասունն յինք առնու – 

169. եւ թէ կուրցնէ` նա զինչ աժենայ անասունն` նա ի չորս բաժնէն մէկն է 

տուգանքն, որ տայ տիրոջն – 169.  եւ թէ չլինայ գնացել ու խրատ առել ու ասցել է 

նա չտայ /ծն. տուել/  տուգանք, ու թէ տայ` նա խիստ քչիկ: - 169. որ չտանթոյլ որ ոք 

յիւրաքանչիւր ամանոյ վերայ իշխէ գեղինել կամ նեղցնել ի վերայ ամայիէցն – 170.  

եւ դուպլ տայ վճարել զաղքատաց վնասն – 171. Ու թէ անցնելտայ ընդ քարն` 
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միատակ վճարէ տէրն ապա թէ գողնա` չորս տակ – 171. եւ ի զնդանն այլ դնեն եւ  

տանապաշխարել: - 172. Եւ կու հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ 

զրկէ` նա տուպլ առնուն յիրոյն եւ ի նա տան: -  172.  եւ որ միապէս տան 

զվարձերն: - 173. Եւ իրաւունք է, որ զդրած պոմանն եւ զվարձն անպակաս տան 

իրենց – 173.  ապա դու զնորա վարձն տուր – 173. 

ՏԱԼ ԹԱՂՈՒՄ  ԱՅՆԵԼ    -   Տե'ս    ՏԱԼ 

ՏԱԼ  ԹՈՅԼ    -    Տե'ս      ՏԱԼ 

ՏԱԼ Ի ԲԱՆ    -   Տե'ս       ՏԱԼ 

ՏԱԼ Ի ՁԵՌՆ -    Տե'ս       ՏԱԼ 

ՏԱԼ Ի ՊԱՀ     -    Տե'ս   ՏԱԼ 

ՏԱԼ Ի ՓՈԽ     -   Տե'ս    ՏԱԼ 

ՏԱԼ ՀՐԱՄԱՆՔ    -  Տե'ս  ՏԱԼ 

ՏԱՃԱՐ – Եւ սուրբ առաքեալքն են սահմանել որ մահապարտ են  եւ պղծող 

տաճարի կարդան: - 19. 

ՏԱՃԻԿ - Եւ տաճկին գինն այսոր երեք բաժնէն մէկն է. զայս այն տաճկին տան գին, 

որ ի թագաւորին երկրին կենայ: - 10. նա զինչ կամենայ կարէ այնել` թէ տաճիկ 

սպաննէ եւ թէ անհաւատ դէպ ի Քրիստոս – 31. Եւ թէ տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ 

ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա չկարէ արգելել – 132. Ապա թէ տաճիկ լինի, ու ասէ 

թէ` ծախէ զիս` նա թէ զիր չաք գին բերէ` նա տայ – 134. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց 

փախչի` նա մի'  մատներ զինք – 134. 

ՏԱՆԵԼ -  Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր 

իրաւունքն տանել ըղորդ – 9. Եւ ի բերդն երկու ճանպահ հաց  տանեն /ծն. տանին/ 

եւ երկու աղ: - 13. քանց կարեն հանել ու տանել խանդկով ընդ ամէն մարդոյ 

գետններ` ի յիր հողն – 16. եւ չէ այն ջուրն` քանց այնոր որ տարաւ զայն ջուրն` 

հայրենիք իւր սեփական: - 16.  Սահման է առաքելական աւրինաւքս, որ 

եպիսկոպոսն յԱստուծոյ տեղն խնամք տանի ժողովրդեանն – 21. Վասն որ մարդ 

յեկեղեցոյ ձիթէ կամ ի մոմէ յիր տունն տանի – 23. Եւ հաւս շատ երկար եւ մեծ 

էտարել / ծն. կատարել/ զբանս եւ զծանդր շալակն ի վերայ եպիսկոպոսացն է դրէլ 

– 38. եւ թէ թողուն մեր հավիւքն` որ գայլ զմեզ  տանի, նա Քրիստոս առնու զիր 

վճարն: - 39. Թէ այրն լինի ծառայ տարած, նա կինն Է տարի համբերէ – 48. Նոյնպես 

թէ զկնիկն տանին, նա այրիկն հանբերէ, ու թէ չհամբերէ` նայ նոյն պատիժդ է: - 48. 

Ապա երբ ուժվորեցին Պարսիկք  ի վերայ Հայոց, նա տանէին զիրիցնին ի  հեծել եւ 

այնկից ի վեր թուլցաւ – 50. Նոյնպէս եւ զնշխարն պատեհ է, որ առաջ 

եպիսկոպոսին տանին – 63. եւ տանին յառաջ զթագաւորական հաքնելիքն` զոր 

խնդրէ արքայն: - 68. նա իրաւունք է, որ ի դուրս տանին  ի դուր տեղ – 74.  որ ամէն 

ազգ պատճառանաց դատաստան կարէ ոք տանել կնկանն – 99. Ապա թէ բռնվին` 

նա զտանաւղին զձուքն եւ զձետն կտրեն – 103. նա չկայ հրաման, որ վասն այնոր 

թէ յայլք հաճի,  կամ թէ իր այլք շատ իրք տանին` նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 



709 
 

104. Վասն կնոջ որ ծառայ տանին – 106. Վասն որ չարկամ յիշվէ ու իրք  տանի – 

118.  Եւ թէ ոք չարկամ յիշվէ ումեք իրք  տանի ... նա կու հրամայէ աւրէնքս որ ամէն 

իրաց տէր, որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով ... նա առնու անյապաղ զիր իրքն 

– 118.  որ տանի փորձէ ի  լոիծ` ի արաւր`  ի սայլ – 121. ապա թէ իրն մէն լինի 

տարածն` նա այդ ի կասկած է, նա համբերութիւն  տայ, որ զգողն փնտռէ – 136.  

Վասն որ քրիստոնէ գողնայ ու տանի անաւրինաց ծախէ – 138. Մարդ որ քրիստոնէ 

գողնայ, եւ տանի` անաւրինաց ծախէ` նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 

138. Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան աւր մի մէն, ու ապա տանին թաղեն – 146. Եւ 

թէ չարկամ յիշվէ կամ ծեծէ ու տանի` նա չտայ վճար: - 147. Վասն որ առուով ջուր  

տանէ եւ վնաս այնէ այլոց – 152.  Եթէ ոք առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն... 

որ այլոց վնաս այնէ ... նա կիսավճար տայ իւրն – 152. Ապա թէ չարկամ յիշաւ այնէ, 

ու տանի զամըննին եւ առնաւղին այլ ի հետ` նա չպարտի վճար. եւ թէ զբանառածն 

մէն  տանի` նա ընտրաւղութեամբ ապա վճարէ – 159.  Եթէ ոք զիր անսուն ... ի յիր 

ընկերն ի պահ տայ, եւ մեռանի կամ կոտրի  կամ գողնվի կամ ծեծեն ու տանին` նա 

զայն երդումն ըղորդ երդնու` որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր կամաւք է կոտրվել – 

160. Եթէ կենաս ու հնձես` դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի հետ 

չհընձես. թէ ոչ` նա հարամ է և զքոյին սիմն տանի – 164. եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի 

կապ կամ ի փոս, կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ – 165. բահրակ թէ զգուշացուցել 

լինայ տէրն ու պընդել ի վերայ իրացն զտանաւղն ու նշան տըւել, և նա  այլ ազգ 

այնէ` նա այնոր վստահ վճար պիտի – 165. 

ՏԱՆԻԼ – ապա թէ մեռնի ի դուրս` նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ /ծն.տանել/,  

քաւէլ իր կամաւքն երթայ: - 134. 

ՏԱՆՈՒՏԷՐ – արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ 

զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն` եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 28. 

ՏԱՆՋԵԼ -  ու զընդանով եւ այլ ցեղ չարչարանաւք տանջեն – 54.  Եւ թէ ուրդի սուտ 

վկայ  ի վերայ մարդոյ` նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ` զինչ այն սուտ 

վկայութեամբն անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք տանջենթէ մահու էր` թէ 

խրատելոյ` եւ թէ  տուգնելոյ: - 163. 

ՏԱՆՋՈՒԵԼ – Եւ թէ ուրդի սուտ վկայ ի վերայ մարդոյ` նա կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ` զինչ այն սուտ վկայութեամբն անմեղն պիտի որ տանջուէր, նա զինք տանջեն 

թէ մահու էր` թէ խրատելոյ` եւ թէ տուգնելոյ: - 163. 

ՏԱՌԱՊԵԱԼ, ՏԱՌՊԵԱԼ – եւ զայլ մնացորդն եփեն ու նստին եւ ուտեն 

համընտութեամբ` տառապեալ /ծն. տառապել/ եւ հարուստ` զէդ մէկ եղբարք: - 44. 

Ապա թէ տառապեալ /ծն. տառապել/  լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ – 55. 

Եւ թէ ուսցնաւղն լինի տառապեալ /ծն. տառապել/` նա թէ իր կամաւքն զիր 

վարդապետն քընքշեցնէ եւ տայ իր իրք իր կամաւք, նա այն հերիք է հոգեւոր 

սերմանաւղացն որ զմարմնաւոր հունն ժողովեն: - 77. եւ այս է դատաստանն նոցա, 
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թէ հարուստ լինայ եւ թէ տառպեալ /ծն. տառապել/-74. Ապա Է տարի է պոմանն որ 

համբերէ, թէ հարուստ լինի ու թէ տառապեալ /ծն. տառպել/: - 89. 

ՏԱՌԱՊԵԼ, ՏԱՌՊԵԼ -  յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք 

ազգաց յիրենց  երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղւք շինեցին` վտանգելոցն եւ 

անկարաւղացն` տառապելացն եւ ուսումնաւորացն – 43. Զի պատեհ է, որ լինի, որ 

վանքն կաշովն ըռովկի, եւ զմիսն տառապելքն ուտեն: - 55.  Ապա  կու հրամայե 

օրենքս զորբերն  եւ զտառպելքն /ծն. զաղքատքն/ ստածել եւ խնամել եւ 

անուշացնել ի գործ – 77. Բայց պարտ է գիտել` որ երկրին բնակիչի պարոնին 

պահն են, եւ այն որ տառպել աղչիկ մի գտնու ու իր ուժ այնէ` նա պարոնին է ուժն: 

- 97. Վասն որ տառպել մարդոյ ուժ այնէ – 145. Եւ այլ կու հրամայէ աւրէնքս որ թէ 

մարդ ուժայնէ տառպել մարդոյ, եւ զիր վարձն ի յիր պոմանն չվճարէ` կամ կտրէ, 

ու գայ դատըստնի տառպելն, նա դարպասն վճարել տայ – 145. Վասն որ ժլատնայ 

տալ զտառպելի վարձն – 158. Մի' ժլատնալ տալ  զտառպելաց վարձն – 158. 

ՏԱՌՊԵԱԼ   -    Տե'ս    ՏԱՌԱՊԵԱԼ 

ՏԱՌՊԵԼ      -    Տե'ս    ՏԱՌԱՊԵԼ 

ՏԱՌՊԵԼՆԱԼ -  եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ, որ որ եկեղեցին 

վզենկի ի յիրքն` եւ ոչ յայնցոր տառպելնայ գնաւղն: - 61. 

ՏԱՌՊԵԼՈՒԹԻՒՆ – Եւ որ հող կամ գետին վաճառէ, թէ վասն տառպելութեան, որ 

ծախէ զիր գետինն, եւ գայ իր դրացին եւ ընկերն  ու գնէ` նա իր պոմանն է իր 

համբերելն: - 122. Եւ թէ ոչ վասն տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել 

վաճառն` նա մէկ է պոմանն: - 123. 

ՏԱՍՆ – Եւ ածուք ու այսպիսիք իտասնէն զմէկն տանն: - 13.  Ոչխարն` եփ գառն 

կամ ուլ բերէ տարեկան` իտասնէն մէկն առնու պարոնն: - 13.  Եւ թէ ոք յայլոց 

երկիր երթայ` որս այնէ, նա իտասնէն մեկ տեղոյն տիրոջն տայ – 16. Եւ թէ ձուկն 

որսայ` նոյնն է` իտասնէն զմէկն տայ` զէդ զցամաքոյն որսն: - 17. Ապա թէ 

գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի` նա  տասնեն մէն /ծն. տանով մեկն/  տան – 17. 

ՏԱՍՆԱԿ – որ ի քաղաւղացն տասնակ առնուն եւ ի կապալ հանեն: - 16.  Այլ թէ յայլ 

սինաւռկցաց քաղեն նա զտասնակն տան տեղոյն տիրոջն – 16. Ապա թէ իշխանի 

ժառանգութիւն լինայ տեղին` որ իրքն գտվի ... նա գտնաւղն ի հնկէն զմէկն տայ 

նմա, եւ  թագվորին տասնակ, ու այլն գտնաւղին է – 17. երեցնոյ բաժինն` ի մատղէն 

զինչ եւ լինի` աջ էրին ու երբուծնէ եւ խախցոցն, ու ի ցորենէն  եւ ի գինոյն տասնակ 

– 76. 

ՏԱՍՆԵԱԿ  -  Եւ թագաւորն զիր շահուն տասնեակն /ծն. տասնակն/  պատեհ է որ 

եկեղեցոյն տայ: - 11. Եւ նոքա զիրենց տասնեակն /ծն. տասնակն/ տան յիրենց 

եկեղեցեացն: - 12. եւ շահուն տասնեակն /ծն. տասնակն/  մէն տան թագվորին – 12. 

ՏԱՍՆՈՒԵՐԿՈՒ – Եւ թէ ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն` նա 

պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ քան զտասնուերկու 

տարին ի վեր լինի` նա զէդ մարդասպան տուժեն զինքն – 140. 
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ՏԱՍՆՈՒՀԻՆԳ – Կու հրամայէ աւրէնքս` պսակ որ տղայի լինի, որ քան 

զտասնուհինգ տարին պակաս լինի` նա չէ  ընդունած այն պսակն – 105. 

ՏԱՍՆՈՒՄԷԿ -  Եւ թէ  ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն` նա պատեհ է 

տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ քան զտասնուերկու տարին ի վեր  

լինի` նա  զէդ մարդասպան տուժեն զինքն ապա թէ  տասնումէկ տարոյ  լինի` նա 

զկէսն – 140. 

ՏԱՐԱԺԱՄ – Կու հրամայէ աւրէնքս` մարդ որ  նոր կին լինի առել, նա ի կռիւ 

չերթայ ի հեծել, որ  տարաժամ սուգ չլինի կնոջն: - 103. 

ՏԱՐԵԿԱՆ – Ոչխարն` եփ գառն կամ ուլ բերէ տարեկան` ի տասնէն մէկն առնու 

պարոնն: - 13. 

ՏԱՐԻ – զի յամէն տաւներտն որ են ի տարին` ԺԲ տարպայ` գան ծառայեն 

պարոնին: - 13. Բուն յառաջ հրամայեալ է սուրբն Սահակ, որ յամեն տարի 

հայրապետքն ժողովք այնեն ի մայրաքաղաքն – 36.  սուրբ հայրն Սահակ քանի 

տարով յառաջ ... զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց – 41. Թէ այրն լինի ծառայ տարած, 

նա կինն Է տարի համբերէ. ու  թէ այս Է տարոյս ընդ ներքս այրիկ առնու, նա չէ 

ընդունած, այլ բոզութիւն է համարած, ու բաժնեն զինք ու հաւնովորին` որ 

ապաշխարէ Է տարի: - 48. Եւ երբ Է տարին լմննայ, նա կարեն այլոց  ամուսնանալ 

անահ: - 48. Ապա թէ ապաշխարէ երկու  տարի մեծ հնազանդութեամբ ... նա ապա 

հաղորդութեան արժանի լինի – 61. Կու հրամայէ աւրէնքս, մարդ, որ յիր չափ 

հասակին է` ի ԺԵ տարին, եւ զիր անձն ի կուսութիւն խոստանայ, ու ստէ եւ չկարէ 

ժուժել, նա ... այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: - 61. նա Ժ տարի 

ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել – 

62. Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն  տարին 

/ծն.տարոյն/  մարդն չէ լցել` նա երէց չայնեն – 63. Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն` որ ի 

յայրկանն տունն լինի լել, նա համբերէ Է տարի – 85.  Եւ թէ դիւահար կինն այլ 

կանուխ տայ հրամանք այրկանն քան զեւթն տարին,  թէ` առ քեզ կին` նա ազատ է, 

կարէ առնուլ – 85. Ապա թէ լինի անբժշկելի բորոտութիւն եւ կամ գոդութիւն 

հանդիպի եւ կամ պիսակութիւն` թէ այրկան եւ թէ կնկան, նոյնպէս եւ հետ  

տարոյն ազատ են: - 86.  Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ`  նա դառնայ 

պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն` թէ այրիկն լինի տուել – 86. Ապա Է տարի է պոմանն 

որ համբերէ – 89. նա Է տարի պատեհ է, որ համբերէ կինն: - 91. Յետ այնոր որ 

ստուգէ կինն, թէ մեռաւ, եւ ապա յետ Է տարոյն կարէ առնուլ  այրիկ: - 91.Եւ թէ յետ 

Է տարոյն գայ այրիկն  ու գտնու այլ  այր կնկանն պսակով` նա թէ անպսակ է, նա 

առնու առջի այրիկն զկնիկն անսղալ: - 91. Եւ թէ այրիկն երթայ յիրմէ, եւ առնու իր 

այլ կնիկ` նա թէ ու լսէ կինն նա պատեհ է, որ զայն Է տարի համբերէ, եւ ապա 

առնու այրիկ: - 91. ու կնիկն համբերէ Է տարի – 92.  Բայց տարի մի ապաշխարել 

տան այրկանն, եւ ապա հաղորդի եւ կին առնու: - 100. կու հրամայէ աւրէնքս որ 

եաւթն տարի եկեղեցոյն յամէն ընդունելութենէ  եւ ի պահէն ի դուրս մնան – 100. 
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ինչվի ութ տարի հայնց ապաշխարէ, որ զեկեղեցին հաւնեցնէ` զհինգն ի դուրս եւ 

զերեք տարի ընդ ներքս եկեղեցւոյն – 101.  եւ Գ տարի ապաշխարէ – 102.  քաւէլ 

մէկն մեռնի  ու երեք տարի ապաշխարէ փաւշամնածն – 104. Կու հրամայէ 

աւրէնքս` պսակ որ տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին պակաս լինի` նա չէ 

ընդունած  այն պսակն – 105.  եւ երբ զիր հասակն առնու, որ ԺԵ տարին լինի` նա 

կարէ թողուլ զկինն ու ասել, թէ չունէի զիմ հասակն ու չգիտէի – 105. եւ թէ չլինի, ու 

տարի մի յիմէ` նա կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն – 119. Ու թէ 

տանն ծախաւղն մեռել լինայ ու կամ գնաւղն` նա որդիքն եւ ազգն կարեն դարձցնել  

հետ տարոյն: - 120. Ու այն որ ի քաղաքի ներքսեւ է` կարէ համբերել տարի մի ու 

այլ աւելի: - 120. Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչվի տարի մի ի յետ դառնայ – 121. 

զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի` նա  

դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն: - 122. զի թէ տարին լմնայ, ու չլինայ վճարել, 

նա ի վճարն կարէ առնուլ զիր հողն այլվայ – 122. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն 

փնդռել ազգականքն` դարձցնել եւ կամ վճարել – 123. Եւ թէ ոչ վասն 

տառպելութեան, այլ իրք պատճառի լինայ լել վաճառն` նա մէկ տարին է պոմանն: 

- 123. թէ ի կերակրոյն կամ ի  տարոյն պեղծութենէն անցնի` նա գնաւղին է: - 124. 

Ով աման կամ անաւթ ինչ վաճառէ ... որ թէ ի նոյն տարին որ գնեց  զիր գինին 

ամբողջ  պահէ` նա լեալ է բարի: - 124. նա թէ գնէ, եւ այն տարին զբերն սղալի, նա 

վասն այնոր չունի պացխուն ծախաւղն – 124. թագաւորն ժողովէ զիր զամէն 

գաւատապետք եւ իշխանք ի յամենայն աշուն, երբ տարոյն մուտքն մտէ,  որ քննեն 

եւ տնտղումն այնեն ի մուտն եւ ի տարին եւ ի կանուխն  եւ յանագան,  եւ նեհ դնեն 

ծախուն զպատեհվորն ի վերայ չքաւորութեան տարոյն եւ լիութեանն  - 127-128. Եւ 

թէ ոք քրիստոնէ ծառայ գնէ յանաւրինաց` նա ծառայէ զգնաւղն Է տարի – 132. Եւ 

թէ ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն` նա պատեհ է տեսնուլ 

զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ քան զտասնուերկու տարին ի վեր  լինի` նա 

զէդ մարդասպան տուժեն զինքն ապա թէ տասնումէկ  տարոյ լինի` նա զկէսն – 

139. բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ` Գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ – 150. 

Ապա թէ տզայ լինի` նա ի հասակն հայել պարտ է, եւ ի վերայ հասակին այնել զէդ 

այլ ենք գրել ի ԺԲ տարին եւ ի ԺԵ – 157. յիմանան թէ այն ծառն քանի արժենայ, եւ 

թէ որչաք պտուղ կու տայր ի տարոջն /ծն. տարւոջն/ - 161. նա յամէն տարի զայն 

խաստն վճարէ ի ծառին տէրն – 161. Եւ թէ ի խոստովանութիւն երթայ` նա 

կանոնքս կու հրամէ` որ Ե տարի եկեղեցի չմտնէ – 163. Նոյնպէս եւ զմշակնոյն 

վարձերն` ի վերայ տարոյն սղութեան ու լաւութեանն այնեն զնեհն – 173. 

ՏԱՐՊԱՅ – զի յամէն տաւներտն որ են ի տարին` ԺԲ տարպայ` գան ծառայեն 

պարոնին: - 13. 

ՏԱՐՎԵԼ – Կին` որ վասն մեղաց ի ծառութեան տարվի կամ ի յայլ ինչ որ նման է 

սորա ... զի արք կանայս առնին եւ կանայք յարանց եղեն ... բայց զինչ ցեղ ու է, երբ 
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գայ` նա զիր կինն անսղալ առնու – 106. նա թէ իրն էլ լինատարվել ի հետ` նա  թող 

երկուքն զգողն փնտռեն, ինչուր գտնուն – 136. 

ՏԱՒՆ -  զի յամէն տաւներտն /ծն. տաւներտ/ որ են ի տարին` ԺԲ  տարպայ` գան 

ծառայեն պարոնին: - 13. զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ 

եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար տալ – 30. եւ ի  տաւներն երկար եւ պինդ 

քարոզութեամբ` գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ` կշտացնէ զիրենք – 38. 

