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Ա. 
Առ հոգեւոր տէրն Պետրոս կաթողիկոս ի ժամանակին, յորում ի կապանաց իւրոց վերստին 

յաջորդեաց յաթոռ իւր, խնդրեալ ի Գրիգորէ զգիր սրբոյն Եփրեմի Հաւատոցն, զոր 
ընթեռնոյր մինչ ի բանտին էր: 

 

Թէպէտեւ ըստ գեղեցիկ խնդրոյ քում լուսափայլութեան, պետականդ բոլոր սրբազանից եւ 

գլուխ առաքելական, պարտ վարկանիս երկարագոյն նորագոյն բանս իմաստասիրել ծառայի քում, 

որով զուարճանաս իբր զհայր ի վերայ որդւոյ, սակայն սիրելի է ինձ միշտ կարճառօտ հատանել: 

Վասն զի զբոլորն մասն միակի գիծ ուղղակի զբովանդակն պարառէ զուղղանկիւնեացն թէպէտեւ 

մասն գոլ: Եւ իմաստնոյն մի բան բաւական է զբիւրս բերել զկնի հետեւաբար: 

Արդ թողից զայսոսիկ նախադրութիւն մակագրել մեծագունիդ գլխոյ, որ ամենայնի ես 

բաւական, եւ զանսպառն հեղուս գիտութիւն եւ շնորհ համեմատ սրովբէականն 

մականունութեան: Եւ զայսոսիկ ընձեռել ոչ անտեղի վարկայ. վասն որոյ եւ Դաւթի ի զուարճալի 

նուագերգութեանն նուիրական բան` Քեզ վայել է օրհնութիւն Աստուած ի Սիովն եւ քեզ տարցին 

աղօթք յԵրուսաղէմ: Իբրու զի`  թէպէտ ոչ էր անծանօթ ծագաց երկնի եւ ընդ երկրաւս ածել զբոլորն 

յօրհընութիւն Արարչին, սակայն որ ընտրեացն օրհնել, եւ որ ծագեաց զլոյս գիտութեան, եւ որ 

ընկալան հաւատով, այլ ոչ ի հեթանոսս: Եւ այժմ առ այս բաւական է բանս: 

Այլ դու ո'վ գլուխ ամենայն հաւատոցն Յիսուսի եւ վախճան, որ նախքան զայսոսիկ, թէպէտեւ 

երանելին այն Քաղդէացի Խորինն Ասորի, մարգարէական ունելով հոգի եւ նշանս յերկնից ի 

տուչութենէ վերնոյն, եւ առաքինութեամբ ծայրացեալ անեզրական վարուք եւ 

վարդապետութեամբ, վեհ քան զբոլորն սեռ իմաստիցն սիրողացն, զայսոսիկ հիմն հաւատոց 

հաստատէ, այլ առ հաւատացեալդ Աստուծոյ բանին է հաւատ. վասն զի ի մէջ քրիստոսասիրաց է 

բանդ, որով սպառազինեալ զօրավարդ, վառելով վահանաւորեալ, անվտանգ ի նետիցն մնացեալ, 

գաղտնի առեալ աւար տացես մեզ կապուտ: Եւ սատարեալդ հարցն ցանգ ամրացուսցես քոյինդ 

անքուն ակամբ, նոր նորոգեալ ի հաւատ հաստատուն առաւել քան զԱբրահամուն: Վասն զի զի՞նչ 

են հաւատք, եթէ ոչ յուսացելոց իրացն հաստատութիւն եւ յանդիմանութիւն, որոց ոչն երեւին. եւ 

որ այսմ հետեւին միանգամայն: 

Աւադիկ դու ընկա'լ, վէ'մդ եւ հի'մն, զհաւատոցն հաստատութիւն, այլ եւ զընկերդ քո þի քումն 

միայնութեան եւ զփոխանդ բոլոր քահանայական կարգաց. վասն զի ըղձալի էր քեզ քան զոսկի եւ 

քան զարծաթ. վասն զի պատուիրանք Տեառն լոյս են եւ լոյս տան աչաց, եւ յայնմանէ երկիւղ սուրբ, 

որ մնայ յաւիտեան: 
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Արդ գիր ծառայի եղիցի կարգեալ ի գիր մատենին, որ ի կատարածի յիշատակ բարւոյ, ողջ լե'ր 

փոխանո'րդ Յիսուսի: 

 

Բ. 
Առ տէր Պետրոս ի ժամանակի խուժան յառնելոյ ի քաղաքին ի վերայ նորա. բան 

մխիթարական եւ հարցումն Անանիայի գրոց Շիրակայնոյն, զոր մեծ Քննիկոնն անուանեն:  

Զյաւէտ ծայրացելոյդ բոլոր լրութեան կաթուղիկէ եկեղեցւոյ մշտափայլ առ իս ճառագայթից 

ըղձամ, տոչորեալ խանդակաթ եւ յաւէժ տռփմամբ, քանզի մշտօրեայ տենչամք արեգակնային եւ 

արփիականն բաղկացուցանելոյ զյոգնական կարեւորութիւնս, զոր վաղ ուրեմն այս ի մէնջ 

փախեաւ: Զի բնաւին ի բոլորն բարոյական բարգաւաճիցն թափուր զմեզ թորեսցէ: Վասն որոյ ի 

ճահ ինձ այժմ եկեսցէ ճեմականն Եւրիպիդէս յիւրում տախտակի, սակս տորբանականին 

Տրոքոնեայ ասելով. Ո'վ Տրոքոնեայ, յորու՞մ բախտի բարի գոլ կարծես` մակացու ի ծնէ կուրա՞ց եթէ 

զկնի պատահման հանգունակի մակեղուտ անանջատ: Եւ զի զայսոսիկ ոչ այլ ինչ իմաստասիրէր 

բայց միայն վասն իւրոյ ումեմն Հերմեայ աշակերտի. զի նորա, թողեալ զիմաստասիրութեանն 

արհեստ, չոգաւ ի կենցաղական զեղխումն. իբրու թէ կոյր ի ծնէ եղեալ, զգայ զկուրութեանն, եւ 

ըղձայ տեսութեան, իսկ զկնի տեսութեան` ի պատահմանէ կուրացեալ, յոյժ տարակուսելի է: Զոր 

բանս զքեզ ակն տունջեան անուանէ, եւ զմեզ կափուցեալս ի ճառագայթից եւ խրթնիս եւ 

խաւարչտին եղեալ: Սակայն առ այսոսիկ սուղ ինչ եթէ իմաստասիրեցից, ո'չ պատկառելի է, այլ 

մանաւանդ փութալի. թէպէտ եւ ոչ աստուածպետականին հասին բախտի եւ օծման եւ 

մաքրութեան, սակայն կաթիլ իմն աստուածային առ նոսա կաթեալ: Փերեքղէս փարթամն այն 

ատտիկեցի, տոգորեալ կարասեօք, ի ծովականն Տրովադայ յԱպպինոսէ արտալածի սակս 

իրաւացի գոլոյ նմա ի խուժանէ: Եւ Պղատոն ի Սիկիլիայ վաճառեալ, թէպէտ եւ պատճառեն 

Եպիկուրեանքն սակս խրախճանութեանն չոգալ: Սոկրատէս մեռանի սակս համբակացն 

դիտողութեան եւ ի կատական հեգնաբանութիւնսն Անիրա՞ւ, ասեն, մեռանիս. պատասխանեալ. 

Կամի՞ք, զի յիրաւի: Թողից զյոգունցն` զՀոմերի Մելամպոտեան, զԴիմոսթիմեան օրէնսդրի եւ 

զՈդիսեայ հռետորի, եւ որոց այսմ են հետեւեալ: Զի ո՞  ոք ի կենցաղումս, որ ըստ Աստուծոյ վարս, 

ոչ լիցի դժպհի: Որք Մովսէսի այնքանեացն արուեստից եւ յաստուածուստ երեւման եւ պարգեւաց 

ոչ անսացին, եւ զԱհարոն խոտորեցին, եւ մի ըստ միոջէ մինչեւ ցՅիսուս. որ եւ մահու մատնեալ 

զկեանս իւրեանց կախեալ զփայտէ խնդրէին պարգեւս, եւ ի վերայ գլխոց իւրեանց զարիւնն 

Աստուծոյ ոչ շատանան, այլ եւ տողանի յորդիս իւրեանց ձգեցին, զի այնու յերկարասցի 

յամառութիւն կուրացելոցն, որ մինչեւ ցայս վայր թշնամիք խաչին գտեալք յանդգնին: 

Եւ զի՞նչ ինձ այսոքիկ. զի Արամեան անմտութիւն զայս ոչ միանգամ կամ երկիցս բայց եւ 

բազում անգամ յամառեալք: Եւ զի՞նչ զարմանս է, եթէ Տէր ճշմարիտ է, եւ որ այսմ հետեւին, քանզի 

պարառաբար ծանուցանելոց է մեզ. ներհակս տրամախոհիմք թէպէտ եւ յունակութիւնս 

տրամադրութեանն առ ինձ ունակութիւնս բերեալ` ումեմն մակստացական եւ անհանգանակ եւ 

ուրումն բնաբար եւ սեռական ի միում տեսակի: Քանզի հատանունք, որք ոչն են þի միում տեսակի, 

նուազագոյն þի ներհակումն գտցի. եւ ոչ միայն ի տեսակում այլ եւ յինքեան կրէ իւրաքանչիւր ոք 

քաջողջութիւնս եւ խօթութիւնս, քանզի եւ սոքա þի միում տեսակի յատուկ ներհակին. վասնորոյ 

փութալի է ըստ կարողութեան առողջութեան եւ բնականագունին եւ բնաբարն առաքինութեան 

հետեւել եւ այսմիկ որքան հնարաւոր է բաղձալ. քանզի հարկաւորն ի մեզ հազիւ այսմ հաւանի, 

միշտ զհակառակսն այսմ հայցելով. եւ զանօգտակարագոյնսն անզգած եղեալ, ոչ երբէ'ք զգասցի 

զխօթութեանն արշաւանս եւ զխիթս խստագոյնս. զի þի վերայ եկեալն տագնապ` մանաւանդ եթէ 

զլուծումն եւ զարտահանումն þի կապակցէն, յորս կաշկանդեալն է բազմաբեղուն յօդիւք, ոչ երբէք 

զայսոքիկ աղէտ տարակուսանաց խոկայ, այլ խնդրէ զցաւագնոտսն եւ զանախորժսն, ախորժակս 
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մթերեալ յինքեան զհամաքամուածս եւ զտողս եւ զափռոդիտականս եւ զատիրրագունականն եւ 

զմանիական մեղանպոդականաւն կիզեալս, զի դժոխաբոյծ ամենեւին ելով բուժողացն: 

Այսոքիկ են տենչումն ըստ մարմնոյ կենցաղոյս, քանզի զառողջութիւնսն անաշխատ միայն 

հայցեն ընդունիլ, իսկ զհիւանդութիւնսն յոգնական ջանիւ հնարին յինքեանս քարշել, եւ 

ըստանձնեալք, ապա ուրեմն զգօնանան առ բժիշկս ընթանալ եւ զարտալածեալն յինքեանց 

բնականագոյն քաջողջութիւնս դարձեալ խնդրեն վերստին արծարծել, զոր հազիւ զպատահմունք 

որակութեանն այն յեղափոխել կարասցէ: Վասնորոյ զգուշացուցանէ այսպէս նախասականն 

Հիպոկրատէս յիւրում մատենի առ Պռիւդոս ոմն հրաշաբանելով այսպէս. Ծայրագոյն է խոկալ. ո'վ 

մանուկ, յանախորժակացն ախորժից հրաժարել եւ ի թանձրագոյնսն ոչ ընթանալ կերակուրս քան 

զկնի հեշտութեանցն վարանել եւ դառնագոյն դեղեալ զինքեանս  þի  բժշկաց, քանզի հեշտութիւնք 

այսոքիք միայն ճաշակելեացն են, իսկ տագնապումն եւ վիշտք բոլորն շարունակեալ անդամոց: Եւ 

այսոքիկ այսքան: 

Իսկ դու ո'վ վսամական եւ սրբազանութեանցն նախապետական, զարիական սերտութեան 

զմտաւ ածցես եւ զարդարութեանն ողջախոհութիւն. քանզի այսու զքեզ մշտափայլ տեսանեմք, եւ 

մի' ինչ ի քում մակաւասար մակամտածութիւնս թեւակոխեսցիս, խոկալով տրտմական կամ եթէ 

տխրութեան ինչ ի քեզ կրել ախտս. քանզի յորժամ տկարանամք, յայնժամ զօրանամք. եւ հոգին ի 

թիկունս հասանէ տկարութեան մերում. քանզի որ զփորձ առեալն է, կարող է փորձանաւորացն 

օգնական լինել: Եթէ պարտ է þի նորագունիցն եւ որ զկնի Յիսուսի հարք քո եւ աթոռակիցք 

յայնցանէ բերել þի ճահ զնոցայն որ ըստ մարմնոյ պատահմունս, նախ զմերոյն Պարթեւին եւ որ þի 

նորայն արմատոյ յԱրամեան նահանգէ կրեալս եւ որ զկնի այսորիկ յոմանց եւ յիւրոցն սերէ` 

զՅովաննոյն ի մետաղսն փոխեալ ի կենցաղոյս, եւ զմիւսոյն Գրիգորի þի քաղաքէն արտալածեալ: 

Եւ զկնի այնորիկ ըստ ասացելումն աստուածաւանդն տառի զգերեզմանսն պատուել եւ զնշխարսն 

ժողովել, թուի ինձ թէ հրացեալն նախանձ շիջեալ էր եւ բոցն յաչաղութեան հնոցին որ առաւել քան 

զատրուշանին Զրադաշտին, զովացեալ, եւ կայծակն հրափայլութեան վեհագոյն քան 

զՊռոմեդեայն եւ զՀեփեստոսին ցածուցեալ. սակս այնր զկնի եկելոցն երկարաձգէր տեսութիւն, 

զառաջնոցն անկումն եւ զգայթակղութիւնս հայցելով, զգուշանան: Բայց թուի ինձ, եթէ ի 

խորագոյնս ոմանք այժմ անկանին խորխորատս: Թէպէտ եւ զնախընթացութիւն այսպիսեաց 

ուղեգնացութեան ըմբերանեալ պարսաւեն, բաւական է բանդ. միայն պարտ է աւագ աչօք շուրջ 

հայել եւ ժամանակի ծառայել, որպէս ումեմն իմաստնոյ քան զայսոսիկ թուեցաւ: 

Փոխա'ն Յիսուսի, համարձակիմք, միշտ սովորեալ յառատաձիր պարգեւս, զկարեւորսն եւ 

զպիտանացուսն յարատեւական բաշխելով քեզ, որ ոչդ երբէք դանդաղիս զգիրս Անանիայի 

Շիրակայնոյ. որ բազում աշխատութեամբ եւ յածաչու խոնջմամբ հաւաքեալ ի բազմազան եւ 

յոքնաբեղուն մատենից. յորում եւ ենթակայացեալ են ոչ միայն քառիցն արհեստք այլ բոլոր էակացն 

խոկմունս. որ են այժմ ի տան տէրունեան, զոր նախքան զքեզ խրթնացեալ եւ թագնի ընդ գրուանաւ 

ծածկէին. զոր եւ ինքն իսկ, որ մատենագրեաց զայդոսիկ յառաջնում իւրոյ տրամաբանութեան 

բազում տարակուսանս եւ կեղերջականս սակս մերոյ ազգային անփոյթ առնելոյ զայդպիսի 

գործառնութիւնս. յորում մթերեալ են տոգորք աստուածային եւ ենթակայացեալ ամենայն 

արհեստի մակացութեան եւ նախադասեալ է թուականութեանն եւ երաժշտականութեանն, որք են 

ի տարորոշ քանակէ տարակացեալք. իսկ երկրաչափութեանն եւ աստեղաբաշխութեանն, որք են 

ի շարունակ քանակէ, եւ զկնի այսոցիկ յարամանեալք արհեստք եւ մակացութիւնք 

մատենագրութիւնք եւ գրէ եթէ ամենայն բոլոր վարժումն հռետորական, թէպէտ եւ մասնաւոր 

զփոշէտեսակսն զօրէն գործասէր մեղուի ամբարեաց ի մեղուանոցի այդր ի բազմավէտ 

մատենագրից Քաղդէացւոց եւ Յունաց եւ ամենայն ազգաց առ ի ծանօթ լինելոյ, որք նախ քան 

զայնոսիկ հաւաքեալն մատեանս, մակացու եղեալ իմաստասիրութեան. քանզի որք ոչ նախուստ 

կրթեալք են, բոլորովին ոչ գոյ հնար թեւակոխել զայնպիսի աստուածաբանութիւնս. քանզի պարտ 

է նախ þի  բնաբանականէն յուսումնականն ամբառնալ եւ անտուստ աստուածաբանականն. 
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քանզի որ այլազգ խորհեսցի, ըստ ասացելումն, տրամախոհի ի վերայ Ոլոմպիոսի դնել զՍեստոս 

եւ յայնի յարաբարդել զտերեւաշարժն Բիդոն, որպէս զի երկին ճեմարան լիցի նոցա, քանզի յոյժ 

տարախոհիցն եւ անտիական մտածութեանցն է բաղձումն այս. վասն որոյ եւ Պղատոն իսկ 

զգուշացուցանէ այսպէս յիւրումն աստուածաբանութեանն. Աներկրաչափական ոք մի' 

ներամտեսղէ. զայսոսիկ ասելով, զի միþ ոք անկատար ի քառիցն ենթակայէ մտղէ ի լսարանն. 

քանզի բնաւորեալ էր հրաշալին այն միայն աստուածաբանութեանն պարապել եւ յայնոսիկ 

զկրթեալսն հաստատել ըստ օրէն հիւսնաց, որք արհեստին են մակացուք, ոչ նախուստ յանտառս 

կամ ի մայրս ճեպին հատանել փայտս. քանզի այլ ոք են պարապեալ այնոցիկ եւ այլ, որք հարթեն 

եւ սղոցեն եւ ապա ծայրագոյնքն ճախարակօք եւ այլովք գործարանօք գեղապանձ յարդարեն 

գահաւորակս եւ աթոռս եւ այլ ինչ գործարանս: Այսպես եւ որք ոսկւոյն են պարապեալք եւ երկաթոյ 

եւ պղնձոյ: 

Եւ արդ` քանզի սակս մատենին Անանիայի եղեւ յիշատակ իմաստասիրելոյս մեզ, բե'ր ոչինչ 

խրթին եւ անյայտաբար. կամիմք զհայցուած մեր ծանուցանել մերոյ լուսաւորչիդ. þի բազմաց 

անփոյթ եղելոյ այսպիսի գործառնութիւնք եւ հանդէսք, որ ոչ երբէք ի ստադին վարժելոց 

գրամարտկոսաց եւ քերդողաց հնացեալ, ի մոռացումն այսպիսւոյ մատենի ոչ միայն եւղեւ 

անկանել, այլ եւ բազմաց, որպէս ի մերոյն Մովսիսէ ուսեալ, գտեալ գտաք, եւ յայդմ մատենի 

մակագրութեան վերծանեաք: Քանզի Արամեան սերի հպարտութիւն եւ անամոք բնութիւն եւ 

խստապարանոց բարս ոչ ստորակայի յայսոսիկ կրթութիւնս յարատեւական հաւանել, կամ եթէ ոչ 

փոյթ, որք պետականին հասին բախտի, մեծարու լինել եւ խուզել զխոհեմական արհեստս ի զարդ 

քարգոնոսական ապարանին, որպէս մեծ Փտլոմէոսն այն եւ որք այլք այդպիսիք. եւ զի բազում 

աշխատութեամբ խոնջեալ եւ տագնապեալ, մինչ տակաւին յիմում անտիականն ելով տիս, հազիւ 

հազ մակացու այսմ եղեալ, սուղ ինչ էակացն հասեալ, ըստ որումն են յԱրաբացւոց եւ Քաղդէացւոց 

եւ Յունաց, ոչ դանդաղեցայ քննութեամբ զփորձ առնուլ: 

Եւ խնդրեմք ի քումմէ լուսափայլութենէդ զնորագոյնն մատեան շնորհել մեզ, զի այժմ մերձ առ 

ծերութիւն հասեալ եմք, եւ դիւրին վերծանեալ հասցուք ըստ կարողութեան, զի մի' յերկոցունց 

կողմանցն ունիցիմք մարտակցութիւնս`  տեսութեան եւ մտածութեան, քանզի լուսով քո 

տեսանեմք զլոյս: Ապա եթէ ոչ այսոքիկ հաճոյ թուեսցի քումդ աստուածպետական 

իշխանութեանդ, զոր եւ կամեսցի, այն իբրեւ յաստուածուստ պարգեւ համարեալ է մեզ. ողջ լե'ր, 

փոխա'ն Աստուծոյ: 

 

Գ. 
Պատասխանի կաթողիկոսին յաղագս Գագկայ, որ ասէր թէ խորհին կորուսանել զքեզ:  

Եւ արդ ծառայից փոքր ի շատէ արդարեւ ճշմարիտ սիրելւոյդ Յիսուսի եւ բարեկամիդ իմ 

գիտեմք, զի սէր հոգւոյն ստիպէ զքեզ յաղագս եկելոցս ի վերայ իմ ի տարակուսանս եղեալ 

յանզրաւական եւ յանսպառ պատժապարտութեան, անպարտական գոլով, եւ ի բոլորեցունց 

պարառեալ անպայման եւ պղտորեալ խորհրդով, եւ խարդաւանս ի վերայ իմ խոկալով, խազմ 

յարուցեալ խիզախողաց յոմանց եկելոց եւ յոմանց յարուցելով կեամք, ակն ունելով Աստուծոյ, 

ասելով. Հայեա'ց օգնել ինձ Տէ'ր փրկութեան իմոյ. եւ ընդէ՞ր  Տէ'ր կացեր ի հեռաստանէ, անտես 

արարեր ի նեղութեան ի դէպ ժամանակիս, եւ զոր ինչ միանգամ այսպիսիք ի Դաւթեայ նուագեալ 

երգի քաղցրաձայնեալ, ինձ մխիթարականս եւ սփոփանս վարկանիմ նաեւ զօրացուցիչս եւ 

խրատականս եւ յուսալիս: Բայց ի մտի եդի եթէ սակայն եւ այս ջան է առաջի իմ եւ ոչ երկեայց, 

յորժամ մեծանայ մարդ: Այլ գիտեմք, զի մեղադիր լինիս սակս լռելայնս կալոյ þի բազում վշտաց եւ 

ի լեզուաց չարեաց, այլ ես ոչ նստայց յաթոռս նանրաց եւ ի հակառակել մեղաւորին առաջի իմ լուռ 

եղէց եւ ոչ բացից զբերան իմ: Բայց աղէ¯ հայեա' ի հեզութիւնն Դաւթայ, թէ ի բազում 
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տարակուսանս եղեալ յաղագս լսելոյ Տեառն վշտացն ո¯րպիսի գոհանայ զՏեառնէ. Սիրեցի, ասէ, 

զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից իմոց, խոնարհեցոյց զունկն իւր առ իս եւ ես զաւուրս իմ կարդացի առ 

նա: Արդ յորժամ լսել սովորեցայք, զի՞նչ եւս ասել կամիցի ոք, բայց միայն յայսցանէ. Ի վերայ իմ 

ուրախ եղեն, ժողովեցան յիս տանջանք եւ ոչ զղջացան, փորձեցայ արհամարհանօք եւ այպն 

արարեալ կրճտեցին ի վերայ իմ զատամունս: Տէ'ր ե՞րբ տեսցես, ի բաց արա' զմիամօրութիւն իմ ի 

խորամանկութենէ նոցա. եւ ի խորագոյնն վարեալ հանդիսի, որպէս յարի անդ. Ձայնիւ իմով ես առ 

Տէր կարդացի, եւ հեղից զարտասուս իմ, զի կորեաւ յինէն փախուստ իմ. կամ ի գերչացն հարցեալ 

եւ ոչ երգեալ յօտար երկրի, միայն առ Տէր համբարձեալ զաչս, ակն ունելով ուստի եկեսցէ ինձ 

օգնութիւն: 

Այսոքիկ են ինձ իբրեւ զկերակուր եւ զըմպելի եւ եթէ առ այսու արժան է ասել. Հայր իմ եւ մայր 

իմ թողին զիս եւ Տէր իմ ընկալաւ զիս: 

Այսպէս հայելով քեզ þի բարձրագոյնսն խորհուրդ ի բոլորն բիւրուց համահաւաքեալ ըստ 

իւրաքանչիւր ումեք ի վերայ կացեալ երգս. այս ի հոգւոյն շարժեցեալ ճշմարտապէս անվթար 

ցուցան իբրու սակս այնր իսկ ասացեալ մարգարէութեանն: Տե'ս ո'վ վեհագո'յն, զին՞չ ինձ այլ քան 

զայս իմասցի գերակատար մտածութիւն եթէ ոչ յաղօթս կալ. վասն զի արին այն եւ քաջամարտիկն, 

որ պարսեաց զհսկայն դէպ ուղղակի ի ճակատն, ճահեցուցեալ հնջայթութիւնս պարսին որոտիւնս 

թնդեալ յերկիր զարկուցեալ եզեն զինով նորին Գողիաթայ. սակայն ասէ. Հատուցին ինձ չար 

փոխանակ ընդ բարւոյ, զինէն խօսէին, որք նստէին առ դրանն, զիս այպն առնէին, որ ըմպէին 

զգինի: Զոր եւ այժմս կրեմ ի թշնամեաց Տեառն. Տե'ս Տէ'ր եւ մի' լռեր եւ մի'  þի բաց առներ յինէն. մի' 

մատներ զիս Տէ'ր ի ցանկութիւն խորհելոցն ի վայր հարկանել զիս. առաջի քո Տէ'ր են ամենայն 

ցանկութիւն իմ: 

Այսպիսի առասանս ձգեալ պարաւանդելով շուրջ զշաւղօք  իմովք դնել ինձ գայթակղութիւն, 

խոկացաւ խորամանկելով խոտորել զճանապարհս իմ. այլ իմ միայն ի Տեառնէ. Օրէնսգէտ առնէ 

զնա ի ճանապարհի, յոր եւ հաճեցաւ. սկսանելով նիւթել ինձ որոգայթ եւ բազմաց ասել զանձնէ 

իմմէ թէ չիք սորա փրկութիւն. Տեսից զատամունս մեղաւորաց խորտակեալ եւ քաղցր ննջել 

զարթեայց եւ գտից ի թիկունս հասեալ զՏէր. քանզի յորժամ տկարանամք, յայնժամ զօրանամք: 

Ասացին ոմանք. Հասցուք, հարցուք, բաժանեսցուք զաւարն եւ լցուսցուք զանձինս մեր: Սակայն 

յուսալով ի Տէր անցից ընդ ծով եւ երգեցից Տեառն նոր երգ. Իրաւունս ինձ ելցեն եւ աչք իմ տեսցեն 

զուղղութիւն. եւ ոչ խօսեցայց բերանով իմ ի գործս մարդկան, զի գաղտնեօք լցցին որովայնք նոցա 

եւ յագեսցին կերակրօք եւ թողցեն մանկանց իւրեանց: Ահա' հասեալ է Տէր ի դատել զերկիր, դատել 

արդարութեամբ զաշխարհ եւ զերկիւղածս իւր ուղղութեամբ: Մի' խաբեսցի անձն քոյ զհետ 

համոզեալ հողմոց եւ տարաբերեալ: Զոր ինչ սերմանեմք, զայն հնձեմք. ահա' սերմանսն իմ 

յայտնապէս եւ ահա' հունձս, զոր հնձեմս յայտնի: Թէպէտեւ արտալածի Հեղիաս, անցեալ ընդ 

Յորդանան ոչ մեռանի. սակայն քուրմքն ծանակէին: Թէեւ ծաղր լեալ ի մանկանցն Եղիսէ, ոչ կունդն 

ասելով կորնչի, այլ մանկունքն յարջիցն սատակին: Յիսունքն այպն առնեն կրկին զԵղիայ, այլ 

հուրն փորձէ զնոսա: Եւ քա¯նից յիսնաց յիմս հասեալ հինիւ հրեշտակք եւ հրաւիրօղք մահու, զոր 

հեզաբար ընկալայ ծանուցեալ եթէ որոյ իցեմ հոգւոյ: Ծանի'ր, ո'վ մտացի', Դանիէլ ոչ զգերութիւն 

դարձուցանել կարող էր զշարժեալն ի Տեառնէ ցասումն. սակայն ինքն ապրեցուցանէր ի 

Քաղդէացւոցն. առ Տէր կարդալով երից մանկանցն, ոչ հնարէր ապրեցուցանել զԻսրայէլ, այլ հուրն 

ի ցօղ փոխարկի, եւ որ այլք այսպիսի: 

Եւ զին՞չ ինձ առ այս բիւրապատիկս ածել ի դիմի անտեղի քեզ, որ ծանօթ ես ամենայնի եւ 

տիրաբար ծանուցեալ, այլ զայսոսիկ վասն յօժարութեանդ քո, զի գիտեմք, որ հոգաս միշտ վասն 

իմ: 

Արդ ե'կ դու ո'վ գերակատա'րդ իմաստից, տե'ս զիմոյ անտեղի մտածութեանս, յորս անկայ 

փորձութիւն առաւել քան զպռոմիականն, յորս ոչ բարերջանիկ գոլ նմա եհաս հանդէս. ըստ որում 

որ þի գռեհիկս պատմի առակեալ`  արտուտի զգուշութիւն երկնի յստորս կործանիլ. եւ նա անկեալ 



6 

 

պորտ յորսայս, զոտն ի վերայ յերկին ջանայ կարկառել, զի մի' երկին յերկիր անկցի խափուցեալ. 

ի պարսաւ առեալ ոմանց թէ որո՞վ ծղէ ծնգօք ծառանաս ծտի'կ քո ծովդ խելօք. պատասխանեալ 

հաւն ասաց. Որքան կարեմ, զայն առնեմ: Արդ իմ ծղէ ծնգօքս է. օգնական է սրբոյն Գրիգորի եւ 

Արամեան նահանգիս, զոր Երեմիաս ի Տեառնէ կոչէ յօգնականութիւն. սակայն, յուսալով ի Տէր եւ 

հաւատալով իբրու անտուստ խոստմանց, յարեայ աճապարեալ քաջագօտի գտեալ ի սեփհականն 

հասուցի հայրենի, զոր ի բազմաց վաճառեալ եւ ծախեալ եւ այժմ հալածական լեալ փախչիմք, Տէր 

արասցէ դատաստան: 

 

Դ. 
Պատասխանի տեառն Պետրոսի Հայոց կաթողիկոսի սակս տրտնջոյ զորդւոյն Աշոտի մինչ 

կինն վաղճանեցաւ: 

Եկն եհաս աւետաւորս տառ տարրական իմ նուիրաձիր իբրու զսիք զովացուցիչ եւ զտարաբ ի 

տապացեալ ժամանակս. եւ արծարծեալ վերստացայ զհոգի իմ ի դրանց դժոխոց. այլ զայրական 

սերտութիւն քո մշտածան յարակցութեամբ տեղեակ եմ. վասն զի բազմատեւական համբերութիւն 

քո յանհունն հասանէ գիտութեան զգալեացս. սակայն եւ երբեմն սրտմտականն ընդդէմ օձին. յիշեմ 

յայսմ վայրի զՅիսուս զայրացեալ. եւ ո՞ւր արդեօք` ի վերայ ալեացն եւ առ Ղազարու. նա եւ մռնչեաց 

անդ. սաստիւ դողացուցանէ զիշխանութիւն այսոց եւ կորզէ զորս կամէր. նա' եւ ի բազում 

փորձութեանն լռեալ, զհամբերութիւն ուսուցանելով մեզ. եւ երբե'մն զկնի փորձութեանն ոչ 

հանդուրժեալ այլ յետս զարկուցանէ եւ ապա թոյլ տայ նմա. եւ եթէ պա'րտ է ասել, ոչ յիւրումն 

գաւառի ընկալան զնա. բարձրագոյն եւս, յիւրսն եկն եւ իւրքն ոչ ընկալան: Գիտեմ եւ' ի հեթանոսս 

զնշանսն եղեալ եւ գովելոյ արժանացեալ եւ յԻսրայէլի ոչ այնչափ հաւատս գտեալ: 

Այլ քոյդ կապանս եռակի իմն հանդիպել, զոր դու խնդամտութեամբ ընդունիս. սակայն 

այսպիսի աղէտ տարակուսանաց ինձ ոչ եհաս երբէք որպէս այժմուս, զի հօտ անհովիւ մանաւանդ 

եթէ ես իսկ մի ի նոցունց մոլորեալ, զոր ի վերայ ուսոցդ դնել կարօտէի. զի ոչ ուղէգնացութեան էի 

զկնի այլոց օտարաձայնութեան. քանզի ի քեզ զբոլորն շարաբառնիլ հաւանէի եւ զնաւապետդ 

կապեալ այժմ. զի՞նչ ղեկավարացն հասցէ աղէտ. որ եւ այժմ ոչ տեսութեան կամ գործի, որպէս 

նախասացի, եթէ կարօտեալ տառի տեսանելոյ քոյ. եւ ոչ հնար էր յիշխանացդ պաղատան 

մանաւանդ յայդմանէ, որ զբոլորն պտուտկէ չարիս, որպէս յայնժամ զծովածին հօրն քո յԵգիպտոսէ 

եկեալ, որ կարօտ էր առ արքայ մուծանել, ապա ի պատառուած եղեգան փորուածի ծպտեալ զտառ 

գծի իւրոյ այնպէս ծանուցանէր. զոր այժմ յարամանեալ պատկանի տարացոյցն այն, զոր յուսամք 

որպէս նոցայն կատարել. զոր յերիս աւուրս ոչ ընդ իշխանս շրջին, այլ ի հրեշտակէդ պարարուն 

զպատգամս աստուածեղէնս լուայ թէպէտ եւ անյարմար. սակայն ի նշանացն ի բանիցն միով 

զբիւրսն ծանեայ, քանզի սովորեալ էի հնարից եւ խաբէութեան անօրինացն եւ սակս 

կաթոտաբորբորիտոն եւ վաւաշ կիւսակերտօղ եւ օճիրագործ հատընկէց վհուկ ճուաղանն, զոր 

խափուցանօղ իմն եւ զարհուրեցուցիչ յարուցանէ մրրկեալ ալիս, որպէս ճուաղանց է ճարակ 

ճռուողել ի գիշերի յանկողինսն, զարկումն եւ շարժումն լլկանաց, եթէ զիարդ համարձակիւր ընդ 

վիմիդ հաստատուն. կամ կարէ կարկատել կեղծաւորելով բան զօրէն կուրի բանդականին 

տիտանեան դայեկաց: Բայց միայն վէմ գայթակղութեան եւ գլորման դոցա խնդրել, եւ հարեալք 

փշրին, ոչ զբարութիւնսն վայելով զայրացուցանեն. հոգի է հեզութեան եւ զայրանայ մեղուցելոցն: 

Արդ ինձ եղիցի զփորձ առնուլ հեզութեան, եւ դոցա զսրտմտութեանն մանաւանդ վիժածին այն 

վատթարածին, որ բազմամեայ ձանձրութեան ներկմամբ իբրու զձանձախարիդ որակացեալ 

սովորական խեղկութեամբ յառնամոլութեան զօրէն Արամազդեան առ Արգիացիսն 

յափշտակութեան մանկանց, որ մատռուակէին, կամ զԱռիդինեացն եւ զսոկրատեանցն 

գոմորական եւ սոդոմայեցի անպատկառաբար պագշոտութիւն. եւ տակաւին հնարի դիւթութեան 

կիւսոյ եւ վհուկս ընդ ինքն խորհրդածուս յուս իւր բառնայ ստանձնեալ որպէս Կենտիւռոս 
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Պռիւդայն, որ առ Նեբրոթաւ նահապետ. եւ ահա' ոչ թողից չասել` մինչեւ ոչ անկցի þի վիհ ծծմբեայ, 

ոչ խաղաղասցի աշխարհ. վասն զի այսպիսի ծնանի երկիր կարապետ, այն. զոր կապեսցէ Տէր 

Յիսուս հոգւով բերանով իւրով: Այլ սակս թխտի քո յափշտակելոյ յուղւոջ մի անկցի քեզ երկիւղ 

կասկածանաց, զի ոչ համարձակի ոք յիմմէ. այլ զի գրեալ էր քո, եթէ զկնի մահուան կնոջ իւրոյ 

առաւել է ի սէր հօր նորա, այսոքիկ շամիրամեանն յուլիս թերեւս դիցն լեզեալ յարուսցեն զԱրայն, 

որում տռփէր հրացեալն այն բորբոքմամբ, այլ մեք ըստ հրամանի եւ ըստ գրոյ քո արասցուք 

զամենայն ողջ լե'ր: 

 

Ե. 
Պատասխանի տեառն Պետրոսի Հայոց կաթուղիկոսի ի ժամանակի քանզի խնդրեաց 

յաշակերտաց իւրոց զոմանս, զԲասիլն եւ զԵղիսէ: 

Զվսամականն մականունութիւն սրբազնաբար ընկալեալ քո բոլորն հարց պետականութեանց, 

մաքուր եւ անաղօտ լուսափայլութեամբ ի մեզ ճառագայթարձակ փայլատակեալ, հեղումն եւ 

զօրութիւն տածօղ, եւ առոգութիւն, կենդանութիւն եւ նորոգութիւն անհատաբար 

մշտաշարժութեամբ բաղկացուցանես քում վիճակելոց երանաւետական դասու ըստ էլիոսական 

երրորդ լոյսդ կամ սրովբէական հեդումն եւ ազդեցուցանօղ յստորեւ կացեալսն: Իսկ 

չարափառութեանն կիզիչ եւ հատանօղ տապար, ըստ որում եւ զնմանութիւն ունել ոչ միայն 

այսոցիկ, այլեւ առաջինն լուսոյն, յորմէ լրացեալ լուսաւորութեամբ ի լաւագոյնսն յարամանեալ 

պատկանեցար պատկեր: 

Ծառայ քո Գրիգոր, որ ընկալայ զգիրս եւ ընթերցեալ ծանեայ զծայրագոյն սիրոյ սրբազանիդ, 

որ անդրն է քան զմիտս մեր ունակութեան եւ գիտութեան, եւ Յիսուսի միայն նմանութիւն եւ 

դրութիւն հետեւաբար հանդիսանալ յաւէտ եւ ողջախոհական հաւատոց ճանաչելի: 

Ապա առեալ զտառս տախտակի ըղձական, տենչացայ վերստին անոգանալ. եւ իբրու փոքր ինչ 

փանաքիմաց մտածութեամբ փեռեկեցի զգայարանս հանճարոյ, եւ ողջագուրեալ շրթամբք, ի 

վերայ աչացս եդեալ խանդաղական խորհրդով գոհացայ զՏեառնէ, եւ արտօսր ինչ թորեալ, գրէ եթէ 

կերտարան որակացեալ արտահոսեաց կայլակս ստորակայեալ հուպ երկրի ծորեալ ի ծով 

մածուցեալ սակս կապանացն քոց վերստին յիշման, զմտաւ եւ ի զարմացման եղեալ. եթէ 

զՅիսուսին  ածից զմտաւ յաղագս քոյդ հեզութեան, գտայց հարիւրապետն կամ Յովսէփն 

աստուածացեալ մարմնոյն հայցօղ կամ Նիկոդիմոս գիշերային կամ ի գերեզմանն ճեպօղ եւ 

յերկիւղէն ոչ զանգիտօղ. ապա եթէ նախ քան զայսոսիկ, ներքինապետ եւ սպասաւոր 

մարգարէականին դասու ի Բաբելոն եղեալ, եւ առաքելականին ծայրութեանն եւ հազարապետացն 

կապանացն ողջունի եւ լուսաւորութեան գիտեմ զոմանս արժանացեալ, եւ արեւմտականն 

արեգական հօրն քում համանուն, որ յԵգիպտոս զխաղաղութիւն խռովչացն խնդրեալ, եւ 

բանդապանացն պարգեւս շնորհեալ. եւ զպտուտկեալ չարն շիջուցանել, որ զՅիսուս յարակայ իւր 

տեսանէր յաթոռ: Հաւանիմ եւ որ զտառիցն տասանց պատարեաց զպար, նմա եւ գոլ բանդապետ 

եւ զգուշացօղ եւ հաւանեցուցանօղ խակամիտական խորհրդոց: 

Եւ զի՞նչ ինձ այսոքիկ երկարագոյն բանս եւ ծանօթագոյն իբրեւ ուխից ինչ նուազ ի ծով 

ծովացեալ, սակայն ոչ թողից զմերոյն Պարթեւի, որ պար առաջին էր պարծանաց քում տողանի 

տէրութեան եւ հայր քո, յիւրումն խորագոյն գբի զխուզօղն Օտայ անուանեալ, որ ի խնդիրն չոգաւ 

եւ ի խաւարչտին խորափտէ առասանով բերեալ, բարի յիշատակի յիւրն աստուածեղէն տառս 

արժանի եղեալ գրէ Ագաթանգեղոս: Այս այսքան բաւական լիցի: 

Գրեալ էր քո յաստուածային նմանակիս լուսաներկդ աջոյ բան զովացուցանօղ եւ շիջուցանօղ 

մխիթարական ըստ որում քահանայապետութեանդ վայելչաբար իրողութեամբ, ընտ որում 

առատաբար շարժումն եւ մատակարարութիւն: Քանզի լի եղեաք տառապանօք ի բոլորն 
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հարուածս բաւականապէս ի հինից հրոսակաց եւ յարշաւանաց ասպատակողաց  եւ գերչաց եւ 

յամենայն նուազութիւնս, որք հետեւաբար ի կենցաղումն կրին, որ առաւել քան զՀրէաստանին 

հրաձգութիւնս եւ աւարումն ընկալաք: Աւա¯ղ եթէ ո՞ւր այրարատեան գունդն եւ ասքանազան զօրն 

եւ որ այնմ կցորդաբար զօրութիւնք եւ գործք արամեան նահանգիս: 

Իսկ սակս Ստեփաննոսի ծառայի քո եւ ըստ հրամանի քում արժանացեալ սպասաւորի եւ 

ճշմարիտ քահանային Աստուծոյ փոխմանն սփոփիչ եւ փարատօղ բանիւ եւ գրով պատուեցեր զիս 

պայծառ եւ պուետական առասութեամբ: Պատուեսցէ զքեզ պահապանն Իսրայէլի պարծանաց 

խաչիւն իւրով պարսպեալ ի պատուականդ աթոռ անպայման պարառաբար ամօք մինչեւ 

ցգալուստն իւր: 

Եւ ծառայ քո, հուպ երկրի հարթ ծունր եդեալ, օրհնութիւն եւ գոհութիւն մատուսցի եւ աղօթս 

առ այն, որ ետն զփոխանդ իւր վերակացու մեզ, շնորհեալ մեզ ընդ երկայն աւուրս: 

Գիտես ո'վ աստուածայինդ գլուխ զաղէտ այսպիսի թշուառութեան. յորմէ ակն ունէի ծածկիլ, 

եւ որում առաջին երթալ, զկնի դադարել. եւ այսոքիկ հարթութեանն հանդէսք տարակուսանաց եւ 

դողումն այսպիսում հասեալ փորձութեան աբրահամեանն պատարագին, թէպէտեւ փոխանակ 

Իսահակայն մինչեւ ի հրեշտակէն վերջնանահանջ եղեալ, որ զձեռսն կարկառէր ի զենումն, եւ 

Յակովբայն Յովսէփայն յեղբարցն դաւաճանեալ: Ողորմելի է պատմութեանս տարազ. քանզի գիտէ 

քոյդ աստուածային սէր մանաւանդ, որ զփորձ առեալ ես զհոգւոյն ծննդականութեան գերագոյն 

քան զմարմնոյն, ըստ աստուածաւանդն ասացեալ բանի: Սակայն իմ յանկենցաղս յայս 

կենցաղավարութիւնս հայելով, կարօտիմք, որք վաղվաղակի հասանեն խաղաղական շիրմի. եւ ի 

շռայլեալ յայսմիկ շփոթութենէ իբրու շահատակելով փախչիմք, ի վնասակարս այս եւ ի 

մահացուցիչ բազմապատիկ կենացս զերծեալք: 

Իսկ յաղագս մանկանցս մեր ողորմելով եւ արժանիս առնելով, հրամայեալ էիք առաքել առ ձեզ, 

զի ծառայեսցեն փոխանիդ Յիսուսի եւ նորայն կենսաբեր սուրբ նշանիդ եւ զայն յոյժ 

խոնարհութեամբ եւ հայցմամբ որպէս հոգւոյն հեզութեան, որ զկնի իւր ձգէ. ըստ որում 

Ողորմեցայց ում ողորմեցայց եւ գթացայց առ որս գթացայց. եւ եթէ Ընտրեաց զմեզ յառաջ քան 

զլինելն աշխարհի. թուի ինձ թէ ըմբռնմամբ ձգէ առ ինքն. եւ է ինչ մէնջ հայցէ, եւ է ինչ զի ի զոր  

առատապէս բաշխէ, եւ յամենայնի ներողութեամբ եւ ողորմութեամբ օրհնաբանեալ բարեբանի 

յիւրումն առանձին անցեալ սարաւանդեալ բարձրութեան. եւ երկոքումբք փառատրի փառաց 

թագաւորն. զսուրբսն սիրէ եւ զմեղուցեալսն առ ինքն դարձուցանէ, նոյնպէս եւ միջնորդդ 

Աստուծոյ եւ մարդկան: 

Ես կարի յոյժ ուրախ եղէ. վասն զի գառինքս այս ի քաջ հովիւ վստահացայ եւ ի ներքս ի գաւիթ 

քո մտցեն. քաջ գիտեմ, եթէ գող ոչ գոյ, եւ ոչ գողասցին, եւ զձայն օտարի ոչ լուիցեն, եւ գայլ ոչ 

յափշտակեսցէ. ի ներքոյ աստուածային քո գաւազանի գիրգ եւ փափուկք փարթամասցին, եւ 

առաջնորդական քո ցուպ ի վայրի դալարւոջ եւ ի ջուրս հանգստեան սնուսցէ, զի սաղարթասցին 

եւ պտուղն կացցէ: 

Այլ դու ճշմարիտ արեգակն արդարութեան լուսափայլեալ, ի քեզ բերելով զզօրութիւն եւ 

զունակութիւն այնմ, որ լուսաւոր առնէ զամենայն մարդ եկեալ յաշխարհ այսինքն զբոլորն եւ ոչ 

եզաբար. վասնորոյ եւ յաղքատք այս եւ յանտոհմ եւ յոչինչս խոնարհաբար հետեւիս հայցել. եւ զի՞նչ 

առ այս երախտիս մատուցից քեզ յիմմէ: Մի եւ այս, որպէս յառաջագոյն զպատառոտուն գործիսն 

Յիսուսի, եթէ փոխանիդ իւր դոքա զհնացեալ ձորձս իւրեանց կամ զխակագոյն տիս մանկութեան 

եւ զախմարութիւն ի բոլորն բարիս: 

Արդ ոչ դիցուք երախտիս այլ մանաւանդ ընկալցուք զերախտիս, քանզի որպէս սովորութիւն 

Աստուծոյ է երախտիս համարել զձգիլն մեզ առ նա եւ զապրելն, եւ սովորութիւն մեր է`  երախտիս 

համարիմք, յորժամ խոստանամք զառ ի նա կոյսն կեալ. եւ այն ցանգ սովորաբար ի մեզ կրի: 
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Արդ ա'ռ ընկա'լ յինէն ընծայ զծառայքդ քո եւ Յիսուսի արեան գնեալ, ըստ այնմ Աստուած, 

թէպէտեւ ոչ ես այլ մանկունս իմ, զոր ետ ինձ: Եւ դու տէ'ր իմ ընկա'լ ի գիրկս, որպէս երբեմն Յիսուս. 

սերմանեա', մատակարարեա', ա'րկ զարծաթն, տո'ւր զմարգարիտն գնել, փչեա' զհոգին. 

փոխարկեսցի անուն արդարութիւն. ոչ ցուպ եւ ոչ երկուս հանդերձս. օտարոտի ողջոյն ոչ երբէք 

տալ. ոչ մախաղ եւ ոչ պղինձ. եւ եթէ պարտ իցէ, բոկանի շրջել, եւ ազատաբար զխաչ առնուլ, եւ 

գալ զկնի քո, եւ կենարարդ հովուի հետեւել. թերեւս ի մահացուցիչ այս եւ ի թանձրագոյն մարմնոյս 

տղմատիպ ոչ քարշիցին, այլ վերաբերեալք ի վերայ վիմիդ հաւատոյ հաստատեալ, զետեղեալ, 

առկայասցին, սաղարթացեալք ընդ հովանեաւ բազկի քո, ամրասցին: Քանզի յորժամ 

համբարձցիս, կարկառելով զկուսածաղիկդ ծայրս մատանց, յորմէ լոյս ղամբարափայլ 

փայլատակեալ զկնի կելով դոցին. ընկալցին զխաղաղութիւն տալով քո այնմ, որ ի վերն է քան 

զամենայն միտս եւ զխորհուրդս, եւ զսրովբէականն համարելով ընդ միեղինական դասուցդ, ընդ 

երկնայինսն կցորդաբար զամենայն կենցաղականս þի բաց դնելով զգործ, զթագաւորն ամենեցուն 

ընդունիցին: 

Այլ յաստուածանմանութիւն քո եւ յառատագոյն գերակայացեալդ մտածութիւն եւ 

ընդարձակագոյն առագաստ սրտիդ սիրական, որ առաւել լայնատարած քան զկամարն 

կապուտակեայ, որ վերին հռիգօղն պարփակէ, թուի ինձ եթէ հոգւոյն հեղումն ի քեզ հոսեցեալ 

մշտաշարժ եւ անդուլ մատակարարիս եւ մատակարարես ըստ որում Ձրի առիք: 

Այլ ո'վ քահանայապետ սուրբ եւ երկրորդ լուսաւորիչդ Պետրոս, եթէ նախանձեցայց ես 

զբարւոք նախանձն, ոչ պարսաւանս պարտ վարկանիմ ինձ. երանեմ մանկանցդ եկելոց ծառայել 

քեզ եւ անյամր մշտապայծառ լուսովդ լրանալ. քանզի ականն տուընջեան ցանգ յիւրն 

կենդանատեսակս ուղեգնացութիւն: 

Եւ յայսոսիկ կամէի սուղ ինչ իմաստասիրե'լ պղատոնական նորագոյնս առասանութիւն. 

քանզի սիրելի էր քեզ այսոքիկ, սակայն կարճառօտ հատանել հաւանեցայ, բայց հոլովել 

բացատրութեամբ եւ ոչ ստորասացութեամբ փոքր ինչ սփռեցից մանկանցդ վարժման առ այնոսիկ, 

որ հակամիտաբար հեգնիչք լինին սակս զօտարս ժողովելոյ. ահա' ոչ թողից չասել: 

Ամենայն բաղկացուցանօղ զօրութիւն տիրաբար ասացեալ առնու եւ զօրութիւն եւ գոյութիւն. 

քանզի գոյութիւն ի գոլոյն ասի, իսկ գոլն ածանցութիւն իրիք բաղկացումն ենթադրէ իբրու գոյ, ի 

գոյէ գտեալ գերաբնաբար: Ծառն ծանուցեալ ի Տեառնէ ասացեալ Տիմին է տառս. որբ տիրաբար 

թեւակոխեալ ճաշակեն, ճշմարտապէս լոյս, եւ քաղցր ի քիմս քան զմեղր բերանոյ: Իսկ եթէ 

մակստացական մեծագունի ումեմն պարգեւի ըղձացեալ կայ, սակայն ի վերայ ունակացելումն, որ 

ընկալաւն, է եւ այլ ինչ աղբիւր ի մատակարարութեան մաքրեալ, առասացեալ յստորեւ կացեալսն 

առոգանութեամբ յորդագոյն արձակեալ վտակս. քանզի լոյծն այն տարբերութիւն յածօղ խփեալ 

խեղդնու եւ խափանեալ խուպանի, իսկ կարծրն եւ ծորեալ շփոթեսցի. եւ առ տունկս 

համանմանութիւն հաւասարապէս այսմ հանգանակեալ. եւ ի ծովէ համատարածն ծիծռանց 

ծամելեօք առնուլ կաթիլս ոչ նուազեսցէ, այլ մանաւանդ կերակրէ. եւ ոչ տայ նուազութիւն 

արեգական ճառագայթից, զի եթէ բազումք ելով յոգունց տեսողաց, այլ նա զիւրն ծայգէ ծայրաբար 

ճախրելով ի հոլովս ինքնաքարշ ուղեգնացութեամբ, հսկայն այն ի ճանապարհս իւր հիացուցանօղ 

տեսլեամբ: 

Արդ այսոքիկ քումդ անեզրական հեղմանց եւ մատակարարութեանց հանդէսք. վասն որոյ եւ 

նահապետն մեր Աբրահամ յայլընդակացեալ եւ յայլազգեաց առնու թլփատել. եւ Մովսէս ոչ 

արգելու յիւրն օրինադրութիւն մուծանել, այլ խրատ ընկալնու. եւ ամենաթազաւորն Յիսուս 

յաւետարանական քաղցր լուծ իւր նուիրական մատակարարութեամբ ածէ յամենայն ծագաց 

երկրէ, վասն որոյ համարձակագոյնս առնէ զմեզ Պօղոս ասելով Ոչ ծառայի եւ ոչ ազատի, եւ որ 

այսմ հետեւաբար ասացեալք: 

Այլ տէ'ր իմ եւ թագաւո'ր, եթէ ըստ Զեբեդեա յանձն ինչ զդոսա արարից, ծնօղ իմ գոլով, երկնչիմ 

գուցէ զբարձրագոյնն լուայց պատճառս, հօր տալով զիշխանութիւնն, եւ հեթանոսաբար կարծիս 
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կասկածանաց արկից եւ ընդդիմադրութեան պահանջել. ապա եթէ անգթաբար արձակեցից, գուցէ 

խորթս ծանիցին. այլ ինձ այսոքիկ իմասցի պատուասիրել, գաւազանաւ գթալ եւ ողորմութեամբ 

տածել եւ ի փառս ոչ միայն զդոսա, այլ եւ բազում որդիս Հօրն երկնաւորին եւ Որդւոյ նորա Միածնի 

եւ Հոգւոյն կենարարի, որով կեցցես եւ փառաւորեսցիս ըստ աւուրց երկնի յաթոռ սրբութեան քո 

անսասանելի եւ անսայթաք ի վերայ վիմի հաւատոյ հիման առաքելոց եւ մարգարէից, վէ'մդ 

ճշմարիտ անկեան: Ողջ լինել քեզ ըղձամ մինչեւ ցգալուստ Որդւոյն Աստուծոյ, որում փառք 

յաւիտեանս ամէն: 

 

Զ. 
Պատասխանի տեառն Պետրոսի կաթողիկոսին Հայոց մխիթարական թղթին: 

Զլուսափայլութեան քո ճառագայթարձակ ծագումն ըստ արեգակնային մշտապայծառ 

վսամական զարդուն, որ ոչ կամելով ուրեք զստուերանալն, կամ զծմակացեալ նսեմութիւն ուրեք 

զետեղել, եւ  որ ոչ միայն ըստ բնութեան զհեղումն մաքրափայլ լուսոյն ի մեզ արձակէ, զոր յարփւոյ 

անտի ըստանձնեալ թորեցուցանէ, ոչ շատացեալ այսմ, ցանգ յածաչու խոնջմամբ շրջաբերի զիւրն 

առատացուցանել արփիափայլութեան շնորհս, այսբար քոյդ լուսափայլութեան, 

մատակարարութիւն անդուլ եւ անյագաբար ոչ դանդաղի, որք ընդ քոյդ եմք արժանացեալ 

հովուական պարու հօտ, մնալ ումեք խաւարչտին եւ նսեմացեալ, այլ քումդ հաղորդաբար կամիս 

կցորդութիւն ամբիծս եւ անախտացեալս եւ զգաստացեալ: Վասն որոյ ստուգապէս գլուխ ելոյ զգօն 

եւ հանճարեղ մակացութեան պարառաբար զբոլորս անդամս խոկաս անխեղկեալս եւ 

անխօթացեալս մանաւանդ եթէ անյոգնամանական որակութեանց ոչ ստորակայեալս: Եւ 

զայսոսիկ զի՞նչ արդեօք ի մէնջ գոհացողականս պարտիմք բարեբանութիւն Աստուծոյ այնմ, որ 

զքեզ մեզ հայր եւ բժիշկ, որով Յիսուս ոչ անտեղի համարիւր այսմ հաւանել տարացուցի. բայց թուի 

ինձ քոյդ պետութեան կարողութիւն առաւել քան զբոլորս նախախնամութիւն, որ գրէթէ յամենայնի 

վերարծարծիչ ըստ իւրաքանչիւր կարեկցութեան շնորհս մեզ առատապարգեւ բնաւիցս ընձեռէ. 

զոր աղօթեմք հանդերձ պաղատանօք երկարաձիգ պարգեւել զքեզ մեզ ընդ երկայն աւուրս: 

Գրեալ էր ի քոյդ աստուածային տառի սակս իմոյ մանկանն մխիթարական եւ զովացուցիչ բան: 

Բիւրապատիկ շնորհս եւ պտուղ ծննդոց իմոյ աճելութեան եւ առոգութեան զայս համարիմք, զի 

թէպէտեւ մանուկն իմ յառաջադէմ եւ բարգաւաճեալ ծաղկէր յիւրն համանուն նմանակի հայկեանն 

շառաւիղ եւ մեծագունին հասեալ պատուոյ, մինչ տակաւին ի տարերս էր անթիպատութեանն 

նպաստկութեան, սակայն գոհանամք զԱստուծոյ, զի կուսական բրաբիոնաւն ի վերին հասեալ 

հայրենի, անմեղական անպարտութեամբ, զմկրտութեան օծումն անշաղախ յիւրն թագաւոր 

տարեալ զկնիքն անապական գանձո'ւն, եւ զհօրն ժառանգեաց բնակ. այժմ ի նա զՍտեփաննոսին 

տեսանեմք ուղղապէս իրողութիւն, զի զփակեալն նախահօրն Ադամայ բանայր. եւ մանուկն իմ 

զիմն փակեալ եւ զկորուսեալ թերեւս ժառանգէ. զի մի' բնաւին զրկեալք սերիւ եւ տեսակաւ լիցիմք 

պակասեալ. այս ոչ պատուհաս, այլ ողորմութիւն ներողութեանն Աստուծոյ. զի պատուհաս 

պատժի զայն էր ինձ իմանալ, եթէ շաղախեալ ի մեղկեալ դուզնաքեայ կենցաղումս էր, եւ այնպէս 

փոխիւր առաջի իմ, զի զրկիցէ զիս եւ զրկեալ զնա. այժմ ոչ զրկեալ իմ եւ ոչ նա. երանելի ես եւ երիցս 

երանելի նա: Օրհնութիւն Տեառն, գոհութիւն, բարեբանութիւն, եւ եղիցի օրհնեալ յաւիտեան: Եւ 

աղաչեմք միայն զներողութիւն մարդասիրութեան նորա, որ ի վեր է քան զմերս մտածութիւն, զի 

զմնացեալքս պահեսցէ կենդանի եւ անշաղախ, եւ հայրենի աւանդութեամբն առ Աստուած զաճելն 

եւ զժառանգելն ընկալցին եւ ոչ յիշատակ չարեաց, այլ մանաւանդ բարեաց աղօթիւք սուրբ 

Լուսաւորչին եւ փոխանիդ Յիսուսի. ողջ լե'ր: 
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Է. 
Առ Տ. Պետրոս կաթողիկոս: 

Զգիր տարակուսանաց, որ յանտրամախոհէ անտի եհաս քեզ պատահումն արտալածական 

տարագրութեան ի քոյն սեփականէ, ի վեր քան զհիացումն ոչ միայն ինձ հասանէ, կարծեմ, աղէտ, 

այլ եւ յոքնական բոլոր մարդկութեանս, գրէ եթէ զարմանս եւ սարսափելի մտածութիւն, որ այնքան 

անյագաբար յածի անխորհրդավարժն այն թափառեալ ի խոյզ ելեալ խնդրէ միշտ զկործանումն իւր 

եւ այն ըստ հոգւոյ եւ մարմնոյ. որ եւ անձկացեալ ըղձայ տենչանօք միշտ զմնացեալսն չարին գործել 

եւ զպակասեալն ինքեան իբրու տուգանս իմն վարկանի գոլ. եւ զի վատթարիցն իւղագլխութեան 

անհանճար մտածութեամբ զվեհագոյնսն գրէ ի կենցաղումս զչարութեան խոկալ վարս, իսկ ի 

բարիսն ծոյլ իմն եւ զնուազականսն հազիւ հազ առնել երբեմն դանդաղի. քանզի մեղկասէր ծուլիցն 

հանդիսանալ հեղգութիւն է գովեստ. իբրու ասէ Սաբեղաս սակս Ատտինոսի, որ փոխանակ 

մրցական պատերազմին ըղձայր ասելով. Ո՞ ոք ի կենցաղումս տայր ինձ միայն զննջելն եւ 

զխորտկօք շատանալն. սակս որոյ ասէ Պոլէպոնոս, եթէ անտրամախոհն Ատտինոս ոչ զինքեան 

խնդրէր բարձրութիւն, այլ զբացանցականսն խոկայր բարձրացուցանել. զոր եւ մեր Մովսէս յիւրում 

մատենագրութեանն յայտ առնէ զայսոսիկ վասն ուրումն այսպիսւոյ խոկացողի: Բայց զի՞նչ ինձ 

փոյթ յայսոսիկ օրինակ ի մէջ առնլով, զորս բիւրս յայսպիսի արացոյց բերել դիւրին է. բայց 