սուրբ հայրն Սահակ ...  զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց` թէ` տեսէք որ վասն 

տաւնիցն` զոր կայ սովորութեամբ որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ 

ժմովն իրենց տաւն կու այնեն, նա չլինի բնաւ բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն ... զի ոչ 

թէ եկեղեցին տաւնիցն է, այլ տաւնքն եկեղեցւոյն. եւ մէկ է ընդ որ կու երթան 

տաւնքն  - 41-42. զայս անուանեալ տաւներս գան ամէնն ի վանքն այնեն – 43. եւ 

յառաջ զսուրբ Յոհանէս Մկրտչինտաւնն է սահմանել սուրբ Գրիգոր լուսաւորիչն 

մեր. եւ զվարդավառին եւ զծաղկազարդին. եւ զպահքն առաջաւորին` որ է 

սուրբՍարգսիտաւնն. եւ զՂազարու յարութիւնն – 43. Եւ այս աշխարհի երիցուն 

իրաւներն է. զատկին շաբաթ աւրն, եւ կիրակի աւրն, եւ կրկնոյ զատկին, ու հոգւոյ 

գալստեան, Աստուածածնին ննջմանն, խաչինտաւնին, աւետեացն` այսոք 

աշխարհի երիցնոյն` եւ եկեղեցոյն: - 45. 

ՏԳԷՏ – Կու հրամայէ սուրբն Սահակ` թէ տգէտ եւ պեղծ մարդիկն բաժին կու ձգեն  

ի սուրբ եւ կաթուղիկէ վիմիս մէջ – 40. 

ՏԳԻՏՈՒԹԻՒՆ – Ապա թէ այլ ցեղ լինի` նա ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն 

– 26.  եւ այդ նոր դիր է նոր սահման` որ ոչ է յառաջնոցն, ու անգէտ ժողովուրդն 

հաւնել են տգիտութեան /ծն. տգիտութեամբ/ - 53. 

ՏԵՂ -  Ի քաղքի եւ ի բերդի շէնք` պատեհ է որ ամէն երկիրն աւգնեն ամէն իրաւք, 

զի ամէնին է, եւ տեղոյն բնակիչքն ավելի: - 14. Ապա երկաթն ու պղինծն ու այլ իրք 

զինչ եւ լինի` որ ի հողէ ելնէ` տեղոյն/ծն. տեղւոյն/ իշխանին է: - 16.  Այլ թէ յայլ 

սինաւռկցաց քաղեն նա զտասնեակն տան տեղոյն տիրոջն, եւ չկարեն տալ քաղել 

առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: - 16. Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ` որս այնէ, 

նա ի տասնէն մեկ տեղոյն տիրոջն տայ – 16.  Վասն որ յիւր աւերակք կամ ի տեղ 

ոսկի գտնըւի  կամ արծաթ – 17.  եւ ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ տեղոյն 

տիրոջն: - 17. Ապա թէ գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ չլինի` նա տասնեն մէն տան. 

եւ տեղոյն տէրն պարտի, որ` թէ այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն` նա կիսէ ընդ ինք 

զայն հնկակն: - 17. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին` որ իրքն գտվի, 

նա ի յիր  ազգէն տեղոյն տէր կենայ – 17. ամենևին չիշխէ եպիսկոպոս յայլ  

եպիսկոպոսի գաւառ և ի թէմ ոչ ինչ ազգ աւծումն եւ ձեռնադրութիւն այնել ... քաւէլ 

թէ  տեղոյն եպիսկոպոսն եւ արհիեպիսկոպոսն եւ հրամանք տայ: - 27. եւ թէ այնէ 

ձեռնադրութիւն` նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած, եւ  ոչ եկեղեցեաց 

աւրհնէքն` եւ ոչ ինչ իրք զինչ տեղոյն /ծն. տեղւոյն/ եպիսկոպոսին 

հակառակութեամբ եւ յոչ կամայ այնէ: - 28.  որ ի ճանպահ հարամիք ի վերայն 
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ընկնին` ու կամ ի յայլ տեղ – 31. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն`  զէդ 

եկեղեցապան` չէ պատեհ որ իր տանն  ինչ գործ երթայ հոգայ` քանց զամէն 

զեկեղեցոյն ու զժամհարելոյն, հայնց որ ամէն ժամ ու ժամ յիր տեղն լինի: - 35.  Եւ ի 

յայս  տեղս չկարցի ես գրաւղս Սմբատս զինչ սուրբն Սահակ գրել էր ի հաւս 

աւրինաւք ի հին եւ ի նոր կտակարանացն ... նա եւս թէ զայն զամէնն գրել էի` նա 

կարիշատ էր լել: - 41. Եւ միաբանք տեղոյն պսակած լինին ընդ ուխտ տեղոյն 

սահմանեալ կարգովն – 43. Ու բանադրաւղն պատեհ է, որ յայդ տեղդ աղէկ առնու 

զիր թպտիրն ի բանադրելն – 47. Ապա յայդ տեղս պատեհ է` որ եկեղեցին աղէկ 

տեսնու եւ փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48. զի չկայ ամենեւին 

հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու ծխին մասն երթայ, քաւէլ թէ տեղոյն  երէցն մեծրէ: 

- 53. Եւ թէ ի հեռու տեղաց լինայ` նա յուղարկեն երեք եպիսկոպոսունք որ երթան 

փնդռեն յիր վերայ – 58. Վասն որ ի կարգէն ձգեն եւ երթայ այլ տեղ կարգ առնու – 

59. եւ վճառել տայ ծախաւղին զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ: - 60. Եւ թէ ոք իր 

իր ձեռնադրաւղ եպիսկոպոսին հակառակի` եւ զսուրբ եկեղեցւոյ մուտքն 

յանպատեհ տեղ մսխէ,  նա նզոված է ի սուրբ հայրապետացն: - 64. ի յայս տեղս 

մենք այլայլել բնաւ չիշխենք – 72. ապա թէ ի նոյն եղբայրութիւնն ազգ  ուննայ կամ 

ընկերակից, նա հաւրն եւ եղբարցն տեսով եւ հաճութեամբ կարէ տալ չաք մի իր, որ 

այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. նա իրաւունք է, որ ի դուրս տանին ի 

դուր տեղ, եւ այնոք որ լսեցին` զձեռվին  ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն քարկոծեն 

զինք – 74.  նայ երբ գտնվի սուտն ի վերայն, նա զինչ ուննան առնուլ պիտի, ու յայն 

սուրբ տեղն յուղարկել`  ում անուն զխաբէութեամբն ժողովք կու այնէր  եւ կամ ի 

յայն սուրբն տալ` յոր տեղ որ սուտ եղաւ ինքն: - 78. Ուխտի տեղ զինչ ու լինի` թէ 

եկեղեցի եւ թէ խաչ – 79. ապա զնտանել եւ ծեծել եւ  տուգնել եւ հանել վարել յիրենց 

տեղոյ ի բաց` կարեն այնել: - 82. Եւ թէ կինն այլ այրկան չկամենայ լինալ` նա ի յոր 

տեղ ուր կենայ կինն` նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ զայն կնկանն եւ 

զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի – 89. Եւ յայտ տեղդ հասնի, որ եկեղեցին 

միապէս խնամաւք դատէ – 95. Ի յայս տեղս նաւմաւսն հայնց կու հրամայէ` թէ` 

մենք եկեղեցականքս հոգոյ դատաստան եւ խնամք եմք դրել աստ – 95.  Եւ թէ ցուլն 

զկինն լինի խաբել ու բերել ի  յայլոց տուն` նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է 

հրամայէլ – 96. եւ ի յայտ տեղդ մեծ փնդռաւղութիւն պիտի – 97. Ապա թէ տեսնուն 

որ ... կինն, որ փախաւ` ի հարկից տեղ գնաց առ իր ազգ` նա զայրիկն աղէկ 

ըղորդեն դարպսու սաստով – 105. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի առած ի 

տունն` նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին, եւ պիտի որ զէդ որդոյ առնուն ի 

տանէն եւ իտեղոյն /ծն. տեղէն/ եւ յընչիցն բաժին զէդ երկու քուրոջ – 109. Բայց 

զանդրանիկն Աստուած է հարկեւորել, եւ պատեհ է, որ ի հաւրն տեղն նստի, եւ 

երկու բաժին առնու: - 113. Գրած է յաւրէնքս, որ թէ ոք գրաւով զմարդոյ  տուն կամ 

զտեղ կամ զհայրենիք շահի` նա տէրն որ կորոյս, թէ յիմեցնէ ի յինք չտալով, հայնց 

որ հարկ լինի իր, որ ի դարպաս երթայ ու դարպսով առնու – 117. Եւ թէ լինի որ 
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տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ 

կամ արա զինա բանն` զինչ ու  լինի, եւ ճորտն այնէ` նա չպարտի ճորտն իրք, 

պարոնին է մեղանքն – 118. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք` ի լեռն կամ ի դածտ` 

նա պատեհ է, որ տեղոյն մարդիկ յառաջ գան ... ու չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է 

սպաննածն. եւ առժամայն իյայն տեղոյն` յոր ի մաւտ լինի` գնեն պատանք եւ 

մոմեղէն, ու տան թաղուն այնել – 139. Այլ թէ տղայք տղայութիւն  անեն` եւ գրաւով 

ի բարձր տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային 

– 140.  եւ թէ սպաննաւղն է լել պատճառ` նա զէդ սպաննաւղ զինքն դատեն` զէդ որ 

գրած կայ ի շատ տեղ: - 141. եւ տան առջեւ զեկեղեցոյ բաժինն, եւ ապա զայնոց, որ 

գլուխք լինան այն տեղոյն շինութեան – 151. Վասն որ զմարդ ի մուխատրայ տեղ  

յուղարկէ – 151. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, ու  սպանվի` եւ 

կամ որոգայթով մեռանի` նա արեան տէրն է: - 151. Եւ թէ ոք տայ  զիր ձի մարդոյ ի 

բան ... եւ նա տանի ի ջուր ... կամ ի յայլ տեղ փոթորկեցնէ, որ վնասի կամ մեռնի` 

նա պատեհ է որ աղէկ իմանան զպատճառն – 165. Եւ մէկ պատն որ լինի ընդ 

երկուք ի մէջ` նա երկուքին լինի. եւ այնով արձկնայ շէնն, ու արգիլել բնավ չէ 

պարտ, կամ տեղ որ այգի չէ` նա խնայել դնաւղացն – 171. Բայց ու զիրաւունքն 

պատեհ է ի վերայ տեղոյն արձակութեան եւ նեղութեան այնել: - 172. 

ՏԵՂԵՍՏԱՆ – Վասն ուխտի տեղեստնոյ – 79. 

ՏԵՂԻ – Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին` որ իրքն գտվի, նա ի յիր 

ազգէն տեղոյն տէր կենայ – 17. զի յանաւրինէ սերմէ է եւ տեղիլինի նախատանաց 

եւ բամբասանաց առ մարդիկ: - 25. Բայց ինձ Սմբատայ` ծառայիս Քրիստոսի ` յոյժ  

հարկ եղեւ յայս տեղիս ստնուլ զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն 

– 36.  յառաջն սուրբն Գրիգոր եւ այլ յուրաքանչիւր հայրապետք ազգաց յիրենց 

երկիրն իջեւանք եւ հանգչելոյ տեղիքշինեցին – 43. եւ թէ երկուքն են վատ` նա նորն 

դնէ, որ հանգչի այն ուխտն եւ չլինի փոխանակ ուխտի անհանգստութեան տեղի: - 

79. Եթէ սպանվի մարդ ի տեղի ուրեք` ի լեռն կամ ի դաշտ` նա պատեհ է, որ 

տեղոյն մարդիկ յառաջ գան ... ու չափեն թէ ի յոր շինու ի մաւտ է սպաննածն – 139. 

ՏԵՂԻ ԼԻՆԻ   -    Տե'ս   ՏԵՂԻ 

ՏԵՍԱՆԵԼ -  Եւ զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականացն տե'ս եւ, ուսիր – 21.  Եւ տեսէք` 

թէ քանի՞ պնդանք կայ հայրապետացն և այլ դատաւորաց եկեղեցոյն, որ վասն 

կաշառոյ  չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 29. Ամ զայս տեսէք` թէ որ զայս 

միութիւնս կու քակեն ... նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր հաւրէն եւ ի մաւրէն կու 

քակտեն – 40. Ապա տեսէք` թէ այնոց պատիժն ի՞նչ է – 41. Եւ տեսէք թէ  սուրբ 

հայրն Սահակ ... զգուշացոյց զմեզ եւ պնդեաց` թէ տեսէք որ վասն տաւնիցն` զոր 

կայ սովորութեամբ որ ամէն ազգ եւ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն իրենց տաւն 

կու այնեն, նա չլինի բնաւ բաժանումն սուրբ եկեղեցւոյն – 41. Ապա պատեհ տեսաք 

գրել` թէ ուստի ընկաւ տիպաւնս այս: - 53. եւ տե'ս զայլազգիսն որ չեն ուտել: - 60. 

փնդռեցի յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ յերեւան է – 61. տե'ս ի յերեսուն 
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գլուխն ի սուրբ Գրիգոր  Լուսաւորչին – 62. բայց յետեւ վասն անճարակութեան, որ 

տեսան որ  այլ մեծ վզէն կայր ի ծայրն, նա զայս թուլցուցին: - 84.  եւ իր ծնաւղքն եւ 

որ տեսանն չհամարեն ընդ սգայութենէ – 114. Ապա թէ չայնես զպէտ ու մեռնի` նա 

որ տեսաւ ու չարար պէտն նա վճարէ: - 163. 

ՏԵՍՆՈՒԼ – իրաւունք է` որ աղէկ տեսնու հայրն` իր ամէն գաւառաւքն եւ 

գաւառապետացն տեսովն եւ սուրբ եկեղեցովն, որ` յոր հաճին յորդոց թագաւորին 

… զայն կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն – 7. Բայց տեսնուլ պիտի եւ 

փնտռել եւ իմանալ զմտնելոյն, որպէս ի վարձն ու ի ամէն կերպ: - 18. նա զզարկն 

փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա` նա որպէս վերոյ գրեցաք` է 

տուժանքն – 22. որ վկայեն, որ ամէն հին եւ նոր կտակարանացն Աստուծոյ հմուտ 

լինի եւ հայնց գիտունն, որ ամէնն պատեհ տեսնուն` որ իր գաւազան տան – 26. նա 

տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33.  հայնց որ աշխարհականքն 

անգէտքն զբարին տեսնուն եւ ուսնին  ի յիրենցմէ եւ ոչ զչարն – 46.  Բայց ու 

եպիսկոպոսն պատեհ է աղէկ տեսնու, որ չլինի` որ վասն խստասրտութեան խիստ 

յառաջ երթայ – 47. Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ 

փնտռէ, որ յետեւ անհանգստութիւն չլինի – 48. Եւ թէ` ո՞վ գիտէ` ընդ չգէտն լինայ 

լել, նա տեսնուն`թէ հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն` թե ոչ.  եւ ի 

յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ – 60. Եթէ ոք ընդ անգէտս հաղորդի 

անսուրբ, նա պատեհ է տեսնուլ զմարդն` թէ ինչ մարդ է եւ կամ յինչ հասակի – 74. 

Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ` նա պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ` թէ ի 

յոր դեհաց է,  ի յայրկնէն` թէ կնկնէն: - 88. եւ պատեհ է խոստովանհաւրն, որ 

զսպաննաւղն տեսնու` նոյնպէս եւ զսպաննածն, ու իմանայ զիրենց կենքն – 93. 

Բայց մենք եկեղեցականքս ներելով զբաժինքն կուտեսնունք պատեհ – 98. Ապա թէ 

տեսնուն. որ վասն այրկանն պղծութեան լինի … նա զայրիկն աղէկ ըղորդեն 

դարպսու սաստով եւ եկեղեցոյն … եւ ապա հաշտեցնեն զիրենք: - 106.  Թէ ի 

գարուն լինի ծախն` նա քսան աւր փորձէ գնաւղն, եւ զվճարն ընկերաւք եւ 

վկայաւք տայ ի պոմանն` զինչ ցեղ զուժն ու զելումուտն  տեսնուն զմեղվացն: - 123. 

Բայց Ժ աւր պատեհ է որ գնաւղն տեսնու եւ զիր թտպիրն առնու – 125. Եւ արատն 

այսոքիկ են` որ քըշտան լինի, կամ հարուն, կամ աւեր ծածկած ի մարմինն` որ 

մէկայլն չկարենայ ի ժամն տեսնուլ. ապա թէ տեսնու, եւ այպովն գնէ` նա իր է 

անդարձ:-126. Բայց դատաւորք պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին  եւ 

զերկրին տիպաւննին, եւ ի վերայ այնոր այնեն, եւ զթերին լնուն: - 132. Էթէ ոք կրակ 

ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է տեսնուլ /ծն. տեսնան/  աղէկ թէ վասն է՞ր արար – 

135. Եւյայսոր վերայ`  զինչ որ տեսնուն զբանն որ լել լինայ, նա այնոր վերայ այնեն 

զիրաւունքն: - 135. Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու գողնվի` նա տեսնուլպիտի 

թէ կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ փնտռեն – 136. Եւ թէ ուրդի, որ ի 

խաղալն տղայք զիրար սպաննեն` նա պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն – 

139. եւ հետ այնոր տեսնուն իսկի որ զարկածն ելնէ ի շուրջ կու գայ – 145. Բայց 
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տեսնուլպիտի` թէ ի՞նչ  ցեղ էր յուղարկելն` ինքն յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի 

կահրա յուղարկեցաւ: - 151. Եթէ ուրդի, որ  մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ` նա 

պատեհ է տեսնուլ, թէ ի խալտնաց  կամ ի խումրութենէ է լել` կամ հարբած լինայ` 

նա այն  այլ ցեղ է – 159.  Եթէ  ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ 

ուրեք փակած կամ ընկած կամ կոտրած` նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել 

ու խալսել զինք: - 163. Եւ զայլ անսնոցն վնասն տեսնուլպիտի եւ զպահրանն, 

նոյնպէս եւ զարծաւղն եւ զսպաննելն եւ զգնելն անասնոց – 167. Բայց աղէկ 

պիտիտեսնուլ ու փնտռել վկայաւք` որ ընդ վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ 

եւ ի դարպաս այլ գնացել ու ասցել – 169. խոզրարծ պիտի դնել, կամ զմաւտակայ 

շինութիւնն քակել, զոր տեսնուն պատեհ – 169. Բայց աղունին վատութեան 

պատճառն էլ պիտիտեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն – 171. 

ՏԵՍՈՎ – որ աղէկ տեսնու հայրն` իր ամէն գաւառաւքն եւ գաւառապետացն 

տեսովն եւ սուրբ եկեղեցովն, որ` յոր հաճին յորդոց թագաւորին … զայն 

կացուցանեն յաթոռ ինքնակալութեան հաւրն  - 7.  հայրապետին եւ այլ եկեղեցոյն 

եւ իշխանաց ու երկրին տեսովն առնուն մէկ մի` յոր հաճին ի լաւն, եւ կրթեցնեն 

յարքունիքն – 8.  որ մեծ ժողովի տեսով այնէ: - 30. երբ խիստ յանդգնի, նա  ամենին 

տեսովն ու պատեհովն զիր մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ զամէն տունն: - 47. նա 

կարէ այլոց տեսով բանադրել: - 47. եւ սոցա տեսով պահվէին այլ դատաւորք 

եկեղեցոյն: - 57. Զի զեպիսկոպոսն պատեհ է, որ երկրին եւ գաւառին ու իր 

կարգակցերոյն եւ ուսուցչացն ու վարդապետացն տեսով եւ ընտրաւղութեամբ 

նստուցանեն յաթոռ: - 58. նա հաւրն եւ  եղբարցն տեսով /ծն. տեսովն/ եւ 

հաճութեամբ կարէ  տալ չաք մի իր, որ այլվայ ի միաբանութեան տեղն կենայ: - 72. 

ու զիր մուտքն ի յիր վերայ հանեն եպիսկոպոսին տեսովն – 79. Եւ զիշխանքն դատէ 

իշխանաց իշխան` իշխանաւքն եւ իրենց տեսովն – 82. Երբ եղբարք կենան ու  

յիրարմէ բաժնվին` նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն տեսովն լինի 

– 112. զայրի կնիկ չիշխէ ոք գրաւկնել վասն պարտուգ, ապա դարպսու տեսովն /ծն. 

տեսով/ վճարվի զիր պարտքն – 119. եւ նա զիր վարձն ըստ արժանոյն դատաւորին 

տեսովն առնու: - 146. ու վզենն պարոնին կու լինի, եւ հաւքցաւղնոյն տեսովն 

պատեհ է, որ լինի – 168. նոյնպէս եւ թէ սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել` նա 

հաւքցաւղին տեսովն պատեհ է, որ լինի – 168. 

ՏԵՍՈՒՂ – հայնց որ հաճեցնէ իր սրտին ջերմութեամբն եւ աղաւթիւքն զտեսուղսն 

/ծն. զտեսաւղքն/ - 61. 

ՏԵՍՈՒՉ – Բայց ու տեսուչ են եպիսկոպոսացն, որ թէ անպատեհութիւն այնեն` նա 

ընդ կաթողիկոսն եւ ընդ պատրիարքն ասեն: - 64. 

ՏԵՎԵԼ – Եթէ ոք անբախտի եւ հայնց անբժշկելի փնթի կին  առնու` որ չկենայ ճար 

որ ի հուն ելնէ, կամ հայնց անգամ` որ չկարէ  իր ոք տեվել` նա հայնց է հրամայած 

յաւրէնքս որ ջանայ վկայաւք դրացենացն եւ ազգին – 98. 
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ՏԷՐ1 – Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին եւ ի դժւարաբառ եւ 

յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական բառս, ի թըւականութեանս 

Հայոց ՉԺԴ ամին` ի հայրապետութեան Տեառն Կոստանդեայ եւ ի 

թագաւորութեան բարեպաշտին Հեթմոյ եւ որդոյ սորա  Լեւոնին: - 4. Ապա 

անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ ցեղ որ կարենան հաշտել` որ 

երկուքն լինին շահած: - 16. Այլ թէ յայլ սինաւռկցած քաղեն նա զտասնակն տան 

տեղոյն տիրոջն, եւ չկարեն տալ քաղել առանց տեղոյն տիրոջոց հրամանացն: - 16. 

Եւ թէ ոք յայլոց երկիր երթայ` որս այնէ, նա ի տասնէն մեկ տեղոյն տիրոջն /ծն. 

տիրոյն/ տայ – 17. եւ ի հնկէն մեկն գտնաւղին տան եւ տեղոյն տիրոջն: - 17. Ապա 

թէ գտնաւղն եւ տեղոյն տէրն մէկ  չլինի` նա տասնեն մէն տան, եւ տեղոյն տէրն 

պարտի, որ` թէ  այլ մարդ լինայ գտել ի յիր հողն` նա կիսէ ընդ ինք զայն հնկակն: - 

17. Ապա թէ իշխանի ժառանգութիւն լինայ տեղին` որ իրքն գտվի, նա ի յիր  ազգէն 

տեղոյն տէր կենայ – 17.  Եթէ ոք զիր հորն բանայ` եւ մէնակ մարդ ի ներս ածէ, ու 

մարդն ի նգէն խեղդվի, նա արեան տէր է ածաւղն: - 18. զի չկարէ ոք երկուց 

տերանց ծառայել` որպես հրամայէ Քրիստոս: - 24. քաւէլ գայ տէրն` եւ թխտով 

որոշի ի ծառայէն` եւ ապա կարէ մտանել: - 25. եւ թէ զառաջադիմութիւն եւ 

զմեծութիւն ոք ստանալ կամենայ` նա պատեհ է, որ զամէնն հարկեւորէ, եւ 

եպիսկոպոսովն կամ եկեղեցոյն տիրոջն ընտրաւղութեամբ եւ հրամանաւք 

ստանայ – 34. Եւ որ վասն իրիք երկրաւոր բանից յայսր իրք պակասեցնէ` նա 

սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի` մինչ որ ապաշխարութեամբ քաւէ 

եւ հաշտի ընդ տէրն եւ ընդ վարդապետն: - 38.  եւ թէ կարող լինին տէրքն /ծն. տէրք/ 

տղայոց` նա զհանդերձն մէն տան – 77. նա տէրն որ կորոյս ... նա չէ թէ զայն մէն 

կորսնէ զոր կորոյս, ապա ու  զյիմեցնելոյն զխաստն վճարէ զամէն աւուր, զոր 

յիմեցուցել լինայ – 117. ու տէրն վկայ բերէ կամ երդնու  որ իւր է ու կորուսել է – 117. 

հանչաք որ տէրն իրաց ի հարկ ընկնի որ  երթայ վկայ բերէ եւ վկայնով եւ  

դարպսով կեցցնէ, որ իր է իրքն եւ առնուլ տէրն զիրքն  - 117-118.  ամէն իրաց տէր, 

որ զիր իրքն ճանչէ եւ կեցցնէ վկայնով եւ երդմամբ որ իւրն է իրքն` նա առնու 

անյապաղ զիր իրքն – 118. Եւ թէ լինի որ տեղոյն կամ տանն կամ իրացն տէրն ասէ 

ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա զինա բանն` զինչ ու լինի, եւ ճորտն 

այնէ` նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն` որ զվզենն վճարէ: - 118. նա 

կարաւղ է տան տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ զնորա` զինչ որ տուել է` նա 

դարձցնէ: - 120. Ապա ջաղացք եւ խանութք եւ հայնց իրք, որ կապալ բերէ` նա չէ 

պատեհ որ յիմէ վճարն, ապա վճարէ կամ մենակ դարձցնէ, քաւել թէ  տիրոջն 

կամաւք լինի յիմելոյն պոմանն: - 120. եւ դեռ իրաւունք է, որ գողունին ամէն 

դառնայ, զէդ որ գտվի տէրն, թող առնու – 121. զի կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ 

ինչվի տարի մի ի յայն պատճռնին գտվի` նա դառնայ ի տէրն, եւ առնու զիր դրամն: 

- 122. ու այլվայ դառնայ շառայն առ իր տէրն – 132. Բայց թէ ժողվէ զիր գինն ու տայ 

յիր տէրն` նա պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան առնու եւ ազտէ զինք – 133. Եթէ 
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ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա 

չհանէ, որ քշտէ ու  մարդ սպաննէ` նա քարկոծենն  զինք եւ զիւր տէրն – 136. նա 

զայն անսունն ի սպանծին տէրն տան եւ զէդ գինք անասնոյն առնու – 137. զայն 

կոտրած անսունն առնու հորոյն տէրն – 137. Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն` որ թէ 

ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է` նա զկէս վճարէ թէ մահ գործէ, եւ թէ խոց` նա 

զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ: - 138. Եւ թէ տէրն /ծն. տեր/ չյայտնի սպանծին` նա 

չկայ այլ տուգանք.  ապա թէ տէր գայ` նա զարիան գինն այն շէնն վճարէ` որ ի 

մաւտ լինի: - 139. եւ նա կէս վնասուն տէր է – 141. կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր 

վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի հայնց որ հաւնի իրաւանց տէրն` ու ինք խրատվի, որ 

այլ չայնէ խումրութիւն: - 145. ապա թէ ի պահաւղէն ընկնի կրակն` նա վճարէ 

զիրաց տէրն: - 147. Եւ վարձկան, որ յունէ տիրոջն ի բանն սարված կոտրէ, չտայ 

վճար – 148. Բայց այն վարձվորն, որ իր սարվշովն գայ` վարձ առնու եւ բանի` նա 

չտայ վճար ունէ  տէրն /ծն. ցտէրն/: - 148. Եւ թէ զտիրոջն յիւր բանն կոտրէ` նա 

չտայ վճար: - 148. Բայց թէ  առանց տիրոջն հրամանաց առնու եւ վնասէ նա վճարէ: 

- 148.  Ամ այն մարդն, որ ի յիւր գործոյն պատեհն մեռանի` նա անպարտ են 

տէրքն` բահրակ, այն տէրն որ զամէնն պնդել լինայ  եւ արիացուցել զիր 

գործաւորքն եւ զհնազանդքն: - 148. Ապա թէ տէրն յայն բանն յուղարկէ զմարդն, որ 

չլինայ իր գործ եւ չլինայ յինք կրթած, ու վնասի` նա այն պարտական է եւ 

մահապարտ: - 149. Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք գողնայ` նա չորստակ 

վճարէ զտէրն իրացն – 150. Եթէ ոք զմարդ ի մուխատրայ տեղ յուղարկէ ի բան, որ 

սպանվի`  եւ կամ որոգայթով մեռանի` նա արեան տէրն /ծն. զտէր/  է: - 151. Եթէ ոք 

առուով ջուր տանի ի յիր բանին կարիքն ... որ այլոց վնաս  այնէ, նա թէ 

արիացուցել լինայ  զվնասուն տէրն` նա կիսավճար  տայ իւրն – 152.  նա արեան 

տէր է – 153. ով նոր տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ մարդ տան երդն ի 

վայր չընկնի ու մեռնի.  թէ չէ` արեան տէր է – 158.  Բայց թէ յերմկէն ելաւ ի դուրս` 

նա զգեղն վկայեցնէ, ու նշան ցուցնէ  տիրոջն, նա ազտի: - 160. նա յամէն տարի 

զայն խաստն վճարէ ի  ծառին տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր չաքն բեր տայ: - 

161.  բահրակ թէ զգուշացուցել լինայ տէրն ու պընդել ի վերայ իրացն զտանաւղն ու  

նշան տըւել – 165. Ու թէ վարաւղն մեռնի ի վերայ պնդելոյն` նա գրաստուն տէրն 

անպարտ է: - 165. Եթէ ումեք անսուն դիւահրե նա գիտել պարտ է տերանցն որ ի 

յիրենց մեղացն է եւ ոչ յանասնոց – 166. Աստուծ այն անասնով կու յանդիմանէ 

զտէրն – 167. Ապա թէ ծախես ... նա իրաւնաւք ի տէրն/ծն. տերդ/ ձգէ, ու զիր գինն 

առնու – 167. նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն հնկակն: - 167. ու երեք 

հետ սէր այնէ անսնոյն տիրոջն – 168. Ապա թէ առանց  այսոր այնէ սպաննութիւն` 

նա վճարէ  անասնոյն տէրն զվնասն, ու   վնասուն տէրն զանասունն – 168.  եւ թէ 

կուրցնէ` նա զինչ աժենայ անասունն` նա ի չորս բաժնէն մէկն է տուգանքն, որ  

տայ տիրոջն – 169. Բայց աղէկ պիտի տեսնուլ ու փնտռել վկայաւք` որ ընդ 

վնասուն տէրն դարպաս ասցել լինայ – 169. Ու  թէ անցնել տայ ընդ քարն` 
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միատակ վճարէ տէրն /ծն.զտէրն/ - 171. նա ինքն զաւիրածն առնու եւ զտէրն յաղէկ 

ալիւրէ վճարէ: - 171. 

ՏԷՐ2 - Երանեալ են անբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յաւրէնս Տեառն: - 3. 

Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ – 3. զարիւն նոցա եւ զկորուստ 

երկրին ի ձեռաց նոցա խնդրեցից` ասէ տէր – 39. 

ՏԷՐՈՒԹԻՒՆ – Աստուած զերկնային դաս հրեշտակացն զաստիճանաւորսն արար 

իւր ի սպասաւորութիւն. եւ զերկրաւորքս նոյնպէս ի տէրութիւն եւ ի պարոնութիւն: 

- 64. 

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ – եւ զխաչն տէրունական շալկեն յառաջի թագաւորին: - 68. 

ՏԻԱԹԻԿ – նա կարէ վկայեցնել ու տալ տիաթկով իր ազգին – 20.  Վասն 

տիաթկերոյ – 129. Վասն  տիաթկերոյ հաստատուն լինելոյ – 129. Այժմ ի տիաթկի 

/ծն. տիաթղիս/ բանն սկիզբն առնեմք: - 129. նա կարէ այրն տիաթիկանել եւ ի, 

խառն միջեւնէն  զիր հոգին հոգալ – 130. Ապա թէ որդիք չկենայ ի մէջն, եւ առ իրար 

շատ լինին կեցել այրուկինք` նա զոր լինի հոգւոյ  կնոջն`  լինի տիաթկովն – 131. 

ՏԻԱԹԻԿ ԱՆԵԼ   -    Տե'ս    ՏԻԱԹԻԿ 

ՏԻԿԻՆ -  եւ կամ թէ հայրն զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ, նա մեռնի ...  կամ տիկին 

զծառեկան` որ մահ լինի զինչ ցեղ ու է ... նա այս ի  կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է 

բանս: - 154. 

ՏԻՊԱՒՆ, ՏԻՊՕՆ – Ապա պատեհ տեսաք գրել` թէ ուստի ընկաւ տիպաւնս/ծն. 

սահմանս/ այս:-53. Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով այրել եւ 

քարկոծել, զէդ անհաւատ. զի ծուռ ու անիրաւ տիպօն դրին: - 53. Բայց դատաւորք 

պատեհ է, որ աղէկ տեսնուն զպոմըննին եւ զերկրին տիպաւննին /ծն. 

սովորութիւնն/, եւ ի վերայ այնոր այնեն, եւ զթերին լնուն: - 132. Նոյնպէս եւ հավիւք 

եւ արտպանք եւ  այգեպանք  եւ այլ այսպիսիքն` որ ի վերայ այլ եւ այլ գաւառաց եւ 

երկրի այլ եւ այլ սովորութիւնք եւ տիպաւնք, եւ ոչ միապէս տան զվարձերն: - 173. 

ՏԻՊՕՆ    -     Տե'ս    ՏԻՊԱՒՆ 

ՏՂԱՅ -  Մարդ` որ վանից հրամանաւ բանադրած լինի վասն իրիք 

պատճառանաց` ու մահ գայ իր, նա չկարէ զինք երէց հաղորդել` ոչ /գրքում` որ/  

թաղել եւ ոչ զիր սղայն կնքել, քաւէլ թէ կենայ ու մեռնի սղայն,  նա ապա թող կնքեն 

ու թաղեն: - 47. եւ կարեն լուանալ  տղայք եւ կանայք քաւութեան ջրովն – 67. Եւ 

տայ եպիսկոպոսն ու կարաւղ  վաներոյն հայրապետերն այնոնց կերակուր եւ 

հանդերձ. եւ թէ կարող լինին տէրքն տղայոց /ծն. տղայոցն/` նա զհանդերձն մէն 

տան – 77. եւ տղայ թէ կենայ` նա հաւրն է: - 85.  Եւ թէ հետ տարոյն չգտնվի, ու 

տղայ չկենայ` նա դառնայ պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն` թէ այրիկն լինի տուել.  

ապա թէ տղայ կենայ` նա պռոյքն տղային է, չդառնայ, նոյնպէս եւ մահրն հետ 

կնկնան մահուն տղայինն է – 86. Եւ թէ տղայք կենայ ի մեջ,  ու պատճառաւորն 

հայրն լինի` նա զտղայքն մայրն ուննայ, եւ հայրն այլ կին չկարէ առնուլ առանց 

կնկան հրամանացն. եւ թէ ի կնկնէն է պատճառն` նա հայրն ուննայ զտղայքն, եւ 
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առնու այլ  կին, եւ ուննայ զիքրն զամէն – 87-88. Կին որ ամուլ լինի եւ տղայ չբերէ` 

նա պատեհ է բժշկաւք տեսնուլ եւ իմանալ` թէ ի յոր դեհաց է – 89.   բայց եւ զտղան  

այլ պիտի մկրտել, երբ ծնանի, զի չէ մաւրն մկրտութիւնն տղային ընդունած: - 100. 

Վասն որ զարկնէ յղի կնոջ որ զտղայն ձգէ – 103. Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ 

նա ձգէ զտղայն, եւ թէ  դեռ անկարպարանք լինի եւ խլինք` նա կէս տղայի վճարէ 

ցհայրն – 103.  Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն` նա անձն ընդ անձին տուժի, 

թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ ընդ եկեղեցի: - 103.  Կու հրամայէ աւրէնքս` պսակ որ 

տղայի լինի, որ քան զտասնուհինգ տարին պակաս լինի` նա չէ  ընդունած այն 

պսակն – 105. ապա թէ մէկայլ այրկէն տղայ կենայ` նա ի հայրն տան – 106. Եւ ոչ է 

պատեհ` որ երկու կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն աչաւք լինի, որ կարէ զտղայն ի 

հուն հանել – 108. Նոյնպէս եւ զմունջն ոչ է պարտ ամուսնացնել բնաւ, զի տղայ 

չհանէ ի հուն: - 108. Ապա թէ կինն աւտար այրիկ լինի առել, եւ չկենայ տղայ` նա ի 

կնկանն ի յընչիցն ի չորք բաժնէն զմէկն տան այրկանն – 111. Վասն որ տղայն քշտէ 

հաւրն  կամ մաւրն – 114. Եւս առաւել թէ քիչ լինին կեցել խէչ իրաց այրուկինք, ու 

տղայ չկենայ` նա ամէնն  դառնայ, եւ այրկանն ի հաւն բաժին չկայ: - 131.  Ապա թէ 

տղայ լել լինայ` նա` թէ կենայ տղայն ու թէ ոչ, նա այրկանն է ամէն իրքն – 131. Եւ 

թէ իսկի տղայ լել  լինայ ի մէջն` նա` թէ ու մեռել  լինի տղայն, նա այլ չդառնայ 

իրքն յետ, այլ այրկանն է. եւ զմաւրն եւ զտղային հոգին հայրն հոգայ: - 131. եւ թէ 

տղայ կենայ` նա երկուքին ի ժառանգ: - 131. ու այլվայ դառնայ ծառայն առ իր տէրն 

ու ասէ թէ` տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն – 132. Եւ թէ ուրդի, որ ի խաղալն տղայք 

/ծն. տղայքն/ զիրար սպաննեն` նա պատեհ է տեսնուլ զսպաննաւղին հասակն – 

139.  Վասն որ տղայ զտղայ վնասէ կամ խոցցնէ – 139.  Եւ թէ  վնասէ տղայզտղայ եւ 

ի վնասելն խոցէ կամ կոտրէ նա նոյնպէս ի հասակն հային ու ի խոցն, եւ զդեղգինն 

յայնոր վերայ դնեն: - 140. Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն` եւ գրաւով ի բարձր  

տեղաց ի վայր վազեն, ու մահ  լինի, նա ի տղայոց /ծն. տղայոցն/ յաւրեն ու ի չաքն 

հային – 140. նա դեղգինն ըստ տղայի հասակին լինի: - 140. զէդ աւրէնք է 

երիտասարդ տղայոցն, որ այնեն ի խաղն – 141. Վասն որ զտղայ խեղդէ վասն 

բոզութեան – 143. Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ 

գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ` կու հրամայէ աւրէնքս որ զէթ այլ կենդանացնել 

չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ քաւել. ապա ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն 

տղայն – 143. Ապա թէ տղայ լինի` նա ի հասակն հայել պարտ է – 157. բարհակ թէ 

տղայ լինի ու անգէտ` նա զբժշկաց վարցն ու զդեղգինն ինք պարտի որ տայ: - 165. 

ՏՂԱՅԵԿ – քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ արար – 114. 

ՏՂԱՅԿՈՒԹԻՒՆ -  Վասն որ տղայկութիւն անեն ու մահ լինի – 140. տե'ս նաև  

ՏՂԱՅՈՒԹԻՒՆ 

ՏՂԱՅԿՈՒԹԻՒՆ ԱՆԵԼ – Վասն ու տղայկութիւն անեն ու մահ լինի – 140.   տե'ս 

նաև   ՏՂԱՅՈՒԹԻՒՆ ԱՆԵԼ 
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ՏՂԱՅՈՒԹԻՒՆ – Այլ թէ տղայք տղայութիւն անեն` եւ գրաւով ի բարձր տեղաց ի 

վայր վազեն, ու մահ լինի, նա ի տղայոց յաւրեն ու ի չաքն հային – 140. 

ՏՂԱՅՈՒԹԻՒՆ ԱՆԵԼ   -   Տե'ս   ՏՂԱՅՈՒԹԻՒՆ 

ՏՆԿԵԼ – Եթէ ոք ի սիրտ ելնէ ու երթայ զմարդոյ պտղաբեր ծառ կտրէ` նա կու 

հրամայէ իրաւունքս` որ այլվայ իր տան տնկել – 161. նա յամէն տարի զայն 

խաստն վճարէ ի ծառին տէրն, ինչուր նոր տնկածն ի յայնոր չաքն բեր տայ: - 161. 

ՏՆՏՂԵԼ – նա տեսնուն որ ոխ չկենայ ի մէջն ու տնտղեն զամէնն: - 33.  Ապա 

յայրկանն հայրենեստներոյն վերայ էլ պիտի հայել ու տնտղել – 89. 

ՏՆՏՂՈՒՄՆ -  որ քննեն ու տնտղումնայնեն – 127. 

ՏՆՏՂՈՒՄՆ ԱՅՆԵԼ   -    Տե'ս    ՏՆՏՂՈՒՄՆ 

ՏՈՒԱՅՐ – եւ տայ զիրեն ամէն ինչքն զոր բերել լինի ու տուայր  չկայ – 85. Եւ թէ 

հետ տարոյն չգտնվի, ու տղայ չկենայ` նա դառնայ պռոյքն, նոյնպէս եւ տուայրն – 

86. 

ՏՈՒԳԱՆՔ -  Եւ թէ յոչ կամայ լինայ` հնար չկայ. զկէս գնոցն տայ  ազգին` եւ 

տուգանք: - 11. Եւ առանց դատաստանի եւ երեսոյ թող իրավունք չլինի. եւ 

տուգանքս խնամքաւվ ի վերայ մեղապարտին: - 13. Եթէ երկու մարդ յիրար անցնին 

ի ծեծ եւ կամաթք մարդիք լինին` նա տուգանքն սակաւ լինի այնոր: - 18. Ապա թէ 

աւագ ու կրտսեր  լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր ու լրբեցաւ` նա 

զնորա մազն տալ փետել` ու ծատ առնուն զտուգանքն: - 18. եւ տուգնվին մեծ 

տուգանաւք իրաւնաւք – 30.եւ զծոյլն Գ հետ խրատ տալով  յանդիմանեն եւ այլ ի 

հետ  գաւազաներով ջարդեն եւ տուգանաւք: - 37. ու դնէ իրենց կարգ եւ տուգանք – 

87. Ապա թէ յայրկնէն լինայ պատճառն, նա զպռուգացն յերեք բաժնէն մէկն 

տուգանք տայ կնոջն իր անձինն գին, որ թէ կոյս լինի զինք առել – 87.  եւ տայ 

կնկան ազգին  հարիւր դրամ տուգանք – 97.  Եթէ ոք իրաւնաւք հաշիւ այնէ ընդ 

ծնաւղք կոյս աղչկան, եւ  առնու հանէ յանձէ` նա` իրք որ  կամաւք է լել` նա 

տուգանք չպարտի – 102. նա պատեհ է, որ զայն գտնաւղն զէդ զգող դատեն որ սուտ 

ուրացաւ եւ հանչաք չորս ի դարպասն տուգանք տայ: - 118. Բայց այրեցմանն վզենն 

ու տուգանքն այնոր է` որ պատճառ լինի այրեցման: - 126. Բայց թէ ի զարկուց 

ժամն չմեռնի, ու երկու աւր ապրի` նա այլ տուգանք /ծն. տուքանք/ չտայ, թէ յետեւ 

մեռնի – 134. Եւ թէ տէրն չյայտնի սպանծին` նա չկայ այլ տուգանք – 139. նոյնպէս 

ու այլ ի վայր լինի տուգանքն: - 139. Եւ թէ ի զգայութեան հասակ լինան` նա կէս 

տուժանացն եւ կամ տուգանացն լինի այնոր` որ տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր 

– 140. բայց կարգ չկայ` որ քաշէ, եւ ոչ տուգանք ի դարպասն` վասն 

սպաննութեանն: - 143. ապա զարկուցն կարէ առնուլ դարպասն տուգանք – 145. եւ 

հանչաք մի այլ տուգանք ի դարպասն տայ: - 146. Եւ թէ ի դարպաս ընկնի, եւ 

կեցցնվի, որ ոչ ի կամաց է եւ ոչ յակամայն` եւ միջակ  լինի սղալանքն` նա 

տուգնաւք եւ զնդանով դատեն զինքն ըստ արժանեացն – 154.  Եւ թէ ի կէս հասակն 

է` նա զտուգնաց /ծն. զտուգանացն/ զկէսն տայ վնասաւղն: - 157. Նոյնպէս եւ 
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կոտրածն ուխոցն` ի չաքուցն ի վերայ երթայ եւ տուգանքն – 156.  Զի թէ պառիկոս 

առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն` նա գող է, ու տուգանք պարտի` 

որպէս զվճարն էառ տուպլ` ի դարպասն: - 168. եւ թէ կուրցնէ` նա զինչ աժենայ 

անասունն` նա ի չորս բաժնէն մէկն է տուգանքն, որ տայ տիրոջն – 169. եւ թէ 

չլինայ գնացել ու խրատ առել ու ասցել է նա չտայ տուգանք, ու թէ տայ` նա խիստ 

քչիկ: - 169. նա այնոց վնասն այլցեղ է, նոյնպէս եւ տուգանքն – 169. նա պիտի 

զհայնցեղն ծեծնաւք ու տուգնաւք ահել, որ զանասունքն հայնց պահեն` որ վնաս 

չայնեն – 169. Եւ զայս դեռ կու ներենք, որ կրկին մէն լինի տուգանքն, վասն այնոր, 

որ յիր հալածն է մեղանքն – 172. ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն, որպէս ասեն ու 

լսեն: - 174. 

ՏՈՒԳՆԵԼ – զի չկայ ամենեւին հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել 

կամ խոռել զմեղկանն` քաւել թագաւորն եւ իշխանաց իշխանն. ապա զնտանել եւ 

ծեծել եւ տուգնել եւ հանել վարել յիրենց տեղայ ի բաց – 82. Ապա թէ ի յայրկանն գէշ 

բարուցն լինի, նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ կամ 

քշտէ, զէդ երբ զաւտար կին ծեծէ` նա ծեծեն ու զնդանեն: - 92. ապա չաք մի տուգնել 

պիտի, որ պատրաստին ի բան: - 158. նա զինք տանջեն թէ մահու էր` թէ 

խրատելոյ` եւ թէ տուգնելոյ /ծն. տուգանելոյ/: - 163. որ ըստ մեղանացն չաքուցն 

տուգնէ /ծն. տուգանէ/ զմեղկանն – 165. 