այսպիսում առն վատշուէր, կարծեմ, եթէ ոք հռետորաբար կամեսցի ըստ արժանն 

հակաճառութիւն ինչ պարսաւան, յաղթեսցի. զի ոչ ոք արժանապէս յայսպիսի ալիս հասեալ, 

խակութեան անտիական մտածութիւնս կարասցէ չափաբերական ինչ տաղիւք եւ կամ 

կարկատուն բանիւք առասանել. քանզի մակաւասար բոլոր մտածութեան եղկելի իմն միշտ խոկայ 

զկորստեանն շաւիղս յաճախապէս ընթանալ, մոռացեալ ուրեմն զքրիստոսական կրօնիցն 

աւետարանական եւ կենսատու բարբառն, եւ զընդքոյդ հովանեաւ սաղարթանալն, եւ 

աստուածավայելուչ եւ վսամական լուսափայլ վարդապետութեանն ծաղկել. բայց ուրեմն կամաւ 

խորշակահար եղեալ խամրեցաւ եւ ի ծուլութենէ վարուց մեղկեալ ի տղմատիպ կենցաղումս անօթ 

կամեցաւ գոլ արկածից չարին. այն, որ նախուստն պատճառն է ամենայն չարութեանն, եւ 

հակառակ բարոյական առաքինութեան նիւթել յառաջնումն, եւ որ այնմ հետեւին: 

Բայց զի՞նչ արդեօք ի վերայ այսր ամենայնի գողութեան եւ աւազակութեան զրպարտութիւն 

կամ այսպիսումն կարծիս կասկածանած յաւէտ անպատկառաբար ի վերայ կարկատել. ո՞չ 

զինքեան իսկ հայր առնէ պատճառ չարութեան, եւ այն իբրու զքեզ ծայրացեալդ ամենայն 

առաքինութեանց եւ բարեպաշտութեան բարգաւաճեալ. որ եւ հաւանիմ իսկ ասել եթէ ամենայն 

վարուք եւ խաչազգեաց կրօնիւք Յիսուսի այրականին սերտութեանն նմանեալ. որ եւ փոխան իսկ 

վարկանիմ եւ նման աննմանիցն: Զիա՞րդ ոչ սարսափէր դնել յերկինս զբերան իւր. զմտաւ ածեմ 

այժմ զսրբոյ եւ զաստուածային քահանայապետին, որ յաղագս սրբոյ աւետարանչին Յօհաննու 

հալածանաց եւ կապանած նորա մխիթարական բանս, եւ որք այնմ հետեւին: 

Եւ սակս քեզ ուրախութիւն է ինձ այսպիսում պատահել փորձութեանց. եւ լուիցես 

զասացեալսն ի Հիպոկրատեայ եւ յայլում վայրի ի Պղատոնէ եւ ի Պիւթագորեայ, զոր Նիկոմաքոս 

գրէ վասն արքային փորձութեանցն առ Պանիմաքոս ոմն, որ ի տիւռռենացւոցն դուժիցն աւարիւր, 

եւ ի կապարանի բազմամեալ ի յիւրոյն որդւոյ եղբօր, Պամփիւլոսն կոչեցեալ, կամ Հռոփոսին, եւ որ 

յայնմ ճեմարանին զփորձութիւնսն խնդրէին. ի վերայ եկեալ Եւպռիւրիդեայ, որ հաւանիւր զինքն 

կոփչօքն խորտակել, եւ պարկ զմարմինն անուանէր, կամ զԹիովնա, որ մեռանիլ յանձն առնոյր ի 

Սիկիլիացւոց բռնաւորէն սակս մեծ ոլռանցն ոչ ուտելոյ, եւ միւս Տիւռիոնին ոչ յայտ առնելոյ, եւ 

Սոկրատայ մեռանելն անիրաւաբար, կամ վաճառելն Պղատնի, եւ որք այսմ շարամանեալ 

նախասացեալքն քան զմեզ: 

Ապա որքա¯ն, որ զկնի Յիսուսի աստուածպետականին լուսափայլութեան հանդիպեալք եւ 

կենսատու աստուածավայելուչ նորայն հետեւեալ խաչին. ո՞ ոք զյուսացեալսն ի նա կարող գոյ 
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տրտմեցուցանել երբէք, որք ոչ յայսմ կենցաղումս հաւանեցան ինչ փառաց հետեւել, այլ որպէս 

ուղէգնաց ոք ուշ եդեալ առ որ հանդերձեալն է յայնմ վաղվաղակի հասանել նաւահանգիստ. եւ այս 

այսքան: 

Բայց եղկելի ինձ թուի գոլ անհանճարն այն, որ ոչ վայելել կամեցաւ ի քոյդ երանաւէտ 

բարութեանցդ, եւ ոչ արժանացաւ աստուածեղէն օրհնութեանցդ, եւ մաքուր եւ սրբազան ողջունի 

աջոյդ, եւ կուսական ծաղկեալ ծայրագոյն ալեացդ համբուրման. զոր աղաչեմ զքոյդ աստուածեղէն 

հեզութիւնդ, ներելով համբերել, եւ մի' ինչ ի հակառակացն ընդդէմ նորա բարբառել ինչ, այլ խնդրել 

ի Ներողէն զդարձ այսպիսւոյ եւ զպահպանութիւն, յիշելով զԿարպոսին որ ի Կրիտէ, զի մի' ի 

յաւիտենական կորստեանն խրատեսցի, այլ ողորմութեան հանդիպեսցի եւ փոխանիդ իւր. ողջ լե'ր: 

 

Ը. 
Առ Տ. Պետրոս կաթողիկոս: 

Զներմակամտածական տրամախոհութեան տիրապէս յաւէտ քո բոլորն հարց ծայրագոյն 

աստուածեղէն մատին մակագրեալ տառ վերծանեայ սակս անիծելոյն այն նորոյ Կայէնի, եւ միւսոյ 

աշտարակաշինողի եւ սոդոմայեցւոյ, կամ Յանիսի եւ Ակիտոփելի, Գէեզի եւ որ զկնի սոցունց 

Յուդայի. վասն զի եւ սա զհոգին երբեմն ընկալեալ եւ նշանս եւ արուեստս յաստուածային 

զօրութենէն սմա տուեալ, այլ թէպէտեւ զվարդապետն ցուցանէր եւ զտեղին յայտ առնէր եւ 

համբուրէր, այլ ոչ յաստուածային ամբիծ եւ անարատ Որդին Աստուծոյ համարձակէր բարբառել 

անպատշաճագոյն: Իսկ սա ճշմարտութեանն հակամիտօղ եւ ուրացօղ Հոգւոյն Սրբոյ առաւել 

մերկանայր զքահանայական պատուոյն շնորհս, ապերախտ, ապիրատ, յանդգնագոյն, լկտի եւ 

անամօթ, վաւաշ, բորբորիտոն եւ շամբուշ, բարբառով եդեալ յերկինս զբերան եւ զլեզու իւր յածեալ 

ընդ երկիր, ոչ բաւական համարիւր խորթն եւ հովիչդ կաթուղիկէ, եկեղեցւոյ զիւրն չարեաց 

ծառայութիւն եւ զմոլութիւն ամահութեան դժնի իւրոյն անտեղի գործառնութեանն: Վաղ ուրեմն 

ծանեար, ծայրագոյնդ գլո'ւխ, զայսպիսւոյ հիւանդութիւն, եւ զխեղումն անդամոց եւ զանբուժելի 

առանց ամենայն հնարից հատեր սրով Հոգւոյն այն, որ ի վեր է քան զամենայն սուր երկսայրի: Որ 

ոչ համարեցաւ բաւական զիւրոյն յաւէժ չարութեան անչափութիւն, մեղկումն եւ տղմատիպ 

ստորաքարշումն. եւ զի հիքութեան հաւանութիւն ախտամոլի անմաքուր խողխողօղն հովիւ, որ 

բոլորն պարառու եղեալ չարեաց, այլ յԱստուած արկանէ ձեռն, եւ լեզու հրացեալ եւ մխեալ 

կայծակամբք կաղնեաց: Զայսոսիկ գործէ, տէ'ր իմ, տգիտութեանն հաւանութիւն. քանզի ամենայն 

տգիտութիւն զյանդգնութիւն գործէ եւ ծուլութիւն զմեղս. վասն որոյ խնդրէ ի մէնջ աստուածային 

պատգամքն այսպէս. Քննեցէ'ք զգիրս եւ գտէք զիս, եւ Հարցջի'ր դու ընդ հարս քո եւ ասասցեն ծերք 

քո: Եւ ո՞ արդեօք ծեր կամ հնագոյն քան զգիրս սուրբս եւ աստուածաշունչս. վասն զի յայնժամ ոչ 

գոյր գիրս, այլ միայն հարցն եւ ծերեցն պարտ էր հաւանել զրուցատրութեան. բայց եւ Դաւթեայ 

պարտ է մեզ հաւանել. Պատուիրանք Տեառն լոյս են եւ լոյս տան աչաց. եւ յայնմանէ երկիւղ Տեառն 

սուրբ եւ մնայ յաւիտեան, եւ այնու մերձենալ  առ Աստուած բարի է եւ դնել առ Տէր զյոյս իւր. իսկ 

որք հեռի արարին զանձինս իւրեանց ի Տեառնէ, կորիցեն, սատակեսցին, պակասեսցին ոյք 

ապստամբք եղեն: 

Թուի ինձ եթէ եղկելիս այս նոր նեռն եւ ոչ զսաղմոսսն էր բնաւ երգեալ. եւ եթէ ի հարկէ երգեալ 

երբէք էր, ոչ ի միտ առեալ էր սորա, եթէ ոչ ի ճանապարհս ամբիծ գնացեալ էր. վասն զի, եթէ որ 

խօսէր գաղտ զընկերէ իւրմէ, ի բաց հալածել հրամայեալ էր, որչա¯փ զՏեառնէ եւ զԱստուծոյ իւրմէ. 

եւ եթէ որ հայհոյէ զիշխան ժողովրդեան, մահու մեռանել, որչա¯փ որ մակաւասար 

պետականութեան եկեղեցւոյ. եւ եթէ որ երդնու ընկերի իւրում, նմա յանգաւոր է չլինել ի խորանին, 

ապա որ ստէ Աստուծոյ եւ փոխանի նորա, որչա¯փ հեռագոյն եւ տարագիր ի խորանէն նմա լինել 

պարտ է: Ի սնափառութենէ եւ յաչաղութենէ կորնչէր ժպիրհն այն Աքիտոփէլ, ի ծուլութենէ եւ 

յագահութենէ արծաթասիրութեամբ եղկելին եւ կծծին Յուդայ, ի գողութենէ եւ ի ստութենէ 
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պատառիւր Անանիա. բայց սա, որ այժմ լուծեալ կործանեցաւ ոչ ի միոյ պատճառէ եւ ոչ յերկուց եւ 

ոչ յերից, այլ յոքունց` ի ծուլութենէ, ի տգիտութենէ, յանամօթութենէ, յարծաթասիրութենէ, ի 

պոռնկութենէ, ի վաւաշ ցանկութեանց, ի քսութենէ, ի հակառակութենէ, յագահութեանց, 

յորկորստութենէ, ի սնափառութենէ, մոլի անզգամն, խռովիչ, անագորոյն, ապերախտ, գող, կծծի, 

տիրատեացն, լեզուանին, զոր Դաւիթ անէծ: 

Զայսոսիկ տրամախոհութիւն անտրամախոհական տգիտութեանն տմարդի յղացուցանէ եւ 

ծնուցանէ զանօրէնութիւն, զմեղս: Այսպիսի տգիտութիւն տայ օտար լինել ի մօրէ. Օտար եղեն 

մեղաւորք ի մօրէ եւ խաբեցան յարգանդի եւ խօսեցան սուտ, որոց նմանութիւն լինի ըստ 

նմանութեան օձի եւ իժի, որոց խցեալ են ականջք, վասն որոյ ոչ լսեն զձայն թովչի ճարտարի եւ ոչ 

դեղ առնուն ի դեղատուէն իմաստնոյ: 

Ո՞ւր այժմ քահանայակիցն քո երիցս երանեանն սուրբ Դիոնէսիոս, որ սակս քահանայի միոյ 

աղքատ զճոխացեալն Դիմոփիլոս այնպէս կարկէր, եւ ի հուսկ կարծեացն կասկածեալ, զիջուցանէր 

իւրով հրաշալի եւ չքնաղ վերիմաստ գիտութեամբն եւ յոքունց թողոյր զայսոսիկ կնիք: Ապա զի՞նչ 

արդեօք, եթէ զքոյդ կիրս եւ զամենեցուն, որք ընդ քոյդ հովուական գաւազանաւ, զի՞նչ. չառնէ՞ր 

դուցէ վրէժխնդրութիւն. այո' առնէր ճշմարտապէս, նաեւ քաջ գիտեմ, եթէ մատնէր մահու: Զի՞նչ 

արդեօք ասել պարտ է. ո՞ ոք զերծեալ ի գազանային դիմացն եւ յաղուեսու բարուցն եւ յօձի թիւնիցն 

եւ ի լեզուէն կատաղի շան, որ նախ առ Աստուած ձգեաց զլեզուն, եւ պարսեաց զթոյնք իւր իբրեւ 

զարձան վիմի եւ զկնի ի փոխան իւր, եւ երրորդ յամենեսեան, որք ի Քրիստոս հաւատացեալ: 

Զայսոքիկ յաչաղկոտքն գործեն. յիրաւի երանելին Բասիլիոս քան զհուր խստագոյն զնա 

վարկանի, եթէ զի՞արդ սկունդն այն առ առիւծ համարձակիւր, եւ խռիւն առ հուր զմերձենալն եւ 

զհակառակելն խնդրէր, եւ գիշերայածու բուն առ արծիւն ի տուընջեան մրցի, եւ շուայտացեալ 

շունն այն առ տէր իւր մատչի: Քանզի շունք տիրասէրք ոչ միայն տեառնն, այլ եւ տանն եւ 

բարեկամացն ոչ լինին ապերախտք, այլ պահապանք. վասն որոյ եւ զշնական իմաստասէրսն 

եռապատուեան յորջորջմամբ սահմանեն, նախ զի որպէս շունք զգաստագոյնք են եւ պահապանք 

գանձուց, այսպէս եւ նոքա իմաստասիրութեանն եւ օրինացն աւանդութեանն. որպէս շունք զտէրս 

սիրեն եւ ընդ բարեկամսն ոչ յաչաղեն, այսպէս եւ նոքա վարդապետաց իւրեանց եւ առ ընկերսն 

ողջախոհ եւ միամիտք. եւ որպէս շունք զօտարսն հալածեն եւ թէպէտեւ համասեռիցն հանդիպին 

ոչ նոցա դիւրաւ ծանօթանան, այսպէս եւ նոքա օտարոտի ձայնի ոչ անսան եւ զաւանդութիւն 

իւրեանց ոչ մոռացեալ լինին: Բայց ե'կ դու, փոխա'ն Յիսուսի, զմարգարէականն այժմ զմտաւ ածեմ. 

որպէ¯ս թացցի ոտն քո յարեան եւ լեզուք շանց քոց յարենէ թշնամեաց քոց. իսկ սորայս լեզու միշտ 

ի մէնջ թանալն կամի եւ ժանօք ցրցտել զիւրն ոտս տեառն եւ զնորայն հօտի. վասն որոյ բանս 

կատաղի զսա կամի անուանել եւ մակագրել յանուն կատաղւոյն Ներսէսի: Այլ թէպէտեւ հարցի ոք 

ընդ վիմիդ, փշրեսցի, եւ յոյր վերայ անկցի, հոսեսցէ եւ առ քեզ ոչինչ մերձեսցի, մաքուր եւ անբիծ 

լուսափայլեալ վսամական կեփայեանդ գլուխ: 

Այսպէս ի վերայ Աբրահամու հայրապետին կարկատէին ի ձեռն կիսւոյ եւ հմայից 

զպատարագն մատուցանել. եւ Մովսէս յիւրոյն տանէ եւ յազգականաց բամբասի. եւ նախ քան 

զայսոսիկ ծիծաղեալ լինի Նոյ. եւ Դաւիթ այպանի, վասն որոյ ասէ. Զիս այպն առնէին, որ նստէին 

առ դրանն եւ ծաղր առնէին, որք ըմպէին զգինի: Եւ այս ոչ միանգամ կամ երկից, այլ յոքնաբուն: 

Եղիա եւ Եղիսէ ոչ միայն եթէ յԵզաբելէ հալածին, այլ եւ յանտիական մանկանցն ծաղր լեալ «Ե'լ 

կնտա'կ» ասին, սակայն գազանածախ սատակին: Եւ զի՞նչ յոքունցն, որ ոչ է դժուարին, բերել ի հնոց 

եւ ի նորոց այժմ ճահաւորել տարացոյց, զորս ոչ համեմատ քեզ հաւանիմ լինել, այլ միայն զՅիսուսի 

մարդեղութեանն, եթէ զո՞րս ոչ կրեաց յայսպիսեաց նախ ի ծննդեանն եւ զկնի ի յարութեանն: 

Լռեցից զմիջոց, որ լի է քարկոծութեամբ, եւ տակաւին այժմ քարկոծի ի թշնամեաց խաչին: Եւ այս 

բազում. մի է եւ Ներսէս յայնցանէ, որք կարծէին եւ ոչ պաշտէին: Մի ես եւ դու ընդ Յիսուսի 

այրական կցորդաբար խաչակցեալ. ընկա'լ զթուք եւ պսակեա' փշօք: Նոր Յուդաս եւ Կայիափայ ոչ 

այժմ լսէ. չի'ք Պիղատոս: Կայսր այժմ քրիստոսապսակեալ, մահ լուծեալ, յաղթեաց Յիսուս. 
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տակաւին նեռն տատանի. կարապետք նահանջին նորա. եկեղեցի պսակեալ է առաքելովք, 

մարգարէիւք, մարտիրոսօք. զուր ղօղանջեաց, կարկեսցի, լռեսցէ, պատկառեսցի, յետս կացցէ, 

եղիցի ծաղր ազգաց, կատականս սիրելեաց Աստուծոյ, տարացոյց ազգաց յազգս. հուր եւ ծծումբ, 

այս է բաժին բաժակի սորա, եւ ներքոյ լեզուի նորա ցաւք եւ վաստակք յիշատակ յաւիտենից եղիցի. 

աղօթք ի մեղք դարձցի. օրհնութիւնք յանէծս, եւ այն կերակուր ի տուէ եւ ի գիշերի ոչ մոռասցի 

յեկեղեցւոջ եւ այն իբրու զՅուդա. գրեսցի իբրեւ զԳէեզի. դրոշմեսցի Կային. պատուեսցի Աքիտոփէլ. 

առաջնորդական իբրու զԱրիոս, զՄակեդոն, Սաբելիոս, Նեստորիոս, Եւտիքէս եւ որ սոցա են 

համեմատ: Եւ հետեւեալ եւ համաձայնեալ յիմաստնոց Եպիկուրոս եւ Մելիտոս, Սոկրատեա'ն 

զրպարտօ'ղ, զի՞նչ արդեօք աստուածամա'րտդ բարբառիս յաստուածային գլուխն. զի՞նչ մոլի 

յանդգնիս յանբիծ եւ յանարատ հոգի. Ամենայն, ասէ, մեղք եւ հայհոյութիւն թողցի, բայց որ զՀոգին 

Սուրբ հայհոյէ, մի' թողցի. քանի՞ց զթշնամեաց ի կապանսն խցեաց զբերան. ո՞ր լեզու վկայեաց. ո՞ 

ոք յաչաղկոտացն եւ ի թշնամեացն յանգդնեալ կարաց բանալ զբերան, քա¯ղ հրաշունչ, քծնիդ 

աղուէ'ս, յափշտակօղդ գա'յլ, պարարեալդ խո'զ, ջո'րի աքացող, խթան արջա'ռ, զուարա'կ 

հարկանօղ, ո'ւղտ ոխակալ, վրնջօ'ղդ մոլի ի մատակս, գիշերայածու գազա'ն, գերեզմանակրկիտ 

բորէ'. որ ոչ, որք աշխարհի են մեռեալ, ի քոյդ մագլաց եւ ի ժանեաց կարացին զերծանել. զի՞նչ 

բարբառիս. զերկուորիս երդնուս պաշտել. ո՞ զայս յանդգնեալ երբէք` զԱստուած մատնել, 

զսրովբէքն հայհոյել մանաւանդ եթէ զփոխան Յիսուսի. զի՞նչ կրեաց  Սոդոմ սակս հրեշտակացն, 

կրեա' դու, դէմք գազանի քո թխասցի, իբրու որք զԳրիգորն յանդգնեցան զԱկռականդացին. 

պատառեսցի որովայնդ իբրու զԱրիոսին, որ ծառայակից իւր զազատն կամէր. հեղցի որովայնդ 

իբրու զՆեստորին ի Խուժաստան. ջնջեսցիս ի դպրութենէ կենաց. մի' եւս յիշեսցի անուն քո. եւ որք 

ոչն լիցին վրէժխնդիր տեառն իւրեանց, եւ ոչ գրեսցեն զայս յազգս ի գիրս իւրեանց, ընդ քեզ մասն 

ժառանգեսցեն իբրու զտմարդիս, զապերախտս, եւ զյաչաղկոտս, զտիրատեացս, զոչ կարկատողս 

ցանկի, զխրամահատս. զայսպիսիս կրեսցեն, եւ դու կորիցես: 

Իսկ անուն Տեառն փառաւորեսցի, եւ փոխանի նորա տեառն Պետրոսի վերադիտողի 

Թորգոմեան եւ Ասքանազեան գնդի, եւ հնազանդեալքն նմա մնասցեն յաւիտեան օրհնեալ ի 

Տեառնէ Աստուծոյ Հօրէ եւ յՈրդւոյ նորա Յիսուսէ Քրիստոսէ եւ ի Հոգւոյն Սրբոյ, որ է օրհնեալ 

յաւիտեանս ամէն: 

 

Թ. 
Յաղագս խաչանշան գաւազանին, զոր ընծայեաց տեառն Պետրոսի Հայոց կաթողիկոսի: 

Ընծայեմ քեզ տարեկան նորոյս հասեալ քեզ բարութեան 

Պսակս քաղցրութեան ամիս եկեալ պարառութեան, 

Ցուպ նեցուկ եւ գաւազան մական տուեալ հաստատութեան, 

Մոյթ յեցուկ մակարդական բոլոր յամէն ժառանգութեան: 

Նշանակ դա յաղթութեան ծովահեղձօղ իշխանութեան, 

Նահանջօղ գետոց յարիւն անդրանկածախ մեռելութեան, 

Խափանիչդ վիշապաց կիւսոյ հմայից կախարդութեան,  

Պատառիչ ջուրցն մածեալ դիզան ալեացն թանձրութեան: 

Պատճառ մեզ փրկութեան եգիպտական ծառայութեան, 

Ձողաբարձ նշանակեալ օրինակեալն տէրութեան 

Անցից յԵգիպտոսէ մեծ առաջնորդ մեզ փրկութեան: 

 

Ոչ դաբնի դա սարդենեան, այլ յարմատոյ մեծ Սաբեկեան. 
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Ոչ կաղնին արամազդեան, այլ Մամբրէին աբրահամեան. 

Ոչ նոճին այժմ Եսթեմեայն, այլ սա ծաղկեալն ահարովնեան. 

Ոչ սա ոստ ղոմպիական, այլ փոխադրօղ ջրոյն դառնութեան. 

Ոչ այս տունկ է ձիթենւոյ, այլ հովուական ձեզ պետութեան. 

Ոչ կապեալ յոստ հերակլեան, այլ գայիսոն զօրեղութեան. 

Ոչ նիզակին տունկ ձիթենւոյ, այլ մակադրեալ քառաթեւեան. 

Ոչ գործարան մահուն մահու, այլ ի մահուն կենդանութեան: 

Ողնափայտ սա Քսիւսութրեայ նոր նաւելոցս ի բարութեան. 

Սա ներկեալ երկորակեան կարմրակերտիւ լուսափայլեան. 

Տրամադրեալ անտրամադրական տառին ի սա ուշեղութեւան. 

Հետեւեալ հոյլ եզաբար ի վայր ի ջուրս հանգստեան, 

Որ տանի յերկիրն ուղիղ յաւետաւորն ուրախութեան. 

Քում հօտիս հովանացեալ սաղարթացեալ յազատութեան: 

Վայելէ¯, վէ'մ կեփայեան, հիմն բոլոր դու պետութեան. 

Որոշօ'ղդ օդեաց ւþայծեաց, բացօղ մեզ դրանն արքայութեան. 

Համարձակ ծառայս ասեմ, չեմ արժանի ժառանգութեան. 

Բայց ի յիս, թէ անխայես զիմ սիրելի որդիութեան. 

Այլ ասեմ զայս մաղթանօք, սո'ւրբ հայրապե'տ մեր ծայրութեան, 

Ի յաւուր կացրդական տօնի հասեալն տէրութեան 

Զայդ առեալ ի ձեռս յիշեա' զիս արժանի ողորմութեան. 

Յանարիւն զենման մեծի սարսափելի գործառնութեան: 

Եւ զբաժակդ մանուածոյ ճախարակեալ մակացութեան 

Ի մատունսդ աստուածային աջոյդ առեալ քեզ օրհնութեան, 

Եւ զանօթ իւղոյն սրբոյ կարծրագունի պահպանութեան 

Լուսափայլ որակութեան հաղորդաբար կցորդութեան: 

Եւ մնասցե'ս տէ'ր յոգնաբուն ամօք յաթոռդ սրբութեան: 

  Եւ Քրիստոսի փա¯ռք յաւիտեանս ամէն: 

 

Հագներգութիւնս այս ոչ ըստ որում հագներգութիւն է մասն քերթածոց ներտառեալ 

ստորոգութեամբ, եւ ոգեալ է հագներգութիւն  ի հագնելոյ կարկատուն բան, եւ կամ ի սարդենի 

մահակէ, պարտ գոլով երգել զհոմերական քերթածսն. այլ տաղ է հոմերական քաջ ոլորեալ. եւ սա 

տաղ դիւցազնական չափաբերեալ ըստ Ելլենացւոցն: 

Իսկ ըստ Եբրայեցւոցն կշռեալ եւ բաղկացեալ է եռատասնեայ եւ երից քառից միոյ քուէի եւ 

շարամանեալ ամանակօք երկարացեալ քսան եւ չորից, ամբողջ բերելով անդուստ եւ զոտքն 

պարզք երկոտասան, զի մի' պարէտն տրովացի հարեալ, որպէս զԴիոմիդէսն, զոտին իմ 

գարշապար, զմերովս ծիծաղեսցի արութեան գործառնութեան. քանզի ոյնք քաջաց է եւ բերէ 

քաջոլորակս այս զկնի բազմամանակացն աւարտեալ մեծավերջութեամբ, վեց  անկեամբք 

յանկաւորեալ քառիւք ձայնաւորօք` ոյիւ, հիւնիւ, այբիւ, եչիւ. իսկ երկու բաղաձայնիւք` թոյիւ, 

նոյիւ, եւ յօդաւորեալ է նոյիւ եւ բաղխեցեալ թոյիւ, բաղառութեամբ եչիւ, այբիւ եւ վարատմամբ ոյիւ, 

հիւնիւ, միոյ  երկամանակաւ եւ միոյ սղիւ եւ երկուց ձայնորդաց: Իսկ շարակայացեալն եթէ 

քերթողապէս ոք նկատեսցէ, ի քառից տասանց չափաբերեալ գտցի. բայց ոչ է ինձ սակաւ ինչ 

ներտրամախոհութիւն սակս բաղազանութեան որ ի սա մակացութիւն: Քանզի ի թուականութենէ 
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եւ յերաժշտականութենէ եւ յերկրաչափութենէ եւ յաստեղաբաշխութենէ շարաբարձեալ յինքեան 

ունի: Սակայն մեծի տեսութեան ունի պէտս. եւ որք ոչ են հետեւեալ տրամախոհութեանս այս մեծի 

լսողութեանս, զոր հազիւ հազ ոք կարասցէ ներուշեղագոյնս առնել, մի' այսմ հետեւեսցի 

ճեմարանի: 

Այլ քեզ որ ծայրագոյնդ ես լոյս, եւ ղամբարափայլ ջահավառութեամբ պայծառանաս, եւ 

լուսաւորես, որ քեզդ հետեւին լուսափայլ շաւղաց, ա'յլ ինչ յայտնի է. վասն զի ըստ սրովբէականն 

գերունակութեան, մակպետական հե'ղումն ի ստորակայեալսն առ ի ծայրագոյն արփւոյն փեռեկի, 

սապէս քեւ եւ ի քո հաւատացեալ հօտ, ողջ լե'ր փոխա'ն Յիսուսի: 

 

Ժ. 
Առ ոմն սարկաւագ տեառն Պետրոսի ի ժամանակի խազմի խուժանին, ի վերայ յարուցեալ:

  

Զգիր քո, շնորհազարդ եւ քրիստոսազգեաց որդեա'կ, ընկալեալ վերծանեաք. եւ ընդ ողջոյն ոք 

եւ խաղաղական կենդանութեան լինելոյդ ուրախութեամբ գոհացաք զՏեառնէ զայնմանէ, որ 

յամենայն նեղութեան մերոյ եւ ի տկարութեան հասանէ ի թիկունս մեր եւ շնորհէ մեզ զօրութիւն եւ 

օգնութիւն համբերել վշտաց եւ փորձութեանց: 

Եւ դու, որդեա'կ, խնդութեամբ եւ օրհնութեամբ բարձեալ զխաչն Քրիստոսի իբրեւ ձիր յայտնի 

քեզ ընձեռեալ զնորայն անճառելի խոստմունս եւ պարգեւ քեզ հաւանե'ա: Այսպէս եւ Պօղոս երբեմն 

զիւրսն ի բացուստ կացուցանել վարկանիւր եւ ինքն իսկ Յիսուս իւրոց ընտրելոցն յայսոսիկ ի 

կանխասաց աստուածպետականին հրամայէ տառի: Միայն զգուշութեամբ եւ հաւատոց 

քաջութեամբ եւ խոհականութեամբ դիտաւորական հանճարով զխաչն բարձցես մեծագոյն քան 

զխաղաղական ի ժամանակ. հաւանեա' որպէս զոսկի ընտիր ի բովս: Այլ յաղագս մեր մնալոյ ի 

փորձութեանցն մարմնական, որ ի մականդաւորացն հարաւային, մեք ոչ զկեալն կամէաք. քանզի 

զի՞նչ է յանկենցաղ եւ ի սնոտի յայսմիկ կենցաղումս: Այժմ վաճառաշահութեամբ ոք հաճոյասցի 

կեալ. եւ եթէ ոչ այսոքիկ, զի՞նչ եւ կեալն դիւրութիւն. կամ ախորժակս երկարել ձիգ ամօք եւ 

արբանեկել որովայնի միայն եւ զբազմանց բազմապատիր եւ յոգնասնոտի տարբերութեամբ ի 

փոփոխական եւ ի դառն տղմատիպ մեղկեալ հտպտանօք եւ շռայլութեամբ զյաղթելն միմեանց, որ 

ոչ ոք զծայրանալն եգիտ յանգական հասմամբ եւ բաւականացեալ հանգեաւ յեռասոյզ կուտակման 

կոհակաց. որ նախքան զտեսանելն, զիջանելն փութայ ի ծովածփանաց ծառացելոցն ուսեալք. որ 

եւ մակաւասար այլոցն առժամայն ի պտուտելն սպիտակափառ երեւակայեալ ի քթթելն ական ոչ 

ժամանէ, դարձեալ հարթութեամբ հաւանեալ յիւր դառնայ նախատիպն բնականագոյն: Այսպիսի 

իմն սակս այսոցիկ ոչ անտեղի եւ աստուածայինն Դաւիթ զթանձրութիւն հողոյ տարացուցական 

իմն հատանէ յիւրումն աստուածաբանութեան խրատ. բայց եթէ պարտ է հաւանել, որ եւ Յիսուս 

զանտեսականն տնօրինել հեթանոսաց եւ նորայն ունկնդիր լինել երանական ձայնի, զերկարելն ի 

կապակցի այդր հեռանալ ի Տեառնէ գրէ, եւ որք հեռի արարին զանձինս իւրեանց, կորիցեն, 

սատակիցին, եւ որ այսմ հետեւին: Քանզի եթէ հաւատամք, եթէ ի կենցաղս այս սնոտի է եւ 

անասնոց բնակութիւն յիսկզբմանն մանաւանդ եթէ ունիմք քահանայապետ զՅիսուս մտեալ ի 

սրբութիւն սրբութեանցն արեամբն իւրով, զի՞նչ տենչումն ըղձանաց արտաքոյ կեալ խորանին 

ունիմք հեշտալի յոքնաթախանձ եւ դառն կենցաղումս. քանզի եթէ խաչակցութեամբ ստանամք 

կեանս, դժուարին մարմնոյ կրից է, եւ եթէ արտաքոյ օրինացն` բնաւին հեռացեալ գտցուք: Վասն 

որոյ փութամք եւ փութացուցանեմք, որք միանգամ օգնականութիւն մեզ կամիք ի ձեռն աղօթից 

միայն զհաւատոցն որ առ Յիսուս Քրիստոս Տէր եւ Աստուած մեր ուղիղ դաւանութեամբ եւ 

պարզմտութեամբ, եթէ կեամք եւ եթէ մեռանիմք, զհաճոյսն իւր. զի տացէ մեզ խորհել զամենասուրբ 

զԵրրորդութիւնն եւ մի աստուածութիւն: Կամիմ եթէ սուղ ինչ գրեցից առ քեզ յաղագս աղէտի 

քակման, եւ երկնային երանելի կրօնից մերոց ներհակք չար յուզեցեալ յանօրէն եւ ի չար կիւսոյ 
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Մանինեցւոցն եւ յայլոց բազմաց աղանդոց խրթնացեալ եւ նսեմացեալ միգապատ կուրութեամբ 

աշխարհս այս: Զվսամական սրբազնութեան լուսափայլութեան ճրագն շիջուցանել կամ գրէ եթէ 

ակն տունջեան ի սոսա երբէք ոչ ծագեալ, զոր ոչ ժամանեմք այժմ գրել. եւ միայն յուսամք առ 

Աստուած, զի փրկեսցէ զմեզ հանդերձ մերով զարմիւ յայսպիսի դիւական եւ մոլեգնեալ հաղբից  եւ 

խմորեալ զանգուածոյ Սադուկեցւոցն անհաւատութենէ աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ մեծի 

մերոյն Լուսաւորչի. ողջ լե'ր: 

 

ԺԱ. 

Պատասխանի թղթոյն տեառն Յովհաննիսի Սիւնեաց արքեպիսկոպոսի յաղագս 
Վահրամայ հօրեղբօր իւրոյ կատարման մարտիրոսութեամբ: 

Զաստուածպետականին Յիսուսի եւ ամենայն ծայրութեանց ծայրագունի համեմատեալ եւ 

միեղենաբար կցորդութեամբ յարամանեալ մաքուր եւ սրբազան աջոյդ մակագրեալ ընկալայ 

զտառ, յորում զովացուցանօղ եւ փարատիչ մխիթարական յաղագս անեզրական եւ անտանելի 

տարակուսանաց կործանման բոլոր Արամեան նահանգի: 

Իսկ իմս գերակատար եւ անհամեմատ կործանումն եւ հրայրեցութիւն տոչորման` ի 

հայրական խնամոցն զրկեալ, եւ տարաշխարհիկ տատանեալ, եւ արտալածեալ ի բնականագոյն 

սեպհականէ եւ ի նախնեացն շիրմանց, թշուառական եւ ողորմելի աղետիւ իբրու զանկենցաղ 

վարեալ, ըստ մեղաց իմոց պատահեալ բախտի: Եւ զի՞նչ արդեօք, մի՞թէ ի վերայ դորա ողբս առից, 

զի զարժանապէսն արձակեցից ձայն դամբանական եւ ողբերգական, կամ ներբողականս 

նմանապէս գերեզմանական բանաստեղծութիւնս: Ոչ զայսոսիկ պարտ վարկանիմ` 

անյարմարական եւ անհոյծ բանիւք տաղտկացուցանել զլսօղս եւ զմեծագոյն եւ զանտանելի 

բարձրութիւն վեհագունին փոքր կացուցանել: Այլ միայն զայսոսիկ սակաւուք բարբառել` ինձ տալ 

զթշուառութիւն, եւ արժանապէս զտարագրութիւն, եւ զոչն արժանանալ վերջին ողջունի եւ 

համբուրելոյ ձեռին, կամ եթէ նախքան զնա պատահեալ փոխման յընդդիմահար եւ ի դառն 

կենցաղոյս, եւ նորայն արժանացեալ աղօթից, եւ ծածկելոյ նովին ձեռօք իբրու զգեղեցիկ հարցն 

զմանկունսն յընկողնոջ, յորմէ բազում անգամ փարելով հուպ կրծից սրտի իւրոյ հանդէպ ստեանցն 

եդեալ, դէմս իմ համբուրէր, եւ ի գորովելոյ գգուանացն նիրհեալ, ննջէի, իսկ նա տքնեալ տենչայր 

միայն զիմն ոչ որուշել: Յայսմանէ զարհուրէր ուրեմն տեսանօղն այն մերձ զիս միշտ կամելով 

խոկայր, եւ զամենայն խակութիւն մանկական մերոց տից իւրովին հեզութեամբ համոզեալ ջանայր 

հանդարտեցուցանել: 

Եւ այժմ զիա՞րդ զնորայն երախտեաց եւ զբարեաց առբերեալ պատմեցից: Քանզի կապեալ 

լեզու ի բան, եւ մանրեալ ձեռաց, եւ խափանեալ մտաց զիմս իմասցի քոյդ սրբազանութիւն. քանզի 

մի՞թէ առ ի՞մս միայն պարտ է գրել զնորայն նախախնամութիւն, կամ առ ընտանիս իւր եւ դրացիս 

եւ սիրելիս կամ որք ընդ նորայն հովանացեալ շնորհի. այլ արեգակնային ճառագայթից 

համանման ասել զնա  ոչ դանդաղիմ, առ բոլորս բերեալ զլոյս իւր. եւ որպէս յամենեցունց 

խոստովանեալ, ակն տուընջեան անուանի, որք միանգամ տեսանեն զլոյս: Որպէս ամենայն 

տիեզերական բնակութեան թորգոմեան ազգին ասելի է զայրս զայս իբրեւ զակն տուընջեան, նաեւ 

ոչ միայն մերոցս նահանգի, այլ եւ այլազանց եւ այլանդակաց: Քանզի ո՞ ոք յառաջագոյն իբրու զսա 

լուաւ, կամ վերծանեալ ի մատեանս բոլոր դիւանաց գտեալ ընթերցեալ. եւ կամ ո՞ ոք ակն ունելով, 

յուսացաւ լինել սոյնպիսի. զորմէ թուի ինձ եթէ կամեսցի ոք տաղասացութիւնս գովասանական 

առնել ըստ սովորութեան պուետիկոսաց, պարտեալ յանճառելիսն սորա յուսայ առաքինութեանցն 

ծայր. վասնզի զոր ըստ արժանն վարկցի ճշմարտել, զոր եթէ նախքան զմեզ եղեալ սորա, էր 

արդարեւ անհաւատալի, եւ առասպել զպատմութիւնն կարծէաք իբրեւ զԵլլենացւոց հոմերական 
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առասութիւնս, որ յաղագս դիւցազանցն: Բայց զի ըստ սովորութեան ողորմութեան իւրոյ միշտ 

խնամէ զմեզ Ստեղծօղն եւ զօրինակս եւ զյանդիմանիչս ոչ նուազեցուցանէ ըստ իւրաքանչիւր 

դարուց, եւ զի մի' անհաւատասցուք նախ քան զայսոսիկ իսկ իմոյս տկարութեան վերագոյն ասացի 

ոչ ըստ արժանն զնորայն արժանապէս ասել: 

Եւ յիրաւի զանճառելիս նորա խոստովանիմ, որ եւ ոչ իսկ եմ արժանի գովասանութեան. քանզի 

որք զներբողականս արժանապէս մատենագրեն, նման նոցա վարս յանձին ստացեալ են: Սակայն 

ի վերայ իմ ողբս առից մշտայարմար, որչափ ի կենցաղումս ծփեալ իբրեւ զանկենդան կեամ, եւ 

յայսոսիկ միայն զայս զնորայն ասացից: 

Աւա¯ղ որդւոյս սիրեցեալ եւ կարօտեալ ի սուրբ եւ ի քաղցր հօրէն. աւա¯ղ տարագիր եւ 

արտակացեալ յաստուածային քո խրատուէ. աւա¯ղ կենդանութեանս, որ երանեմ վախճանելոյդ. 

զի՞նչ զքոյդ ասացից ողբերգական. հա'յր, արի իբրեւ զՅեսու քաջամարտկութեամբ յոքնախումբ 

ճակատամարտս հրաշից արժանացեալ դիւցազնական ընդ քոց հաւոց. որ եւ ոչ Արտաշէսն այն 

Երկայնաձեռն, կամ որ նախ քան զայսոսիկ Արշակ, որ եւ նորայն նմանապէս գեղոյն եւ ամենայար 

նման հասակաւ, գեղեցկապարանոց եւ չքնաղադէմ տեսլեամբ որպէս Արայն մեր եւ Անուշաւանն 

Սաւսանուէրն Արայեան, մաքուր վարուք եւ ողջախոհութեամբ յանգեալ ըստ քումն նախնւոյն 

մերոյ, Գրիգորի Լուսաւորչի եւ ծնողի, հայրենասէր եւ աշխարհաշէն ըստ մերոյն Արամայ. 

քաջահանճար եւ ուշեղ, իմաստուն եւ խոհեմ, հեզ եւ հանդարտ, արդարադատ եւ անաչառու, 

առատ եւ զուարթ, մարդասէր եւ օտարասէր, անոխակալ եւ անյիշաչար, անապատասէր եւ 

կրօնաւորասէր, եւ ամենայն բոլոր բարեաց օթեվան. քանզի յօրինիչ ձեռն եւ կերտացօղ, եւ 

առատաձիր գանձուց բաշխումն, յոքնաբուն վկայից կազմեաց խորան, եւ աստուածային 

խորհրդոյն կանգնեալ սեղան, եւ միանձանց բնակութիւն, եւ կենդանի վկայից եւ խաչակրօն 

դասուց եւ անմարմնոցն համեմատեալ միեղինաբար ստացեալ վարս. սակս որդւոյ 

մարտիւրոսասիրիդ այդպիսի աջողեալ վիճակ. յիւրեանցն փութացեալ զքեզ կացուցանել 

յերկնային խորան. քեզ այդմ հասանել մասին ըղձալի էր եւ քոցս պարծանս յաւէտ. զի սկսեալդ ի 

մանկութեան բարձրագոյն եւ սուրբդ անուանեալ իշխան պարտ էր եւ ի բարձրագոյնս դարձեալ 

հասանել եւ ի բարիսն աւարտել, որպէս հանդիպեցար բախտի: 

Իսկ մեզ զի՞նչ, որբութի¯ւն եւ թշուառութի¯ւն եւ տարակուսա¯նս. այժմ  ոչ պատկառեմք 

զանիրաւսն գործել եւ ոչ փութամք յառաքինութիւնս եւ ի բարեգործութիւնս. ի քումմէ գաւազանէ 

զերծեալք, ո՞ զմեզ այժմ խրատէ. եւ ո՞ մատակարարէ զտկարութիւն մեր. ո՞ եւ զանժուժութիւն 

համբերութեամբ իւրոյ մխիթարէ. ո՞ զաղքատս կերակրէ առատատուր եւ զուարթ լրջմտութեամբ. 

եւ ո՞ արդար դատողութեամբ զորբս եւ զայրիս տածէ, կամ զգերեալսն գնէ, կամ զբանտարկեալսն 

արձակէ, կամ զցրուեալսն ժողովէ. առ ո՞ ոք այժմ տնանկացեալն յիւրմէ բնակութեանց ընթասցի 

իբրու յիւր իսկ հայրենի սեփական. քանզի արդարեւ յոքունց քոյդ կարծեցեալ էր ամենեցունց 

ապաստան. որ եւ ոչ իսկ հարցեալք, որպէս ախորժէին, այնպէս պատրաստէր. եւ այս ոչ միայն 

մերոյին սերի եւ համազանց, այլ եւ Վերիացւոց եւ Պարսից: 

Զի՞նչ արդեօք զքոյդ բարեբախտութիւն ասացից, որ ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ. որ եւ 

երկոքումբք գերապանծ եւ անհամեմատ եղեալ, պատկառելի եւ նախապատուելի յոքունցն գտեալ 

ազգաց, որ գրէ  եթէ եւ ոչ թշնամի կամ հակառակօղ ոք երեւեալ, բանս ինչ համարձակեալ կամ 

պարսաւանս մի եւ միովն իւիք ի քեզ հնարեցան բարբառել. այլ ի տունս, ի քաղաքս, ի հրապարակս 

զքէն հնչէր. եւ եթէ ոք նախանձով հրացեալ վառէր, ոչ համարձակիւր ընդ ընկերի իւրում շըշնջել` 

շրթամբք անգամ զոչ պարտն քեզ գործել: Այսպէս սփռեալ բարեացդ քո համբաւ ընդ տիեզերս 

տարածէր. որ եւ ոչ են ժամանեալք տեսութեան քո. ի հրեշտակաց քոց հարցեալք պատուէին 

զնոսա, իբրու տեսութեան քո արժանացեալք. զմիմեամբք ելանէին եւ զգիր գեղեցիկ տառի քո 

մարգարէական մատենից համեմատեալ, համբուրէին եւ հայցէին այնմ արժանանալ միայն. եւ այս 

յաշխարհին Քաղդէացւոց եւ Մարաց եւ Պարթեւաց, եւ պատարագօք պատուէին զքեզ. որ եւ 

Յունաց  իսկ ինքնակալացն պատուեալ մեծագոյն իշխանութեամբ եւ այն ի քում իսկ բնակութիւնդ 
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առաքեալ. որ եւ ոչ քո զփառսն խնդրեալ, այլ զկնի քո փառացն հետեւեալ. եւ ի Վերիացւոցն հզօրաց 

եւ արիական զօրաց նոցա բազում անգամ մարտտկցութեամբ եւ արեամբ եւ վաճառմամբ, 

որդեացդ եւ քոյդ ազգի գնեալ զաշխարհդ. եւ երբեմն ի նոսա արի երեւեալ եւ հրաշից հիացման 

արժանի եւ ի վեր քան զմտածութիւն. որ եւ նոցա իսկ զքոյդ հանդիսի մրցութիւն տաղս եւ սռինչս 

յօրինեալ անպատկառաբար ազատագունդն պարէին եւ ի հրապարակս գռեհից եւ քաղաքաց 

իբրու զդիւցազանցն երգէին. իսկ աննախանձոտք եւ առաքինասէրքն, մինչ տակաւին էիր 

կենդանի, մատենագրել ոչ դանդաղէին, երկուցեալք թերեւս ոչ զբնաւն զօրել նոցա ուղղագրութիւն 

եւ երկայնաձգեալ զկենցաղավարութեան քո զվարս, միայն մնային կատարման իրողութեանցն. եւ 

վախճանէին այնքան կար թողլով զպատմութիւնն, եւ գոհութեամբ առ Աստուած ընթացեալք, որ 

ոչ զքոյն տեսանէին ելս նախքան  զիւրեանց յաշխարհէ, անգիտացեալք ըստ մարմնոյ զքոյդ 

աւարտումն մարտիրոսական արժանանալ պսակի. քանզի թէպէտեւ դու հանապազօր 

մարտիրոսական վարուք խաչակցեալ ընդ Յիսուսի միաւորեալ անանջատաբար կցորդութեամբ, 

սակայն արեամբ վկայեալ հայրենական հասեր շնորհի եւ հարազատին քո տենչացեալ 

միութեանս. քանզի փափագէիր միշտ այսպիսի քեզ յաստուածուստ պարգեւել ձիր եւ զոր սիրէիրն, 

առ նոսա երթալով. զի զոմն ընկալցիս ի գիրկս ըստ սովորութեան քո, եւ զեղբայրն Վասակ, եւ 

յուրումն բազմեսցիս գոգս` ի մեծին Գրիգորի եւ հաւուն քո Աբուղամրի եւ Կամսարեանն 

Արտակայ: Քանզի ազգ սեփական եւ որդիք Աբրահամու յազգէն քետուրական, ի գաւառէն 

Պարթեւաց, ի քաղաքէ Պահլաւ, ի ցեղէ Արշակունի, շառաւիղ մերոյն Լուսաւորչին. քեզ այդպէս 

վայելէր թագաւոր եւ յայսպիսի պաղատան ճեմել, այսպիսի խրախճանութեամբ խրախճանալ, 

այսպիսի հայրենիս ստանալ, այսպիսեօք գանձօք փարթամանալ, այսպիսի կարասեօք, այսպիսի 

կառօք կառամարտել, յայսպիսի ձիընթացս արշաւել, յայսպիսի ստադինս բազմել, զայսպիսի 

մրցումն տեսանել, այսպիսի փողահարօք եւ թմբկօք ճոխանալ, այսպիսի որսօք զբօսնուլ, այսպիսի 

բաղանեօք մաքրիլ. քոյովդ ջերմագոյն արեամբ ի քումդ սպառազինեալ եւ հանդիսացեալ անձին 

այսպիսի հօր ըղձացեալ լինել որդի. այսպիսումն ծնողաց ժառանգորդ, յայսպիսեաց արմատոց 

շառաւիղ, դու մեռելոցն քոց եւ փոխելոցն յաստեացս փրկութեան պատճառ եւ կենդանեացս յուսոյ 

եւ ողորմութեամբ յաստուածուստ: 

Բայց զիա՞րդ ոչ յայսպիսի ուղէգնացութեան, մինչ տակաւին ի կենցաղումս լեալ էր քո, ոչ մերձ 

առ քեզ արժանացեալ իմ, զի հայրենական պսակին թերեւս հասեալ բախտի ըստ հարազատին քո 

Տիգրանայ, ապþեթէ ոչ այլ միւսումն Գրիգորի յուղարկաւորութեան եւ արբանեկութեան զկնի հուր 

ի ձեռին եւ զդամբանականն  քաջահնչօղ ձայնիւն եւ ուժգնակի գոչմամբ զմեծի զրկանացս ըստ 

Երեմիա ոչ կարօտէի աղբիւրանալ վտակաց: Քանզի հայրական գութ եւ որդիութեան աղէտ եւ ի 

վերայ ծայրացեալ ալեաց ծերունւոյդ կաթեցուցանել արտօսր, եւ համբուրելով զգեղաշիտակ 

դաստակ երկայնաձիգ մատանցդ եւ ի վերայ աչացս եդեալ կափուցանէի, եւ յարագընթաց ոտս 

փութացեալ փարէի, ի վերայ եդեալ զերախանս իմ: Եւ զի ոչ էր պարտ զարիական արութեան քո 

եւ զզօրութեան յոյս քաջութեան հիքից եւ կանանց ողբերգականս ոգել, մերով իսկ արական եւ 

բնական իմաստասիրական երգով զքոյդ ներբողական եւ գերեզմանական պարել ողբս, եւ 

զորդիութեանն եւ զսննդեան հատուցանել պարտս. թէպէտեւ ոչ ոք զարժանապէսն բաւանդակէ 

առասութիւնս, այլ հող զգլխով եւ քուրձ զգեցեալ, զորբութեան եւ զթշուառութեան մերոյ յայտնելով 

պատահումն, եւ զքոյդ երանաւէտ ուղեւորութիւն: Բայց վա¯ղ ուրեմն յինէն փախեաւ. յոմանց 

հնարեալ եւ նախանձու վաճառեալ. եւ քեզ ըստ Յակովբայ կարօտեալ, եւ զիս ըստ Յովսէփայ 

դազանակուր պատճառեալ, թէպէտեւ ոչ յեղբարց որ ըստ մարմնոյ մեր: 

Բայց այժմ ինձ քոյդ նախապատուեսցի յիշատակ եւ տօն կցորդական ըստ բոլոր պարագայեալ 

ամի եւ ուրախութիւն, մաքո'ւրդ ի կենցաղումս եւ ամենայն բոլոր բարեացն պարառութեան 

պատարուն բարձրահասա'կդ եւ մակաւասա'րդ քաջաց Արամեան եւ Աշակեան ազգ. երկոցունց 

պարծանս եւ նախատիպ, նոր մարտիրոս եւ հրաշալի վկայ, ի բազմաց ընտրեալ եւ ի թշնամեաց 

խաչին Քրիստոսի խոցեալ, եւ ի վերայ կաթուղիկէ եկեղեցւոյ վկայեալ, այժմ քոյովդ արեամբ զքոյդ 
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մաքրեալ անձն եւ ի դասս երկնային զօրաց անցեալ. որ եւ ի վերայ շիրմի քո լոյս եւթնօրեայ 

արժանապէս եւ առանց յերկուանալոյ ճշմարտեալ սրբոցն եւ աստուածազգեաց միանձանցն. որք 

յայնմ վանս ճշգրտատեսիլ եւ հրեշտակակրօն դասուն զայս ստուգեալ առհաւատչեայ, որ նախ 

զձեզ մեզ վկայից եղեալ, եւ ի տեսլեան բազմաց քոյդ հրաշագործութիւն երեւեալ յանուրջս. ոչ միայն 

այս հանդէս քո ուրախութիւն եղեւ մարդկան, այլ եւ հասարակ երկնայնոց եւ երկրայնոց եւ 

երանելեաց քոց եւ բարեացն ծնօղաց: Քանզի եթէ Եղիազար եւ Շամունէ բերկրէին ի վերայ 

որդեացն յԱնտիոքոսէ կատարեալք յաղագս հայրենական աւանդութեանն եւ անսուրբ 

կերակրոցն, եւ կամ մայրն Մելիտոնի ի յուսս բարձեալ ըստորանկէր զպատանին, զի՞նչ արդեօք ոք 

իմասցի թերեւս զԳրիգորիոս հայրն քո եւ զամենառաքինասէր մայրն. ո՞չ զուարճասցին, տեսեալ 

զքեզ արքայական եւ անթառամ պսակօք: 

Քանզի եւ նոքա իսկ կենդանի վկայք բանին Աստուծոյ եւ մարտիրոսաց որդիք. որ եւ յիւրեանց 

իսկ կենցաղավարութեանն ամենայն բարեգործութեամբ կատարեալ եւ մաքրական վարուք եւ 

ողջախոհ ամուսնութեամբ եւ հանապազօր սաղմոսերգութեամբ եւ աղքատասիրութեամբ եւ 

հիւրընկալութեամբ. որոց վարք օրէնք ամենայն Հայաստանեայց տուաւ, մօրն քո` կանանց եւ հօրն 

քո` արանց: Քանզի մինչեւ ընդ նոսա ոչ վանս այսպիսի եւ մայրաքաղաքս, եւ ոչ 

ուսումնասիրութիւնս, եւ ոչ ազատութիւնս քահանայական, եւ ոչ շինութիւնս եկեղեցեաց. քանզի 

սոքա արծարծեցին զկարգ եւ զօրէնսդրութիւն մեծին Սահակայ քոյին նախնւոյն եւ վանս 

նորագոյնս շինե'ալ բազումս, եւ զաւերեալսն նորոգեալ եւ այս անթիւս. սոցա ոչ էր այլ ինչ, եթէ ոչ 

գնել զգերեալսն, ազատել զբանտարկեալսն, կերակրել զքաղցեալսն, արբուցանել զծարաւեալսն, 

ուսուցանել զմանկունս, սնուցանել զորբս, օթեվան լինել այրեաց, զըմբռնեալսն ի ձեռաց հզօրաց 

կորզել, իւրովին ձեռօք իսկ կերակրել զաղքատս եւ զկրօնաւորս, ամուսնացուցանել զորբս ընդ 

միմեանս ողջախոհ եւ քրիստոսական կրօնիւք: Ո՞ ոք վախճանէր, եւ ոչ անդր ընթացեալք 

յուղարկաւորք լինէին գնացելոյն եւ մխիթար մնացելոցն. ո՞ ոք պարտապան, երթեալ առ նոսա եւ 

ոչ հատուցանէին, կամ տրտմեալ եւ անմխիթար ելանէր յարկաց նոցա, կամ հիւանդ ոք զորս ոչ 

տեսանէին, կամ տնանկ զորս ոչ ժողովէին. եւ ի վերայ այսր ամենայնի պահովք եւ աղօթիւք 

վերագոյն քան զանապատականսն երեւեալ եւ քաջութեամբ սքանչելի եւ հեզութեամբ զարմանալի 

եւ գեղով չքնաղ: Եւ քառասնից եղեալ ամաց, ուղղափառ խոստովանութեամբ փոխեալ առ 

Աստուած, թողլով զմայրն քո ամաց երեսնից, որ ի նմին իսկ կրօնից արժանացեալ 

խարազանազգեստ եւ անսուաղ ճգնութեամբ բազմամեայ խաչակցութեամբ կեցեալ եւ ժուժկալեալ 

ննջեաց: Զորոց ո՞ ոք կարասցէ զբոլորն ասել առաքինութեանցն ծայրութեան, բայց միայն զայս, 

որոց դու շառաւիղ եւ պտուղ: Զիա՞րդ զծառ ոչ ծանիցէ ի պտղոյդ ծանուցեալ. այժմ զքեզ ընկալաւ 

Գրիգոր. այժմ զպարանոցաւ քո փարեցաւ Շուշան: Խնդայր Աբրահամ զԻսահակ պատարագեալ, 

ուրախանայ Սառայ գտեալ զորդին, հայր ազգաց զնա լինել յուսացաւ: Յայսմ հայրենի զարմէ եւ 

դու ոչ միայն ազգաց հայր եւ թագաւոր յերկրի, այլ եւ թագաւորեալ յերկինս: 

Արդ որպէս մերձ եղելոյ առ քեզ կենդանի ընդ քեզ խօսեցելոյ, այսպէս համարձակապէս ըստ 

քում քաղցր եւ հեզահայեաց հանդարտութեան լո'ւր ինձ եւ բարեխօսե'ա, որում սպասեցերդ եւ 

յորմէ պսակեցար, թողութիւն յանցանաց իմոց եւ ուղղափառ խոստովանութեամբ եւ հայրենի 

կրօնիւք արժանի լինել յուսոյ կենացն յաւիտենից: Թէպէտեւ ոչ քեզ ի մէնջ օգնականութիւն 

պիտանացու է, սակայն յաստուածային խորհրդածութիւնս եւ յանարիւն զենման ոչ երբէք 

մոռանալ զքեզ տաց սրբոց եւ քահանայագործօղ ճգնաւորաց, զի եւ այն իսկ քեզ վայել է, ըստ որում 

սրբութիւնք սրբոց, եւ որում տացից, տացի¯ց եւ յաւելից: 

Արդ այսոքիկ յինէն քեզ պտուղ մշակեալ ի քոյոյ այգւոյ, հա'յր իմ եւ տէ'ր, սնուցիչ եւ 

վարդապետ, այլ ոչ վսամական վակասակիրդ եւ հրեշտակական խմբից պետացեալ, որ եւ 

զառաջին նախընթացութեամբ ընկալար դաս, հովի'ւ քաջ, զանձն եդեալ քո ի վերայ հօտի. 