ՏՈՒԳՆՎԵԼ -  ու թէ յերջեւ գտվի առ ոք` Է պատիկ տուգնվի: - 11. եւ  տուգնվին /ծն. 

տուգնվի/ մեծ տուգնաւք իրաւնաւք – 30. նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ եւ ծիծաղել 

իշխէ ընդ քրիստոնէին կորուստնէ` նա տուգնվի զկէս արեան գինքն – 157. 

ՏՈՒԺԱՆՔ – Ապա թէ չմեռնի ի ժամն` ու ի հետ աւրերոյ մեռանի, նա զզարկն 

փնտռեն ու տեսնուն, եւ թէ ի սպաննաւղէն լինա` նա որպէս վերոյ գրեցաք` է 

տուժանքն. եւ թէ ի կարծիք լինի` նա տուժանքն այնոր ապաշխարութեամբ լինայ` 

զինչ որ եպիսկոպոսն դնէ: - 22. ապա այլ տուժանք չկրէ ի դարպսէն այն որ ի 

յուսցնելն սպաննէ – 32. եւ ի յայնոր վերայ այնեն զքաւութիւնն եւ զտուժանքն: - 33. 

ու եփ պսակվի` նա տուժանք /ծն. տուժանքն/ չպարտի; - 96. Ապա թէ կինն լինի 

խաբել զցուլն` նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է – 96. Եւ թէ ի 

զգայութեան հասակ լինան` նա կէս տուժանացն եւ կամ տուգանացն  լինի այնոր` 

որ տայր գրաւ յընկերն զի գրաւ դնէր – 140.  նոյնպէս եւ թէ ի կամաց եւ յոչ կամաց 

լինի` նա այլվայ կէսն է տուժանացն: - 156. 

ՏՈԻԺԵԼ -  եւ այնպեստուժէ /ծն. տուժի/ զէդ աստուածանարգ: - 19. նա  ձգեն զինք ի 

դատաւորական աթոռոյն և զէդ աստուածածախ տուժեն – 20.  զի թէ վկայութեամբ 

չայնէ` նա հետ իր մահուն տուժեն զազգն եւ առնուն: - 20.  նա տուժեն զինքն 

զնդանով որ ապաշխարէ – 28. եւ ապա` թէ մեղկան լինի եպիսկոպոսն` նա 

կաթողիկոսի գիտելութեամբն ձգեն զինք կամ տուժին /ծն. տուժեն/ զինքն ըստ 

մեղանացն: - 29.  եւ ապա թէ ի մեղանքն գտնվի եպիսկոպոսն, նա տուժեն ըստ 

մեղանացն: - 29.  նոյնպէս եւ զամէն դասերն կարգաւորաց կարէ վարդապետն 
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վասն մեղաց տուժել – 84.  նա  զէդ մեծ մարդասպան է պատեհ, որ  զինք տուժի /ծն. 

տուժին/  - 93. Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն` նա անձն  ընդ անձին տուժի – 

103.  նա զէդ մարդասպան տուժեն զինքն – 140. եւ երբ խիստ ողորմութիւն այնեն 

իր` նա զկէսն  տուժի – 156. եւ թէ ոք  բռնվի ի յայտ մեղանքդ` նա պատեհ է զինէ 

այն հրովն տուժել /ծն. դատել/-159.   Ապա թէ գտնուն` նա զգողն տուժեն – 160. 

ՏՈՒԺՎԵԼ – եւ այն որ կրկին կարգ էառ` նա զէդ այլ պիղծ եւ անհաւատ կորսնէ` եւ 

տուժվի ի դարպասէն իրաւամբք: - 22. Եւ թէ ոք յանդգնի` նա ձգվի յաթոռոյն եւ 

տուժվի ի դարպասն: - 24. նա տուժվի ի դարպսէ եւ յիրաւանց: - 150. 

ՏՈՒՆ – Եւ զդստերսն իրաւունք է` որ ի նահապետութեանտուն կարգեն – 8. Եւ որ 

այսոր ուժ չուննայ` որ վճարէ` նա ծախեն զինքն ու զիր տունն ու զինչ ուննայ ու ի 

գինն տան, զարդ ի կնկնէն  ու ի յորդեցն: - 10.  Վասն որ մարդ յեկեղեցոյ ձիթէ կամ 

ի մոմէ յիր տունն տանի – 23. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն` զէդ 

եկեղեցապան` չէ պատեհ որ իր  տանն ինչ գործ երթայ հոգայ – 35.  երբ խիստ 

յանդգնի, նա ամենին տեսովն ու պատեհովն  զիր մեղկանն մէն բանադրէ եւ ոչ 

զամէն տունն: - 47.  ապա տունն ու հայրենիստան եկեղեցոյն է: - 49. նա կարէ 

իրաւնաւք ուննալ զկէս տունն եւ զկէս հայրենացն –49. թագաւորք եւ իշխանք 

իրենց վանաց տուն են հաստատել եւ հայր եւ գլուխք դրել  այլ եղբարցն: - 72. Վասն 

որ զքահանայի տուն այլ ոք չգնէ – 75.  Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զքահանայի տուն 

եւ զապրանք չգնէ այլ ոք ... քան թէ պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75. Եւ թէ եկեղեցւոյ 

կամ իտանէքար ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա` թէ տուն լինի` քակեն զինք, ապա թէ 

եկեղեցի` նա մայր է մեր եւ իր սուգն իր հերիք է – 78. Եւ զայս ժիր կարդալ պարտ է 

եպիսկոպոսին եւ պարոնացն, որ ի յայն ընծայիցն չմտէ ի յիրենց տունն – 80. զի 

յիրենց տունն է լել առջեւ – 85. Ապա թէ կեցցնեն ծնաւղքն` որ ի յայրկանն տունն 

լինի լել, նա  համբերէ Է տարի – 85. Եւ թէ ծառայ երթայ կինն յայրկանն իտանէն` 

նա զգինն այրիկն տայ – 86. որ դառնայ ի տուն եւ բանի – 88. որ դնէ զինք ի տուն ու 

տայ  զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ կին ... ապա որ ի մէկ տուն չկենան – 89. ու 

կու բոզնայր եւ զիր  տունն ու զհալաւն  այլոց կու վատնէր – 93. որ թէ ոք զկինն եւ 

զցուլն ի յիր տուն /ծն. տունն/ խէչ իրար գտնու, ու սպաննէ` նա անդատապարտ է 

ի դարպսէ – 94.   ու բերէ յիր  տունն ածէ, եւ սպաննէ  զինք – 94.  ու երբ յայնոր 

ազտին ու ի յիրենց  գան ի հանգչիլ` նա իր կինն զինք ի յիր անհոգութիւնն 

սպաննէ: - 95. Եւ թէ ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն` նա յայս տեղս 

աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ – 96. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ լինի 

առած ի տունն` նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին, եւ պիտի որ  զէդ որդոյ 

առնուն ի տանէն եւ ի տեղոյն եւ յընչիցն   բաժին  զէդ  երկու քուրոջ: - 108-109.  Եւ 

թէ կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ տուն` նա  այնոք երկու քոյրն մէկ  քուրոջ 

բաժին  առնուն իրենց: - 109. ու հաշվէ, թէ մայր մի կենայ ի տունն եւ աղբայր մի ու 

քոյր մի` նա  դու զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն տուր, ու զմէկայլ Բ դանկ ու կէսն 

քեւերն, եւ մնայ դանկ մի`  զայն մաւրն տուր: - 111. զի ի յաւտար տուն կու գնան – 
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112. Վասն թէ ոչ է իրաւունք մտանել ի  տուն գրաւկանն – 116. Եթէ քեզ ոք պարտք 

պարտենայ` նա մի' մտեր ի յիր տունն` որ ընդ ներքս  ուր էր գրաւկանն գրաւկնել – 

116. որ թէ ոք  գրաւով զմարդոյ տուն կամ զտեղ կամ զհայրենիք շահի` նա տորն որ 

կորոյս ... նա չէ թէ զայն մէն կորսնէ  զոր կորոյս, ապա ու զյիմեցնելոյն զխաստն 

վճարէ, զամէն աւուր, զոր յիմեցուցել լինայ – 117. Եւ թէ լինի ու տեղոյն կամ տանն 

կամ իրացն տէրն  ասէ ընդ մարդ, թէ` ձգէ կրակ կամ կոտրէ կամ արա  զինա 

բանն` զինչ ու լինի, եւ ճորտն այնէ` նա չպարտի ճորտն իրք, պարոնին է մեղանքն 

118. Վասն որ տուն վաճառէ – 119.  Եթէ ոք մի տուն վաճառէ` ծախէ  կամ գնէ 

պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ` նա յիր պոմանն թող լինի իր վճարն – 119. նա 

կարաւղ է տան /ծն. տանն/ տէրն այլվայ առնուլ զիր տունն, եւ զնորա` զինչ որ 

տուել է`  նա դարձցնէ: - 120. Ու թէ տանն ծախաւղն մեռել լինայ ու կամ գնաւղն` 

նա որդիքն եւ ազգն կարեն  դարձցնել հետ տարոյն: - 120. Ապա տուն, որ 

պարըսպի ընդ դրուցէ լինի, նա այնոր հաշիւն  զէդ արտի կամ գետնի մի է 

համարած – 120. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ 

հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ ... նոյնպէս եւ թէ նաւէ` թէ  տուն` թէ 

զինչ ու լինի իրք – 125. Վասն թէ որպէս պարտ է զնոր  տուն շինել – 158. Կու 

հրամայէ  աւրէնքս` որ ով նոր տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն պսակ դնէ, որ  մարդ 

ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի – 158. Եւ թէ գազանակեր լինի, նա թէ  տան 

անսուն լինի ու տված լինի պոմնով որ ի  տունն ուննայր, ու դուրս եթող` որ 

կերվաւ` նա վճարէ:-160. նոյնպէս եւ զտան որմունք չէ պարտ եւ զայլ այսպիսիք:- 

171. 

ՏՈՒՆԿ – Զսինաւռ լերանց եւ դաշտաց` քաղքնոյ եւ բերդերոյ` եւ  զգեղերոյ 

/գրքում` զգերոյ/ դնել պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել. եւ յայն պահել զուժով 

գեղերն ի յիր չաքն ու զվատ ուժն յիրն` ի ջուր, ի  հող, ի տունկ եւ ի ծառ, յայգիք եւ ի 

պատեր – 171. 

ՏՈՒՊԼ -  Եւ թէ ոք կարգաւոր ԱԲԵՂԱՅ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին 

զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ /ծն. դուպլ/ ապաշխարութիւն եւ 

կարգ դնել – 60. եւ թէ ոք բռնվի ի յայտ մեղանքդ` նա պատեհ է զինք այն հրովն 

տուժել, ու յիր ընչիցն զայրեցման վզենն տուպլ վճարուիլ  զինչ ազգ ու լինայ վզենն: 

- 159. Զի թէ  պառիկոս առանց դարպսու իշխէ հաշտիլ ընդ վնասարարն` նա գող է, 

ու տուգանք պարտի` որպէս զվճարն էառ տուպլ` ի դարպասն: - 168. Եւ կու 

հրամայէ աւրէնքս, որ ով զիր ընկերն հարմէ կամ զրկէ` նա  տուպլ առնուն յիրոյն 

եւ ի նա տան: - 172. 

ՏՈՒՐ – նա զայն երդումն ըղորդ երդնու` որ ոչ իտուրէ տվել, եւ ոչ իր կամաւք է 

կոտրվել – 160. 

ՏՈՒՐՏՎԵԼ – բայց թէ  զտուրտվելն կատարեալ լինի այրել, անհնար մեռանի: - 10. 

Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել /ծն. տուրտըւել/ լինի ի  թուրք` մեռնի – 10. 
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ՏՈՒՐՏՎՈՒԹԻՒՆ - եւ ապա յանկից ծնանի այլ մեծ չար, տուրտվութիւնք /ծն. 

տուրտվութիւնքն/ եւ սուտ երդմունք եւ այլ  բազում չարիք: - 162. 

ՏՈՒՐՔ – նա Ժ տարի ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ 

կարէ արժանաւորել – 62. Եւ թէ ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ 

յաշխարհական կամ ի քահանայ, եւ նա չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ 

յայլ ոք որ շինէ. եւ թէ ոչ` յայլ շէն եկեղեցի տան տուրք, նա ընդունելի է – 71. 

ՏՈՒՔ -  կապլնին թագաւորաց տըվաւքն պատեհ է որ երթայ: - 127. 

ՏՊԼԵԼ - Եւ մարդ թէ կենայ, որ չարի ընդ իր երէցն ու այլ երէցով մատաղ այնէ 

գաղտուկ, նա թէ երէցն դատըստնի` նա իրաւունքն հայնց է, որ տըպլէ /ծն. տուպլէ/  

զիր իրիցուն վզենն: - 55 

ՏՎԱՅՏՈՒԹԻՒՆ -եւ թէ վասն անհաստատութեանն կամ տվայտութեան, կամ թէ 

այրն բոզրած էր ու պեղծ եւ վասն այնոր թողցաւ եւ եսպան զինքն` նա զէդ մեծ 

մարդասպան է պատեհ, որ զինք տուժի– 93. 

ՏՐԴԱՏ – Սուրբն Գրիգոր եւ թագաւորն Տրդատ զիրիցնին ազատել են յամենայն 

ազգ ծառութենէ իրենց որդովքն: - 49. 

ՏՐՎԵԼ – ապա թէ վնաս լինի` նա ի վերայ զարկուցն վնասն կտրվի ի դատաստանն 

– 162. 

ՏՐՏՄԵԼ – որ հետ մահուն լայ եւ տրտմի – 157. 

ՏՐՏՆՋԱԼ – եւ թէ վասն  այնր որ տրտնջայ եղբայրն, նա կու հրամայէ աւրէնքս` որ 

զնորա գործն ի յայն տրտնջաւղն տան` որ այնէ – 73. 

ՏՖՆԴԵԼ – Եւ տըֆնդէ սուրբ ժողովն մեծ կապանաւք, որ դեռ ոչ զեռսուն տարին 

մարդն չէ լցել` նա երէց չայնեն – 63. 

  

  

                                                                  Ր 

  

  

ՐԱԲՈՒՆԱՊԵՏ -  Եթէ եկեղեցականք լինին` նա նոյնպէս ըստ կարգի դատվին ... 

Եպիսկոպոսք ի կաթուղիկոսաց ... վարդապետք իյրաբունապետաց եւ յիրենց 

հրամանք տուաւղաց: - 83. 

  

  

  

                                             Ց 

  

  

  

Ց  -  նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն – 103. 
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ՑԱԾ - որ թէ ի ցած եպիսկոպոսացն լինի հիլայածն, նա արհիեպիսկոպոսն ժողվէ 

զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն` եւ 

փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. ապա ըստ ինքն ի վայր հայր յայլ ցածերն եւ 

փառք տայ Աստուծոյ ու զիրն, որ ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի: - 

65. Եւ այլք հայն ցեղ ամէն մէկ գիրն  դատեն` յիրենց դարպասն  զիրենց ճորտերն, 

ըստ իւրաքանչիւր կերպի. եւ զայլ  ցած հեծելվորքն` այլ վերցածքն որ ազատ կոչին 

– 82. Եւ այլ ցած շինականք` հեծելվորք ամէն մէկ զիրն կարեն դատել – 83. 

ՑԱԾՈՒԹԻՒՆ – զի չէ պատեհ որ յորդոց թագաւորի ի ցածութիւն ընկնին: - 7. 

ՑԱՅԹԵԼ – զի Աստուծոյ արեգակն հայնց կուցայթէ ի նորա վերայ զէդ ի քո, ու այն է 

իր յոյսն ու ապրանքն: - 158. 

ՑԱՄԱՔ – Եւ թէ ձուկն որսայ` նոյնն է` ի տասնէն զմէկն տայ` զէդ զցամաքոյն 

որսն: - 17. 

ՑԱՍՈՒՄՆ -  Ապա թէ ոչ` որ ի դատաստանընկնի` նա տայ իրաւունքն դարձնել 

զուխն եւ ըմպել զբաժակն, զոր ինք ընկերին խնցոյց, հայնց ցասմամբ, զինչ այն 

ուժն արժենայ, զոր արել լինայ – 162. 

ՑԱՒ -  Եւ թէ յառաջ լինայ ցաւտ դիպել ... նա ի ծնաւղքն դառնայ – 85. Եւ թէ ցաւ ինչ 

կենայ` նա ջանան դեղերով: - 89. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի իցաւոց և 

հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ տայ իր զիւր պետքն  քանի որ ապրի – 102.  զի 

անընկմահն ի բազումս բաժնին. են, որ ի խելք են, ու իրենց կամաւ կու մեռնին ... եւ 

են որ ի յիրենց խելացն ի դուրս վասն ցաւոց – 115. եւ է որ չգիտէ եւ չճանչէ զցաւն ու 

այնով սպաննէ – 153. եւ այսպիսի պատճառնիս շատ են, որ շատ ազգ ցաւեր 

խառնեն – 153. որ յինք կամ յիր մարդիքն գայ  այն ցաւն – 167. Ապա թէ ծախես, ու 

այդ լինի ցաւն  առ այն գնաւղն` նա իրաւնաւք ի տէրն ձգէ, ու զիր գինն առնու – 

167. 

ՑԱՒԱԳԱՐ -  Վասն ցաւագար կնոջ – 102. 

ՑԵՂ -  Եւ թէ վասն անհաւտութեան չէ մեռել հայրն ի պարոնէն, ապա լուկ վասն 

իրաց բարկութեան կամ այլ ցեղ մեղանաց, նա ոչ ի հետ ծնած որդիքն չկորսնեն: - 

15.  Ապա անճարակ բաժին հասնի երկրին տիրոջն, զինչ ցեղ որ կարենան 

հաշտել` որ երկուքն լինին շահած: - 16. ապա թէ մշակ կենայ  կամ այլ ցեղ 

վարձվոր կամ հռոքվոր, նա չտան իր` քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. Ապա 

թէ այլ ցեղ լինի` նա ամբարտաւանութիւն է եւ տգիտութիւն – 26. Բայց ինչ ասեմ 

ես` ու  կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ /ծն. տեղ/ գրել  քան որ յաւրինակն գտայ – 27.  ու 

զընդանով եւ այլ ցեղչարչարանաւք տանջեն – 54. Բայց թէ երէցն անպատեհ իրք 

ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա  եպիսկոպոսն եւ դատաւորք եկեղեցոյն  արգելեն 

զժողովուրդն եւ զժամն մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն աժենայ: - 55. 

Ապա աշխարհականքն կարեն զինչ ցեղ որ եկեղեցին սահմանէ: - 63. Եթէ ոք ընդ 

անգէտս հաղորդի անսուրբ, նա պատեհ է  տեսնուլ զմարդն` թէ ինչ մարդ է եւ կամ 

յինչ հասակի, խեւ է թէ խելաւք որ հաքրեց ու արար վասն պղծութեան, թէ չգիտէր, 
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թէ յահուէ, թէ  զինչ ցեղ էր: - 74. Եւ կու կապէ աւրէնքս, որ ի կապալ չհանէ կամ ի 

յայտ ցեղ իրք եկեղեցին կամ դարպասն – 80. Բայց` զինչ ցեղ եւ է,  արեան 

պարտական է –94. Բայց` զինչ ցեղ եւ է` զեկեղեցոյն քաւութիւնն առնուլ պիտի – 

94. Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ` մահադեղով կամ կախարդութեամբ կամ զինչ 

ցեղ ու լինի ... նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ 

քաւութիւն է դրել – 95. բայց  զինչ ցեղ ու է, երբ գայ` նա զիր կինն անսղալ առնու – 

106. Ապա ի դուրս կարես գրաւկնել զինքն զինչ ցեղ ուզես – 116. եւ զվճարն 

ընկերաւք եւ վկայաւք տայ ի պոմանն` զինչ  ցեղ զուժն ու  զելումուտն տեսնուն 

զմեղվացն: - 123. Եթէ կնկով լինի մտել` նա կնկով ելնէ եւ որդովք. եւ թէ ինքն մէն` 

զինչ ցեղ գնվել է: - 132. Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն 

աղէկ թէ վասն է՞ր արար` չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ – 135. կամ 

զինչ ցեղոր լսէ դատաւորն յերկուքէն  եւ ի վկայից ու ի դրացներոյն, եւ ըղորդ 

զիրաւունք անաչառ այնէ: - 136. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զայն ցեղն  երկու ազգ 

պիտի դատել –141. որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ  

կամ սպանանէ – 143. Բայց տեսնուլ պիտի` թէ ի՞նչ ցեղ էր յուղարկելն` ինքն 

յաւժարեցաւ ի գնալն, եւ թէ ի կահրա յուղարկեցաւ: - 151.  որ մահ լինի զինչ ցեղ ու 

է – 154. Եթէ ուրդի, որ մարդ իր կամաւք կրակ ձգէ` նա պատեհ է տեսնուլ, թէ ի 

խալտնաց  կամ ի խումրութենէ է լել` կամ հարբած լինայ` նա այն այլ ցեղ է – 159.  

եւ զինչ ցեղ սովորութիւն լինի երկրին եւ պահ տալոյն պոմըննին` նա ի այնոր 

վերա /ծն. վերայ/ երթայ դատաստանն: - 160. պատեհ է որ աղէկ իմանան 

զպատճառն, եւ զտալն ու զյուղարկելն եւ թէ ինչ ցեղ էր, արտորանաւք էր, ու 

զհեծնաւղին գնացքն եւ զվարելն թէ յոր  չաք էր, կամ թէ ինչ ցեղ վնասեցաւ կամ 

պատռեցաւ – 165. 

ՑԵՑ -  Եւ թէ իցեցէ կամ այլ կերչաց լինայ ի պահ տվածն` վասն յիմելոյ` նա վճարել 

կու հրամայէ իրաւունքս զպատեհն – 147. 

ՑԻՒ – Կու հրամայէ աւրէնքս` որ ով նոր տուն շինէ` նա բոլոր ցըւիցն /ծն. ցըւեցն/  

պսակ դնէ, որ մարդ ընդ տան երդն ի վայր չընկնի ու մեռնի – 158. 

ՑՂԲԵՂ – ապա թէ ընդ ցղբեղ դնելոյ լինայ գողնալ տված` նա ի լման վճարէ: - 147. 

ՑՂԲԵՂՈՒԹԻՒՆ – նա զայն երդումն ըղորդ երդնու` որ ոչ ի տուր է տվել, եւ ոչ իր 

կամաւք է կոտրվել, եւ ոչ ընդ իր ցղբեղութենէ է լել` նա չտայ վճար: - 160. 

ՑՆԴԵԼ – եւ այսով մեծ հերձուած եւ կռիւ ածին ի միութիւնն. եւ քակտեալ ցնդեցին 

զմեզ: - 40. 