այսպիսեաց եղելոց պարտ է լինել փութացեալ զարիւն եւ զառաքինասէրն գովասանութեամբ 

պատուասիրել եւ յայսոսիկ գտանիլ մարտիրոսասէր եւ ոչ վեհ երեւել, իսկ անարիցն եւ ծուլիցն 
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հիքացելոցն եւ հեղգացելոցն պարսաւանս եւ որոշմունս. քանզի այս է հովուական արհեստ եւ 

մատակարարութեան օդեացն եւ այծեաց. քանզի քեզ տուաւ յապահով կաթուղիկէ առաքելական 

եկեղեցի հաստատեալն ի վերայ հիման առաքելոց եւ մարգարէից պսակեալ խաչիւն Քրիստոսի, 

զարդարեալ մարտիրոսօք, յորոց մինն եւ սա է հրաշափառագոյն, որոյ վարուցն տեսանօղ էք եւ 

վկայ, եւ կատարման նորա եղեալք ականատեսք, ոչ պարտ վարկանիմ նսեմացուցանել, ծածկելով 

զայսպիսի արեգակնային ճառագայթ, այլ ամի ամի պարագայեալ յիշատակաւ զսա պատուել, 

մանաւանդ ի քէն, որ հեզդ ես եւ աննախանձ եւ ամենայն առաքինութեանց մայր, ի քէն այսպիսի 

այր պատուեսցի եւ մի' թաքնասցի, որոյ եւ անունն գրեալ է ի դպրութեան կենաց. որոյ աղօթիւք եւ 

բարեխօսութեամբ ողորմեսցի Քրիստոս Աստուած մեր եւ անուն սուրբ նորա ընդ Հօր եւ ընդ 

Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի օրհնեալ յաւիտեանս: 

 

ԺԲ. 
Առ արքեպիսկոպոսն վասն ձկանց սուղ ինչ իմաստասիրել:   

Երիս պատճառս զմեզ հարկէ սուղ ինչ իմաստասիրել, ո'վ գլուխ քահանայական պարու, 

ղուղակս յԱրածանւոյ դիմեալ ի մերոյն ծայրէ եթէ եկն բնակեցաւ եւ ոչ ճահաւորեալ ըմբոն ի 

նախուստ կերտողէ, առ մեզ անիրաւեալ, փախեաք առ ձեզ իրաւադատ կարծելով: Զոր եւ 

երկրորդն ծայրացեալ նոյն պատկեր պատկանեալ վեհագոյն, դատ մեզ արարեալ, զըմբռնողսն մեր 

ի բաց մղեաց եւ այլուր զնոսա պատահեաց արբանեկել: Բայց որ ի նոցունց սերք ոչ թողուն զմերս 

տեսակ իբրու զոսոխս, ոխս իմն կալեալ զկնի մեր, յաճախեն կոտորել եւ բնաջինջ յարմատոց 

թողուլ: Զոր ոչ զանձին կարացաք վնաս երբէք դիտել առ նոսա. զի մի ոմն խորասոյզ մերոյն հաւու 

ամփոփեալ, յախոնդիսն պատսպարեալ օթեւանեաց, եւ յիւրն հանեալ սեպհական ամբողջ զնա 

առաքեաց. եւ այս մանաւանդ երախտեաց արժանի. իսկ զմի միւսոյն մերոյ հաւու աշակերտեալք, 

ուսան զբոլորն գիտութեան մակացութիւն. եւ ոչ զնոցա եմք ճաշակեալ երբէք ջանիւ վաստակոց` 

ոչ ի տունս, ոչ յանդաստանս, ոչ ի քաղաքս, ոչ պահապանս մեզ ի գայլոց կամ ի գողոց, ոչ սննդեան, 

ոչ ուսման եւ յարդարման, եւ ոչ այլ ինչ երախտիս. եւ յիրաւի ոչ ի վերայ մեր հնարաւորել արժանն 

է, զի եւ ոչ ի հաւու նոցա Քսիւսութրեայ պարառաբար պահեցաք. այլ ի միոյն բաղկացուցանօղ 

զօրութենէ երէց եմք քան զձեզ, անմեղ, անվնաս, ոչ յարմատոյ օդոյ որպէս դուքդ, ոչ ընդ ձեզ 

ձեռընդել կամ օտար, եւ ճաշակելով զանդաստանս, դատ արա' մեզ տէ'ր: 

Եւ ահա' հարկ առաքեցին, գիտելով զբռնութիւն ձեր արքունական, զի առցես զայդ ամի ամի 

պատարագ յաւուր ծայրիցն որսողաց զնոսա, զոր ազատեաց Փրկիչն, եւ այլ ոչ պահանջեսցես: Եւ 

այդ ըստ իւրաքանչիւր թուոյ ի միոյ քուէէ յարաբարդեալ քառեկին, կամ եթէ յերկուց ծննդականաց, 

կամ եթէ ի քառից երից խորհրդաբար, կամ ի զարմից նախահարց, կամ յընթացից արեգակնային 

ճառագայթից, կամ տեսիլ նշանակեալ անպարտելի զօրութեանն, կամ սուրբ եւ կենդանաբեր, կամ 

ի քառից ծնեալ եւ յերկուց յարաբարդեալ հոգւոյ եւ մարմնոյ, կամ սերկեանս ուռկանի արկելոյ 

ճետք այնոցիկ, որք զսատերսն ընձեռեալ ի փրկութիւնն Փրկչին ընծայեսցին, ողջ լե'ր: 

 

ԺԳ. 
Առ Արքեպիսկոպոսն: 

Զաստուածապատիւ հոգեւոր տեառնդ եւ զիմոյ լուսատուիդ Յովհաննու զմաքուր եւ 

զաստուածաներկ մակացու աջոյդ վերծանեալ զտառ, զբոլորն տրամախոհութեան, զոր ի 

վեհագոյնդ քում մտածութեան, ծանեայ, ոչ թէ միայն զգծագրեալս, այլ եւ զոր ոչն կամեցար յայտնել 

զաղէտ տարակուսանաց քոց եւ զոր ինչ կրես ի բազմաց եւ կորստական արանց նիւթեալ եւ յոմանց 

յուզեցեալ, եւ յոմանց ըղձալով եւ փափագմամբ զվայրաքարշումն մերոյդ մանկանց 
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մտադիւրութեամբ զառ ի չար կոյս յաւէտ յարձակումն եւ զանօգտակարսն տենչումն եւ 

զպատկառելիսն գործառնութիւն եւ զտգեղ խոկումն խարդաւանօղ խուզման առ ի մեղկումն եւ ի 

կենցաղականս անկենցաղ կենցաղավարութեան քարշումն. այսոքիկ են նոցա ըղձումն եւ ըստ 

ախորժակացն յօժարութիւն ուսուցողացն հնարս. զի հազիւ հազ բնաւին կորստական վարժմամբն 

արմատաքի խլեսցեն աւերեալ եւ տապալեալ զայսպիսի արձան հաւատոյ եւ ամրապահեստ 

սեփական հայրենի. եւ ոչ ուրեմն զգան, խափանեալք ի զգայութենէ, զչար վարդապետութեանն 

նոցա խրատ. զի սովոր է չարն ի ձեռն այլոց սողոսկել զայսպիսի սպրդումն բանից իբրու օձին 

դաւաճանութեան կամ կնոջն, եւ որ այլ այսպիսիք մինչ ցայս վայր ոչ պակասեաց. ոչ այժմ ճանաչէ 

մանուկդ մնացեալ զելս եղբօրն արժանի արդարեւ տարակուսանաց եւ մշտարտօսր կականման, 

որք զնորայն իմացան քաղաքավարութիւն կամ զելսն շփոթեալ եւ զօրէն երկակենցաղ գազանի 

յարդարեալն. որ ոչ ըստ հագարացւոցն եւ ոչ ըստի Յիսուսի այրական սերտութեանն անթոշակ եւ 

անմասն յաստուածեղէն աւանդութեանն եւ այն ի վերջին ժամու եւ ճանապարհորդութեանն եւ 

անբարի բարերարութեան որ առ նա իբրու թէ զուր տնօրինեալ սակս նորա բոլորն աստուածեղէն 

այրութիւն Յիսուսի առ մեզ մարդեղութեանն հանդէս: 

Աւա¯ղ բախտին եւ այն այդպիսի վայրս եւ յիւրն սեփականի, բայց եւ զկնի այնր շռայլութիւն 

շուայտացեալ թշնամեացն խաչին Քրիստոսի որ զգերեզման թլփատեալ. զի՞նչ ձեւ զմայլական 

պարառաբար կաքաւողացն խնջիւնս եւ սռնջանս եւ ոտիւք թափառումն, եւ դաստակօք 

անյօրինաբար բախբախումն, եւ քարշումն քղանցից մրրկեալ պտուտելով զփոշի կնքելոյ 

գերեզմանին, թէպէտեւ ոչ ըստ օրինի քրիստոսական կրօնից. զիա՞րդ որում էհասդ վիճակ 

քահանայապետական, մեղկեալ լռէ միշտ չարին կցորդ եղեալ, զչարութեան արմատ ոչ խլեալ, այլ 

մանաւանդ սերմանելով, հեզ զինքն կարծեցեալ, եւ խորագէտ կորուսանել զհօտդ զօրէն անարի 

հովուի, թողլով օձտել եւ ոչ երբէք ի վայրի դալարւոջ, այլ գահավէժ եւ ի մէջ փշոց ի կենդանութեան, 

եւ ի կատարման էհաս միայն վկայել չարին: Ոչ ուրեմն լուաւ ի Դաւթեայ. զթիւրեալսն 

յափշտակութեամբ տանի Տէր ընդ գործօղն չարին: Զի՞նչ անուն դորա, ո՞չ եպիսկոպոս. եւ ահա' 

դէտ կացուցի, եւ ոչ միայն դէտ, այլ եւ վերադիտօղ, զի մակացու է բոլորն եկեղեցւոյ. այսոքիկ 

տապալեցան եւ ահա' կորեաւ. արդ զի՞նչ սակս զքէն պատճառեն հալածել. զո՞ խաբեն, կամ զի՞նչ 

այսոքիկ պատճառանս. գրեալ եմք առ տէր Գրիգոր եւ առ եպիսկոպոսդ, զորոյ զհաւասար գրոյդ ի 

թիկանէ տառիդ ընթերցցիս. եւ զԳրիգորոյն կարի խստագոյն եւ առանց երկպառակութեան. 

յուսամք, եթէ լսեն եւ եթէ ոչ, դու  զտեղի կալցիս յեպիսկոպոսարանիդ եւ մի' ուրեք այլ այսր անդր 

կամ սպառնալեօք կամ ումեկօք. մինչեւ եկեսցէ պատասխանի գրոյդ. եւ զոր Տէր կամեսցի, եւ 

այնպէս լիցի. մեք առժամանակս այսր եմք ի Տարօն յաշխարհիս Մամիկոնէից, այլ ակն ունիմք, զի 

եթէ կամեսցի Տէր, երթամք առ արքայ, զի թերեւս զերծեալք ի մրրկեալ այսմ բդեշխութենէ 

պարապել Աստուծոյ. եւ կամք Տեառն լիցի, դու աղօթս խորհրդականս արասցես ողջ լե'ր փոխա'ն 

Յիսուսի: 

 

ԺԴ. 
Առ արքեպիսկոպոսն է: 

Մինչ կայի տրամախոհեալ, յոյժ աշխոյժ խուզմամբ յածելով, փութացեալ յիմումս 

մտածութեան շտեմարանի, եւ մրցէի այսր անդր`  խնդրել յիմաստութեանն գանձարանի զօրէն, 

որք սպառազինելն կամին ընդդէմ թշնամեաց, յոյժ հակառակեալ ընդ քեզ ներհակական 

հակաճառութեամբ, վրդովեալ կոհակօք պղտորեալ ծառացեալ ալեօք, կամէի ծփել զքոյդ 

հաստատագոյնք աղտիս: 

Քանզի տագնապ տոչորման Պռոմիդեայ հասեալ Հեփեստիւ պաշարեաց եւ ատրորակն մեր 

մրցեալ յաջմէ զիւրն որակութիւն, արտափայլեալ զօրանայ ի նոցունց հրեշտակաց. եւ 
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ափրոդիտականն նուազեալ թառամի կարօտացեալ փարայի ի ծարակածպտել այս 

օգնականութեան: 

Ապա մինչ կայի կարկառեալ արիւնեռանդն յուզեալ, եկն եհաս քոյդ հրեշտակ եւ արտաքոյ 

խոկման մեր ախտից, զմեզ շիջոյց համոզեալ: 

Բայց սակս կաղնւոյս արքայական կամիմք իմաստասիրել զախորժելիս քեզ: Ոչ արմազդեանն 

կաղնին պառաւեալ տայր պտուղ, յորում աւազսն պատուիւր: Եւ ոչ կաղնին տրովադական, որ 

բիւրաւորսն հեծելոց եւթանց հովանացեալ, ընդդէմ տիւռենացւոց մարտուցեալ յաղթութեամբ, 

դարձեալ իւրաքանչիւր ոստ հատեալ ի տունս իւրեանց տանէին. եւ ի զօրութենէ Ապողոնի լինէր 

յայնմ գիշերի պատարուն ոստոցն տեղի եռապատիկ սաղարթացեալ բրաբիոն, զոր եւթեանց 

հարիւրից սայլից ասեն ի պտղոյն բարձեալս տանիւր: Կամ տիւռենացին կաղնի մերձ առ տաճարն 

Դիոնիսեայ, զոր բարձեալ մակաւասար որթոյն մատին բարունակեալ չափից եւթն հազարաց 

լտերց եռունկնեան սափորացն ճմլի հնձան: Կամ Ոլոմպէոսեանն յապողոնեան երկնաչու 

ճեմարանին, որ ի միոյ ոստայ զմայրաքաղաքն Կիզիկոն ասեն ի մնացեալ ի գիշերի միոյ շինեալ, 

իսկ բուն ծառին ամբողջ ծառացուցանէր դարձեալ զոստսն եւ այս յայնմ կողմն ծովու յՈլոմպիոսէ 

զօրութեամբ տարեալ Ապողոնի: 

Եւ այսոքիկ սակս կաղնւոյ քեզ իմաստասիրեցի, այլ քոյս ո'չ յայսցանէ, այլ Մամբրէին. եւ որ ի 

նմանէ մեզ պտուղ ընդձեռէր ձիր շնորհի. ողջ լե'ր: 

 

ԺԵ. 
Առ Արքեպիսկոպոսն է: 

Ասի բան սակս Կեստոնի` յոլովագոյնս սիրել զայլոցն պուետեալ առասութիւն. վասն որոյ 

խոկայր պատճառանօք ինչ իրաց յայլոցն տրամաբանութեանցն. հրճուել, եւ յոքնագոյն զայս 

իմացեալ, ստուգեցաք իբրու զՍողովմոնին առ այն, որ յԱնտիոքն հակաճառութիւն: Այլ Կեստոնիս 

ոչ այս բար, այլ հարազատաբար խոկայր նորագոյնս ինչ լսել: 

Եւ քեզ առ մեզ այսպիսի իղձ տենչանաց փափագմանս` լսել ի մէնջ. վասն որոյ եւ ոչ նահանջի 

բան մեր ծպտեալ ծրարեալ կամ þի ծամելիս կառացեալ, եւ առ քեզ պղատոնական բարբառել ոչ 

դանդաղիմ: 

Երեկ զկաղնեացն իմաստասիրել քեզ մասնաւորաբար ի մերոցն կարասեաց կմաճաշակ 

շատացեալ, ընկալաք ի քէն գոհութիւն, մանաւանդ յաղթահարեալ զամենապատիւդ հայր: Այժմ 

զխնձորոցս կամիմք քեզ պուետիկոսել թէպէտեւ յայլոց մատենագրաց: Խնձորս երբեմն յԱստղկայ 

շնորհեալ. ոչ միայն կնոջն հասանիւր տռփանաց, այլեւ զկեանս շնորհեալ պատժիցն մահու: Եւ այլ 

մնայր ի խնձորս սըռընչանս անդամաբեկս խաղուցն հայել þի գեղմն, իբրու եւ զդլփիականն 

խնձոր: Յիշեմ աստանօր եւ զխնձորն բաբելական, զոր երաժիշտն պատմեալ երգ զնա յարմարէր: 

Իսկ զՍողովմոնեանն յարաբարդեալ ոչ յայս կամիմք շարադրել: Բայց զՀիպոկրատեանն, որ 

պատմէ յիւրումն իններորդ մատենին գովասանութեամբ, զսա արժանացուցեալ զովացուցիչ եւ 

ընդդէմ ատրորական ախտի եւ պապակման եւ թալկացելոց ի վեհագոյնն օգնականութեանն 

պատճառ: Բայց զայս ի Դիոսկռինոսէ ընկալեալ սակաւուք պատմէ: Եւ եռակի մասանց տարացոյց 

ասեմք զսա եւ մարմնացելոյ Բանին, որով կեցցես եւ մնասցես ամբողջ երիցն դաւանութեամբ, ողջ 

լե'ր: 
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ԺԶ. 
Առ արքեպիսկոպոսն է: 

Պաղէտին Աղէկտրացի, որ մերձ առ Եւնոմիոսն զարգացեալ երաժշտէր, ի Պոլեպոնտացիսն 

չու արարեալ, ի կացրդի Դեմետրեայ երգէր երգ ոչ մերկ` այլ արգալիական մորթովք արջառոցն: 

Փողս պղնձիս ինն եւ տասնեկի եւ զիւրն երգ ձայն վերտառեցեալ առոգացուցանէր լայնելով. երգ 

հաւեղն եւ քմազարդիւն ընդ ռնգունսն հոսեալ հնչէր հարթ երկնի. եւ ի փողոյն տրոհեալ զօրէն 

ճարտարկանն ճռուողեալ հրաշացուցանէր զհանդէսն: Բայց Դեմետրի յայս հայեցեալ, զիւրն 

կամեցեալ ցուցանել նշանս, վերշարժիկ դողմամբ շարժեցեալք երկիրն: Եւ իմացեալ Պաղէտնայ 

զայն ազդումն, սկսաւ յանկարծ կաքաւել ոտամբն. եւ թնդիւն դաբման ոտիցն զմիմեամբք þի 

զկարծրէ կօշկացն կրնկան կայծակունս թափեալ փայլակնակերտ զտեսողացն կափուցանէր զաչս: 

Բայց Պաղէտին պատուեալ þի Թոմացւոց ժողովէն, եւ ձիր ոսկւոյ նմա շնորհեալ ամի ամի եւթանց 

հազարաց, ոչ եւս դարձեալ կամեցաւ դառնալ ի տեղի իւր: Այս քեզ սակս կուրիդ երաժշտի 

իմաստասիրեցի, զի մի' դարձցի ի տեղի իւր, այլ այլուրեք տնօրինեսցի ի քէն նախախնամեալ, զի 

զօրէն Պաղետինայ տօնեսցէ Դեմետրի ի ժողովին Թոմացւոց, ողջ լե'ր: 

 

ԺԷ. 
Առ արքեպիսկոպոսն:  

Ի ձի երաշխ արիւնագոյն հեծեալ զՏէր ետես տեսանօղն, երբեմն ի սպիտակափառն, եւ երբեմն 

ի կառս լծեալ տեսանէր: Իսկ Փտլէմէոս քառիւք հոլովեալ. եւ Էաս չափէր զհոլովսն. եւ այս յոյժ 

բարձրագոյն եւ լուսատեսակ. այլուր շահատակեալ զօրավար զօրութեանցն Աստուծոյ, հեծեալ 

փութայր յօգնել Յեսուայ. եւ թէ Աղէքսանդրին լիցի զուարակագլուխն յորջորջեալ, այսոքիկ 

զօրեղացն եւ սրընթացիցն Արաբացւոց եւ Կապպադովկացւոց ի մէնջ գովեստի արժանասցի 

ներբողական. ապþեթէ ի պարէ պիսակին պարառեալ հասանէ ի մեզ պատահ Թադդէոսեանն, 

զնորայն գովեստ անդանդաղ ի մէնջ իրաւացի ընկալցի որակութեանց անանջատ ախտ, ողջ լե'ր: 

 

ԺԸ 
Առ վարդապետն Սարգիս ի ժամանակի հալածանաց գրեաց ի մայրաքաղաքն Անի: 

Գիտեմք զի սէր հոգւոյն ստիպէ զքեզ յաղագս եկելոցն ի վերայ իմ: Եւ արդ ծանուցից փոքր ի 

շատէ արդարեւ ճշմարիտ սիրելւոյդ Յիսուսի եւ բարեկամիդ իմոյ. ի տարակուսանս եղեալ իմ, 

յանզրաւական եւ յանսպառ պատժապարտութեան անպարտական գոլով եւ ի բոլորիցն 

պարառեալ անպայման եւ պղտորեալ խարդաւանօղ խորհրդովք խոկալով խազմ յարուցեալ 

խիզախողաց ոմանց փքացելոց փարթամաց եւ գոռոզից եւ ոմանց կիւսոյ եւ հմայից հտպտանօք 

հետամուտ լինել քննութեամբ քայքայել, եւ ոմանք համբուրելով մատնել, եւ ոմանց զատամունս 

կրճել եւ շուրջ շաւղօք իմովք դնել ինձ գայթակղութիւն: 

Կեամք յայսպիսի փորձութեան, եւ վաղ ուրեմն յինէն փախուցեալ իմաստութիւն զելս իրացն 

ճանաչել եւ կամ թէ օգնութիւն ի Տեառնէ: Եւ արդ ակն ունելով միայն Աստուծոյ փրկել զիս ի 

կարճմտութենէ, ասեմք. Հայեա¯ց ինձ Տէ'ր փրկութեան իմոյ եւ փրկեա' զանձն իմ ի 

խորամանկութենէ նոցա եւ յառիւծուց զմիամօրութիւն իմ, զի առ քեզ Տէր համբարձի զաչս իմ, մի' 

ամաչեցից եւ մի' ծիծաղեսցին զինեւ թշնամիք իմ. վասն զի ասացին ինձ թշնամիք իմ, ե՞րբ իցէ զի 

մեռցի եւ կորիցէ անուն նորա. եւ զինէն խօսէին, որք նստէին առ դրանն եւ այպն առնէին, որ 

ըմպէին զգինի. եւ ի վերայ իմ ուրախ եղեն եւ ժողովեցան յիս տանջանք եւ ոչ զղջացան. եւ ի վերայ 

պատմուճանի վիճակս արկանէին, իսկ ի հակառակել մեղաւորին առաջի իմ լուռ եղէ եւ ոչ բացի 
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զբերան իմ, այլ նոքա որպէս առիւծ վարանին ի դարանի յափշտակել զիս. եւ դարձեալ պատեցան 

զինեւ, ուշ եդեալ խոնարհեցուցանել զիս յերկիր. եւ զի միաբանութեամբ յարուցեալ ի վերայ իմ, զոր 

ինչ ոչ գիտէի, հարցանէին ցիս, հատուցանել ինձ չար փոխանակ ընդ բարւոյ, ատելութիւն 

փոխանակ սիրոյ իմոյ. եւ նոքա ի նանիր խնդրեցին զանձն իմ, քանզի խորհեցան միաբանութեամբ 

ի միասին եւ ասացին. Եկա'յք ժառանգեսցուք զբրբութիւնսն եւ ոմանց հարցուք, հալածեսցուք, 

առցուք աւար եւ լցուսցուք զանձինս մեր, եւ զոր ինչ միանգամ այսպիսիք ի Դաւթայ նուագեալ երգ 

հետեւաբար յամենայն սաղմոսերգութիւնս ծանուցից քեզ եւ ամենայն սրբազանից, որք միանգամ 

խոկան զայսոսիկ: 

Այլ ես ոչ ի հակառակիցն ասացից բան եւ ոչ մի, Յիսուսի գոլ հետեւօղ, հայելով ի զօրագլուխն 

հաւատոյ եւ ի կատարիչն, որ փոխանակ ուրախութեան, որ առաջի նմա կայր, յանձն առ զխաչն, 

անարգեաց զամօթն եւ նստաւ ընդ աջմէ մեծութեանն Աստուծոյ: 

Սակայն զաղօթականսն պարտ վարկանիմ պատկանաւոր եւ յարմարական շարամանելով, 

զփրկութիւն խնդրելով եւ յուսալեացն ակն ունելով. Տէ'ր Աստուած իմ ի քեզ յուսացայ, փրկեա' զիս 

եւ ի բոլորն հալածչաց իմոց ապրեցո' զիս, զգուշացուցանելով գուցէ երբէք յափշտակիցէ որպէս 

առիւծ զանձն իմ եւ ոչ ոք իցէ, որ փրկիցէ եւ ոչ այն, որ ապրեցուցանիցէ. եւ արի' Տէ'ր օգնեա' ինձ, 

զարթի'ր, ընդէ՞ր ննջես, եւ ա'ռ զզէն զասպար քո եւ արի' յօգնել ինձ: 

Այսոքիկ ոչ ի հակառակացն, այլ յօգնութիւն կոչել զՏէր, իսկ ի զայրացուցանողացն եւ 

յուսալեացն, ընդէ՞ր տրտում ես ա'նձն իմ կամ ընդէ՞ր խռովես զիս, յուսա' առ Աստուած, 

խոստովանեա' նմա, փրկիչ երեսաց իմոյ Աստուած է. եւ մի' երկնչի'ր, յորժամ մեծանայ մարդ. 

քանզի որպէս խոտ վաղվաղակի ցամաքեսցին. եւ ոչ տեսի զարդարն արհամարհեալ եւ ոչ զզաւակ 

նորա թէ մուրանայ հաց: 

Այսոքիկ յուսալի ինձ լեալ. իսկ ի համբերութիւն յանչափս տառապանաց եւ վշտաց 

յարտաքուստ եւ ի ներքուստ, համբերելով համբերի Տեառն եւ նայեցաւ առ իս եւ լուաւ աղօթից 

իմոց, հաստատեաց ի վերայ վիմի զոտս իմ եւ ուղղեաց զգնացս իմ: 

Ծանի'ր զայսոսիկ ո'վ վեհագոյնդ մտածութեան քան զբոլորն հռետորականն դաս. այսոքիկ 

սաղմոսականք մեծին Դաւթայ գերագոյն քան զբոլոր մարգարէիցն դասու. զբոլոր կենցաղական 

կեանս յինքեան պարփակեալ բերէ զանցեալն եւ յորում եմքս եւ զհանդերձեալն: Քանզի ի վերայ 

Աքիտոփէլի ասացեալ եղեւ ի նմանէ ի հակառակիցն, նաեւ ի մատնիչն, սոյնպէս եւ որ զկնի նորա 

այսպիսի եղեալք: Այսպէս եւ զհանելն ի գբոյ տառապանաց թէպէտեւ զինքինէ եւ զԵրեմիայէ եւ 

զժողովրդենէն, բայց ի մերոյն Լուսաւորչէն, ոչ անտեղի վարկան ճահեցուցանել: Այսպէս եւ 

ամենեցուն, որոց այսպիսի պատահեցին վշտաց եւ նեղութեանց: 

Սակայն որպէս վեհագոյն գրեցի, եթէ եւ ոչ ի հակառակիցն հաւանիմ ասել, այլ աղօթական ինձ 

յոյժ պատշաճ եւ յուսալիք լիցին. խոնարհեցո' Տէ'ր զունկն քո եւ լո'ւր ինձ, զի աղքատ եւ տնանկ եմ 

ես. իսկ ի վախճանի սորա գտից զնշան բարութեան եւ զատեալեացն ամաչել. խնդրեցից յայսմ 

վայրի ապրեցուցանել ի մարդոյ չարէ. զի թէպէտեւ խորհիցին խափանել զգնացս իմ, այլ մի' 

մատներ զիս ի ցանկութիւն մեղաւորաց խորհելոց վասն իմ տարապարտ հարկանել զիս. եւ մի' 

բարձրասցին խորհուրդք նոցա: 

Արդ յայսմ վայրի բաւական լիցի ասացեալն յայրի անդ մինչեւ ցվախճան եւ այն զտեառնէ իւր 

եւ զարքայէ. սակայն ինձ սպասեցին արդարքն մինչեւ եկեսցէ: Զայսպիսի ինձ բանս 

դիւրացուցանօղ է եւ զօրացուցանօղ միշտ զաստուածայինսն երգել երգս որպէս երկիր անապատ 

եւ անջուր կամ որպէս եղջերու զի փափագէ աղբերս ջուրց. քանզի հայր իմ եւ մայր իմ թողին զիս 

եւ Տէր ընկալաւ զիս. վասն այնորիկ փափագեալ եղէ առ նա միայն յուսալով. զի թէ ոչ 

զկենցաղականս ի բաց դնիցեմ զմտածութիւն, ոչ զթագաւորն ամենեցուն ընդունիցիմ: 

Եւ արդ հազիւ ուրեմն ի վերայ հասեալ հրաշալի տառիցն աստուածայնոյն Դաւթայ, քանզի ի 

հիացման եղեալ յասելն իւրում թէ ամենայն մարդ սուտ է. վասն որոյ խրատականս զկնի եկելոցս 
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իբրեւ զտողանի ի վերջ նահանջեալ բարբառի, զգուշացուցանելով զմեզ. մի' յուսայք յիշխանս 

յորդիս մարդկան, զի ոչ գոյ փրկութիւն ի նոսա: 

Եւ արդ բաւական են այսոքիկ. թէեւ ի վախճան ժամանակի հասեալ հանդիպեցաք ըստ 

մարգարէութեանն Դանիէլի, եւ կամ ըստ մերոյն տեսլեանն Իսահակայ սրբոյ եւ քահանայապետի, 

կամ ըստ սրբազանին Մովսէսի յիւրում սքանչելի տախտակի մարգարէական տառի զողբս ի 

վերայ Հայաստանեայցս առնելով, սակայն ըստ իմում կարի ոչ անտեղի տեսի սուղ ինչ 

ցանկակարկատ լինել, քանզի զայսոսիկ որ խրամատենն, քանզի որ քակէ զցանկ հայրենի, օձ 

հարցէ զնա ըստ աստուածայնոյն մարգարէութեան տեսողի: Եւ սակս այս ես ոչ խրամատել 

փութացայ, այլ խնամակալել: Եւ զի՞նչ զարմանալիք են, եթէ տիւռռենացի դուժքն ամօթալի 

պաշտօն տանին ախտիցն, սուր եւ աթենացիք իսկ, եւ այլում Ելլադայ եւ Ատտիկէ: Արդ այժմ զի՞նչ 

սքանչանս, կամ զիա՞րդ զարմացից, եթէ մեծին Մովսէսի յիւրոցն հասանէր փրկելոց փոխարէն 

անարգանս եւ ի սրտմտութիւն շարժեալ զաստուածային հեզութիւն, որ եւ զտառս աստուածային 

մակագրեալն ի վիմէ գծագրեալ մատամբն անմահի, մանրեալ մեղաւ Տեառն առաջի: 

Անցից յայսմ վայրի զերկարութիւն բանից միով ծանուցեալ մասամբ եւ ոչ զերկարագոյնսն 

յարդարեցից մատեան. իբրու անծանօթի տիրաբար տեղեակդ ես հին եւ նոր կտակարանաց. թողից 

եւ զՍամուէլին զորոնօղն գտեալ իշոյ եւ ոչ զտեսութիւն Բարաղամու յանդիմանսն կացուցից, նաեւ 

ոչ զհալածանս Դաւթայ եւ զոր ինչ միանգամն կրեաց յիւրոցն եւ յայլանդակացն, յայտնի լիցի եւ 

Հեղիաս քանզի թէպէտեւ արհամարհելով անարգեցին զօրէնսն Աստուծոյ եւ զմարգարէն այպն 

արարեալ յայրս եւ ի փապարս արտալածեալ դիաչու խրուացեալն այն հերօք եւ մուշեալն սրտիւք 

մաշկեղինաւ պարածածկեալ մարմնով, սակայն սատակէ զքուրմսն գոռոզացեալ ի 

բարձրավանդակին զþի Բահաղ յուսացեալսն. նաեւ յիսունքն կրկնակի կիզանին հանդերձ 

պետականաւն դասու եւ հալածեալն ոչ յերկիր քարշի, այլ յերկին անբառնի, գիտէ եւ գէտն 

պատկառել, եւ հրեշտակք առաջնորդել, եւ կառք ընդունել: Այսպիսի նախանձու ճշմարտութեանն 

ձեռնտու  լինի Տէր ոչ պատկառեցուցանել զծառայն եւ ոչ զանուն իւր հայհոյել. եւ Եղիսէ գիտէ 

զփոխարէնս կնոջն հատուցանել եւ զայպն արարօղսն մանկունս գազանօք անտառի սատակել. 

նաեւ զմանկութիւնն Երեմիայի  պատուել եւ ի խորոցն գբէ արտաքս բերել: Իսկ զԵսայիաս 

փառաւորել եւ տնօրինականսն իւր յայտնել, եւ առ Եզեկիայիւ աւետարանել, եւ Ռափսակ 

նահանջել եւ զասորեստանեայսն ծախել, եւ ի գերութեանն զԴանիէլ պահպանել, եւ զերիս 

մանկունսն փրկել: Եւ բիւրս առ այսոսիկ, որ ոչ կարօտիմք յանդիման ածել: Յիշեմք բարձրագոյն 

քան զայսոսիկ զԴաւթայն, որ ծառայ գոլով եւ փախուցեալ յերեսաց արքայի իւրոյ, եւ խնդրէր 

զխաղաղութիւն միայն եւ զկեալն իւր կենդանի, եւ իբրու ոչ գտանէր ի Տեառնէ իւրոյ, ի բազում 

աղաչանս եւ ի խոնարհագոյն բանս իւր, որ շուն մեռեալ զինքն եւ լու ոչ պատկառէր կամ 

բարձրավզանայր ասել, եւ ի լերինս եւ յայրս եւ ի ծերպս վիմաց փախուցեալ շրջէր. եւ նա զկնի 

շրջեալ խնդրէր կորուսանել. յայսպիսի անիրաւելն հայեցեալ Տեառն Աստուծոյ այն, որ նստին ի 

քրովբէս, բառնայ ի նմանէ զթագաւորութիւնն եւ տայ ծառային հալածական եւ արտալածեալ, 

թէպէտեւ յառաջագոյն օծեալ էր զնա, բայց ամենայն ինչ, որ ծածուկ է, յայտնի է Տեառն Աստուծոյ. 