ՑՈՐԵԿ – բայց թէ ցորեկ լինի` նա զկէսն վճարէ – 137. 

ՑՈՐԵՆ – երեցնոյ բաժինն` ի մատղէն զինչ եւ լինի` աջ էրին ու  երբուծնէ եւ 

խախցոցն, ու իցորենէն եւ ի գինոյն տասնակ – 76. Բայց աղունին վատութեան 

պատճառն էլ պիտի տեսնուլ վասն գիճութեան ցորենոյն /ծն. ցորենին/ եւ այլ իրվոյ 

զոր լինի ի հացն: - 171. 
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ՑՈՒԼ – Վասն կնոջ` որ ցուլն ի խէչն գտվի  ու սպանվի – 94. Բայց ի մարմնաւորն 

այս է, որ թէ ոք զկինն եւ զցուլն ի յիր տուն խէչ իրար գտնու, ու սպաննէ` նա 

անդատապարտ է ի դարպսէ – 94. Կին որ զայրն դեղէ կամ ցլու  սպանել տայ – 95. 

Ապա թէ կին զայրիկն սպաննէ` մահադեղով կամ կախարդութեամբ ... եւ կամ թէ 

ցլու տայ սպաննել` նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու կամատ 

քաւութիւն է դրել – 95. Եթէ ումեք կին ի բոզութեան բռնվի, եւ կամ մարդ ցուլ առ 

ինքն` նա պատեհ է ստուգութեամբ քննել զճշմարիտն` թէ կինն զցուլն է հարկել ու 

խաբել, թէ ցուլն զկինն: - 96. Եւ թէ ցուլն զկինն լինի խաբել ու բերել ի յայլոց տուն` 

նա յայս տեղս աւրենքս դժար սաստ է հրամայէլ – 96. Ապա թէ կինն լինի խաբել 

զցուլն` նա խրատն ու մեծ տուժանք ի կնկանն դեհն է – 96. 

ՑՈՒՑՆԵԼ – եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ – 61. Թագաւորքն 

յԱստուծոյ են կարգած, որպէս Իսրայէլի, Աստուած ցուցնէր ի ձեռն մարգարէից 

աւծութեան – 81. Բայց թէ յերմկէն ելաւ ի դուրս`  նա զգեղն վկայեցնէ, ու նշան 

ցուցնէ տիրոջն, նա ազտի: - 160. 

  

  

  

                                                                  Փ 

  

  

  

ՓԱԹԹԵԼ -  Եթէ ոք զմարդոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած … նա զէդ իր 

անձինն է պատեհ սրտացաւել ու խալսել զինք: - 163. 

ՓԱԹԹՎԵԼ – Վասն որ անսուն փաթըթվի ընդ չվան – 163. 

ՓԱԽՉԵԼ - որ փախչին եւ փրկին ի չարագործութենէ եւ ի  հերծուածաւղաց: - 39. 

Վասն կնոջ որ թողու զայրն ու  փախչի – 105. Կին` որ առանց եկեցեցւոյ եւ առանց 

հրամանաց եւ մեծ պատճառանաց, որ հաւնեցնէ  զդատաւորն, թողու զայրն ու 

փախչի` նա իրաւունք է, որ բռնեն զինք եւ ի յիր այրիկն տան – 105. որ փախաւ` ի 

հարկից տեղ գնաց առ իր ազգ – 105. Ապա երբ փախաւ` թէ բոզցել լինայ, եւ կենայ 

յայրկանն ի վերայ այլ պատճառ` նա հաշտեցնելն է կամ բաժնելն – 106. Եւ թէ 

ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի` նա մի' մատներ զինք – 134.  Վասն որ պառիկոսն 

փախչի յիր պարոնէն –134. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ` պառիկոս փախչի յիր 

պարոնէն` նա քանի այն պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ  զինք պարոնն – 134. 

Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ վնասի` նա զկէսն 

վճարէ անաւրէնն – 157. 

ՓԱԿԵԼ -  Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ  դուռն փակէ կամ 

զժամն խափանէ – 47. Եւ զայս ի սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին սահմանն էլ տգնուս 

փակած – 62. Եթէ ոք զմարսոյ անասուն տեսնու ի չվան փաթըթած կամ  ուրեք 
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փակած կամ ընկած կամ կոտրած` նա զէդ իր անձինն է պատեհ սրտացաւել ու 

խալսել զինք: - 163. 

ՓԱԿԵՂ – Ուննան նոյնպէս սքեմ, եւ փակեղ ի գլխին, եւ կրկնապատ գաւտի: - 69. 

ՓԱԿՉԵԼ – եւ թէ փակչի ի ծառն ու ի հետ ժամանակի ընկնի ու սպաննէ զմարդ … 

նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

ՓԱՅՏ – Ապա  վայրի պտուղքն ի ծառոցանցն երկրին` շինականացն է …  Սոյնպէս 

եւ շինոյ փայտն եւ արաւտի խոտն ու ընձելոյն: - 16. Եւ թէ յայս ժառանգաւորաց 

եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր  կամ ընդ աշխարհական կռիւ այնէ ու փայտով 

քշտէ … նա առնուն զկարգն եւ ի  դարպասն տան զինք – 21. Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ 

ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ հետեւողացն, թէ՞ ընդ 

եկեղեցւոյն քարն կամ ընդ փայտն: - 40. Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան աւր մի 

մէն, ու ապա տանին թաղեն – 146. Եւ թէ մարդ փայտ կենայ ու կոտրէ, նա փրթի 

կացինն ու դիպի եւ մարդ սպաննէ. եւ թէ փայտ կամ քար գլէ, նա գայ  դիպի ու 

սպաննէ … նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

ՓԱՌԱՒՈՐԵԼ –  զի կամեցաւ զայնոք փառաւորել: - 65. 

ՓԱՌՔ -  ապա ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն եւ փառքտայ Աստուծոյ ու զիրն, 

որ ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի: - 65. 

ՓԱՌՔ ՏԱԼ – ապա ըստ ինքն ի վայր հայի յայլ ցածերն եւ փառք տայ Աստուծոյ ու 

զիրն, որ ունի իրեն հերիք այնէ եւ իր մեծին հնազանդի:- 65. 

ՓԱՐԵԼ – Ապա թէ  եկեղեցական լինի, նա ընդ սուրբ եւ առաքինի կարգաւորացն 

դասն փարի  /ծն. փարիլ/ - 64. 

ՓԱՒՇԱՄՆԵԼ – Եւ ո՞վ գիտէ` թէ փաւշամնի այրն ու գայ, նա թէ կամենայ կինն, նա 

շատ դատաստան ու իրաւունք կարէ ուննալ ի յիր վերայ, որ անարգեց զպսակն եւ 

կոխեց: - 91. Ապա թէ ազգ մի լինի` որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ 

կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու  կարէ յորդորէ զինք` որ դառնայ յըղորդն, ու շահի 

զինքն – 93. ու երեք տարի  ապաշխարէ փաւշամնածն – 104. եւ այրն չէ 

փաւշամնած`  նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 104. Զինչ փաւշամնելոյ զրոյց կայ` 

թող առջեւ հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի. զի` թէ  մտեն ու յետոյ 

փաւշամնին նա այլ չկարեն ամուսնանալ – 104. Եւ թէ փաւշամնի` ու այլվայ 

դառնայ ծառայն առ իր տէրն ու ասէ թէ` տուր զիմ կնիկն ու զտղայքն` նա 

եկեղեցւոյն վկայութեամբ կարէ զինք ծառայ ուննալ մշտնջենաւոր ինչվի մահն: - 

132.    տե'ս նաև    ՓԱՒՇՄԱՆԵԼ 

ՓԱՒՇԱՄՆԻԼ – ու  ի հետ Ժ աւուրն, երբ զգինն վճարէ` նա ի հաւն այլ փաւշամնիլ 

չկայ բնաւ: - 125. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք վկայաւք եւ 

հաստատէ թղթով` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ ծախաւղն – 125. 

ՓԱՒՇԱՄՆՉԷՔ -  Ապա թէ ընդ  այլ ոք լինայ խնամէխաւսած աղչիկն` նա ծնաւղքն 

զնորա փաւշամնչէքն տան, եւ լմնցնեն զնրա պոմանն: - 102. 
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ՓԱՒՇՄԱՆԵԼ – Եւ թէ ոք գայ եղբայրութիւն եւ փաւշմանի, նա կարէ այլվայ առնուլ 

զիր իրքն ու ելնել – 72. որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու 

չփաւշմանի ... նա կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156. 

ՓԵՍԱՅ – նա յառաջ պատեհ է որ կնկան ազգն բերեն զայն փեսայն – 92.  Բայց թէ 

կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ /ծն. տունփեսայ/ լինի առած ի տունն` նա փեսայն իր 

կնովն որդոյ տեղն ունին – 108.  Եւ թէ որդիք կենայ դստերացն, կամ զինչ ու լինին` 

փեսայ կամ այլոք, որք` ի դուրս են ի հաւրն սերմէն` նա այնոնք ժառանգ  ոչ լինին 

– 109. 

ՓԵՏԵԼ – Ապա թէ աւագ ու կրտսեր լինին, նա վասն այնոր որ իրապիսի մարդ չէր 

ու լրբեցաւ` նա զնորա մազն տալփետել` ու շատ առնուն զտուգանքն: - 18. 

ՓԹԵԼ – Եւ այլ ցած  շինականք` հեծելվորք ամէն մէկ զիրն կարեն դատել, նոյնպէս 

եւ զխրատելն եւ զվարել ... ապա հայրենէ փթել /ծն. հայրենի տփել/  չկարեն առանց 

պարոնին: - 83. 

ՓԹՐԵԼ – նա թէ ընդ վատ լինելոյ կամ վատ թրծելոյ փթրի` նա վճարէ ծախաւղն 

զկարասի գինն եւ զգինոյն կէսն: - 124. 

ՓԻԲԷ – Բայց այս այն է, զոր գրել է առաքեալն` թէ յանձն առնեմ ձեզ զՓիբէ` քոյր 

մեր` որ է սպասաւոր եկեղեցւոյն: - 67. 

ՓԻՐԻՍԿՈՊՈՍ -  Եւ եպիսկոպոսունքն հետ  այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ 

քաղաքն եւ ի թէմն փնտռեն եւ ըղորդեն. եւ փիրիսկոպոսներն /ծն. 

փիրիսկոպոսերն/ յամէն ժամ  ամէն մէկ զիր վիճակն: - 37.  Վասն փիրիսկոպոսաց 

– 47. Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն 

խափանէ – 47. Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք  իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի 

հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ. թե չիք, քակվի շէնքն եւ կամ 

փիրիսկոպոսովն լինի ի  պակասութիւնն: - 56. Վասն փիրիսկոպոսաց աստիճանի 

–64. Եւ Է դասք եպիսկոպոսք են, որ կոչին փիրիսկոպոսք` գլխաւորք 

սարկաւագաց– 67. 

ՓԻՐԻՍԿՈՊՈՍՈՒԹԻՒՆ  -  Եւ փիրիսկոպոսութիւնն Բ ազգն են` մէկն 

ձեռնադրված է ու մէկայլն ոչ – 56. Փիրիսկոպոսութեան աստիճանն այս է, որ զէդ 

զեօթանասունքն որ առաքելոցն էին աշակերտք` նա նոյն աւրինակովն եւ դոքա 

եպիսկոպոսին են: - 64. 

ՓՆԴՌԱՒՂՈՒԹԻՒՆ -  եւ ի յայտ տեղդ մեծ փնդռաւղութիւն պիտի – 97. 

ՓՆԴՌԵԼ    -     Տե'ս    ՓՆՏՌԵԼ 

ՓՆԹԻ – Վասն փնթի կնկանն – 98. եւ հայնց անբժշկելի փնթի /ծն. բնթընթի/ կին 

առնու` որ  չկենայ ճար որ ի հուն ելնէ – 98. Ու թէ այս փնթոյս /ծն.փնթնթոյս/ ու 

անսգամիս արձագելն վասն այնոր է սահմանած արձանագրով, որ ամէն ազգ 

պատճառանաց դատաստան կարէ ոք  տանել կնկանն` ապա այս երկու 

պատճառնով բնաւ չկարէ:99. 
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ՓՆՏՌԵԼ, ՓՆԴՌԵԼ -  Բայց տեսնուլ պիտի եւ փնտռել /ծն. փնդռել/ եւ իմանալ 

զմտնելոյն, որպէսն ի վարձն ու ի ամէն կերպ: - 18. նա զզարկն փնտռեն /ծն. 

փնդռեն/ ու տեսնուն – 22. Եւ թէ կաթողիկոսն փնտռէ` թէ սուտ ելնէ անկեալն ի 

կարգէն ու եպիսկոպոսն իրաւ լինի, նա տուժեն զինքն զնդանով որ ապաշխարէ – 

28.  եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29.  ու փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. 

Բայց դատաւորին պարտ է փնտռել ըղորդութեամբ եւ ընտրել զակամայ 

սպաննութիւն: - 32. Եւ եպիսկոպոսունքն հետ այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ 

քաղաքն եւ ի  թէմն փնտռեն եւ ըղորդեն – 37.  Ապա յայդ տեղդ պատեհ է, որ  

եկեղեցին աղէկ տեսնու եւ փնտռէ – 48. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ 

քահանայութիւն կու այնէ` նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ 

վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: - 54.  Եւ թէ ի հեռու տեղաց լինայ` նա յուղարկեն  

երեք եպիսկոպոսունք որ  երթան փնդռեն յիր վերայ – 58. փնդռեցի /ծն.փնդռել/  

յերեսուն գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ յերեւան  է – 61. զի ես Սմբատ սպարապետս 

փնդռեցի ի կանոնքն եւ գտայ – 62. Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն 

արի կենաց եւ փնտռէ /ծն. փնդռէ/ ի վերայ քահանայիցն եւ սարկաւագացն – 62. Եւ 

թէ ատեցվոր լինին մէկումէկն` անմեղանք` առանց բոզութեան` նա պատեհ է 

յերկար ժամանակ փնտռել /ծն. փնդռել/  - 87. զի ինչվի յեօթն տարին կարեն փնդռել 

ազգականքն – 123. Բայց թէ ընդ ծուլութենէ չփնտռէ /ծն. չփնդռէ/ գնաւղն զիրքն, եւ 

ի ծալն կենայ աւերն` նա գնաւղին է – 126. Եթէ ոք մարդոյ իրք տայ ի պահ, ու 

գողնվի` նա տեսնուլ պիտի թէ կայ իր գողցած իրք ի հետն թէ ոչ, եւ երդմամբ  

փնտռեն /ծն. փնդռեն/ -136. նա թող երկուքն զգողն փնտռեն /ծն.փնդռեն/, ինչուր 

գտնուն – 136. նա համբերութիւն տայ, որ զգողն փնտռէ /ծն.փնդռէ/ - 136. նա 

պատեհ է որ մանտր փնտռէ /ծն.փնդռէ/  դատաւորն եւ զճշմարիտն իմանայ – 147.  

Եւ յայս ամէնիս վերայ փնդռել պիտի եւ ճշմարտել – 154.  Բայց աղէկ պիտի 

տեսնուլ ու փնտռելվկայաւք – 169. 

ՓՆՏՌՈՂՈՒԹԻՒՆ – Վասն փնտռողութեան, որ առնէ եպիսկոպոսն 

եկեղեցականաց – 62. 

ՓՆՏՌՈՒՄՆ – Բայց դատաւորն եւ եկեղեցին շատ փնտռումն պատեհ է, որ  այնեն 

– 33. 

ՓՈԹՈՐԿԵՑՆԵԼ -  եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի կապ  կամ ի փոս, կամ ի յայլ տեղ 

փոթորկեցնէ – 165. 

ՓՈԽ – Կու հրամայէ Մովսէս Աստուծոյ բերանով թէ` մարդ որ զիր ընկերն խաբէ ու 

զարատ իրքն ընդ աղէկին ծախէ` նա անիծածէ, ու  դառնայ վաճառն եւ փոխն: - 

126. Վասն  որ դրամ տայ իփոխ վաշխով – 161. Եթէ ոքիփոխտայ` նա վաշխ չէ 

պատեհ որ  առնու – զի Աստուած է հրամել յաւրէնս – մանաւանդ ի փոխ 

առնաւղին որդեցն – 161. 
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ՓՈԽԱՆ – վասն զի թէ մարդ զոք մի աւտար առանց դատախազութեան սպաննէ` 

նա զինք նորա փոխան չարամահ կու այնեն – 95. Ապա թէ մարդ սպաննէ` նա տայ 

զարեան գին, կամ զինք սպաննեն նորայ փոխան– 137. 

ՓՈԽԱՆԱԿ – որ հանգչի այն ուխտն եւ չլինի փոխանակ ուխտի անհանգստութեան 

տեղի: - 79. եւ Քրիստոս զհինն ի նորս վերանորոգեց,  թէ մի' առնէք ումեք, չար 

փոխանակ /ծն. փոխունակ/  չարի: - 144. 

ՓՈԽԵԼ – Եւ ես բազում աշխատութեամբ փոխեցի զսա ի հին  եւ ի  դժւարաբառ եւ 

յանհասկընալի գրոց ի մեր հեշտալուր եւ ի սովորական  բառս – 4. եւ ձեռաւք 

իմովք աշխատեցայ եւ փոխեցի զսա ի չար եւ ի դառն ժամանակի: - 4. որ վասն 

կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 30.  Եւ թէ Յոհաննէս 

աւետարանչին Աթոռն ի  ի Յեփեսոսէ ու ի Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի 

դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ` նա չէ թէ վասն կաթողիկոսութեան 

պատճառանաց փոխեցաւ, քանց որ երկու հարկիքն մեկ եղան: - 57. Յուստիանոս 

կայսրն կամեցաւ ... զՅովհաննէս աւետարանչին զմեծ պատրիարքութեան աթոռն ի 

յԵփեսոսէ ի Կոստանդինուպաւլիս փոխել եւ անդ հաստատել – 65.  Եւ չէ պատեհ 

զհայր վանացն փոխել, քաւէլ քանց մեծ պատճառի` որ խալապայ այնէ հայրն, նա 

փոխեն զինք – 72.  եւ դեռ պատեհ է, որ խրատ տալով յանդիմանեն, եւ ապա` թէ 

չլսէ` նա փոխեն: - 72.  նա կարէ փոխել զձեռնտվածն – 104. 

ՓՈԽԻԼ - զի թէպէտ եւ բժիշկքն ի պատահմանէ ասեն փոխիլ, բայց ի սերմէ է 

ճշմարիտն, ու չպիտի զառողջ սերմն` որ ի հաւրէ լինի մնացել` ի յախտաժէտն 

խառնել եւ աւերել զմարդկութեանն ազգս: - 107. 

ՓՈՂ -  եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ` նա խրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ, ու թէ 

չլաւնայ` նա յեկեղեցոյ մտոցն իրեն փող մի չտան – 35. նա կու հրամայէ որ ինչվի 

յետի փողն ի յետ տան, նա եւ ըստ արժանեացն դատիլ – 77. 

ՓՈՂՈՑ – եւ ելնէ ի փողոցն ընդ մարդ դիպի – 32. 

ՓՈՅԹ – եւ ի լմանն այս է, որ սպրկիկ անփոյթ լինի այրել, եւ կէս այն է, որ միջակ 

լինի փոյթն եւ յանփոյթն: - 173. 

ՓՈՇԻՄԱՆ - և Գ տարի ապաշխարէ փոշիմանեն և որ չէ փոշիմնացած, նա կարէ 

ամուսնանալ անահ: - 102. 

ՓՈՇԻՄՆԱՆԱԼ - և որ չէփոշիմնացած, նա կարէ ամուսնանալ անահ: - 102. 

ՓՈՍ -  եւ նա տանի ի ջուր, կամ ի կապ կամ ի փոս – 165. 

ՓՈՐ – Եթէ յայգի մտես` որ քո չէ` նա դու փորովդ կեր, քեզ հալալ է: - 164. 

ՓՈՐՁԵԼ -  ու զիր անձն փորձեն /ծն. փորձէ/, ու ապա այնեն: - 63. Բայց ըղորդ 

գրաստնոյ վաճառն այս է, որ եաւթն աւր փորձէ, թէ  հաճի` նա իր է անդարձ, եւ թէ 

ոչ` նա ի յետ տայ: - 121. Եւ եզին որ լինի վաճառ` նա նոյնպէս եւ այս վկայաւք եւ 

պոմնով պատեհ է որ լինի, որ տանի փորձէ ի լուծ` ի արաւր` ի սայլ – 121. Նոյնպէս 

եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ` նա դառնայ յեաւթն աւուրն փորձէն /ծն. 
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փորձն/  եւ ի պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. Թէ ի գարուն լինի ծախն` նա քսան 

աւր փորձէ գնաւղն – 123. 

ՓՈՓՈԽԵԼ – եւ ոչ ի սահմանաց թեմերոց իշխէ ոք փոփոխել բնաւ առանց 

կաթողիկոսի – 30. 

ՓՈՔՐ – Հարկ է` փոքրի շատէ յաղագս վանականաց գրել – 36. Եւ այս ի վերայ 

ամենայն ազգ եկեղեցականի յիշվի` ի մեծ եւ ի փոքր: -36. եւ չէ պարտ կարծել. թէ 

փոքր գնով ենք գնած – 39. Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ ... փոքրիշատէ` 

իր եկեղեցոյն տայ – 45. Ապա թէ տառապեալ լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն 

բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ խաւսել` թե փոքր է  կամ նուազ կամ քիչ – 55. Բայց մեծ 

իշխանք եւ փոքունքն եւ իմաստունք բնակիչք աշխարհին պարտին յորդորել միշտ 

զթագաւորն եւ իրենք զիրար` ի յայս ուղիղ սահմանյս պահելն: - 128. 

ՓՈՔՐ Ի ՇԱՏԷ   -     Տե'ս   ՓՈՔՐ 

ՓՐԹԵԼ -  Եւ թէ մարդ փայտ կենայ ու կոտրէ, նա փրթի /ծն. փրթչի/  կացինն ու 

դիպի եւ մարդ սպաննէ ... նա այս ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 154. 

Ապա թէ յանկասկած փրթի /ծն. փրթչի/, եւ ի փախչելն դիպի եւ մեռանի կամ 

վնասի` նա զկէսն վճարէ անաւրէնն – 157. Նոյնպէս եւ թէ ոք գրաստ գտնու 

փրթած` նա պատեհ է բռնել, ու չառնուլ վարձ – 163. 

ՓՐԹՈՒՄՆ – Եթէ ոք կին ուննայ, ու չկարէ ի հետն այրկութիւն այնել` նա չէ 

պատեհ որ կինն զինք ի փրթման թողու – 101. թէ ու սիրով լինի վնասն` նա դեռ չէ 

պատեհ ի փրթման թողուլ – 158. 

ՓՐԹՈՒՑԵԼ – Բայց թէ արծաւղ չկենայ դրած, լաւկ փրթուցած լինայ /ծն. լինի/ ու 

այնէ վնաս` նա անսնոյ տէրն վճարէ զվզենն եւ զդարպսուն հնկակն: - 167. 

ՓՐԿԵԼ – որ փախչին եւ փրկին ի չարագործութենէ եւ ի  հերծուածաւղաց: - 39. նա 

փրկեցաւ ի մահվանէ: - 161. 

ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ – որ յորդորէ զամէնէսեան զիրենք եւ անուշացնէ անուշ պաշտելով 

եւ ամեն ազգ հնարօք յիւրենց հոգւոյն փրկութիւն – 38. որ լնուն զեկեղեցիս 

միաբանութեամբ եւ սիրով ի փրկութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ: - 40. Եւ թէ վասն 

փրկութեան աշխարհի կամենան զթագաւորն խրատել կամ մեռցնել` նա չկարեն 

իշխանքն – 81. 

ՓՔՈՏ – Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ  երեք վկայից առջեւ 

լինի հաստատած, որ չլինի գողունի` կամ ի հնոյ կաղ` կամ փըքոտ /ծն. փաքոտ/  - 

121. 
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ՔԱԿԵԼ -  զայս միութիւնս կուքակեն ու կու այլայլեն – 40.  Բայց թէ խղճայ 

եպիսկոպոսն ի քակելն` նա կարաւղ է: - 56. Եւ թէ եկեղեցւոյ կամ ի տանէ քար 

ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա` թէ տուն լինի` քակեն զինք – 78. խողրարծ պիտի 

դնել, կամ զմաւտակայ շինութիւնն քակել – 169. 

ՔԱԿՎԵԼ – Չկայ հրաման յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց եպիսկոպոսի եկեղեցի 

հիմնարկել, եւ ոչ յաւեր եկեղեցու քար առնուլ. թե  չիք, քակվի շէնքն – 56. 

ՔԱԿՏԵԼ – եւ քակտեալ ցնդեցին զմեզ: - 40.  նա ապա զմեզ  քրիստոնէքս ի մեր 

հաւրէն եւ ի մաւրէն կուքակտեն – 40. զի երբ յիրացմէ կուքակտեն /ծն. քակտինք/  ̀

նա ու ի նացմէ  կուքակտինք – 40. ամէն քակտելոյս /ծն. քակտիլոյն/ պատճառն ի 

յառաջնորդացն եկեղեցոյն է լել եւ ի թագաւորացն – 42. 

ՔԱՀԱՆԱՅ – Վասն որ չլինի քահանայ եւ զինք քահանայ երեւցնէ – 19.  Եթէ ոք` որ 

չէ քահանայ աւծեալ ... առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական բաներոյ զինչ ու 

լինի` ծռութեամբ եւ լքաւով, նա թէ քահանայ չէ աւրհնած` նա զէդ աշխարհական 

դատեն զինք – 19. Վասն որ ոք զքահանայ ծեծէ եւ անարգէ – 19. Զքահանայ թէ ոք  

անարգէ կամ ծեծէ` նա զԱստուած կու անարգէ – 19.  այլ գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի 

հաւն առնուն իրենց քահանայից գիտելութեամբ:-30. Վասն քահանայից` որ 

չկարեն իրք սպաննել – 31. Հրամայած է յաւրինացն` որ ամենեւին չիշխ` քահանայ 

ոչ մարդ սպաննել եւ ոչ անասուն բնաւ: - 31. Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի կամ  ի 

վերայ պատի  քար դնէ` եւ ընկնի ու մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէ 

այնել: - 32. Վասն հպարտութեան եւ ամբարտաւանութեան քահանայից – 33. 

Քահանայի /ծն. քահանայքն/ չէ պատեհ, որ մեծ քսութեամբ եւ հպարտութեամբ եւ 

դիւական նախանձով երթան ընդ իրար – 33. եւ գլխաւոր քահանայիցն տան երկու 

բաժին եւ կէս, եւ այլ քահանայիցն ամէն մէկի  երկու  մասն – 34.  Եւ զայլ 

քահանայիցն եւ զժողովրդեան գալն ի ժամատեղն անսղալ  ի կարգի պահէ եւ 

սահմանէ – 35. եւ քահանայ որ ծոյլ կենայ` նա պրատէ եւ յանդիմանէ զինք Գ հետ – 

35. Եւ արդ, այս է սահման կարգած քահանայիցն – 36. Նոյնպէս այնէ եւ քահանայն, 

որ վասն մէկի մի աղալանաց զայլս չզրկէ: - 47. Փիրիսկոպոսն չունի իշխանութիւն 

որ եկեղեցւոյ դուռն փակէ կամ զժամն խափանէ. ապա զքահանայ կամ 

զժողովուրդ, որ  զեկեղեցւոյ հասն չտայ, նա կարէ այլոց տեսով բանադրել: - 47. 

Բայց թէ հաճութեամբ երէց  լինի որդեգիրն` ճանչած ի քահանայից ազգէ կամ ի 

յաղէկ ազգէ, որ բիճ չլինի, զի ամենեւին աւրէնքս չէ ի տալ որ բիճն երէց լինի – 49. 

Վասն քահանայից ազատութեան – 49. Կու հրամայէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ 

ոչ ժամուց առնու քահանայն` եւ ոչ հողադրամ: - 53. Վասն որ ոք զինք սուտ 

քահանայ անուանէ – 54. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ քահանայութիւն կու 

այնէ` նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: 

- 54.  զի երկու ամուսնութիւնն է ընդ երեք համարած քահանայից եւ իրենց 

հետեւողացն ի յայն գործն: - 61. թէ քահանայ, որ բոզնայ, նա Ժ  տարի 

ապաշխարելով եւ տրաւք թէ կենայ, նա ապա հաղորդելոյ կարէ արժանաւորել – 
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62. Եւ քահանայ որ դեկան  տայ վաշխով` վարվի յամէն եկեղեցոյն անսղալ: - 62. 

Եպիսկոպոսին պարտ է եւ պատշաճ, որ զամէն արի կենաց եւ փնտռէ ի վերայ 

քահանայիցն /ծն. քահանայից/ եւ սարկաւագացն – 62. Եւ Ե դասք են իրիցունքն եւ 

քահանայքն. քահանայքն ի քաղաքն կենան, եւ իրիցունքն ի գեղ եւ յագարակ – 66. 

եւ թէ հրամայէ քահանայն, նա եւ սարկաւագուհիք էլ կարեն  ձեռնադրել – 67. Եւ թէ 

ոք վասն աւեր եկեղեցւոյ շինման իրք տայ յաշխարհական  կամ ի քահանայ,  եւ նա 

չշինէ, նա առնու այլվայ զիր ինչքն եւ տայ յայլ ոք որ շինէ – 71.  Վասն որ 

զքահանայի տուն այլ ոք չգնէ – 75. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ զքահանայի տուն եւ 

զապրանք չայլ ոք ... քան թէ պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75.  նա պատեհ է որ 

ծառութրարն աղէկ ծառայէ, որ թէ  հեռու լինի ի Եւ թէ ի մաւտ` նա քահանայքն 

ծառայեն – 79.  Բայց վարդապետն չկարէ քահանայի կարգ առնուլ – 83. Կարէ 

աւրինաւք քահանայն մկրտել զյղի կին, որ թէ մահու կարիք կ - 99. Քահանայ` որ 

զայս այնէ որ անհասակաց պսակ այնէ ... նազկարգն կորսնէ: - 105. չէ պատեհ, որ 

իսկի մարդ զայդ այնէ, մանաւանդ քահանայ կամ եկեղեցական - 142.  Եւ թէ 

քահանայ լինի հարամոյն սպաննաւղն, նա վասն այնոր թէ ինք առջընդրեց ու 

եսպան զայն` որ  զինք կամէրսպանանել ու զայլքն սպանէլ էր` նա չկորսնէ 

զերիցութիւնն – 143. 

ՔԱՀԱՆԱՅԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ – եւ որ շնայ` նա ելած է իքահանայագործութենէ 

բնաւիմբ – 61. 

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ - նա թէ քահանայ չէ աւրհնած` նա զէդ աշխարհական դատեն 

զինք` երբ որ գտոր զքահանայական գործ կենայ ու այնէ: - 19. 

ՔԱՀԱՆԱՅԱՑՆԵԼ – Ու թէ լինի արժանի քահանայութեան, նա թող զինք ըղորդ  

քահանայացնէ – 54. 

ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹԻՒՆ – Եթէ ոք` որ չէ քահանայ աւծեալ եւ կամ արժանի 

քահանայութեան, եւ առաջնորդ այնէ ինք զինք եկեղեցական բաներոյ զինչ ու լինի` 

ծռութեամբ եւ լքաւով ... նա զէդ աշխարհական դատեն զինք – 19. եւ թէ այնէ 

ձեռնադրութիւն` նա չէ այն քահանայութիւնն ընդունած – 28. ապա 

զքահանայութեան գործն այլ չայնէ: - 32. նա սուրբ եւ արխանաւոր է 

քահանայութեան – 36. քահանայութեանն կամ ծխերոյն չկարէ դնել առանց 

եպիսկոպոսին կամացն եւ հրամանացն: - 49. Եթէ ոք որ չէ քահանայ, եւ սուտ 

քահանայութիւն կու այնէ` նա պատեհ է, որ բերէ զինք եպիսկոպոսն եւ 

վարդապետաւք փնտռէ հետ իր: - 54. Ու թէ լինի արժանի քահանայութեան, նա 

թող զինք ըղորդ քահանայացնէ – 54. եւ այլ ի քահանայութիւն չկարէ հասնիլ բնաւ: 

- 61. բայց ի քահանայութիւն ածել զինք բնավ չկայ ճարակ: - 61. եւ  զիւր 

քահանայութիւն /ծն. քահանայութիւնն/ այնէ – 143. 

ՔԱՂԱՔ -  Եւ թագաւորն մէն է` որ կարէ դեկան շինել` եւ քաղաք եւ բերդ` եւ մեծ 

գետոց կանդարայ` եւ հոգէտուն ի վերայ մեծ ճամփնի եւ կապննի երկրին: - 9. Եւ 

թէ քաղաք լինի սղարել եւ ի յառ ածել, նա երեք հետ պատեհ է որ ձենել տայ` թէ 
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եկէք ի հնազանդութիւն – 9. Ի քաղաքի եւ ի բերդի շէնք` պատեհ է որ ամէն երկիրն 

աւգնեն ամէն իրաւք, զի ամէնին է, եւ տեղոյն բնակիչքն ավելի: - 14. Յայտնի է, որ 

յառաջն եպիսկոպոսունքն կին ուննային եւ որդիք` եւ ի քաղաքս /ծն. քաղաք/  

կենային – 20. արհիեպիսկոպոսն ժողվէ զամէն զքաղքնոյն եպիսկոպոսունքն եւ 

զիշխանքն եւ զհարկեւոր տանուտէրքն` եւ փնտռեն ու ստուգեն զըղորդն – 29. Կու 

հրամայէ աւրէնքս `որ վասն  այնոր գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ 

չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն – 30. Եւ եպիսկոպոսունքն հետ 

այնոր ամէն մէկի ի յիր վիճակեալ քաղաքն /ծն. քաղաքս/ եւ ի թէմն փմտռեն եւ 

ըղորդեն – 37. Եւ բնաւ ոչ ի քաղաք եւ ոչ ի գեղ եկեղեցի առանց պարսպի որ լինի 

եկեղեցւոյն բոլոր ու դուռն ի վերայ` որ ի յեկեղեցին անսուրբ իրք չմերձենայ` 

չթողուն պրոպատիկէ աւազանովն: - 37. նոյնպէս ի քաղաք եւ ի գեղ զամէնն ի շուրջ 

գալով եւ զբանն Աստուծոյ ուսուցանելով եւ հաստատելով ի սէր եւ յերկեղն 

Աստուծոյ – 39. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու բաժնին, քան զվաներոյ եկեղեցիսն 

յաշխարհականացն` որ կու ասեն` թէ այլ է վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ 

գեղերոյն: - 42.Եւ թէ ի քաղաքն եպիսկոպոս կենայ, նա չէ պատեհ, որ քաղաքի /ծն. 

քաղքի/ երէցն առանց եպիսկոպոսին հրամանացն ժամ այնէ – 63.  Եւ երրորդ դասք 

եպիսկոպոսաց  որք են մետրապաւլիտք` բնակիչք քաղաքի – 65. քահանայքն ի 

քաղաքն /ծն. քաղաք/ կենան, եւ երիցունքն ի գեղ եւ  յագարակ – 66.  Եթէ ոք մի 

տուն տուն վաճառէ` ծախէ կամ  գնէ պարսպաւոր քաղաքի ընդ ներքնէ` նա յիր 

պոմանն թող լինի իր վճարն – 119.  Ու այն որ ի քաղաքի ներքսեւ է` կարէ 

համբերել տարի մի ու այլ աւելի: - 120. Պարտ է գիտենալ, որ զվաճառացն եւ 

զպազրնոյն սահմանն ի քաղաք եւ ի դուրս` պարոնութիւնն սահման է 

զիրաւունքին` զչափն եւ զկշիռն եւ զայլն յայսպիսեացս – 126. Մի' ժլատնալ տալ 

զտառպելաց վարձն ... կամ զայնոց որ իքաղաքացի քո բան բերես – 158.  Զսինաւռ 

լերանց եւ դաշտաց` քաղքնոյ եւ բերդերոյ` եւ զգեղերոյ /գրքում` զգերոյ/ դնել 

պիտի նշանով եւ գրով ամըրցնել – 170. 

ՔԱԶԱՔԱԿԱՆ – կու բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն իքաղաքականացն եւ յայլ ազգ 

աշխարհականացն – 40. 

ՔԱՂԵԼ – Նոյնպէս եւ աղն եւ բորակն ... դեղնախունկն եւ այլ այսպիսի իրք որ 

քաղելով լինի` գղթոր եւ մահլապ եւ այլն` նա իշխանացն է, որ իքաղաւղացն 

տասնակ առնուն եւ ի կապալ հանեն: - 16. Ապա վայրի պտուղքն ի ծառոցանցն 

երկրին` շինականացն է, որ քաղեն իրենց: - 16. Այլ թէ յայլ սինաւռկցաց քաղեն նա 

զտասնակն տան տեղոյն տիրոջն, եւ չկարեն տալքաղել առանց տեղոյն տիրոջոց 

հրամանացն: - 16. 

ՔԱՄԱՀՐԱՆՔ – Եւ թէ քամահրանք այնէ իր վարդապետին` նա զայն վարդապետն 

ողջացնէ թէ զղջայ: - 26. 

ՔԱՆ -  նա կարէ հայրն թագել զինք ի պոման` որ հետ իր մահուն չլինի ժառանգ 

աթոռոյն այն թագած դստերն որդիքն. քան /ծն.ապա/  զեղբաւր որդիսն դնեն 
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երկրին հաւատարիմքն յիրենց պարոնին աթոռն – 8. Քանզայլ ազգ մարդիկքն 

/գրքում` ազգմարդիկքն/ վարդապետքն հարկեւորած պիտին, զի հոգւոց բժիշկք են 

եւ եկեղեցւոյ հաստատութիւն: - 14. Բայց ինչ ասեմ ես` ու կու գրեմ, չկարցի այլ ցեղ  

գրել քանզոր յաւրինակն գտայ – 27. բայց կարճեցի քան կարգի – 27. զի այն որ մեծ է 

քանզմէկայլն` նա Աստուծոյ շնորհքն ընտրեաց ու մեծ արար զնա յեկեղեցին: - 33. 

Եւ ժողովուրդն չէ իրաւունք որ  ընտրեն` թէ ինայ երէցն լավ է քանզիսայ – 34. Եւ 

դեռ այն մէն չէ. քանզՀայոցս  այլ կու բաժնեն զվանաց եկեղեցիքն ի 

քաղաքականացն եւ յայլ ազգ աշխարհականացն – 40. Եւ ոչ եթէ զազգերոյս մէն կու 

բաժնին, քանզվաներոյ եկեղեցիսն յաշխարհականացն` որ կու ասեն` թէ այլ է 

վանացն եւ այլ է քաղաքացն եւ գեղերոյն: - 42. զորս թէ յառաջագոյն զայս գիտացել 

էին առաջինքն, նա չէին այրել վասն այս ահիս քան մէկ անուն: - 42.  եւ ի յայն 

աղքատացն եւ յաւտարացն ի պէտքն եւ ի  կարիքն դնեն զամէնն, հայնց որ իրենք 

չխեն այլ ուննալ, քանզիրենց քթեթն մէն: - 43. Եւ չէ այլ իրաւունք, որ տայ մեռելն` 

քանզիր հալաւն ու զպառկելիքն – 53. ուր երէց գտնուն` որ առնու, նա զկարգն 

առնուն, եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ, եւ զինչ որ ունի` նա առնու իրն 

հալալ.  զի լաւ դարպսուն է քան անհաւատին որդւոցն: - 54.  փնդռեցի յերեսուն 

գլուխն եւ գտի եւ տեսի որ յերեւան է, որ ամուսնանայ, աւելիքանզմէկն – 61.  Ապա 

զայս խրատ կու տայ` որ չնայի ոք ի յայնոք, որ քանզինք ի վեր լինան ու 

նախանձով չարի – 65.  Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր արար, որ ի մեծ ժողովն 

զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քանզամէնն ի վեր նստուցինէ վասն հարկիցն 

Քրիստոսի: - 65.  եւ կարէ այնել զայն, որ է ի վայր քանզդպիր եւ զերկու աստիճան 

եւ ապաշխարաւղք եւ կրաւնաւորք: - 66. Եւ թէ  երեւնայ որ կայ ոք յեղբարցն  որ 

շատ լինի հալծել ի վանքն ու ծառութիւն այրել քանզմէկայլն, նա թէ աւելի բաժին 

ուզենայ ... նա տան իր ու հաճեցնեն զինք յիր գործ – 73. Եւ թէ ընդ անգէտսն արար, 

նա հինգպատիկ կարգ քաշէ քանզարժանն: - 75. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ 

զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք ... քանթէ  պաշտաւնեալ եկեղեցոյ – 75. 

Ապա երէցն պարտ է որ երբ զայս  առնու` նա հերիք այնէ. ու այլ մարմնաւոր գործ 

չայնէ եւ այլ չգիտենայ յաշխարհի բանէն, քանզեկեղեցինն մէն եւ զժամն: - 76.  Կու 

հրամայէ աւրէնքս ... որ չիշխէ քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել` նա աւագ 

հինգշաբթի աւրն զատկի քանզհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. Եւ թէ 

դիւահար կինն այլ կանուխ տայ հրամանք այրկանն քանզեւթն  տարին, թէ` առ 

քեզ կին` նա ազատ է, կարէ առնուլ: - 85. ապա այն որ  զիր այրն սպաննէ` այլ զի՞նչ 

կրէ քանզչարաչար մահն արդար իրաւամբք: - 96. Կու հրամայէ աւրէնքս` պսակ որ 

տղայի լինի, որ  քանզտասնուհինգ տարին պակաս լինի` նա չէ ընդունած այն 

պսակն – 105. Ապա թէ թոռանց հայրն կենայ կամ մայրն` նա որդի եւ դուստր ի 

մաւտ է քանզթոռն ի ժառանգութիւն – 111. Եւ գիտել պարտ է, որ այլ հալալ կումաշ 

չկայ եւ ոչ մուտք` քանզայն, որ մարդ իր թրովն շահի յանաւրինաց ծեծ – 128. Եւ թէ 

ուրդի, որ ի խաղալն տղայք զիրար սպաննեն` նա պատեհ է տեսնուլ 
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զսպաննաւղին հասակն. թէ հայնց, որ  քանզտասնուերկու տարին ի վեր լինի` նա 

զէդ մարդասպան տուժեն զինքն – 139. Բայց չթողուն զինք ի փայտն քան աւր մի 

մէն, ու ապա տանին թաղեն – 146. Եւ այլ կու հրամայէ` որ զայնպիսին լաւ է որսալ 

ու վերցնել քան խաչ եւ աւետարան շալկել – 149. բայց ի հրամնաց ելածն եւ ընդ 

ախփրթութենէ պատահածն ու ընդ  այլ դեհ գնացածն քան ընդ որ պարոնն հրամէ` 

նա ի լման վճար պիտի այնէ: - 166.  Եւ գիտել պարտ է որ այս Գ իրքս որ ի 

պարոնաց եւ ի թագաւորաց  ի խնամքն եւ ի պահն կենայ առաւել քանզշէն գեղերն 

– 170. 

ՔԱՆ  Զ ...   -    Տե'ս   ՔԱՆ 

ՔԱՆ  ԹԷ   -     Տե'ս  ՔԱՆ 

ՔԱՆԻ – զի քանի որձ դասուն ժառանգքն բաւեն, նա իգացն խափանած է յաւրինաց 

– 8. Եւ տեսէք`  թէ քանի՞ պնդանք կայ հայրապետացն և այլ դատաւորաց 

եկեղեցոյն, որ վասն կաշառոյ չփոխեն զԱստուծոյ իրավունքն ի ծուռն: - 29. Եւ 

տեսէք թէ  սուրբ հայրն Սահակ քանի տարով յառաջ  ...  զգուշացոյց զմեզ եւ 

պնդեաց ... որ ամէն  ազգ երկիր իրենց հաշվնովն եւ ժմովն  իրենց տաւն կու այնեն 

– 41. նա համբերէ այրիկն քանի կարէ – 85. նա այրիկն չկարէ առնուլ այլ կին, քանի 

կենդանի կենայ այն  որ թողվաւ – 87.  ու այն կինն չկարէ առնուլ իր այլ այրիկ` 

քանի այն այրիկն կենդանի  կենայ: - 87. նա պարտի այրիկն, որ զիր ապրանքն տայ  

զայն կնկանն եւ զհագնելիքն` անսղալ քանի ապրի – 89. ու այրկանն կամաւք 

խրատվի կինն` քանի նորա ձետն աժենայ – 96. ապա ինքն այլ կին չկարէ առնուլ, 

քանի այն կինն ապրի: - 98. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ` պառիկոս փախչի յիր 

պարոնէն`  նա քանի այն պառիկոսն ապրի, նա կարէ առնուլ զինք պարոնն – 134. 

եւ յիմանան թէ  այն ծառն քանի արժենայ, եւ թէ որչաք պտուղ կու տայր ի տարոջն–

161. 

ՔԱՆԻ ՈՐ – Չկարէ եպիսկոպոս` քանի որ մեծ լինի` յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք 

առնուլ եւ զիր եկեղեցին զարդարել – 31. Եթէ ումեք կին գոդենայ կամ աւերի ի 

ցաւոց և հաշիւ առնե ընդ իրիկն, որ  տայ իր զիւր պետքն քանի որ ապրի – 102. 

ՔԱՆԻ ՈՒ – Ապա թէ ազգ մի լինի` որ փաւշամնի, նա պատեհ է, որ հաւատարիմ 

կինն ջանայ ի յետն, եւ քանի ու կարէ յորդորէ զինք` որ դառնայ յըղորդն, ու շահի 

զինքն – 93. 