եւ ոչ ես թողու Դաւթայ ժառանգորդ ի զաւակէ Սաւուղայ, զի մի' բնաւին մերժեսցէ ի նմանէ: 

Եւ այժմ, եթէ զանձն իմ միայն գտայց, փրկութիւն ոչ այլ ինչ խնդրել կամ ըղձալ անհասիցն 

վարկանիմք պարտ. վասնզի ուխտ յարուցեալ հեղեղատօք սաստկութեամբ յստորս հոլովեալ, ոչ է 

հնար նահանջել, այլ կամուրջս խուզել. եւ զձիւն ձմերայնոյ հիւսիսայնով յարուցեալ ոչ 

դարձուցանել, այլ ի տունս բնակիլ կամ զգեստիւք պարածածկիլ: Զտեղի կալցի առ այս վայր բանս 

բաւական քեզ եղեալ, սակայն հայեցայ ի բանս Դաւթայ, որ սիրելին է ինձ, եթէ որպիսի 

տառապանաց բանիւք յարուցանէ յօգնութիւն իւր զՏէր յասելն իւրում. Եղեն ինձ արտասուք 

կերակուր ի տուէ եւ ի գիշերի. եւ ընդէ՞ր այս մարգարէ, քանզի ասէ. Միշտ ասեն ցիս զօրհանապազ 

թէ ո՞ւր է Աստուած քո. եւ զայս ասէր. Յորժամ լսէի, տառապէր յիս անձն իմ: 
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Արդ վասն իմ ոչինչ խուսափիմ ի խռովչացդ, բայց միայն ասել դոցա թէ ո՞ւր է Աստուած քո. եւ 

ակն ունիմ փրկել զիս վասն անուանն իւրոյ ի կարճմտութենէ, զայրանալոյ, մրրկեալ 

նեղսրտութենէ, եւ բաժանել զդոսա հանդերձ լեզուօք իւրեանց, զի յայտնեցից դոցա եւ ցուցից թէ 

ո՞ւր է Աստուածն իմ, յոր յուսամ եւ խոստովանիմ հաւատամ եւ երկրպագանեմ, զի նա միայն է 

Աստուած երեւելեաց եւ աներեւութից որում փառք յաւիտեանս: 

 

ԺԹ. 
Պատասխանի Սարգիս վարդապետի եւ ողբ ի վերայ Արամեանս նահանգի: 

Զայսպիսի աղէտ տարակուսանաց ընթերցեալ իմ ի քումս տառի, կրկին կականումն եհաս 

կուրացելոյ աչացս, տեսանելով սակաւ ինչ ի վերայ եկեալ անեզրական տառապանս, եւ յորում 

մեղադրական բողոք ընկալայ: 

Եթէ ոչ տաց պատասխանիս, զի՞նչ արդեօք հզօր հռետո'ր եւ աստուածայինդ տէլէտի'ս. մի՞թէ 

ատեցեալ եղեր ի մէնջ կամ եթէ արհամարհեալ, զի միանգամ եւ երկիցս ոչ տաց պատասխանի, որ 

միշտ կարօտեալ կամ բանի քում եւ գրի. քանզի հզօր ես ի պուետիկոսականն մատենագրութեան, 

եւ սիրելի ինձ ոչ այլ ինչ, եթէ ոչ այնպիսի լսել ինչ կամ ասել. սակայն ի բազում տարբերութենէ 

յուզման մրրկեալ եւ պտուտեալ պայքարմանցս, իբրու ի պռէմէականն գրէ' զիս անկեալ 

փորձութիւնս: Քանզի եւ ոչ այն օտար յիմմէ սերէ այլ մի առուք արեան գոլ, եւ յայնմանէ մեղկեալ 

եմք միգարելով, եւ թողացուցեալ գործարանս բանի եւ գրոյ եւ մտածութեան: Եւ զիա՞րդ պոռոք եւ 

փքացեալ փարթամաց կարացից ժուժալ կամ զնոցայն աղէտ գրով եւ բանիւ վարկանել: Ապա լաւ 

համարեցայ լուռ լինել, որպէս ի հակառակել մեղաւորին առաջի իմ: 

Այսպէս գրեալ ի քոյդ աստուածային նամակի սակս արքայի ապաստանութեան, եւ իբրու ի 

վերայ աղեաց եւ արեան գորովումն եւ ողբերգութիւն առեալ դամբանական իմն դիտումն յաղագս 

մեր. եւ զորս ի քէն ոչ լուաւ եւ որ ոչդ լսէ. եւ զի զոր ծանեայց զԹորգոմեանս թերացեալ մնացորդս: 

Սիրելի է քեզ բանն իմ սակս սրբասնելոյ անձինդ եւ զնորագոյնն իբրու չքնաղ եւ պայծառ 

պղատոնական. եւ զի հարկեցեր անհիքաբար համառօտել քեզ, զիա՞րդ զայսոսիկ սակաւուք 

անցանել պարտ վարկայց թէպէտ եւ ինձ յայսոսիկ պարապել. տո'ւր ինձ փոքր ինչ իմաստասիրել 

սակս սիրելոյ քո բանի: 

Եթէ կամեսցի ոք դեղել զհիւանդոտս որք ի մեռիականն կողախիթս ջերման եւ մատուցանեն 

սակաւով կեղեւ խստոր խստագոյն ջերման: Զի՞նչ. դեղելն դադարեցուցանէ՞, եթէ յուզեալ 

խօթութեան խեղդէ վաղվաղակի, զոր երբեմն տոկալ կարելի էր եւ երկարել: Ապþեթէ մանրեալ եւ 

բեկեալ ոտիկ զջիլն հատանեն սրով, դեղել զայն կարծելով, կամ սպեղանիս սպանօղ եւ 

մահացուցիչ եդեալ, զի՞նչ, շա՞հ գործիցէ, եթէ կորուստ: Ե'կ դու. յորժամ Աղէքսանդրոս 

զմահացուցիչն կամէր արտաքսել, դարձուցանելով կրկին թեւոյն թաթախեալ ի ժահր, 

սպանութեան եղեւ փութացուցիչ: 

Արդ ո՞րպէս վարկար վեհդ, զի հզօր ես. զիա՞րդ ոք կարասցէ ասել զբոլորն բեկումն բախտին 

մերոյ բերման. սակայն զայն անզրաւական ի չարիս զետեղութիւնս տեսանելով հեղձամղձուկ 

եղեալ տառապիմ: Եթէ արիական յայսպիսի այր եգիտ արիութիւն եւ մասն մեծանալոյ, եթէ 

կորովութիւն եւ յագումն իմաստից, որ եւ զիւրն կորոյս կեանս անվթար, եթէ մաքրութիւն մտաց 

մակստացականութեան հանճարոյ, եթէ ողջութիւնն առ Տէր, եւ որումն սպասէ զի՞արդ 

յամառամիտ միգով շամանադաղի շռայլեալ. մի՞թէ եւ յորժամ բացցին աչք, տակաւին կենդանի՞ 

լիցի, ոչ: Բայց այսպիսի առնամոլի վաւաշ եւ վարար վեհ արարեալ յեցեալ վարկանի կենաց գոլ 

գործի: Զիա՞րդ այսպիսի մտածութեամբ զշամիրամեանն կարծիս կասկածանաց բերելով, 

յարուցանել դիցն դեղելով, այս զգողութիւն իբրու ի մոգացն յոմանց եղեալ, եթէ ի վիհն վարդանեան 

կամաւ զանձն արկանել զկնի ցանկութեան մարմնոյ միտելով, ի բացեայ եղեւ ի բարեացն լրմանէ 
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եւ յաստուածային սեմոց: Որ հազիւ հազ համոզեցեր, հուր իմն աստուածային արկանելով, 

զհատողսն þի բաց քեցեալ, արտաքս զայն ի դուրս կորզեցեր ի միջոյ ժանեաց եւ ժահահոտութեան 

նեխեալ եւ փտեալ վիրաց, որպէս ասաց որ ասէ. Այժմ ո'չ սուր եւ ոչ պահապան, եւ ոչ զձեռս կարէ 

կարկառել առ այն, որ կարողն է կեցուցանել. վասն զի զատելիսն Աստուծոյ տեսանեմք ընդ աջմէ 

եւ ընդ ահեկէ: Աստ ուրեմն Դաւիթ ոչ դանդաղի. Նախանձեցայ ես, զխաղաղութիւն մեղաւորաց 

տեսանելով, օտար եղեն մեղաւորք ի մօրէ: Ինձ է ասել Զատելի քո Տէ'ր ատեցի, եւ ի վերայ 

թշնամեաց քոց մաշեցայ: Ոչ պատկառիմ, զոր ոչ ողորմեցաւ հրասուզել. ոչ նստայց յաթոռս 

նանրաց, զոր ոչ եթող ճետ եւ ոչ էգ ի ջուրցն հոսման: Զայսպիսի ելուզակ յարուցեալ գիտէր 

հայրենասէրն այն զնոյն ինքն զՆիւքարն Մադէս կոչեցեալ: Որ յառաջ քան զծայրս արեւուն ի վերայ 

հասեալ, ձերբակալ արարեալ, ածէր յԱրմաւիր եւ անդ ուրեմն ի ծայրս աշտարակի պարսպին 

ցցէր, կարթ ընդ ճակատն վարեալ, ի յորմ վարսել հրամայէր` ի տեսիլ անցաւորացն եւ եկելոցն առ 

նա: Իսկ մեր փոխանակ վարսելոյ, վերստին վեհ զնա կացուցեալ, վրդովիչ եւ վատնիչ հայկեանս 

նահանգի պարտ վարկանիմք. վասն որոյ վա¯յ ի վերայ Հայկեան եւ Արամեան նահանգի իբրու 

նուիրական ստգտանք, զորս ասել փութանակի զանփարատելին անիծից ինձ քուրձ: Ո¯ւր Յաբեթ, 

թէպէտ կրտսեր, կորովի: Ո¯ւր Յապետոսթեան յարմարութիւն մատանց եւ քաջութիւն. ո¯ւր 

Թիրասեան թագ եւ զօրութիւն. ո¯ւր Թորգոմեան թեւակոխութիւն. ո¯ւր Հայկեան հանդէս եւ 

հիացուցանելի գործառնութիւն. ո¯ւր Արամեան արմատ եւ մեծութիւն. ո¯ւր Արմայիսեան 

արութիւն. ո¯ւր Ամասիայն աստանօր տեսութիւն. ո¯ւր Գեղամայն գեղեցկութիւն. ո¯ւր Հարմայն 

հոյակապ հիմնարկութիւն. ո¯ւր Արամ Արամեան նահապետն. ո¯ւր Արայն գեղեցիկ 

Այրարատեան կերտացօղ. ո¯ւր Անուշաւան անուշակացն կազմիչ եւ բարութեան յարդարիչ. ո¯ւր 

Պարէտ պարառաբար պերճացեալ. ո¯ւր Արբակ արբանեակ բարեաց. ո¯ւր Զաւան զօրաւոր զինաւ. 

ո¯ւր Փառնակ փառացի գեղաշուք. ո¯ւր Սուր սիրելին սէրուն. ո¯ւր Հաւանակ դիւրահաւան եւ 

յստակ. ո¯ւր Վաշտակ, որ ըստ անուանն վաշեակ. ո¯ւր Հայկեակ, որ ըստ հաւուն իւր հակակ, որ է 

հարթակ հաւասար. ո¯ւր Ամբակ, որ միշտ մանուկ պատանեակ. ո¯ւր Առնակ այսինքն արի 

այրական. ո¯ւր Շաւարշ ըստ պարսկականին շարի բաշ` միշտ ուրախ թարգմանեալ. ո¯ւր Նորայր, 

վասնզի նոր այրութիւն ցուցանէր մշտայարմար զօրութեամբ. ո¯ւր Վստամ, սա մեծարու զօրացն 

Վեհստամ կոչեցաւ. ո¯ւր Կար իբրու կարօղ բոլորին. ո¯ւր Գոռակ, սա խիզախօղ ի մարտի եւ 

մեծաձայն գոռս ունէր. ո¯ւր Հրանտ հրատեսակ գեղատիպ. ո¯ւր Ընծաք, սա ընծայեալ ի բազմաց 

արքայից. ո¯ւր Գղակ սորա գեօղս բազումս կերտացեալ. ո¯ւր Հօրայ հզօրացեալ հայրենեօք. ո¯ւր 

Զարմայր զարհուրելի զօրութեամբ, ի Հելլենացւոց մեռանի. ո¯ւր Պերճ պաճուճասէր այր եւ սէգ ի 

Սանեան նահանգէ. ո¯ւր Արբոն բնականագոյն զօրութեամբ. ո¯ւր Բազուկ Բզնունեան նահապետ. 

ո¯ւր Հոյ հրաշակերտն տեսլեամբ. ո¯ւր Յուսակ յուսացեալ զօրութեամբ. ո¯ւր Կայպակ իբրու 

կապտօղ զբազումս. ո¯ւր Սկայորդի որ եւ հսկայ էր տեսլեամբ. ո¯ւր Պարոյր առաջինն մեր 

պսակաւոր. ո¯ւր Հրաչեայ գեղեցկատեսիլ երեսօք. ո¯ւր Փառնաւաս փառացի փառասէր. ո¯ւր 

Պաճոյճ որ բոլորովին էր պատշաճ. ո¯ւր Կռնակ որ թեկն ածէր կռնակաւ եւ նահանջէր 

մարտուցեալ. ո¯ւր Բաւոս փառացի եւ ըստ պարսկականին բազմանի. ո¯ւր Հայկակ համանման 

իւր հաւուն. ո¯ւր Երուանդ որ ի մարտին լինէր անդ. ո¯ւր Տիգրան, որ ըստ Պարթեւին մեծ եւ ծանր. 

ո¯ւր Բաբ այսինքն դուռն բարեաց. ո¯ւր Տիրան որպէս Տիգրան միով պակասեալ գծիւ կրտսեր գոլ 

նմա. ո¯ւր Վահագն որ Երկնէր երկիր, եւ որ զկնի առասպելին առումն. ո¯ւր Առաւան, որ աւետէր 

զբազումս. ո¯ւր Ներսէհ, որ եւ գետ յորդ ասացեալ. ո¯ւր Զարեհ զարմացման արժանի. ո¯ւր Արմոգ 

Արամեան շառաւիղն. ո¯ւր Բագամար, որ զբագինսն յարդարէր. ո¯ւր Վան վանօղն բազմաց. ո¯ւր 

Վահէ վեհն եւ վախճանեալ: (Յայսմ վայրի թողից զայնոսիկ, որք զկնի այսմ մինչեւ ցայս ընդ լծով 

ծառայեալ, որ եւ ի մեզ հասանէ տողանի, բայց եւ ահա' ոչ թողից չասել զՊարթեւացն պարու): Ո¯ւր 

եւ Վաղարշակ քաջ ի քաջացն Բախլայ. ո¯ւր Արշակ եւ Արտաշէս. ո¯ւր Տիգրան եւ Արտաւազդ. ո¯ւր 

Արշամ եւ Աբգար, կամ Սանատրուկ եւ Երուանդ, Արտաշէս եւ միւս Արտաւազդ, Տիրան, Տիգրան, 
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Վաղարշ եւ Խոսրով. ո¯ւր մերն Տրդատ, Խոսրով, Տիրան եւ Տիգրան, Արշակ, Վարազդատ, Արշակ 

եւ վերջին Վաղարշակ: 

Թէպէտեւ զկնի կցորդաբար ի մեզ տողանի սեր եւ նահապետութիւն եւ թէպէտեւ ոմանց 

անարի եւ անզօր գոլ, սակայն տիրապետեալ տանս Թորգոմեան, պահելով զաթոռն: Աստ ուրեմն 

յիշեալ իմ թախանձելի մտածութեամբ եւ մրրկեալ խորհրդովք, զմտաւ ածի զբարեփառն Ասուդ եւ 

զիւր ծերութիւն եւ զալիս, զմաքրութիւն եւ զարիութիւն, եւ յիւրոցն զարմից զՍմբատն եւ զԱբաս եւ 

զԱշոտ: Եւ մերոյս հաւ ի հիացման եկեալ հրացեալ խորհրդով հաւանիմ ինձ միայն հնարս 

զհարկաւորն հատուցանել զհարցն իմ սահման. զի թերեւս զերծեալ ի ծորեալ եւ ի դառն 

կենցաղոյս, որ իբրու զանկենցաղս վարիմք: Քանզի զի՞նչ օգուտ մեզ երկարութիւն ամաց, եւ 

մեծագոյն բարկութիւնս եւ զտառապանս կրել եւ տեսանել եւ ի վերայ յոքունց առնուլ ողբս եւ 

զնոցայն ցաւակցել. վասն զի իմ է բոլորիցն բեկումն. եւ ա'յնպէս յափշութեան շամանդաղեալ 

մտածութեամբ միգապէս նսեմացեալ, մթին եւ խաւարչտին խորհրդովք կեամ խափուցեալ, եւ 

միայն մորմոքիմ, ոչ տեսանելով զելս իրացն, ըստ որում` որք ի ծովու ծփեալ նաւաբեկութեամբ եւ 

ի կոհակաց կուտակելոց ներկուռն ալեաց յարուցելոց յուզեալք եւ ի իւրոցն խորդալով եւ 

խիզախելով սանդարամետականին հողմոյ հոսեցուցանէ. եւ յարծագանաց ստորեւ կացեալ իբրու 

մենքանայիւ մրցեալ մակաւասար գագաթանն ոստուցեալ եւ յռեկացն մանրամասնից իբրու 

զՈվթէլիթեացն ճահեցուցանէ հանդէպ ճակատուն եւ հիացուցանօղ ճայթմունս արձակել. իսկ 

թանձրագոյն օդոյն իբրու զի տեռռեցի մածուցեալ միով թաղկեալ, ոչ թորեցուցանէ զբեզեկեանն 

արփի փեռեկել, զի զնպատակ դրօշակաց ղեկաւորացն տեսցեն: 

Զայսպիսի իմ կրելով վիշտս, վարանիմ եւ ի զգայութեանցն նուազեալ նաւաբեկութեամբս, եթէ 

զիա՞րդ վիճակեցաք ի վերջին աւուրս, վհատեալք եւ վիրաւորեալք վատթարութեամբ եւ միայն 

եղեալք վատնիչք տէրութեան գանձուն. եւ ոչ ի կենցաղս այս յառաջագոյն կանխեցաք կամ ի 

քաջացն այն քաղաքավարեցաք ի ստորակայեալ դրօշակացն ստուերի եւ զընդարձակագոյնն 

տեսանել զիշխանութիւն մերոյս նահանգի եւ զխաղաղականն վարել կեանս, եւ զայս ընդ մերով 

նուաճեալ արքայութեամբն: 

Արդ այսմ ոչ հանդիպեալ մեր կամ թէ արժանացեալք որում ըղձացաք, եւ յայսմանէ առաւել 

տագնապաւ տրտմեալ տատանիմ, եթէ տարագիր մեզ լինել տակաւին հասանէ, եւ ոչ յարկս հարցն 

հանգչիլ: Այսպիսի հիացուցանօղ եւ զարհուրեցուցիչ վէրս ընկալեալ անբժշկելի եւ դժոխաբոյժ 

զօրէն եղջերուաց, որք ի գաղտնի նետիւք որսացեալք դեղօք դարանակալեալք դեդեւին, եւ 

արտաքս վազեալք ի պարէն իւրական սերին պաշարեալ եւ պարաւանդեալ ոտիւք, պասքելով 

աղբեր կարօտին եւ այսր անդր գլորելով յորս ոչ ժամանեն: 

Իսկ զայսոսիկ վարկցիս, վեհդ վարդապե'տ, ի մի' յինէն այժմ խուզեր խնդիր զնախուստն 

խորինս հռետորական բանաստեղծութիւնս. քանզի այժմ լռեալ դադարեալ է ճշմարտութեանն 

ճանապարհ եւ ստութեանն ընդարձակեալ հանդէս, որում ոչ հաւանիմ: Սակայն փոքր ինչ ներեցից 

նմանապէս շարայարել քեզ զվաւերականն, յուսալով թերեւս զգասցի, եւ զմանկան խակութեան 

տիս արտաքոյ իմաստութեանն դիցէ, եւ ի վաւաշ վայրագնացեալ վրդովչացն վազեալ ի բաց 

մղեսցի իբրու ի կայծականց հրդեհ եռացեալ, կամ ի տոգորս տղմից տաղտկացեալ, ի գրի արտաքս 

ոստուցեալ, եւ ի վերայ վիմի հաստատեալ: Ապþեթէ ոչ, զպայման դիւցազնական 

պուետիկոսութեանն ողբերգական ի վերայ պաղատանն պատարուն պերճ եւ պայծառ 

պղատոնականս յարմարեցից քեզ համառօտ եւ առանց ստութեան: Զի եւ յայնմ իսկ միում 

հատուածի զբազմամեայն ամայացեալ բանս բերի քեզ ի տեսութիւն ոչ թէ զարդեանս եւ զայժմուս, 

զի ծանիցես թէ ի համբակացն պատանեաց իգացելոց որպիսի բորբոքեցաւ բարկութիւն 

Թորգոմեանս սերի, յորմէ հետէ եհաս այս հաւանութիւն հիքութեան եւ ծառայից տէրութեան, եւ 

մոլութեանց նախանձու արեացն անարեաց, եւ սնոտի օրինադրութիւն, եւ անպատկառ պարծելով 

զսոդոմայականն սերմանել եւ արմատացուցանել արձան: Որ եւ որք ոչն այսմ հաւանին, պարսաւ 

եւ այպանումն պերճացելոցն լեալ, զայս պատկանեն եւ կցորդաբար իւրաքանչիւր լծեալ զմի ի 
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նոցանէ կացուցանեն պետական եւ պարառաջ պայազանց. եւ նոքա ոչ ինքեանց հնազանդին, այլ 

որոց ինքեանց չարեացն ձօնեալք, եւ այս ոչ միոյ եւ երկից այլ բազմաց ծառայել ախորժեալ: 

Արդ այսմ չարեաց դարձեալ հաւանեալ դա, որ երբեմն ուխտեաց Տեառն Աստուծոյ այնմ, որ 

նստին ի քրովբէս, զատելիսն նորա ատել եւ զսիրելիսն սիրել. եւ այժմ եթէ ոչ դարձցի դա ի չարեաց, 

զոր վերստին ստացաւ, դարձեալ ներեսցո՞ւք արդեօք, քաջ գիտեմ. եթէ ոչ: Ապþեթէ ոք կարծեցեալ 

իցէ զինքենէ գիտել զաստուածեղէն գիրս, ո՞չ ահա ընթերցեալ իցէ, զոր առ Յուլիանոս Գրիգորի 

արձանագրութիւնք. նաեւ սիրելիք էին ուսումնակիցք միմեանց յառաջագոյն իսկ, յորժամ 

խոտորեցաւ ի Տեառնէ: Եւ զմերոյն Վաղարշակայ ի Մովսիսէ եւ Տիգրանայ իսկ գրեալս քո 

զվախճան ծանոյց ինձ. յորում զՍողովմոնեանն կապար եւ զանիւ եւ զնուշ եւ զարծաթ, մանաւանդ 

զփախչելդ քո եւ գալ առ իս. եւ ահա' երկեայ երկիւղ մեծ. զի բժիշկ, որքան յուսալի է խօթացելոցն 

դեղել կենդանի գոլ, ոչ արտաքս ելանեն, իսկ ի պակասել ջերմութեանն յառագաստէ սրտին 

արտաքս ելանեն եւ հրամայեն զորս հայցեն տալ ուտել յորմէ զգուշացեալ յսկզբանն ցաւոցն: Աստ 

եւ իմ անյուսալի եղեալ, սակայն ներեցից, Աստուծոյ տալով զանհնարինսն առնել հնարաւոր եւ 

յամենայնի գոլ կարող: Ողջ լե'ր: 

 

Ի. 
Պատասխանի Սարգսի վարդապետին: 

Ընկալայ զգիր քո, սրբազանդ վարդապե'տ. ունէր զայս պատճէն բանից, եթէ կարօտէի 

տեսանել զքեզ եւ եկի յԱմբերդ, առաքեալ ի մանկամիտ արքայէ: Մանուկ ասելով Հոգին բարբառի 

ի ձեռն իմաստնոյն. վա¯յ քեզ քաղաք, վասն զի թագաւոր քո մանուկ է. բաւական է բանդ: 

Գրեալ ես թէ արքայն մեր զառաջինն վերջին առնէ եւ ապաշաւանօք գայ ի լաւն. զայսպիսիս 

գործելով, ոչ մանկանդ է տիոց խակութեան կամ անիմաստութեան, քանզի հռետորական 

կրթութեամբ զարգացեալ. բայց պատճառ աւերածոյ աշխարհիս մեր ըստ մեղաց մերոց 

պատահեաց մեզ, քանզի մեղաք Տեառն Աստուծոյ մերոյ: 

Բայց իմա ' տագնապ տարակուսանաց եւ ատելութիւն դորա եւ բոլոր նիւթումն կորստեան ոչ 

այլ ինչ եթէ ոչ սրտմտութիւն Տեառն Աստուծոյ, որ նախ քան զբոլորն ընկալայ զամենայն նետս եւ 

զքարինս կոծողաց, եւ կեամ կիսամահ եւ աղքատացեալ, ակն ունելով ողորմութեանն Աստուծոյ, 

ողջ լե'ր: 

 

ԻԱ. 
Առ վարդապետն Սարգիս: 

Զմակարդակ բոլոր կենցաղականս դուզնաքեայ ըղձման իմոյ տռփելոյդ զմէ՞ կասկածանօք 

զմէնջ վարկանիս իբրու մոռացական եւ զապախտարար այսպիսւոյ նախածանօթութեան 

մանաւանդ եթէ առ ընտանիս հաւատոյ եւ ուսումնակցութեանց եւ մաքրագոյն եւ անբիծ սիրով առ 

Աստուած միացեալ. բայց ուրեմն զանց կամելով քեզ առնել մոռանալ զմեզ եւ որ ինչ ի մէնջ եղեալ 

զօրութեամբն Աստուծոյ այն, որ զօրացուցանէ զամենայն տկարացեալս, զտարակուսելոց բանայ 

զդուռն ողորմութեան իւր եւ ի բարկութեան իւրում զողորմութիւն յիշէ, որ ի ձեռն վաճառելոյն 

Յովսէփայ զվաճառողսն յանդիմանէ եւ արտալածելոյն շնորհս ընձեռէ, որ զանիրաւ հալածեալն 

յարքայէն ի լերինսն ոչ պատկառեցուցանէ ի հեթանոսացն, այլ առաջնորդ Իսրայէլի կացուցանէ 

զնա. գիտէ եւ ի Բաբելովն զնոյն նշանս գործել եւ դատաւոր մանուկ կացուցանել զԴանիէլ, եւ որք 

այսմ հետեւին: 

Այլ դու, ո'վ վեհագոյն, եթէ կամեսցիս ոչ լինել դանդաղկոտ իբրեւ զաչաղկոտսն եւ տմարդիս 

առ ընկերս եւ բարւոք ծառայակիցս, աղէ¯ հարցի'ր ընդ բոլոր Յաբեթեան նահանգի, զի՞նչ յաւուրսս 
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յայսոսիկ ի բոլոր տանս Մարդպետական եղեալ գործառնութիւնս` ի քաղաքս եւ ի դեղեակս, 

յաւանս եւ ի գիւղս, յանապատս եւ ի պատս, ի բոլոր տնօրինական առաջարկութիւնս կամ ի 

հարաւային բռնութենէն խաղաղանալս, զի՞նչ եւ ի Միջագետս եւ կամ ո՞րպիսի 

պատուասիրութիւնս, մանաւանդ եթէ եւ բարձրութիւն մերոյս նահանգի եհաս ի ձեռն իմոյ 

տկարութեանս: Բայց թողից զայս ամենայն. ասա' ինձ, ո'վ սիրելի, զՄանիքեցւոցն որոյ 

Թոնդրակեցեացն, որ աւելի քան զերկերիւր ամ ապականեալ զաշխարհս ամենայն, 

արձանացուցին զայնպիսի ատրուշան իւրեանց վաւաշ մոլութեանն, եւ անհոգաբարձ եղեալ 

հօտին Քրիստոսի ի հովուաց եւ ի հովուապետաց, յարքայից եւ յիշխանաց եւ ի բոլոր գրեթէ ի 

մարդկանէ. զիա'րդ ողորմութիւնն Աստուծոյ եւ աղօթք մերոյ Լուսաւորչին եւ նախահօրն ի ձեռն 

իմոյ նուաստութեան զայնպիսին քակտեաց արձան եւ լուսաւորեաց լուսով աստուածութեանն 

իւրոյ: Զայդ եւս կարծեն նախանձու յաչաղկոտքն թագուցանել, զոր քաջ գիտեմք, եթէ եւ զարեգակն 

կամին այնք, զի մի' ծագեսցի: Բայց նա ոչ զբնութեանն իւրոյ կիրս կամի նահանջել: Եւ դու այժմ 

փութասցիս յայսոսիկ քոյով իմաստասիրական մակացութեամբդ հրատարակել. վասնզի ոչ եմք 

երբէք դադարեալ ի թարգմանութենէ եւս. բազում մատեանս, զորս ոչ եմք գտեալ ի մեր լեզուս` 

զերկուս մատեանսն Պղատոնի, զՏիմէոսի տրամաբանութեանն եւ զՓեդովնի, յորս բոլոր ճառսն 

նախագիտականին այն պարփակեալ կայ, եւ զայլս բազումս յիմաստասիրացն. իւրաքանչիւր 

մատեանքս այս մեծագոյն է քան զտարեւոր տօնականս, բայց եւ գտեալ մեր իսկ ի հայ լեզու գրեալ 

թարգմանչացն` զգիրս Ողոմպիոդորոսի, զոր Դաւիթ յիշատակէ, կարի յոյժ սքանչելի եւ հրաշալի 

բանաստեղծութիւնս մակաւասար բոլոր իմաստասիրական բանից. գտեալ եմ եւ զԿալիմաքոսի եւ 

զԱնդռօնիկեայն ի հայ լեզու. բայց եւ զերկրաչափականն զԵւկլիդոսին սկսայ թարգմանել. եւ եթէ 

տակաւին կամեսցի Տէր երկարանալ մեզ ի կենցաղումս, բազում հոգս յանձին կալեալ զմնացեալսն 