ՔԱՆՑ – Եւ ճուր հանել ի գետոց ջրելոյ կամ ջաղցնոյ` չկարէ ոք  արգելուլ  կամ 

ասել թէ`  սինաւռս իմ է, մի' հանել ջուր. քանց կարեն հանել ու տանել խանդկով 

ընդ ամէն մարդոյ գետններ ... եւ չէ այն ջուրն` քանց այնոր որ տարաւ զայն ջուրն` 

հայրենիք իւր սեփական: - 16. ապա թէ մշակ կենայ կամ այլ ցեղ վարձվոր կամ 

հռոքվոր, նա չտան իր` քանց իրք մի բաժին մասնաւորեն: - 17. եւ ոչ կարէ 

եպիսկոպոսն իւր եպիսկոպոսութեան ժառանգ դնել` քանց զայն որ 

ընտրութեամբն Աստուծոյ եւ հայրապետին  եւ ամենայն ժողովրդեանն արժանի 

այնեն: - 24. Աւագ եւ գլխաւոր կացուցած երէցն` զէդ եկեղեցապան` չէ պատեհ որ 
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իր տանն ինչ գործ երթայ հոգայ` քանց /ծն.քան/ զամէն զեկեղեցոյն եւ 

զժամհարելոյն – 35. Եւ թէ Յոհաննէս աւետարանչին Աթոռն ի յԵփեսոսէ ու ի 

Կոստանդինուպօլսէ ի Հռոմ եւ անտի դարձեալ ի Բիւզանդիայ փոխեցաւ` նա չէ թէ 

վասն կաթողիկոսութեան պատճառանաց փոխեցաւ,քանց որ երկու հարկիքն մեկ 

եղան: - 57. Եւ չէ պատեհ  զհայր  վանացն փոխել, քաւէլ քանց /ծն. վասն/ մեծ 

պատճառի` որ խալապայ  այնէ հայրն, նա  փոխեն զինք – 72. Բայց թէ իսկի 

կեցցնւի` որ գիտացեալ լինան յառաջ եւ յաիպով հաւնել ու առել` նա չբաժնէ 

զիրենք քանց /ծն.քան/  մահն: - 85. Վասն ջաղցնոյ եւ այլ այնցեղ իրաց, երբ գնէ ոք 

վկայաւք եւ հաստատէ թղթով ` նա այլ չկարէ փաւշամնիլ` ոչ գնաւղն եւ ոչ 

ծախաւղն, քանց ամէն կազմութեամբն` գնաւղինէ թէ  շահի եւ թէ վզենկի, թէ 

կոտրի թէ այրի – 125. Եւ թէ ծառայ ոք ի տաճկաց փախչի` նա մի' մատներ զինք. 

քանց հանգոյ եւ կերցոյ, որ ազատի ի ծառայութենէն: - 134. Այլ դեռ վասն 

հարբեցութեան եկեղեցականաց կու հրամայէ աւրէնքս, որ ուտելն եւ խմելն չէ 

քանց վասն այնոր, որ մարմին լըցվի  ու կշտանայ – 142. որ թէ այլազգի կամ 

քրիստոնէ զքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի, քանց ուրախնայ ընդ սպաննելն ... 

նա  կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156. Եւ մեղանչելն կամաւք չէ քանց իրք,  

որ արհամարհէ ոք զԱստուծոյ հրամանն եւ զդատաւորացն ու զիրաւանացն ահն 

մոռնայ ու ի յետ ձգէ ի մտաց – 162. 

ՔԱՇԱՆՔ -  Եթէ ոք ատէ զկինն, եւ ասէ թէ` չգտայ զինք կոյս, եր վկայնով սուտ ելնէ 

այրն` նա ծեծեն կուշտ վասն կնոջն քաշնացն, եւ տայ կնկան ազգին հարիւր դրամ 

տուգանք – 97. 

ՔԱՇԵԼ – Եւ թէ աշխարհական լինի, նա զէդ սպաննաւղ ապաշխարութիւն քաշէ: - 

32. նա կարգ քաշէ` զինչ եպիսկոպոսն ու վարդապետք եկեղեցոյ դնեն –32. ապա 

պարտ է յառաջ իր ապաշխարութիւն տալքաշել վասն անհնազանդութեանն – 54. 

ապա թէ զըղջայ ու մեղայ ասէ, նա  եպիսկոպոսն կարգ դնէ  որ քաշէ: - 55. նա ով որ 

արձակէ կամ կարգ տայ` նա ծռութեան եւ յանդգնութեան կարգ քաշէ` ի 

կաթուղիկոսէն եւ  յեպիսկոպոսացն: - 60. Եւ թէ ընդ անգէտսն արար, նա  

հինգպատիկ կարգ քաշէ քան զարժանն: - 75. նա չէ պատեհ, որ յեկեղեցի Աստուծոյ 

սպասաւորութիւն այնէ, եւ ոչ պատարագ, ինչվի յեպիսկոպոսէն եւ ի  

վարդապետէն հայնց կարգ քաշէ` զոր պատեհն է, որ դնեն: - 142. բայց կարգ չկայ` 

որ քաշէ, եւ ոչ տուգանք ի դարպասն` վասն սպաննութեանն: - 143. Եւ այլ մանտր 

մանտր ծեծերն` որ լինեն կապոյտ կամ անարգանք կամ քաշել /ծն. քաշելով/ ուժով 

նա կու հրամայէ աւրէնքս որ այնոր վճարն ծեծնաւք եւ բրով լինի – 145. Ապա թէ ի 

յոչ կամաց լինի, որ ինք խոստովանի` նա այն ապաշխարութիւն քաշէ: - 154. եւ այլ 

ազգ սպաննումն` որ մարդ հետ մարդոյ, կամ եղբայր  հետ եղբաւր դանակ կամ 

թուրքաշէ եւ ի հետամտէ, նա ընդ իր ահն  ի ներք դառնայ եւ զնա սպաննէ ...նա այս 

ի կամայն եւ յոչ կամայն ի խառն է բանս: - 155. 
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ՔԱՐ -  Եւ թէ քահանայ ի վերայ ծառի  կամ ի վերայ պատի  քարդնէ` եւ ընկնի ու 

մարդ սպաննէ, նա այլ պատարագ չկարէմ  այնել: - 32. Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայս ընդ 

Պետրոսի մարդկութիւնն հրամայեաց եւ ընդ այլ  հետեւողացն, թէ՞ ընդ եկեղեցւոյն 

քարն  կամ ընդ փայտն: - 40. Չկայ հրաման  յաւրինաց որ ոք իշխէ առանց 

եպիսկոպոսի եկեղեցի հիմնարկել, եւ ոչ  յաւեր եկեղեցու քար առնուլ – 56. Եւ թէ 

եկեղեցւոյ  կամ ի տանէ քար ընգնի եւ մարդ սպաննէ, նա` թէ տուն  լինի` քակեն 

զինք – 78. Նոյնպէս եւ թէ ոք  մարդ ի ծառ հանէ  կամ  քար, եւ կամ յանմուղ գրաստ` 

ի կահրայ, եւ մեռանի` նա արեան տէր է – 152.  եւ թէ  փայտ կամ քար գլէ, նա գայ 

դիպի  ու սպաննէ, եւ կամ յայգոց կամ յածոց պահել քարէ եւ սպաննէ.  եւ կամ թէ ի 

քար լուծելն ի  ծառ, նա անցնի ու դիպի եւ սպաննէ ... նա այս ի կամայն եւ յոչ 

կամայն ի խառն է բանս: - 154. Եւ կամաւորն այն է, որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր 

դնէ, ու սպաննէ, կամ քարովքշտէ – 155. Ու թէ անցնել տայ ընդ քարն` միատակ 

վճարէ տէրն  ապա թէ գողնա` չորս տակ – 171. 

ՔԱՐԱԳՈՐԾ – Զանէն ազգ արուեստավոր պատուեցէք. բայց զդարբինն եւ զհիւյսն 

ու զքարգործն աւելի: - 14. 

ՔԱՐԿՈԾԵԼ -  Զոր կու հրամայէ աւրէնքս զայնպիսիքն հրով այրել եւ  քարկոծել, 

զէդ անհաւատ – 53. եւ այնոք որ լսեցին` զձեռվին ի վերայ գլխոյն դնեն ու ի տեղն 

քարկոծեն զինք – 74. Ապա թէ  հուքրելով լինի վասն պղծութեան` դու արա նմա 

զէտ զանարգանացն որ  գրեցաք` քարկոծել պարտ է, զի անարգեաց: - 75. նա 

քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 136. ապա թէ այլ չլինայ քշտել` նա զանասունն մէն 

քարկոծեն: - 137. 

ՔԱՐՈԶ – Եւ կարեն աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել – 66. որ եւ նոքա եւս 

կարեն քարոզ ասել կանանց – 67. 

ՔԱՐՈԶԵԼ – եւ զեկեղեցին եւ զուսումն սիրեն, որ իրենք աւգտին եւ   այլոց 

քարոզեն: - 37. 

ՔԱՐՈԶՈՒԹԻՒՆ – Վարդապետաց հրամանն այս է սահմանած որ չկարէ կոչիլ 

վարդապետ անուն եւ ոչ ի գործ քարոզութեան /գրքում` քարոյզութեան/ առանց  

վարդապետաց վկայութեան – 26. եւ ի տաւներն երկար եւ պինդ քարոզութեամբ` 

գիտուն վարդապետաց քարոզութեամբ` կշտացնէ զիրենք – 39. 

ՔԱՒԵԼ1 -  նա սաստիկ պատուհաս կրէ` եւ ի կարգէն ընկնի` մինչ որ 

ապաշխարութեամբ քաւէ – 38.  ու զոր արար` նա ապաշխարէ ու քաւէ – 59. Բայց` 

զինչ ցեղ և է, արեան պարտական է, եւ սահմանել պիտի որ քաւէ: - 94. Նոյնպէս եւ 

թէ ընդ անասուն բռնեն. կարեն զերկուքն զձուքն եւ զձետն, եւ ապա յեկեղեցին տան 

որ քաւէ: - 96. Բայց զազգն եւ պահաւղքն  դատեն եւ քաւելտան – 115. Եւ թէ յիւրոցն 

սպաննէ` ազատ կամ ծառայ` նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ 

եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա: - 138. զայնոր ձեռքն կտրեն, որ քաւէ 

զսպաննութիւնն զոր արար – 141.  Եթէ ոք զտղայ որ վասն բոզութեան կամ վասն 

այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ` կու հրամայէ աւրենքս որ զէթ այլ 
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կենդանացնել  չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչքաւել. ապա ինքն յայնցեղ մահով 

մեռանի զէդ այն տղայն – 143. նա ելած է քշտաւղն ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ 

եւ ընկած է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի յապաշխարութիւն, որ քաւէ – 145. բայց թէ 

երդնու եւ կատարէ, նա թող ապաշխարէ եւ քաւէ: - 149. եւ այնէ իրք մի 

ողորմութիւն, որ խղճմտանքն քաւին: - 150.  Եթէ ոք զումեք իրք հարամ ուտէ` նա 

թող չորս կրկին վճարէ, եւ ապա քաւի – 150.  Եւ արուեստաւոր, որ զմարդոյ իրք 

գողնայ` նա չորստակ վճարէ զտէրն իրացն. եւ թէ ոչ նա թող յաղքատս տայ, եւ 

ապա քաւէ /ծն.քաւի/: - 150.  երբ մեղանչական իր  բերնովն ասէ զիր մեղանքն` նա  

ապաշխարութեամբ քաւելտան – 161. Ամ թէ զղջայ ու յեկեղեցին դիմէ եւ ի  

կանոնքն` նա տան անուշութեամբ դարձնել զզրկանքն ու  քաւել զմեղանքն: - 162. 

ՔԱՒԵԼ2    -          Տե'ս   ՔԱՒԷԼ 

ՔԱՒԵԼ ԹԷ   -     Տե'ս   ՔԱՒԷԼ ԹԷ 

ՔԱՒԷԼ2,  ՔԱՒԵԼ 2– Ի թագաւորի մաւտ մի ոք իշխեսցէ նստել` քաւէլ թէ ինք 

հրամմէ եւ յիր սեղանն` քաւէլ հայրապետն: - 9. Ոչ է իրաւունք որ ամէն իշխան 

կարէ սպանութիւն այնել, քաւէլ որք ազգաւ թագաւորութեան ընքնակալ լինին: - 

11. Չի տալ հրաման աւրէնքս` որ ծառայ ի մարդոյ  ժառանգութիւն ածեն,  եւ ոչ ի 

կարգ եկեղեցւոյ. քաւէլ գայ տէրն` եւ թխտով որոշի ի ծառայէն` եւ ապա կարէ  

մտանել: - 25. Եւ զվարդապետի բանադրածն չիշխէ լուծել այլ վարդապետ, քաւէլ 

մեռած լինայ այն, որ կապեց – 26. Եւ յաշխարհական ոք չտան յեկեղեցւոյ գործոյ եւ 

ի բան մերձենալ, քաւէլ զիրենց որդիքն` որ յուսումն լինին: - 38.  Եւ չկարէ  բնաւ 

ինք ի յիրմէ կաթողիկոս ձեռնադրել. քաւէլ ի նոցմէ ձեռնադրին բազմաց 

ընտրաւղութեամբ: - 58. Եւ չէ պատեհ զհայր վանացն փոխել, քաւէլ քանց մեծ 

պատճառի` որ խալապայ այնէ հայրն նա փոխեն զինք – 72. Կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ զքահանայի տուն եւ զապրանք չգնէ այլ ոք ... քան թէ պաշտաւնեալ եկեղեցոյ. եւ 

ոչ զեկեղեցոյ հող, քաւէլ եկեղեցի կամ եկեղեցական: - 75. զի չկայ ամենեւին  

հրաման յաւրինացս, որ այլ ոք մարդ իշխէ աւերել կամ խոռել զմեղկանն` քաւել 

թագաւորն եւ իշխանաց իշխանն – 82. էն /գրքում` են/ կինն այլ այրիկ չիշխէ 

առնուլ, քաւէլ  այրն տայ հրամանք կամ մահ գայ: - 88. նա օրէնքս դժար կու լինի որ 

այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի – 102. զի` թէ ... փաւշամնին նա 

այլ չկարեն ամուսնանալ. քաւէլ մէկն մեռնի ու երեք տարի ապաշխարէ  

փաւշամնածն – 104.  Եւ ոչ է պատեհ` որ երկու  կոյր զիրար առնուն. քաւէլ մէկն  

աչաւք լինի, որ կարէ զտղայն ի հուն հանել, որ մէջն լինի: - 108. ապա թէ մեռնի ի 

դուրս` նա զորդիքն չկարէ ի կահրա տանիլ, քաւէլ իր կամաւքն երթայ: - 134. ապա 

այնոր բնաւ ոչ ապաշխարութիւն կայ եւ ոչ թողութիւն, ոչ յեկեղեցւոյ եւ ոչ ի 

դարպսէ, քաւէլ գնէ ինք զինք, զէդ որ գրեալ կայ յարեան  գինք: - 144. /Տե'ս նաև 

բոլոր  քաւէլ թէ-ի և քաւել թէ-ի  քաւել, քաւէլ  -  ները/: 

ՔԱՒԷԼ  ԹԷ, ՔԱՒԵԼ  ԹԷ -  Ի թագաւորի  մաւտ մի' ոք իշխեսցէ նստել` քաւէլ թէ 

ինք հրամմէ – 9. քաւէլ թէ ճշմարտեն  որ անհաւատ կամ հերետիկոս լինի առաջին 
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ձեռնադրաւղն` եւ ապա ձեռնադրեն, նա չկորսնէ զկարգն ձեռնադրաւղն: -22. 

Զթերահաւատ մարդոյ զվկայութիւն բնաւ չէ պարտ առնուլ. եւ որ զմէկ 

հաւատացելոյ, քաւէլ թէ սուրբ եկեղեցին վկայէ որ աղէկ մարդ լինի` նա ընդունվի: 

- 24. քաւէլ թէ  տեղոյն եպիսկոպոսն եւ արհիեպիսկոպոսն հարկեւորէ  եւ հրամանէ 

տայ: - 27. քաւէլ թէ բաժանած լինին ազգն եւ որոշած ի ճշմարտութենէն – 42. քաւէլ 

թէ  կենայ ու մեռնի  տղայն, նա ապա թող կնքեն ու թաղեն: - 47. զի չկայ ամենեւին 

հրամանք, որ երէց ի յայլ երիցու ծխին մասն երթայ, քաւէլ թէ տեղոյն երէցն մեծրէ: - 

53.  Եւ թէ ոք ի կարգէ ձգած լինի` զինչ ու լինի կարգն, եւ նա ջանայ այլ ուրեք 

երթալ առնուլ` նա չէ իրաւունք որ  տան. քաւէլ թէ աղչանք գրեն ի կապաւղն  որ 

արձակէ: - 59. այլ հրամայէ աւրէնքս, որ առանց այլ թագաւորի եւ հայրապետի 

չկարեն այնել, քաւէլ թէ այլ թագաւոր ու հայրապետ կենայ ու երկիրն առ 

հասարակ հաւնին: - 82. ապա թէ թագաւորն լինա /դրել/, նա չկարեն ձգել, քաւէլ թէ 

թագաւորովն – 82. քաւէլ թէ կինն կամենայ, ու  հաշիւ այնեն ընդ իրաւ` որ դնէ զինք 

ի  տուն ու տայ զիր ամէն պէտքն ու ինք առնու այլ կին – 89. Եւ թէ այն թողած կինն 

այլ այր առնու, ու մեռնի  այն այրն` նա թէ կամենայ առաջի այրն այլվայ առնու 

զինքն` նա չկարէ քաւել թէ եպիսկոպոսին հրամանաւք: - 99. չկա հրաման, որ 

վասն  այնոր թէ այլք հաճի ... կարէ փոխել զձեռնտվածն. քաւէլ թէ թոզութիւն այնէ, 

ու կեցցնեն  ի վերայ առջնոյն: - 104. եւ ինք զիր կինն առնու անպատճառ, քաւէլ թէ 

չլինի եկեղեցոյ կամ: - 106.  քաւէլ թէ տղայեկ լինի հայնց, որ իսկի չգիտենայ թէ ինչ 

արար – 114. Եթէ քեզ ոք պարտք պարտենայ` նա մի' մտեր ի յիր տունն` որ ընդ 

ներքս ուր էր գրաւկանն  գրաւկնել. զի աւրէնքն զայնպիսի այնելիքն 

հաւնաւվորումն է հանարել. քաւէլ թէ դարպսուն հրամանաւք եւ թէ դեռ ու մարդ 

այլ ուզես ի հետդ` նա պատեհ է: - 116. քաւել թէ պարոնութեան հրամանաւք լինայ 

այրել զյիմեցնելն եւ դարպսով: - 117. քաւել թէ տիրոջն կամաւք լինի յիմելոյն 

պոմանն: - 120. քաւել թէ ահուտ ճանպահ լինի, որ վասն պահելոյն իւրենց 

իրաւունք առնուն ի վաճըռկներոյն ի ճանպահն – 127. որ չկարէ ոք  ծառայն 

ժառանգեցնել, քաւէլ թէ պարոնին եւ եկեղեցոյն կամաւք – 132. 

ՔԱՒԵԼ  ՏԱԼ    -   Տե'ս  ՔԱՒԵԼ1 

ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ – եւ ի յայնոր վերայ այնեն զքաւութիւնն եւ զտուժանքն: 33. եւ կարեն 

լուանալ տղայք եւ կանայք քաւութեան ջրովն – 67. նա  այսոր դատաստանն եւ 

քաւութիւնն  այլազգ է ու այլ թեթեւ: - 94. Բայց` զինչ ցեղ եւ է` զեկեղեցոյն 

քաւութիւնն առնուլ պիտի – 94. նա սուրբ եկեղեցին ի հաւտ խնամաւք է գնացել ու 

կամատ քաւութիւն է դրել – 95. Բայց դատաստանն բնաւ չունի քաւութիւն եւ ոչ 

խղճալ մեղանչականին: - 161. 

ՔԵՌԻ – փեսայ կամ այլ ոք, որք` ի դուրս են ի հաւրն սերմէն` նա այնոնք ժառանգ 

ոչ լինին ... նոյնպէս եւ քեռին եւ քվոր որդին եւ մաւրաքոյրն: - 109. Երբ եղբարք 

կենան ու յիրարմէ բաժնվի` նա պատեհ է, որ իրենց հաւրեղբաւրովն ու քեռոյն 

/ծն.քըւերց/  տեսովն լինի – 112. 
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ՔԹԵԹ –հայնց որ իրենք չիշխեն այլ ուննալ, քան զիրենց քթեթն մէն: - 43. 

ՔԹՈՑ – Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն ազգ մտերոյ` ի մրգերոյն քթոց մի, եւ ի 

սերմունցն դստակ մի եղի ... իր եկեղեցոյն տայ – 45. 

ՔԻԹ – Ապա թէ կինն լինի խաբել զցուլն` նա խրատն ու մեծ տուժանք իկնկանն 

դեհն է. ու այրկանն կամաւք խրատվի կինն` քանի նորա ձետն աժենայ, եւ այս 

քիթն լինի: - 96. 

ՔԻՉ – եւ ի յայնոր վերայ իրաւունք տան եւ սազայ ի շատն եւ ի քիչն:  - 23.  Չկարէ 

եպիսկոպոս` քանի որ մեծ լինի` յայլ եպիսկոպոսի վիճակէ իրք առնուլ եւ զիր 

եկեղեցին զարդարել, ոչ շատ եւ ոչ քիչ /ծն. քչիք/: - 31.  Եւ պատեհ է որ ոք յիր ամէն 

ազգ մտերոյ` ի մրգերոյն քթոց մի ... եւ յայլոցն նոյնպես, ի կալէ եւ ի մըզտուրէ, է 

ըստ քչուցն /ծն.չքուցն/ փոքր ի շատէ` իր եկեղեցոյն տայ – 45.Ապա թէ տառապեալ 

լինի մարդն, նա ըստ իր կարեացն բերէ, նա ոչ երէցն չկարէ պաւսել` թե փոքր է 

կամ նուազ  կամ քիչ – 55.  Եւ յայսոր վերայ երթայ բաժինքն` ի շատն եւ ի քիչն` 

յերկու քոյրն եւ եղբայրն եւ ի մայրն: - 112. Եւս առաւել թէ  քիչ  լինին կեցել խէչ 

իրաց այրուկինք, ու տղայ չկենայ` նա ամէնն դառնայ, եւ այրկանն ի հաւն բաժին 

չկայ: - 131.  Եւ այս ազգի ազգի սպանմունքս շատ են. բայց յայս չքուցս 

/հավանաբար` քչուցս/ կարէ ոք զայլն իմանալ: - 155. 

ՔՆՆԵԼ – Երանի ոյք քննեն զվկայութիւնս նորա – 3. ապա կարեն հարցնել եւ քննել 

այլ վարդապետք զբանադրելոյ պատճառն  եւ հրաման /գրքում` հրման/ տան: 26. 

եւ թէ քրիստոնէ է, եկեղեցին քննէ, եւ  զոր պարտն է` ի դարպասն տայ որ դատէ: - 

74. Եւ թէ դիւահարութիւն հանդիպի այրուկնոջ` նա պատեհ է, որ աղէկ քննեն եւ 

ստուգեն, որ սուտ չլինի վասն ատելութեան: - 85. նա  պատեհ է ստուգութեամբ 

քննել զճշմարիտն – 98.  որ քննեն եւ տնտղումն  այնեն – 127. 