բոլոր Յունաց եւ Ասորւոց թարգմանել ոչ դանդաղեցայց: Եւ կարօտիմք քեզ մերձ ելոյ մեզ 

օգնականութեան այսպիսում իրողութեանց, ապþեթէ ոչ` աղօթիւք օգնեսցես մեզ: Բայց կամիմք 

յօժարութեամբ դարձեալ երթալ առ մերն քրիստոսապսակեալ արքայ եւ յանձն առնեմ աղօթել մեզ 

խորհրդական պաղատանօք առ այն, որ զփորձ առեալն է, զի ի փորձութեան մերում օգնեսցէ մեզ: 

 

ԻԲ. 
Առ վարդապետն Սարգիս առաջնորդ ուխտին Սեւանայ, քանզի գրեալ էր Գագիկ առ 

վարդապետս այս, եթէ եկեսցես առ իս եւ ի միասին գրոց պարապեսցուք: 

Եկն եհաս առ մեզ յղեալն ի մերոյ նախուստն ելոյ արքայէ, զոր առաքեալ առ քեզ սրբազանդ եւ 

գերակատար բոլոր ճեմարանի Արամեան ազգին եւ քրիստոսական կրօնիւք եւ կուսական 

բրաբիոնիւ սաղարթացեալ, որ եւ ինձ յոյժ ըղձալի եւ յոյս բարեաց. այլ մեր յոյժ երկիւղի եղեալ տապ 

տագնապի տարակուսանաց հասանէր, յորժամ զառնէս համբաւոյ հրոսակք նախընթացից 

ազդեցին մեզ, ոչ ուղղախօսելով զԳոբռոնս Գդռիհոն մեզ ծանուցին. զոր մեր յերկիւղի 

կասկածանաց եղեալ նախնւոյն այն կապտողի եւ յեղուզակի, ասեմ զիա՞րդ կրկին մատնեաց Տէր 

զտունս Մամիկոնեան ի ձեռս նորա. եւ ահա կարծիս կասկածանաց մեզ եղեալ յԱշտիշատայ դից 

դիւցազնական դիւական յարձակման, գուցէ սանդարամետականին խզեալ կապանաց, կամ եթէ 

իղձք կիւսոյ հմայից դիւթութեան` իբրու առ ի շաւղովն յարուցանեն զՍամուէլ, կամ շուայտական 

շիդարացն շարս շամանդաղեալ շոհանան ի վերայ մեր: Մինչ յայսմ էաք զարհուրման, վառեալ 

վահանօք եւ սպառազինեալ անարի նիզակօք, պատահախտի յուզական շիկորական որակեալ, 

ուշ եդեալ առ նախընթացն Ամլածին եւ ի մերն Պարթեւ օգնականութեան կարօտեալ: Իսկ յայսմ 

եղեալ հանդիսի, տեսի զԳգռիհոն եղեալ սա Գոբռոն, եւ ի Դիոնիւսեայ զմայլեալ, ատրորակ 

կայծակացեալ հրադիմական կարմրութեամբ, եւ գթեալ Գոբռոն գայթակղեալ, գաղափարեալ 

զԳդռիհոն: Սակայն ծանոյց մեզ զքոյդ ողջնութիւն եւ զաւետեացն ձիր դմա շնորհելով, 
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վերջնանահանջ առ քոյդ առաքեցաք սրբութիւն: Եւ այս այսքան գռեհօրէն եւ անկոփ կարկատուն 

բան կատակական: 

Բայց աղէ ե'կ ո'վ մակացու բոլոր մակացութեան եւ ինձ տռփելի. զմեր մանկանէ ստուգեալ 

ծանեաք, զի առ քեզ համարձակի գրել, եթէ այժմ ատինելով իմ, զի խափանեալ յառնի անդամոցս, 

ոչ զարական բերեմք սերտութեան բնութիւն. եւ դիւրաւ այժմ ասէ քումդ վադապետութեան տայ, 

այժմ հաւանեալ. եւ եթէ ո՞րպիսի այս նմա եհաս պատահումն բախտի, ոչ գիտեմք, եթէ մասունք 

արիութեա՞նն, եթէ արդարութեա՞նն, եթէ ողջախոհութեա՞նն, եթէ խոհականութեա՞նն, իսկ եթէ ո՞ր 

արդեօք բան, եթէ ցասո՞ւմն, եթէ միայն ցանկութի՞ւն, կամ եթէ ո՞ր որակութիւն յարտեւողագոյնն 

եւ յոքնամանակագոյն: Եթէ այսպէս վաղ ուրեմն նախասականն զայս յիւրումն եպիդիմիական 

մատենին, որ առ երազօքն է, ճուաղանցն իմաստասիրէ. ասէ` այսպէս որակութեանս ախտի 

թանձրագունից մարմնոյ եւ մաղձոյ սպիտակ որակի հասեալ, ի մտացն եւս անկի. քանզի ցրտին 

եւ չորին զսա իմանայ Հիպոկրատէս. եւ ի սոցունց ոչ մի հնար գոյ բնաւին խոնարհել եւ մնալ 

կենդանւոյն: 

Եւ զիա՞րդ առանց խզման կամ հատման այսոքիկ հասանեն. վասն զի, եթէ ոչ զի արիականն 

բերէ սերտութիւն մարմնոյն անդամն այն առնի ցանկութիւն, տեսականին յոյժ յաճախէ եւ 

տրամախոհութիւն մտածութեան յածաչու խոնջմամբ եւ ափրոդիտականին յոյժ ըղձումն եւ 

դիւրաքարշ եւ ընդարձակագոյն յերազանալն եւ աստուստ կաթոտք եւ միզարձակք լինել 

հանդերձեալ գոն, զի այս որակութիւն է յոքնամանակագոյն եւ յարտեւողագոյն. որ եւ գրէ թէ 

անանջատ եւ մակեղուտ պատահմունս այսպիսում հազիւ հազ հաւանին յառաջինն ածել 

քաջողջութիւն: Ասէ այսմ եւ Հռոփուս թէ այն, որ զցանկական արձակէ բնութիւն եւ խափեալ գոլոյ 

գործարանին, ըստ օրէն աչաց կուրացելոց, միոյն ի միւսն տայ զօրութիւն տեսութեանն. զի 

գործարան երակի այն յարձակեալ յուղղոյն մակադրեալ միմեանց ջղօքն եւ երակօքն ի բիբ 

անուղղակի ունին զյարձակումն եւ ի խափանել լուսոյն յայն ձգի զօրութիւնն, զոր եւ յորժամ ոք 

նրբագոյն հայեցուածովք կամի քաջուշեղապէս պարահայել, զմիւսն խնուցու: 

Եւ արդ զգուշալի է ախտիցն այն տարբերութիւն. եւ հաւանիմ քեզ, որ բժիշկդ ես հոգւոց մերձ 

ելոյ ի ծնունդս: Տեսանե՞ս, զի եթէ ոչ ուղիղ մանուկն ուղեւորի ի մանկաբարձացն ախմարելոյ, այլ 

ուրեք մրցի զուղեւորութիւնն եւ հեղձու: Այսպէս եւ զայս զգուշացուցանէ Սիսալիոս: Բայց աւա¯ղ 

բախտինս այսպիսի անտեղի եւ անմակացու հանճարի: Զոր վաղ քոյդ աստուածային տեսութիւն 

մեզ ասել ոչ դանդաղէր. բայց զի՞նչ քեզ կրկին զկծեցուցանել կամ զայրացուցանել պարտ 

վարկանի: Այժմ պարտ էր քեզ գրել թէ` դիւցազեանդ Դիոնիսիո'ս, ահա' հաւանիմ քեզ ելոյ իբրեւ 

յառնի անդամոցդ հատեալ, բայց ոչ ինձ Ապողոն լինել ըղձամ, զի ի տապանակի եդեալ ի 

Պառնասոս տարայց ըստանձնեալ սակս արգողի կանանցն պատուելոյ, այլ զնա ուրեմն նախ 

զառոգութիւն մարմնոյն աշխատութեամբ շիջուցանէր, եւ ապա ըստ Իսահակայ որդիս ծնանէր, եւ 

այժմ ըստ մերոյն Պարթեւի ի բաց կալ հաւանի, բայց կարծեմ ոչ եթէ երկոցունցն յօժարութեամբ, 

բայց եւ ոչ միոյն: Այլ դու գրեա', զի ըստ սրբոյն Պօղոսի զպարտսն հատուսցէ, որքան է 

կարողութիւն, որում պարտապանն է եւ մի' զպարտսն նորա յոչ պարտականսն հատուսցէ, զի մի' 

եւ զզրկեալն տուժեսցէ պարտս յոչ պարտականիցն: 

Այլ ո¯ երանելի ողջախոհութեան զօրէն տառեղացն. եթէ լինի, եւ ոչ երկիւղիւն Աստուծոյ ի 

մանկական տիսն վարժի, կարծեմ, եթէ ոչինչ օգտէ. քանզի չար ախտ անձին հանդիպի ի վատթար 

հրահանգից եւ յանուսումնութենէ եւ ի չար ունակութենէ: 

Այլ դու եթէ կամիցիս, առ մեզ նախ զուղեւորութեանդ քո մաքրափայլ ընթացս արասցես, զի 

թերեւս զիղձ տենչանաց փափաքման յօժարութեան որ առ միմեանս սիրովն Աստուծոյ ողջունեմք 

եւ առ միմեանս զգեղեցիկ հակառակութիւնսն ճեպեմք իմաստասիրել, ողջ լե'ր: 
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ԻԳ. 
Առ հայրն սրբոյ Կարապետին:  

Ծանի'ր ծանօթագո'յնդ ծայրագոյն բաղկացութեան, որ եւ ի մէնջ զմակացութեանն ընկալար 

ձիր շնորհի. վասն որոյ իբրեւ սիրեցեալ որդւոյ ծանուցից զհօրս վտանգ. ոչ ահաւասիկ Պիսիդոն 

հնարեալ իւրովին փրփրածին հիքամորթ օրիորդաւն մեղկութեամբ բաղխոհական հնարիւք 

տրամախոհէր. քանզի յորժամ ծանեաւ, եթէ յանկարծօրէն ի Թեմանայ Պռաւտիդէս Հեփեստոսիւ 

առաքիւր, եւ բեզեկ զՓայեթոն նախընթացիկ շահատակմամբ յղէր յասպատակ սորա. զնոյնս այսօր 

ի յորդ առ ինքեան ելոյ տրամախոհէր խոկալով զերծանել. եւ իբրու ոչ փութանակի զօրէն  

զերծանել բացանցութեանց սոցա յերկիւղէ, ցռկեալ լուծական ըղորկաղութեամբ, որ գրէ թէ 

վատաղութեամբ կաւակերտ զանգմամբ խմորեալ զօրէն արաւսիւն. քանզի նորա յորժամ մերձ ելոյ 

հուպ յըմբռնումն. բազէի ի գուճս կոյս եղեալ, զծիրտն ծորեալ դիմացն ուղղակի ճահեցուցանէ, եւ 

ինքն թռուցեալ մնայ կենդանի: Այսբար բոզն այն Ափռոդիտէս փրփրածինն հանդերձ արբն 

Պիսիդոնիւ առ մեզ ի դաշտիս Մամիկոնեան ներգործեաց. որ եւ ապականեաց վաւաշ բորբորիտոն 

գիջամոլի պոռնիկն, եւ ոչ կարացաք հասանել իբրու զԱհարոնեան Մարիամ ի ծովածուփ ծփանաց 

եզրակացութեամբ պարել մերձ առ քեզ զնոր օրհնութիւնս, քանզի ոչ մեզ ելոյ Մովսէսեանն մական, 

այլ խափուցեալ տղմատիպ եւ մեղկեալ հազիւ հազ ի տոչորեալս հասաք Խանձառ. զի ստուգապէս 

ըստ անուանս մեք թուի թէ եղեալ խանձառ յաւէտ տոչորմամբ. բայց վաղիւն թէ կամեսցի Տէր առ 

ձեզ ժամանեմք ըստ այնմ, եթէ անօրէնք իբրեւ գծով ծփեսցին եւ հանգիստ մի' գտցեն: 

 

ԻԴ. 
Առ նոյն հայր սրբոյ Կարապետին: 

Յերեկեանն տրամաբանութեան մերում, յորժամ սակս բաժանման Պիւթագորոսի հանդերձեալ 

էաք ի մատենին երեքտասաներորդի բացատրել զհինգ գիտական զօրութիւնսն, զորս 

զգուշացուցանէ զմեզ ներհմտականս առնել այսպիսւոյ խոհականութեան, բազում 

աշտիճանացուցանել պէտս յարամանութեան նոցունց, ելանել սուղ ինչ ի մերում 

տրամաբանութեան տառի բաղդատական, բարւոք վարկայ զգաստացուցանօղ եւ տռփօղ 

տենչանացն ձգտեցուցանել զքոյդ սրբազանութիւն` իմաստասիրաբար ի քեզ ամփոփել եւ ոչ զնա 

ցիր եւ ցան գիշեր գռեհից. զոր ի տարակուսանսն այն մտերմութեան մակամտածական մրցմամբ 

խոկացեալ, զնա տիրապէս քեզ միայն ընձեռել ձիր մակաւասար բոլոր բաղկացութեան գոյիցս, 

որպէս Պղատոն կարծէ, եւ այլ ումեմն արքայի եւ իմաստնոյ թուեցաւ: Եւ զայսոքիկ քեզ տիրապէս 

տխրական եւ տրտմական իմն տագնապ տարակուսական եհաս եւ որակութիւն ախտի 

շառագունեալ շաղկապ իմն տրամախոհութեան պարապնդեալ զսկզբմունս առաջարկութեան 

անեզրակացութեան իմն բաղբաղմունս տատանական ի քեզ զանդիմանականն ձգելով, կարծիս 

կասկածանաց տարամտածական մակխոհութեամբ բացատրեալ զառ ի մէնջ դատողութիւն: 

Վասն որոյ երիւք ծնանիմք զկարծիս` տրամախոհութեամբ եւ տեսութեամբ եւ ի լրոյ. եւ են 

սոքա դժուարադատ. քանզի տրամախոհիմք երբեմն վասն ուրուք ոչ ստուգաբար, եւ տեսանեմք 

որակութիւն եւ ոչ ըստ ձեւոյն, եւ լսեմք եւ ոչ ճշմարտէ: Վասն որոյ նախ երիւք ստուգութեամբ 

կամիմք զնա, զի տիրապէս թեւակոխիցիմք` զանուն, զբնութիւն եւ զիր: Եւ այսպէս պարառաբար 

ստորաբաժանելով, եւ հազիւ հազ տակաւին ճանաչեմք զգոյութիւն գոյին: Եւ զիա՞րդ 

պարադատական տրամադատութեամբ զտրտմականն ի քեզ յարուցեր յուզումն ախտի: 

Արդ զայս միայն խնդրեսցես ի քումդ քաջուշեղութեան վարժումն. նախ յորմէ՞ բանն, երկից առ 

ո՞ր բանն, երիր յաղագս ո՞յր բանն: Եւ արդ խնդրեմք եթէ ուստի՞ բանն կամ յորմէ՞ բանն կամ առ 

ո՞ր բանն: Եւ զիա՞րդ լռելայն ջեռմամբ արեան տխրականին զիս ախտացուցեալ պատկառանօք, 

որ գրէ թէ ի մոռացումն անկեալ զառաջիկայն տրամաբանութիւն տաղտկալուր ճեմարանին 
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բացատրէաք. որ եւ այժմ հազիւ հազ հաւանիմ զայնոսիկ տակաւին յեղյեղել, զի ըստ գոյին 

տիրապէս ծանուցից զզօրութիւն իրին: 

Բայց այժմ մի' այսպի'սի քոյդ սրբազանութիւն զքեզ կամիցի այսպիսւոյ ախտից նահանջեալ, 

այլ մանաւանդ աչալուրջ եւ զուարթական սխրալի ստորակայիլ ամոք եւ անփշաբեր եւ յայլոց 

յոքնատեսիլ ներտից եւ արմատոց հերքեալ, զի միայն սերմանեալն ի քում աստուածայինդ 

սերմանեսցի պարտիզի. զի յոքնատեսիլ ծաղկանցն անհատական եւ յաւէտ անթառամ 

մակընծիւղեալ զբազմորակութեանցն սաղարթացեալ բրաբիոն. զի զքաղցունսն գործել պար 

մեղուացն անդուստ անաշխատաբար ի բջիջսն եւ ի վեցանկիւնեան մակարդակ մաղս մատուսցեն 

տռփողացն անարօր, ոչ միայն քաղցունս եւ ջերմինս, այլ եւ լուսափայլս եւ զովացուցիչս, եւ 

զքառիցն յինքեան բերելով տարացոյց տարերցս, եւ ուսումնականին նմա ստեմք եթէ ստորակեալ 

ենթակայի, վասն որոյ իմաստուն զնա անուանել ոչ պատկառիմք, եւ կամ ի բանս նման քեզ նմին 

ելոյ: Իսկ եթէ կամիս յօժարութեամբ բացատրեցից քեզ զիրողութիւն ենթակային, եթէ որպէս 

զքառիցն ի նա տոգորս երեւակութեամբ ցուցից զթուականութեանն, զերաժշտականութեանն, 

զերկրաչափութեանն, զաստեղաբաշխութեանն եւ զիւր գործառնութեանցն բաղազանութիւն, զի 

ծանիցես թէ ատտիկեցի ելով եւ ձկնորսացն հասեալ բախտի, երկոցունցն եղեալ արժանի շնորհիւն 

Յիսուսի, ողջ լե'ր: 

 

ԻԵ. 
Առ հայրն սրբոյ Կարապետին Սարգիս եւ առ այլ եղբարսն: 

Զգիր բարերջանիկ եւ խաչակրօն հօրդ, առաջնորդի սրբոյ ուխտիդ Կարապետի, եւ 

աստուածազգեաց միեղէն սուրբ եղբարցդ ընկալայ եւ վերծանեալ զսա սակս մանկանն իմոյ 

հայցուածոյ, մանաւանդ եթէ պաղատանօք յաստուածուստ խնդրելոյ մնալ նմա տակաւին ի 

կենցաղումս. զայսոսիկ զօրութեամբ յուսացեալ եւ հոգւով լցեալ հրաշից հայցուածս ողորմութեան 

եւ սիրոյ, մանաւանդ եթէ կարեկցութեան ձերումդ, վայել էր գիտութեան կատարեալ եւ 

իմաստութեան. բայց թուի ինձ եթէ ի Հոգւոյն այսոքիկ շարժին ի մեզ ներգործութիւնք. քանզի 

յորժամ կամիցի զողորմութիւն իւր առատացուցանել եւ հրաշագործել, յաւելու զհաւատսն 

զօրութեամբ եւ զհայցուածսն ըստ պատշաճին, զի մի' արտաքոյ կամաց նորա անցեալ, զմերն 

օգուտ առաւել խորհիցիմք գիտել. եւ այսպէս Ստեղծիչն միշտ հնարի զհոգւոց եւ մարմնոց մերոց 

փրկութիւն. եւ եթէ հատեալ զեղբայրն կամ զտէրն, կամ խորհել ինձ անպատշաճագոյն, բարկանայ 

անբարկանալին Հայրն ողորմութեան, յորմէ ամենայն գոյքս, ո՞րչափ եւս առաւել ընդ սիրելն եւ ընդ 

հաշտելն եւ զմիմեանցն խոկալ փրկութիւն, առաւել հրճուի եւ զուարճանայ ընդ աստուածաւանդն 

ասացելոց: 

Եւ յայսմ գրոյ ծանեայ, եթէ յոյժ հաւատոց քաջութեամբ իմոյս անհաւատութեան դարձեալ 

հասիք յօգնականութիւն: Գրեալ էիք զորպիսութիւնն խօթութեան եւ դարձեալ` եթէ ո՞րպէս ի 

կենդանութիւն դարձեալ արծարծեաց զնա Տէր: 

Կամէի քեզ յայսմ տառի երկարագոյն իմաստասիրել ըստ իմում սովորութեան եւ ըստ քումդ 

յօժարութեան եւ մեծի լսողութեան. այլ ի քոյս գրոյ տարակուսանաց եւ ողորմելի թշուառական 

հայցուածոց արտօսր կականման ինչ էհաս ինձ, որ գրէ թէ ի զգայութեան խափանեալ, ոչ 

պերճաբանութեամբ զբոլորն բաւեմ մակագրել քեզ, այլ սուղ ինչ մասնաւոր, զի մի' գտայց 

ապերախտ եւ անշնորհակալու զձերդ ընկալայց շնորհս: 

Յորժամ տակաւին ի մերումն էաք բնակութեան, մնալով ողորմութեանն Աստուծոյ, ակն ունէի 

հրամանացն թագաւորական ըստ իմում յոգնաջան թախանձանացն` ազատել զիս յայսպիսի 

գործառնութեանց, զի իմոյս պարապեցից տառապեալ հոգւոյս: Ապա հասին հրամանք 

թագաւորական ոչ մի կամ երկուց կամ երից, այլ բազում աղաչանօք առաւել քան զիմն 
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թախանձումն նորայր արժանի հրաշից եւ փակեալ յամենայնի զելս իրացն իմոյ հայցուածոցն: Եւ 

տարակուսեալ յերկուցն, ոչ գտեալ զելս իրացն, ճեպէի զիս միայն զհնազանդութեանն սահման եւ 

զհրամանն արքունի կատարել: Յառաջեալ, առ լեառնոտամբն բարձրավանդակ, Իջորին կոչելոյ, 

թողեալ զայլ մանկունսն իմ հանդերձ մարբն ի տեղւոջն բնակութեան իւրեանց, իսկ զմանուկն զայն 

ոչ կարացի արգելուլ. քանզի որ երեւի ինձ կայտառ եւ արիական հարցն սերտութեամբ ունի 

զխոկումն մարտական եւ ընթացական մրցման: Արդ զի՞նչ զկնի իմ գայր. էհաս նմա պատահ 

խօթութեան սիւնքոսական ջերման, եւ առժամայն ամբարձեալ գոլորշի սաստիկ յուզման 

կոհակացն եռացելոյ արեանն ի խելապատակն, յեղափոխէր զնա ի մտաց եւ անծանօթս զմեզ 

առնէր. եւ այս հասանէր ի ձորակ միոջ Ագարակի. եւ արգելեաց զմեզ Հոգին Սուրբ, ցուցանելով, 

եթէ մակացու եմ եւ գերագոյն ամենայն թագաւորական հրամանաց: Եւ եմ տարակուսեալ առաւել 

քան զսաստ հրամանացն Աստուծոյ ի թագաւորական խնդրոյն: Եւ բորբոքեալ եռանդն ջերմանն 

ճեպէր զնա. մինչեւ ծանուցեալ մօր իւրոյ, եկն առ նա. եւ զի՞նչ արդեօք մորմոքումն այրեցման եւ 

կիզման մերոյս ծնողական աղետի գրել քեզ հաւանիմ. քանզի առաւել քոյ ընդ մեզ կիզեալ եւ 

տոչորեալ հանդերձ բոլոր քրիստոսազգեաց եղբարբքդ: 

Արդ յայսոսիկ տարակուսեալ ըստ իմում սովորութեան, քանզի բնաւորեալ եմ ոչ այլ ինչ 

աղօթել, բայց միայն եթէ Եղիցին կամք քո. քանզի դու Տէ'ր առաւել գիտես զօգուտն մեր եւ կամիս, 

բայց երբէք Տէ'ր իմ զգործոց իմոց մի' հատուսցես ինձ ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ: 

Ապա բորբոքումն եռանդեան հրացեալ կայծակման զիւրն վերբուսուցանէր ծաղիկ 

զնախահօրն սերմանեալ յիւրոց վաստակոց. եւ զայն որքա՞ն եւ ո՞րպիսի, իբրու զկարկառ վիմաց 

եւ հուպ միմեանց հարթ եւ հոյծ կարկառեալ, անտեզի թողլով ի նմա մինչեւ ցմիոյ նշմարելոյ 

կառուցանելոյ ծայրի ասղան, եւ փքացեալ իբրեւ զտիկ հողմով ուժգնակի փչմամբ անբարբառ եւ 

անտես յաչաց զնա առժամայն գործէր եւ անյուսալի ամենեցուն զնա ի կենացս գիտել: 

Իսկ ստուգեալ ծանեայ եւ ճշմարտութեամբ հաւատոց ոչ ստել ի Քրիստոս. զի ձերդ 

զօրութեամբ հայցուածք խնդրոյ յայնմ աւուր իսկ վերարծարծեաց զնա, եւ ներեաց անտանելի 

բորբոքումն հրացեալ ախտին. եւ յուսամ եւ հաւատամ, զի զօրութեամբ ի մեռելոց յարուցեալ է ձեր 

զնա, հրաշագործեալ ի մեզ ներողութեանն Աստուծոյ այն, որ յամենայնի խնդրէ ի մէնջ զօգուտն 

մեր խորհել եւ առնել: 

Եւ արդ ձեր են մանկունքն եւ ոչ իմ. մի' յապաղէք միշտ զձեր փրկութիւնն. քանզի խորհելն զսէր 

եղբօրն եւ զոչ տրտմեցուցանելն ի վեր քան զամենայն առաքինութեանց ծագ ծայրացեալ է: 

Եւ արդ յանձն առնեմ զձեզ առ Աստուած զմեզ զամենեսեան, եւ փոխանակ աշխատութեանդ 

եւ եղբայրսիրութեանն ի վերայ երեսաց իմոց ծունր ածի. իսկ մանուկն տակաւին տկարացեալ, ի 

մահիճս անկեալ դնի, մի' անփոյթ առնէք, թէպէտեւ դուք ոչ երբէք մոռանայք ըստ ձերումդ 

աստուածեղէն դպրութեան կարգի, ողջ լերո'ւք: 

 

ԻԶ. 
Առ հայրն Կարապետի: 

Զտարակուսական մակագրութիւն վերտառական քոյդ խոհականութեան եւ որք ընդ քեզ են 

սրբազանդ դասու ընկալայ, եւ զþի սմա պատկանեալ տրամախոհութիւն ուղղադատ 

բաղխոհութիւն: Եւ յիրաւի զսա առանց ամենայն յերկուանալոյ վարկայ. որ ըստ առաքողին 

անտրամախոհաբար պատճառ իրողութեան եւ ոչ ըստ տմարդի ուղեւորութեանն եղեւ պատիժ 

պատուհասի, այլ փորձութիւնք դուզնաքեայ  կենցաղոյս յարայանգ միշտ պարառեալ հետեւի: 

Յորոյ զգուշացուցանէր Փրկիչն իւրով աստուածավայելուչ կենդանարար բարբառովն յասելն. Ոչ 

գիտեմք յորում ժամու գայ տէր ծառային կամ եթէ Յանկարծակի հասանէ ի վերայ ձեր օրն այն: 
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Եւ այսոքիկ կամ դիւական պատահարք կան ըստ մերում ծուլութեան է կամ ըստ տէրունեան 

տնտեսութեան է. զոր վաղ ումեմն կամ անագան կամիմք հատուցանել այսպիսի հայրենի հարկս. 

այլ քեզ իբրու աստուածային բժշկի ըստ նորագոյն խօթութեանն հայել յորակութեանցն 

տրամադրութիւն, որ ուրեմն էհաս մակեղուտ եւ անանջատ պատահմունք, իսկ միոյն 

առժամանակեայ եւ անջատական եւ այժմ զգուշական դիտաւորութեամբ զմիւսոյն 

անանջատականն փութասցիս ոչ լինել անանջատ: Քանզի զի՞նչ արդեօք տրամախոհութիւնս այս 

ինքնախոհ առցէ զկայ, այլ մանաւանդ քեցեալ մղեսցի արտակացեալ, զի մի' եւ այն, որ ոչն էհաս 

բնականագոյն յարատեւական որակութիւնս, մանաւանդ եթէ լուծումն իսկ կրեսցէ կամաւ, եւ 

այսոքիկ քեզ փոյթ, որ բոլորովիմբ միշտ խոկաս զխաղաղութիւն, ողջ լե'ր: 

 

ԻԷ. 
Առ տէր Գրիգոր եւ առ արքեպիսկոպոսն Ստեփաննոս: 

Յորժամ զմտաւ ածեմ զդիւրածախ սնոտի երազական կենցաղոյս բազմապատիր եւ 

քաղցրացեալ դառնութեանն պտուղ, եւ զմերս յոլովումն ի սա գլորեալ զանազան եւ յոքնագունակ 

զմեզ ի տղմի ծովածուփ կենցաղավարութեան լուծեալ եւ թառամեալ, քան զբազումս զիս տեսանեմ 

եղկելի թշուառութեան, ի բիւր բարեացն թափուր, եւ սնոտի եղեալ: 

Արժանի ողբոց վարկանիմ միայն զսերկեանս աւուր, որ արդեօք եմք նսեմացեալ եւ 

թաքնացեալ եւ ծմակացուցեալ զերբեմն արփիափայլս հոգի, որ ժպրհեալ ժանգոտ եւ զազիր 

աղտեղութեամբ մթացուցի, սպրդեալ սողաբայիւք, կարծեցեալ կործանեցայ ոչ ըստ Պետրոսի կամ 

ըստ Յակոբայ կամ ըստ Յօհաննու աստուածավայելուչ տեսութեանն հաղորդել եւ մաքրել 

յարեգակնայինն բովս. եւ եթէ յայլոց նուաստագունից ըստ իւր աստուածային խոհականութեան 

մերձ ելոյ ի լեառն եթէ ոչ ի ծայրս եւ եթէ ոչ փակօղ եւ արձակօղ, այլ ի կցորդաբար հետեւողացն եւ 

մտելոցն ի բացեալն եւ թողութեան շնորհի հանդիպման այս աչացու եւ խաւարչտին ի վիհ անկեալ 

բարձրութեանս: 

Ո՞ ոք արժանապէս տրտմեալ տխրեսցի եւ ողորմեսցի իմոյս բանդագուշեալ եւ մեղկեալ 

քաղաքավարութեան. ո՞ զիս փրկեսցէ յայսպիսի վտանգէ. այլ հաւատովք աղաչելով մաղթեմք 

զձեզ, որ ի ծայրս էք լերինն ընդ Յիսուսի, անկեալ առ ոտս աղաչեցէ'ք, խնդրելով եւ պաղատանօք, 

զի բացցի աչք իմ հոգւոյ եւ լուսաւորեսցէ իւրով աստուածութեամբն եւ թողցէ զիմս յանցանս եւ 

ողորմեսցի ամենակալն Աստուած, ողջ լե'ր: 

 

ԻԸ. 
Առ արքեպիսկոպոսն եւ առ տէր Գրիգոր: 

Զանհամեմատ հարթութեան եւ զանարդակ թեւակոխութեան բոլորն մակացութեան ծայրի 

քումդ խոկման, ծե'ր սուրբդ ծաղկեալ կուսական ալեօք, զգիծ մակերեւակեալ տառի յոքնաբեղուն 

բարդեալ յինքեան ներածութիւն ստորոգութեան ընկալայ: Եւ կոպորական իմն սղեւորեալ 

կասկածանօք կարծեաց պշնեալ, ընդ աղօտ պշնելով, փանաքիմաց խուզմամբ սուղ հասեալ հազիւ 

հազ: Մակաւասար վեհագոյն աստուածաբանական ձիրս առատութիւն այսոքիկ հրաշաբանական 

արհեստք մակացութեան իրաւապէս քեզ ընձեռել ձիր շնորհի եռակի բաժանմամբ. նախ 

յենթակայէ ունել ընդունելութիւնն բաղկացութեանն գերաբնապէս, երկրորդ ջան մրցման 

առաքինութեան անյագաբար, երրորդ մաքրեցելոց բոլոր ախտից եւ մեռուցանելոյ զմարմինդ ի 

քեզ: Երեւակայեալ յոքունցն մակացութեան իմաստք, իբրու սրատեսական ի տունջեան ի 

դիտանոցէ բոլորն երեւեալ իրողութեանց: 
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Եւ արդ զի բանս զքեզ երիւքս այս կահաւորեաց լինել մակացու, բե'ր այսուհետեւ զարդարն եւ 

զճշմարիտ իմաստութիւն Յիսուսի այրականին սերտութեան, յորմէ ամենայն յառաջ եկեալ շարժի, 

ի վերայ այսր բերեալ, արասցուք զսա յարաբարդեալ ի վերայ եռակին մակակառոյց 

կերտացուցեալ քեզ շնորհ, որով փայլեցուցեալ քառիցն մակացութեան մակացեալ ի 

մակաբարձեալ: Որով մատակարարեալ յանզգածիցն արտակացար եւ արտակացուցեր, 

պատուելով զքառեակն, պատուեցար ի միակէն, յառաջ շարժեալ անբաժանաբար ի քառեակն: 

Քանզի յեռանկիւնացն ծնանի քառանկիւնին, եւ քառանկիւնին ծնանի յեռանկիւնիսն միակի 

եռանկիւնոյ բաղկացութեան եւ զօրութեան եւ բաղկացուցանօղ քառանկիւնեացն. եւ անդուստ 

բոլորն անկեանցն ի նոյն պարառեալ գոյ գոյացողականին սկիզբն, վասն որոյ քեզ ընդարձակագոյն 

շնորհեցաւ ճեմարան: 

Զայս պատուեալ ոչ անտեղի թուիւր ինձ Պիւթագորոսին եւ ոչ Կռիտասայ գիւտ 

մարգարէական իմն հոգւոյ տեսչութիւն: Այսոքիկ սուղ ինչ քեզ այժմ առ ի մէնջ իմաստասիրեսցի, 

ողջ լե'ր: 

 

ԻԹ. 
Առ արքեպիսկոպոսն եւ առ տէր Գրիգոր:  

Յեռանդեանն խոստացեալ քեզ բան, զոր ըղձայիր ի մէնջ իմաստասիրել քեզ, աւադիկ այժմ 

զտենչումն քո ընձեռեմք ձիր: 

Մատեանն Կռիտասայ ծերոյ յայտնէ զորթ տնկեալ Դիոնեսեայ: Հետեւին եւ նմա այլք 

ժամանակագրաց Աթենացւոց եւ Ելլադացւոց եւ բոլորք հեթանոսական մատենագիրք: Եւ ի 

սկզբանն իսկ յայտնէ նոյնս Կռիտաս այսպիսի յեղանակաւ. Առեալ, ասէ, հող եռորական զանգեալ 

ջրով եւ յարենէ ինքեան որակացուցեալ զնա ատրորական զառաջինն, իսկ զերկրորդն շիկորակ. 