ՔՆՔՇԵՑՆԵԼ -  նա թէ իր կամաւքն զիր վարդապետն քընքշեցնէ ... նա այն  հերիք է 

հոգեւոր սերմանաւղացն – 77. 

ՔՇԵԼ -  Եւ կարեն աւետարան կարդալ, ու քարոզ ասել, եւ զսկիհն բերել ի սենէկեն 

/ճիշտը` սենեկէն/ ի սեղանն, եւ քշոց քշել, ու խունկ ծխել – 66. 

ՔՇՈՑ -  Եւ կարեն աւետարան կարդալ, ու  քարոզ ասոլ, եւ զսկիհն բերել ի սենեկէն 

/գրքում` սենէկեն/ ի սեղանն, եւ քշոց քշել, ու խունկ ծխել– 66. 

ՔՇՏԱՆ – Եւ անասնոց չորքոտանեաց վաճառն պատեհ է, որ  երեք վկայից առջեւ 

լինի հաստատած, որ չլինի գողունի ... կամ քշտան` կամ հարուն: - 121. նոյնպէս եւ 

թէ քշտան լինի  ու բեռին գրաստ լինի` նա դառնայ  յետ կամ ի գնոջէն ի վայր 

երթայ – 121. Նոյնպէս եւ կովն. թէ քշտան լինի, կամ ամուլ` նա  դառնայ յեաւթն 

աւուրն փորձէն եւ ի պոմանն, որ դրվի ի վերայ: - 122. Եւ  արատն այսոքիկ են` որ 

քըշտան լինի, կամ հարուն – 126.  եւ զայնոք որ ծեծնաւք չըղորդին հետ երեք 

դարպայի քըշտանացն` նա  ի պարոնն կամ յերեսփոխանն բերեն – 127. Վասն որ 

գրաստ կամ ընջուղ ուննայ քշտան – 136. Եթէ ոք գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ 

քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի  քենէ, նա չհանէ, որ քշտէ ու մարդ սպաննէ` 
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նա քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 136.  բռնէ զքո անսունն` քշտան է - 137.  նա 

ծախեն զքշտանն, եւ ի կէս այնեն ընդ երկուքն: - 137.  Բայց դեռ այլ  կայ ի 

քշտանքն` որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է` նա զկէս վճարէ թէ մահ գործէ – 138. 

ՔՇՏԵԼ – Եւ ինչ շահ կենայ` ըղորդն այն է` որ զամէնն յիրուր քշտեն – 11. Եւ թէ 

յայս ժառանգաւորաց եկեղեցւոյս ընդ կարգակից ընկեր կամ ընդ աշխարհական 

կռիւ այնէ ու փայտով քշտէ ...  նա առնուն զկարգն եւ ի դարպասն  տան զինք – 21. 

Վասն վարդապետին որ զաշկերտն յուսցնելն քշտէ որ մեռնի – 32. Եւ թէ յուսցնելն 

վարդապետ զաշկերտ քշտէ ու մեռնի, նա նոյնն սպաննաւղ է – 32. Ու թէ խալապայ 

լինի եւ  յանդգեալ  քըշտէ իրիցուն, նա ձեռքն կտրվի – 55. Բայց թէ երէցն 

անպատեհ իրք ուզէ ի ծխէն կամ քըշտէ, նա եպիսկոպոսն եւ դատաւորէ եկեղեցոյն 

արգելեն զժողովուրդն եւ զժամն  մինչեւ ապաշխարէ զինչ ցեղ որ մեղանքն 

աժենայ: - 55. Եւ թէ անսուն քշտէ եւ սպաննէ զմարդ` նա զանասունն սպանեն եւ 

ձգեն, եւ չուտվի: - 78. նա հայնց տուգնէն զայրիկն, թէ զիր կնիկն անպատեհ ծեծէ 

կամ քշտէ – 92. Եւ թէ կենայ կին` որ այրկանն քըշտէ` նա զձեռն կտրեն. զի ոտքն 

գլխոյն է՞ր քշտէ: - 99. Վասն որ տղայն քշտէ հաւրն կամ մաւրն – 114. Կու հրամայէ 

Մովսէս Աստուծոյ բերանով` թէ որ քըշտէ հաւրն եւ իր մաւրն` նա մեռանի – 114. 

Եւ զայնոք, որ դրամ քըշտեն կամ դրամ հարթեն` անխեղճ առ պարոնութիւնն` 

զձեռք կտրեն ի պակասն: - 127. Վասն որ  զիր ծառայն քշտէ որ մեռնի – 133. Եթէ ոք 

զիր  ծառայն քշտէ ու սպաննէ` նա զարեան գինն ի դարպասն վճարէ – 133.  Եթէ ոք 

գրաստ կամ ընջուղ ուննայ, որ քշտան լինի, ու ասեն թէ հան զինքդ ի քենէ, նա 

չհանէ, որ քշտէ ու  մարդ սպաննէ` նա քարկոծեն զինք եւ զիւր տէրն – 136. ապա թէ 

այլ չլինայ քշտել` նա զանասունն մէն քարկոծեն: - 136. Եւ թէ խոց լինի մահու` նա 

քշտաւղն տայ զդեղգինն – 141. Բայց թէ ի գին հանեն դատաւորք զքշտածին 

կամաւք զիր  զարկսն` նա թէ կոտրած զաւդված կենայ` զինչ ու լինի, կամ ակռայ 

ձգած, նա ԻԶ մթխալ ոսկի դեկան է գինն` յիստակ ոսկի: - 145. նա ելած է քշտաւղն 

ի մահուն պարտուցն ի դարպսէ եւ ընկած է ի յեկեղեցւոյն պարտն եւ ի 

յապաշխարութիւն, որ քաւէ – 145. եւ կամ թէ հայր զորդի ի վերայ խրատու քըշտէ – 

154.  Նոյնպէս եւ  այս այլ է յերկուքէն, որ գիտենայ ոք` թէ զչարկամն կու սպաննէ 

ու զընկերն քշտէ եւ սպաննէ: - 155.  որ տայ բրով եւ զմէկայլն ի վայր դնէ, ու 

սպաննէ, կամ քարով քշտէ – 155. Զի հայնց կու հրամայէ իրաւունքս, որ թէ ոք քշտէ 

անասնոյ` նաիմանան ըղորդ զզարկելոյն պատճառն – 162.  նա զայն զարկն իր 

քըշտեն զոր ինք անմեղ անասնոյն եզարկ – 162. եւ թէ չքշտէ, ու համբերէ եւ գայ ի 

դատըստն` նա զիր վճարն ըստ վնասուն այժեցն առնու – 162. նոյնպէս եւ թէ 

սպաննութիւն անասնոցն տայ այնել` նա հաւքցաւղին  տեսովն պատեհ է, որ լինի, 

նոյնպէս եւ քշտելն ու կոտրելն – 168. Եւ թէ իրար քշտեն ու սպաննեն, նա թէ  

արծաւղին կամաւք է, որ չասաց կամ չզատեց, նա ըստ իրաւանացն լինի տուգանքն 

– 174. 
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ՔՈՅԻՆ -  Եթէ կենաս ու հնձես` դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի 

հետ չհընձես. թէ ոչ` նա հարամ է, եւ զքոյին սիմն տանի – 164. 

ՔՈՅՐ – Վասն ժառանգութեան աղբարց եւ քոյրվտոց – 108. Կու հրամայէ աւրէնքս, 

որ  երկու քոյր մէկ եղբաւր բաժին առնուն – 108. Բայց թէ կտրիճ չկենայ, եւ փեսայ 

լինի առած ի տունն` նա փեսայն իր կնովն որդոյ տեղն ունին, եւ պիտի որ զէդ 

որդոյ առնուն ի տանէն եւ ի  տեղոյն եւ յընչիցն բաժին զէդ երկու քուրոջ: - 109. Եւ 

թէ կարգածք կենան ի դստերացն ի յայլ  տուն` նա այնոք երկու քոյրն մէկ  մէկ 

քուրոջ բաժին  առնուն իրենց: - 109.  այնոնք ժառանգ ոչ լինին ...  նոյնպէս եւ քեռին 

եւ քվոր որդին եւ մաւրաքոյրն: - 109. ու հաշվէ, թէ մայր մի կենայ ի տունն եւ 

աղբայր մի ու քոյր մի` նա դու  զերկու դանկ ու կէսն աղբաւրն  տուր, ու զմէկայլ Բ 

դանկ ու կէսն քեւերն – 111. Եւ երբ կարգած քուրվտի կենան` դու զերկուքն մէկ 

աղբայր հաշվէ, եւ երկու դանկ ու կէսն աղբաւրն է,  եւ երկու դանկ ու կէսն  երկու 

քուէրցն /ծն. քըւերցն/ եւ դանկ մի մաւրն: - 111-112. Եւ յայսոր վերայ երթայ 

բաժինքն` ի շատն եւ ի քիչն` յերկու քոյրն եւ եղբայրն եւ ի մայրն: - 112.  Թէ հայրն 

ծախէ հայրենիք` նա պատեհ է, որ որդեցն կամաւք լինի իրենց ելնելն ի 

ժառանգութենէն.  նոյնպէս եւ թէ որդիքն ծախեն` նա հաւրն եւ հաւրեղբարցն ու 

քոյրվտոցն /ծն. քոյրվտոյն/  կամաւքն – 128. Նոյնպէս եւ թէ որդի առանց հաւրն ու 

եղբարցն եւր կամ քոյրվտոցն/ծն. քոյրվտոյն/  կամաց եւ աւտրէ եւ ծախէ – 129. 

ՔՈՒՇ – եւ խաչ ուննան ի ճակատն եւ քուշ կենայ ի յաջ թեւն – 67. 

ՔՈՒՐՁԻԿ -  Ու թէ չլինի արժանի, եւ անհաւատ քուրձիկ /ծն.լիրբ/  լինի, նա թող ի 

պարոնութեան /գրքումէ պարոնության/ դարպասն տայ զինքն եկեղեցին, որ առնու 

զինչ ուննայ – 54. 

ՔՉԻԿ – նա չտայ տուգանք, ու թէ տայ` նա խիստ քչիկ: - 169. 

ՔՍԱԿ – Ու թող ի ձեր քսակդ չմտէ ի յայն  հարամ իրացն: - 79. նա պակասն ի 

յայնոր քսակն է – 117. որ զինչ հեճկով եւ կամաւք վասն չարութեան վնասէ, նա 

վճարէ` յիր քսակէն /ծն. քսակէ/: - 148. 

ՔՍԱՆ – Թէ ի  գարուն լինի ծախն` նա քսան աւր փորձէ գնաւղն – 123. 

ՔՍՈՒԹԻՒՆ – Քահանայի չէ պատեհ, որ մեծ քսութեամբ /ծն.քշութեամբ/ եւ 

հպարտութեամբ եւ դիւական նախանձով երթան ընդ իրար – 33. 

ՔՎՈՐ  ՈՐԴԻ   -     Տե'ս   ՔՈՅՐ 

ՔՐԻՍՏՈՆԷ – Եւ թէ ոք զքրիստոնէ տուրտվել լինի ի  թուրք` մեռնի -10. Եւ թէ 

այլազգի քրիստոնէ սպաննէ` մեռնի – 10. եւ ընդհանուր գին արեան քրիստոնէին 

ԳՃ դեկան պերպեռատ է–10. Եթէ քրիստոնէզքրիստոնէ կամաւք սպաննէ` նա 

նորա  արեան վրէժխնդիրն թագավորին է – 11. Ապա թէ անաւրէնն զքրիստոնէ /ծն. 

զքրիստոնէն/  սպաննէ ... կու հրամայէ աւրէնքս, որ անհնար մեռնի անաւրէն 

սպաննաւղն: - 33. եւ  կու ասեն` թէ այլ եւ այլ են ազգաց եւ քրիստոնէից եկեղեցիքն: 

- 40. թէ որ զայս միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն, որ է մայր մեր սուրբ 

եկեղեցի` եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս, նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր 
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հաւրէն եւ ի մաւրէն կու քակտեն – 40. եւ ոչ ասացին թէ դիւաց եւ անաւրինաց 

կերակուր տուք զքրիստոնէք: - 41. եւ թէ քրիստոնէ է, եկեղեցին քննէ – 74. Վասն որ 

ահով քրիստոնէ լինի – 75. Եւ զայնոք որ վասն ահու կամ նեղութեան կամ վասն 

զատելոյ քրիստոնէ լինի` նա պատեհ է, ընդունի զինք եկեղեցին – 75. չիշխէ 

քրիստոնէ որ ի հասակ լինի հասել` նա աւագ հինգշաբթի աւրն զատկի քան 

զհաղորդն եւ զնշխար այլ աւելի իրք ուտել – 80. զի երբ կնքած պսակուեցաւ` նա 

զէտ քրիստոնէի /ծն. քրիստոնոյ/ մի այլ է պսակուն հաշիւն: - 107.  Եւ թէ ոք 

քրիստոնէ ծառայ գնէ յանաւրինաց` նա ծառայէ զգնաւղն Է տարի – 132. Եւ թէ 

տաճիկ ծառայ գնէ ոք, եւ ուզէ ծառայն որ քրիստոնէ լինայ նա չկարէ արգելել – 132. 

Եթէ ոք զիր դուստրն վասն աղքատութեան ծախէ քրիստոնէի` նա կարէ զէդ ծառայ 

մի ուննալ զինք – 133. Եւ թէ ոք քրիստոնէ ծառայի զակն հանէ կամ  խոռէ` կամ 

զակռայն ձգէ` նա ազատէ զծառայն, զի զիր գինն էառ: - 134. Վասն որ քրիստոնէ 

գողնայ ու տանի անաւրինաց ծախէ – 138. Մարդ որ քրիստոնէ /ծն. քրիստոնեայ/  

գողնայ, եւ տանի` անաւրինաց ծախէ` նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի: - 

138.  գնեն պատանք եւ մոմեղէն, ու տան թաղում այնել, թէ քրիստոնէ լինի: - 139. 

Բայց վասն եկեղեցոյն հնազանդութեանն պարտի մեղայ ասել խոստովանահաւրն` 

եւ թողութիւն առնուլ, թէ քրիստոնէ լինի – 143. Կու հրամայէ աւրէնքս, որ թէ ոք 

իքրիստոնէից ի յիր ընկերոջ երկիր յիշվէ ու ծեծ այնէ, նա մահու կորուստ բերէ – 

149.  որ թէ այլազգի կամ քրիստոնէզքրիստոնէ սպաննէ, ու չփաւշմանի ... նա 

կամաւոր սպաննութիւն է համարած – 156.  նոյնպէս եւ թէ թուրք լինայ եւ ծիծաղել 

իշխէ ընդ քրիստոնէին /ծն.քրիստոնոյն/  կորուստնէ` նա տուգնվի զկէս արեան 

գինքն` զի է՞ր իշխեց ծիծաղել: - 157.  Ապա թէ յանկասկած փրթի, եւ ի փախչելն 

դիպի եւ մեռանի կամ վնասի` նա զկէսն վճարէ անաւրէնն, եւ թէ քրիստոնէ լինի 

յումնէ խրտաւ` նա զկիսոյն կէսն: - 157. 

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ -  եւ ապա կազմէ զինք քրիստոնէական հաւատով, եւ մկրտէ, ու 

հագնի զքրիստոնէութեան զսգեստն – 107. 

ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆ – եւ թէ իքրիստոնէութենէն ելնէ, եւ ճշմարտի, որ չլինի ըղորդ 

ի հաւատն, զայս երբ ստուգեն, ու այլ ճար չկենայ` նա բաժնվի իրաւնաւք – 90. որ 

իրիք մի չար պատահմամբ խաբվի ոք եւ զհաւատ քրիստոնէութեանն ուրանայ – 

93. եւ ապա կազմէ զինք քրիստոնէական հաւատով, եւ մկրտէ, ու հագնի 

զքրիստոնէութեան զսգեստն – 107. Բայց թէ  ժողվէ զիր գինն ու տայ յիր տէրն` նա 

պատեհ է որ վասն քրիստոնէութեան /ծն. քրիստոնէութեանն/ առնու եւ  ազտէ 

զինք – 133. 

ՔՐԻՍՏՈՍ – Առ որս աղաչեմ զամենեսին վասն սիրոյն Քրիստոսի յիշել զմեզ եւ  

մեղաց թողութիւն խնդրել ի Քրիստոսէ, զի եւ դուք յիշեալ լիջիք առաջի Քրիստոսի: 

- 4. Քրիստոսի դատաստանին աւրինակովն պարտի թագաւորն զիր իրաւունքն 

տանել ըղորդ, անաչառութեամբ եւ  առանց կաշառոյ եւ առանց ծուլութեան – 9. եւ 

ամե նայն ծուռ դատաստանաց համարս տալոց են առաջի ուղիղ դատաւորին` 
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Քրիստոսի: - 14. զի Քրիստոս հրամայեց թէ` որ զձեզ անարգէ` զիս անարգէ – 19. զի  

չկարէ ոք երկուց տերանց ծառայել` որպես հրամայէ Քրիստոս: - 24. եւ երբ 

յիմանայ եպիսկոպոսն` նա զինչ կամենայ կարէ այնել` թէ տաճիկ սպաննէ եւ թէ 

անհաւատ դէպ ի Քրիստոս – 31.  Բայց ինձ Սմբատայ` ծառայիս Քրիստոսի` յոյժ 

հարկ եղեւ յայս տեղիս գտնուլ զսրբոյն Սահակայ նախնոյն մերոյ գրեալ սահմանն 

– 36.  եւ չէ պարտ կարծել. թէ փոքր գնով ենք գնած. Քրիստոսի արեան գինն եմք, եւ 

թէ թողուն մեր հովիւքն` որ գայլ զմեզ տանի, նա Քրիստոս առնու զիր վճարն: - 39.  

հայնց որ ասեն հովիւքն առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի` թէ ահաւասիկ ես եւ 

մանկունք իմ` զոր ետ ինձ Աստուած: - 39.  Եւ ոչ յիշել  զՔրիստոսի հրամանքն զոր 

հրամայեաց ընդ սուրբ առաքեալն Պետրոս` թէ դու ես վէմ. եւ ի վերայ այդր վիմի 

շինեցից զեկեղեցի իմ: - 40. Ամ ի՞նչ Քրիստոս զայդ ընդ Պետրոսի մարդկութիւնն 

հրամայեաց եւ  ընդ այլ հետեւողացն, թէ՞ ընդ եկեղեցւոյն քարն կամ ընդ փայտն: - 

40. թէ որ զայս միութիւնս կու քակեն ու կու այլայլեն, որ է մայր մեր սուրբ եկեղեցի` 

եւ հայր բանն Աստուծոյ Քրիստոս, նա ապա զմեզ քրիստոնէքս ի մեր հաւրէն եւ ի 

մաւրէն կու քակտեն – 40.  Եւ ջամբել ի  կաթին տեղ զսուրբ մարմին եւ զարիւն 

հաւրն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – 41. եւ մէկ է ընդ որ կու երթան տաւնքն, եւ 

այլուի ի յեկեղեցոյ ժողովումն գան` ի մէկ կաթուղիկէ եկլէսիայ եւ ի  մէկ հաւատ ի 

Քրիստոս – 42. ու տան պացխուն առաջի Քրիստոսի, նոյնպէս եւ զհատուցումն: -42. 

Զոր թէ հանդիպէր ուղղափառ բժշկի որ առողջացնէր եւ հանէր զդեւն, նա  մեծ 

վարձք այնէր եւ մեծ առնոյր ի Քրիստոսէ: - 42. Հիւանդանոց ուր կենայ` նա չէ 

պատեհ ամենեւիմբ անտից հարկ առնուլ, որ ի հիւանդէ եւ յիւր սպասաւորէ. թէ ոչ` 

թող համարի թէ զՔրիստոս կու կողոպտէ: - 51.  Եւ հավնեցոյց զամէնն ի բանս զոր 

արար, որ ի մեծ ժողովն զԵրուսաղէմայ եպիսկոպոսն քան զամէնն ի վեր 

նստուցին` վասն հարկիցն Քրիստոսի – 65. Եւ գործ է նոցա աւծել զդասս 

թագաւորացն, որ են նման Քրիստոսի ի վերայ երկրի – 68. Վասն որոյ պարտական 

են ամենայն կերպով Քրիստոսի նմանութեամբն վարիլ սրբութեամբ եւ 

արդարութեամբ եւ ճշմարտութեամբ – 68. որք հաճեցուցին զԱստուած եւ 

զմարդիկք ի կեանս իւրեանց, եւ  զբազումս դարձուցին ի Քրիստոս: - 68.  Զի եթէ ոք 

զՔրիստոս  անարգէ, նոյն է` եւ զեկեղեցի եւ զխաչն եւ զհաղորդն եւ զմկրտութիւն – 

74.  զի չէ հրամել Քրիստոս, որ կինն  զայրն կարէ արձակել: - 88.  Բայց չկարէ այն` 

որ պատճառաւորն է` այլ ամուսնանալ. թէ ոչ նա, որպէս Քրիստոս հրամայեաց, 

շնութիւն է համարած – 88. Զի թէպէտ եւ Քրիստոս հրամայեաց թէ` որ ոք  եթող 

զհայր կամ զմայր, եւ զայլն որ ի կարգի` բայց կու հրամայէ աւրէնքս որ զէդ ինք 

Քրիստոս հաւր կամաւ արար զինչ եւ արար յերկրի` նոյնպէս եւ որդին պատեհ է 

որ զինչ այնէ` հաւրն կամաւք այնէ – 114. եւ Քրիստոս զհինն ի նորս վերանորոգեց 

– 144.  բայց մեզ հրամէլ է Քրիստոս` թէ'  մի երդնուլ  - 149. 
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Օ 

  

  

 ՕԿՏԵԼ – վասն զի այլակերպած էր եւ հեռացած ի  հին հայ բառէն ի  նորոյս` հայնց 

որ իսկի չէին  ի հասկնալ, եւ ոչ յօկտել գայր: - 4. 

ՕՐԵՆՔ    -   Տե'ս    ՕՐԷՆՔ 

ՕՐԷՆՔ, ՕՐԵՆՔ  -  Ապա կու հրամայե օրենքս զորբերն եւ զտառպելքն ստածել եւ 

խնամել եւ անուշացնել ի գործ, որ շատք դիմեն ու գան ի յուսումն: - 77. նա օրէնքս 

դժար կու լինի որ այր չկարէ ամուսնանալ քաւել առաջինն մեռանի – 102. 

  

  

  

                                                             Ֆ 

  

  

  

ՖԼԱՆ  - ես ֆըլանս /ծն. ֆուլանս/, որ վասն իսայ պատճառանացս անճարկեցայ, ես 

կու ապահարզեմ ի յայս անուն կնկնէս – 98. 

ՖՌԱՆԿ -  Եւ զայս ի ֆռանկաց եկեղեցականացն տե'ս եւ, ուսիր – 21. 

 

 

 

                                          

  

  

 