քանզի սակաւ յայն ամանեաց զարիւնն, իսկ երրորդն դարձեալ սակաւ քան զայլսն. եւ ստեղծնոյր 

սպիտակափառ եւ ի սոցունց այլք յոքորականք եղեալք. եւ այս յաղագս նախկի գոյացութեանն: 

Արդ սա մինչ տակաւին մանուկ տղայն էր, պատրանօք խաբմամբ խաղուց խաբեցին Տիտանքն, եւ 

զենեալ յօշմամբ, ի սան ամանեալ, եդին ի վերայ Հեփեստեայ, իսկ յանդամոցն ի շամփուրս 

հարեալ, ի վերայ ունելով հրատին: Զոր ի ճենճերաց հոտոյն ազդ եղեալ հօրն Արամազդայ, շանթիւ 

զՏիտանսն տանջէր, եւ զանդամսն Դիոնեսեայ ի տապանակի եդեալ, Ապողոնի որդւոյ իւրոյ յանձն 

առնէր. իսկ նորա առեալ ի Պառնասոս տարեալ, անդ ուրեմն եդեալ: Յորոյ դրան տաճարին 

բուսանէր որթն հրաշատեսիլ, յորոյ միոյ յողկուզէ եռապատիկ իննուց հազարաց ճմլիւր ի միում 

սանի. բայց ի մեռանել սորա Դիոնեսեայ ի կաթլաց արենէն կարծեցին բուսանել զնռունսն: Արդ 

այսոքիկ Կռէտասայն, եւ որք զկնի նորա: Բայց առ Հրէից եւ յաստուածեղէն մատենից նա'եւ ի 

Քաղդեաց զՔսիւսութրէս իմանամք զորթ տնկեալ: Եւ ի ծերոց առասպելաբանեն ասել յԱկոռի, եւ 

ստուգաբանեն եթէ Արկ ուռի: Զոր թուի ինձ ոչ նախուստ այսոքիկ բաղկացութեան պատճառ, այլ 

իմանամք նախ եղեալ այգիս, ապա ի մեծ ի ջրհեղեղէն ապականեալ, եւ ապա Նոյի ի մայրս ուրեք 

անտառի ի մնացելոցն ի ծայրս ծառոցն հատեալ, կրկին տնկէր զնա: Զի եթէ ոչ այսպէս, զի՞նչ 

արդեօք. մի՞թէ ստեղծօղ զնա կարծեմք: Եւ եթէ ոչ նախ էր տեսեալ զնա ի հարցն ճմլեալ եւ 

ամանեալ, զիա՞րդ ընդ երեկոն ըմպեալ արբենայր, վասն որոյ ծիծաղեալ Քամայ: 

Այլ ինձ յոյժ նախապատուելի մանաւանդ պաշտելի եւ երկրպագելի իմոյն Յիսուսի եւ 

Աստուծոյն եւ Փրկչի, որ տնկեցաւ յերկրի որթ ճշմարիտ եւ ճմլեցաւ ի խաչին ողկոյզն անսպառ 

յուրախութիւն տրտմեցելոց. վասն որոյ մշակ է Հայրն ամենեցուն, որ զմեզ նորոգեաց մարմնով 

իւրով եւ եբարձ ի մէնջ զանիծիցն մարմին, եւ արեամբն իւրով կենդանացոյց, արտաքսելով ի մէնջ 

զանիծաբերն մեռելութիւն, եւ խոստանայ նոր ընդ մեզ ըմպել յիւրումն արքայութեան: 
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Կամէի քեզ այժմ զԱսկլեպեանն եւ զՀիպոկրատեանն իմաստասիրել, որ յադագս ողկուզի 

որթոյ եւ գինւոյ զբոլորն տրամաբանել, որ ի սոցունց պատշաճագոյն եւ վնասակարագոյն, բայց 

արգելի սակս աստուածպետականին Յիսուսի տնօրէնութեանն, զի եղեւ յիշատակ այնորիկ. եւ 

այս` այսքան: 

Բայց հողմահարս պատառիչ օդոյ ի մորթոյ Դովրացւոյ դղրդիչ յոյժ աստուածոցն Ակկարովնի 

եւ զօրուն Փրկչին, որ տուաւ քաջին Յեսուայ, այսպէս երբեմն եթէ խոկացեալ Քանանացւոցն ոչ 

արտակացեալ թուէր ինձ եւ յիւրոցն սեփականէ. եւ այս սակաւուք քեզ ի մէնջ բան: 

Սակայն զտանձս տինեան կժակարկաժ տարազեալ պարտ էր տալ, ի¯ւ ածի¯ն, զի յայսմանէ 

ճաշակեալ ի բացանցութեանց դադարեալ, վաղ ուրեմն զձեզ ազատեալ, ողջ լե'ր: 

 

Լ. 
Առ եպիսկոպոսն Մոկաց եւ Մանազկերտոյ պատասխանի թղթոյն մխիթարութեան: 

Քանզի բնաւորեալ է բնութիւն ընդհանուր լուսոյ յիւրն յեղափոխել զտեսողաց տեսութիւն, 

թէպէտեւ յորակութենէ կամ ի տրամադրութենէ ախտի զնուազութեան եւ զտկարութեան 

ընկալեալ եղեւ պատահումն, սակայն ըստ կարին յօժարաբար ցուցցէ զերեւակայութիւն, եւ 

բժշկաց յառաջինն վերարծարծել քաջողջութիւն: 

Այսպէս քոյդ լուսատեսակ եւ մաքուր եւ աստուածային վսեմական պայծառութիւն զիմս 

նսեմացեալ եւ ծմակացեալ մտածութիւն վերարծարծեաց, կամ եթէ զորակութիւն խօթութեանս 

յառաջինն վերստին արծարծեաց լայնատարած եւ ընդարձակագոյն մխիթարական եւ զովացուցիչ 

բանիւ եւ գրով: Քանզի գիտէ քոյդ մեծահանճար մակամտածութիւն, եթէ որպէս ըստ մարմնոյ 

պատահումն էհաս ինձ ալեաց` զպատանի հրաշատեսիլ եւ զգօն ծածկել, յորմէ ակն ունէի ծածկիլ, 

եւ զուղեւորութիւն դարձի ոչ գտանել մերձ առ իս եւ ոչ տեսութեանն արութեան արժանանալ, եւ 

ամենայն տարակուսական աղետից եւ թշուառութեան պատահել ախտի: Զոր հազիւ հազ աղօթիւք 

միայն հայցէի յանպատշաճագոյնսն ոչ դողացուցանել զիս Տեառն այնմ, որ առաւել քան զմեզ գթայ, 

եւ տարաձիգ է նորայն գրգանս եւ գորովումն, քան զհօր եւ զմօր, կամ երկինք յերկրէ, կամ ի ծագաց 

երկնից մինչեւ ի ծագս նորա: Թուի ինձ եթէ ոչ այսմ չափոյ եւ տարացուցի պարտիմք հաւանել, այլ 

անդր քան զմերս գիտէ զպատշաճագոյնսն յարդարել: Վասն որոյ օրհնեցի, գոհացայ եւ գոհացայց, 

բարեբանեցի եւ փառաւորեցի: Քանզի գիտեմ, եթէ ոչ էր պատուհաս, թէպէտեւ պարտիմք 

զպատուհասն գոհութեամբ ընդունել, այլ ողորմութիւն եւ բարեբանութիւն եւ երախտաւորութիւն 

առ իմս տկարութիւն եւ նուաստութիւն զնորայն իմանամք մատակարարութիւն: 

Քանզի եթէ պատանին յառոգութիւն մարմնոյ հասեալ էր եւ մեղօք տղմատիպ կենցաղոյս 

մեղկեալ եւ առաջի իմ գնացեալ, արդարեւ ողորմելի եւ թշուառագոյն համարէի պատուհաս. զի ի 

մերձակայէս պակասեալ ոչ ունելով եւ հայրենեաց. նախուստ զրկեալ, ողորմելի պատահ 

պատուհասի ինձ հասանէր: 

Բայց եւ զայն ողորմութեամբ եւ գթութեամբ եւս ընկալնուլ հաւանիմք, զի թերեւս մերոց հոգւոց 

ի բազմազան տարակուսանաց ախտից զփրկութեանն հնարէր հանճար: Դառնագոյն դեղօքն ի 

մերձակայումս զմեզ բժշկել, զի զերանութեանն բացցէ մեզ դուռն սգաւորացն: 

Ո¯րչափ եւս առաւել պարտիմք այժմ փառաւորել զամենառատն եւ զամենաբաւականն 

Աստուած, որ ի մէնջ արժանացոյց ընկալնուլ պտուղ: Եւ պատանի արդարեւ յիւրն պալատան եւ 

յանմատոյց լոյս առանց պատասխանւոյ եւ յանճառ եւ յերանաւէտ կեանս տարեալ, ի 

խոնարհագոյն աշտիճանէ անթիպատ պատրկութեամբ, թագաւորեցոյց եւ զայն յաւիտենական եւ 

առանց թառամելոյ կուսական բրաբիոնաւ մաքուր եւ լուսաշաւիղ գնացիւք: 

Զոր երանեմ եւ զիմս շաղախեալ եւ ի ծովածուփ կենցաղումս մեղկեալ եւ եղկելի 

կենդանութիւն, յորժամ զմտաւ ածեմ զայսոսիկ, սակս իմ եղկելի հառաչմամբ հեծեծեմ եւ արժանի 
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համարիմ զարեանն հեղուլ արտասուս: Իսկ վասն նորա յաչաղիմ, նախանձիմ, բայց եւ սակս զի իմ 

է, գոհանամ, փառաւորեմ, օրհնեմ, եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յաւիտեան: Թերեւս 

ժառանգութիւնն իմ, զոր կորուսի, իմն ընկալցի մանուկ, զի մի' բնաւին արտաքոյ լիցուք, կամ 

բարեխօսեսցէ առ այն, որ ընկալաւն, զի եւ ինձ տացի ժամանակ ապաշխարութեամբ մաքրել 

զյանցանաց իմոց բազմութիւն աղօթիւք սրբազանդ եւ ծայրագոյն հարց, ողջ լե'ր: 

 

ԼԱ. 
Առ եպիսկոպոսն Մոկաց եւ Մանազկերտոյ:  

Թէպէտեւ բողոքէ մեզ հրաշալին Պղատոն մեծաւ զգուշութեամբ ոչ յաստուածաբանականն 

ամբառնալ. որ եւ ոչ է, եթէ յառասութիւնն արգելու միայն, այլ եւ ոչ ի լսարանն մուծանել կամի, զի 

մեծի լսողութեան ունել պէտս հաւանի հրաշալին այն: Վասն որոյ ասէ. Աներկրաչափական ոք մի' 

ներամտեսցէ: 

Ներածութիւն տրամախոհականիս այս մտածութեան ոչ այլ ինչ էր, եթէ ոչ այս, զորս 

հանդերձեալ եմք արտայայտել: Ամենայն ենթակայ արհեստի եւ մակացութեան, եւ մակացու լեալ 

յարդարի եւ սիրէ. իսկ ենթակայ թէպէտեւ յանզգայիցն ելոյ, սակայն յըզգայութենէ խնդրէ 

եզրակացութեան զարհեստն, որպէս է իսկ սակս սորա եւ ենթակայ, որ ոչն ենթակայի իւրում 

արհեստի, այլ է ենթակայ. քանզի ոչ առանց ենթակայի է էակս եւ ոչ գոյութիւն: Վասն որոյ 

գոյութիւնն ի գոլոյն ասի, իսկ գոլն ածանցութեան իրիք ենթադատութիւնն նշանակէ: Վասն որոյ 

ենթակայ զարհեստն խնդրէ նախ եւ ապա մակացութեան հաւանի գոլ, վասն զի բոլոր ենթակայ 

մակացութեան ստորակայի, այլ ոչ արհեստի. վասն զի արհեստն միայն ենթակայի յատուկ է, որ 

պատահումն ընկալաւ, իսկ մակացութիւն զբոլորն պարառէ զենթակայ եւ զարհեստ: 

Վասն որոյ սքանչելին Պղատոն խնդրէ նախ արհեստի ստորակայիլ ենթակային եւ ապա 

մակացութեանն, զի մակացութիւն վաղ ուրեմն պարառեաց զբոլորն տրամախոհութիւն, ըստ 

որում զամենայնն գիտէ: Արդ ո¯րպէս դժոխային է ենթակայի ոչ առ իւրն արհեստ պատահիլ, վասն 

զի օգտէ, թէպէտեւ ենթակայ է, վասն որոյ արգելու զմեզ ի լսարանէն ոչ ելոյ ենթակայ մեզ, ի զուր 

խոնջիլ մեզ կամ որ տեսօղն առ մեզ. իբրու դարբնի առ վէմ թէպէտեւ ունել զերկաթն ի բնութեան 

եւ ոչ տակաւին արտածնեալ, սապէս եւ այլք ենթակացելոցն, որոց ոչ է, սակայն է, եւ է ոչ ըստ 

իւրում: 

Այսոքիկ սակս բանիդ առ մեզ յաստուածաբանութեանն ոչ դիւրաւ ձեռնարկել, զոր երեկն 

արգելի լռեցուցեալ զլեզուս եւ այսօր, զոր տրամախոհէի, զայն եւս յունականէն գտեալ, վկայ քեզ 

ընձեռեմ. ողջ լե'ր: 

 

 

ԼԲ. 
Ի Գրիգոր եպիսկոպոսն Մոկաց վասն շինութեան դղեկի եւ կանգնելոյ մահարձան: 

Յաճախ զզօրութիւն Աքիւղղայ ոչ դանդաղի Հոմերոս պատուել գովասանական բանիւք եւ այն 

վճիտ եւ ականակիտ, չափաբերական, մանուածոյ, ոսկետեսակ, հրաշ առասական, 

մակարդակեալ տաղիւք յիւրումն սքանչելի տախտակին յառաջնում մատենին: Նա' զսա եւ 

Ափրոկանոս յիշատակէ եթէ ոչ միայն արիական առաքինութիւնս իմանամք սակս Աքիւղղայ, այլ 

եւ շինութիւնս քաղաքաց, վասն որոյ պարսպամարտ անուանել հաւանեցաւ, իսկ մեր Մովսէս 

զԱրտաշէսին եւ զՏիգրանայն: 

Բայց ե'կ դու. զսիրելին քո այժմ բարբառել ոչ փքացայց. լաւագոյն ուրեմն յաստուածեղէն 

պատուիրանսն զկարկատողսն ցանկի մանաւանդ զպահպանողսն գիտէ, եւ յոռինս եւ 
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վատթարագոյնս զպատառողսն նորին. զի ոչ միայն զայս եւ նախուստ թշնամւոյն մերոյ առաջնոյ 

ծայրի եւ բանական կենդանւոյն հրամայէ մահացուցիչն թիւնից` Որ քակեն զցանկ հայրենի: Եւ 

զայսոսիկ թէպէտեւ հաւատոյն օրինացն հրամայէ, ապա որչափ եւս առաւել որ ըստ մարմնոյ եւ 

ըստ հոգւոյ լինին քակիչք եւ ապականիչք եւ ոչ մի եւ մի իւիք օգնականութեան պարապեն առ 

ընտանիսն հաւատոյ: Զոր աղաչեմ պաղատանօք հանդերձ զՓրկիչն աշխարհի փրկել զմեզ 

երկաքանչիւր այսպիսի գործառնութեանց: Քանզի որք յէէ անտի են, զէացուցանելն խոկան. եւ որք 

ոչ են, կամաւ փակուցեալ զաչս, այն յապականելն փութան միշտ: Եւ պարտ պատշաճ է ըստ 

մերումս փանաքիմաց մտածութեանց, որքան կարողութիւն է զարդարել զաշխարհ եւ օգնական 

լինել իբրեւ զծառայ հլու եւ հպատակ Ստեղծչին զսա: Եւ որք արտաքոյ այսմ խոկան, 

հարստահարութիւն Արարչին ընդդէմ տրամախոհեն: Ապականութիւն խոկալ երկոցունց 

մեծագունի աշխարհի եւ փոքու մանաւանդ եթէ արտաքոյ հրամանաց իմանալի աշխարհին. 

քանզի իմանալի աշխարհ աստուածային էութիւնն իմանի ըստ Հերմեսեայ մեծի, իսկ փոքր 

մարդկայինս սեռ եւ մեծագոյն յորում բնակեալս եմք: 

Այլ ձերդ աստուածային սրբազանութիւն, որ ոչ կամի փութալ սակս ամրոցիդ պատնէշի 

հանդերձ աշտարակօք եւ մահարձանօք, ուրեմն հեգնաբանութիւն եւ հակաճառութիւն ինձ 

հաւանիս յարմարել: Որպէս յիմումս մտածութեան կարծիս կասկածանաց այսպիսի յեղանակաւ, 

եթէ կայանք կրօնաւորաց յանապատի բնաւորեցան, եւ դու զիա՞րդ զանապատն պատ վարկանիս: 

Եւ այս տարակուսանս ոչ իրաւացի մեզ կարասցէ առնուլ դիմաբանութիւն. քանզի Յովհաննէս 

անապատասէր էր եւ ոչ մարդատեաց, եւ անապատ ի ցնորից եւ ի կենցաղական պատրանաց եւ ի 

հեշտութեանց, որ ըստ մարմնոյ մեզ հրամայէ բանն, այլ ոչ զպատն անապատ յեղափոխել եւ 

զամրոցն հարթս ճանապարհաց, որով դիւր ասպատակ թշնամեացն եւ աւար կապտողացն զնա 

յարմարեմք: 

Վասն որոյ խնդրէ բանս ըղձական մաղթանօք եւ անձկացեալ տռփմամբ, զի փոյթ յանձին 

կալեալ, մինչ տակաւին Հեփեստոս մանուկ է եւ Պռիմիթոս երիտասարդ եւ Աթենա կոյս ոչ 

պառաւեալ, աճապարեա' օգնականութեամբ նոցա, զի պարեսցի բակառաբար Պարթեւն, եւ 

ծերունին մի' ի ծամելիս անկցի Հագարացւոց, եւ մի' Կռօնոս հասցէ հանդերձ հիւսիսային զօրովն, 

ընդ ինքեան բերեալ զՊիսիդոն, մակավազիկ առնելով ի վերայ աւանաց` շահատակել աժանդակ 

եւ հզօր բռնութեանն: 

Քանզի քաջ գիտեմք, եթէ Պռիւմիթոս այժմ ուշ եդեալ է խաղալ չու պաւտ առ Բաբելոն եւ 

անդուստ ի ծայրս հարաւոյ. եւ Պիսիդոն հանդերձ սպիտակափառն զօրովք շահատակել 

հանդերձեալ է. եւ Կռօնոս յայծի հեծեալ ի վրնջապապջակն քաղ սալասմբակ. եւ յայսմանէ 

զարհուրեալ իւրաքանչիւր ոք յանբան կենդանեացն, որջս եւ խորս եւ ամբարս յարմարեն, եւ ի 

միմեանց երկիւղէ հնարին մնալ ամբողջական, որպէս նապաստակս զհետսն յեղափոխեն 

այլայլելով, եւ ի վէմն ապաւինին, եւ աղուիսուց ի յորջսն` զծխահանսն եւ զլուսանցսն, եւ եղջերուք 

զլերինս, եւ կաքաւք զվէմս կամ զանտառախիտ մայրս, եւ որ այլ այսպիսիք: Եւ զիա՞րդ ոչ մեք 

օգտակարագոյնս խոկամք խնդրել զխաղաղութիւն. ողջ լե'ր: 

 

ԼԳ. 
Յաւուրս ձմերայնոյ եղեալ ահագին որոտումն յամսեան Ահեկի, որ էր քսաներորդ, եւ 

զայսոսիկ գրեաց ի Գրիգոր եպիսկոպոսն Մոկաց եւ Մանազկերտոյ, սակս ելոյ եւս անձրեւ 
սաստիկ:  

Կամիմք իմանալ զձիածինն պառաւեալ, ծայրագոյն ծերունւոյն հիբար տարտամեալն, 

ամոքեալ, թխահերօք զհիքութեանն բերելով ձեւ իգական: Թերեւս եւ Առէս լուծեալ 

զմակավազեանն հրաշունչ մորուեղ յոքնայածուկ ի դովրացի դովար յեղափոխէ: Որ յերեկեանն 

ճայթիւն գոռմանն եւ խխնջիւն վրնջելոյ պայթուցեալ պապչեկին լալաւարթիւն ալախութման 
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քաղուն: Ուրեմն նահանջեալ յԱմնոսէ, զՆիսեանն նշանակեալ ցուցակութիւն, երեւակայեր, եւ այն 

ի կողմանէ տասնեկին եօթն անկեանցն յունականին թուոյ, կամ եթէ ի Թորգոմեան երից եօթն 

անկեանց եռակի բարդեցելոց Ահկեան: Որում Արտաշէսն Պարթեւ բաղձայր մլոյ մրրկեալ ծխոյ 

շամանդաղեալ մակաւասար շինից եւ քաղաքաց: Ո¯ տայր ինձ, ասէր, զծուխ ծխանի եւ զառաւօտն 

նաւասարդի, զվազելն եղանց եւ զվարգելն եղջերուաց. մեք փող հարուաք եւ թմբկի հարկանէաք, 

որպէս օրէնն է թագաւորաց: Եւ զայս ասեն ի վախճանելն իւրում, զոր եւ ի գռեհիկս աւանդեալ 

գտաք, ողջ լե'ր: 

 

ԼԴ. 
Առ նոյն եպիսկոպոսն Մոկաց վասն ահագին ցրտոյ եւ սառնամանեաց: 

Յուլիկն Ոլոմպեան Ապողինար, հեծեալ յԱրտեմեանն ալոջ, գայ հասանէ միամարտ ի վերայ 

Աթենայ. խոկացեալ զայս արին, տրամախոհէր մրցանակ, զի ծանուցեալ մանկանն զփախուստն 

Աթենայ, զհեռագոյնն ի հարաւ շահատակէ, խիզախեալ, զի աւարել կարասցէ: Եւ եկեալ սորա չու, 

թեթեւագոյն իւր զօրու զմնացեալսն ի բանակէ եւ յաղխէ սուղ ինչ աւարեալ կապտեաց եւ 

բանակեաց ըստ իւրում հայրենական զօրութեանն: Իսկ Կռօնոս բոլոր բանակաւն մնայ առ 

հիւսիւսիւ խորանօք եւ սպիտակափառ վահանօք եւ փողովք ահագին գոչմամբ եւ թմբկօք, 

հրաշալի հեծեալ ի ճանջաճերմակն երիվար, զԿռօնեանն կռապոզ բարձրեղեջեր նոխազ ի կառս 

իւր լծեալ, եւ մահաշունչ հոտ քաղուն քարգոնական նժուգին նախ բուրէ քան զկառսն. եւ այժմ 

առաքեալ հրեշտակ, եւ թեւ նամակին պարապնդեալ, եւ կնիք կապարեայ մակկոփեալ Ապողինար 

առ Կռօնոս, եթէ Ծե'ր պնդեա', փոյթ հասի'ր ծառացելովք քո ամպովք, զի ես կալայ բանակետղ: 

Աթեան չոգաւ ի Բասրա, ի լրտեսաց ոմն երեկ մեզ ազդեաց, ստուգեաց յետ մետասան աւուրց. այլ 

Կռօնոս եկեալ, պաշարէ կցորդաբար, առ միմեանս հասեալ. իսկ Հեփեստոս եւ Պռիւմիդես սակաւ 

ինչ առ մեզ յԱրաբացւոցն թողեալ զօրս եւ ի Թիովպացւոց, որ թէ ոչ արտաքոյ կարող են մրցել, այլ 

ի քաղաքս եւ ի դղեակս օգնեսցեն, տալով մեզ օգնականութիւն եւ ի ժամանակի ի ձեռն 

փութահասիկ կունդուռաց. չոգան խնդիր Պռիւմիդեայ եւ Աթենայ. եւ Դովրացին կարծեմ թէ եւ նա 

մեզ մահուամբ իւրով ձեռնտու լինի. եւ մկնաճարակսն ճողոպրեալ պարառաբար յեղափոխեն, 

մակստորական սպառազինեալ մեր եւ յասրեան արեանցն եւ յամենեւին յոռեացն հիքից եւ 

անկուածուկ յոքնորական զրահիւք եւ ի խոտաբուխ խաւարտածին այծեաց օդափառ կորզեալ 

շարամանեալ սաղաւարտօք, զի ի դիմի հարցուք որմզդական զօրուն. բայց Դիոնիսէս, 

նախանձեալ Ապողինարի եւ Մենոսի եւ Հռադամանդեայ, գաղտնի սէր Աթենայ եւ Պռիւմիդեայ 

հանդերձ Հեփեստիւ կապեալ, թողու մեզ զօր թագնի. եւ այսու յուսացեալ բաւեմք ակնկալութեան 

եռամսեայ աւուրբք: Ահա' պնդեսցո'ւք պարառաբար մարտիւ ամրացուցեալք զպատնէշ եւ 

զմահարձանս շահատակել առաքինաբար եւ զերիվարս կաղմեսցո'ւք իբր զքաջս, զի ի գալ 

Արաբացւոցն ասպատակեսցուք ի հիւսիս, աւար առեալ զխորանս եւ զերիվարս եւ զնոխազս, զի 

նա երբէք ի մէնջ աւար տարեալ յիւրն աշխարհ. այլ որչափ եկեալ է Կռօնոս ի սեփականս Աթենայ, 

յաղթահարեալ նահանջի, զի սեփականս Աթենայ կուսին, կուսածին քաջախիզակ իմաստնոյն: 

 

ԼԵ. 
Առ տէր Գրիգոր: 

Աւադիկ առաքեցի քեզ գոշ գեղեցիկ, գերունակեալ յենթակայէն, ճախարակեալ մանուածոյ, այլ 

մեծ քան զսանսն Թեսպռոդեան. մակաւասար է եւ սանին Ափռոդիտեայ, որ կայ կառուցեալ ի 

վերայ եռոտանւոյն գագաթան կնոջ անդրւոյն ի ստադին: Յիշեմ աստանօր եւ զՊէլոպեան, յորմէ 

խոյն յօշեալ խլրտանայր, իսկ Պէլասն արտահանեալ եւ ոչ եւս երեւէր: Զիա՞րդ զայսոսիկ քեզ` մեզ 
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պարտ է յիշել, որ ոչ էր սան, այլ սկաւառակ կամ իբր զբաժակ. վասն որոյ լռեալ ի սանիցն 

յոգնագոյն բերել քեզ այժմ ի ճահ ոչ կամեցայ, այլ զի զայս այլուր երբե'մն իմաստասիրեալ գտցես 

մեր: Բայց պտուղ պարառեալ զիւրն աթոռակ եւ զտեսիլ շրթանն ցուցանէր զտարազ սանի: Եւ այս` 

այսքան. ողջ լե'ր: 

 

ԼԶ. 
Առ Հնձացին Գրիգոր տելետիս, սակս որոյ ել ի վանաց եւ չոգաւ ի լեառն Վարագայ: 

Աստուած բնակեցուցանէ զմիակրօնս ի տան եւ հանէ զկապեալսն քաջութեամբ. եւ Զի՞նչ բարի 

է եւ զի՞նչ վայելուչ, զի բնակին եղբարք ի միասին, եւ Տէ'ր, ո՞ կացցէ ի խորանի քում կամ ո՞ 

բնակեսցէ ի լեառն սուրբ քո: Զայսոսիկ միշտ զմտաւ ածեալ ձեր եւ զկնի այսր զմեծին Եսայեայ Նաւ 

խռովեալ փութայ ի նաւահանգիստ եւ անձն ժուժկեալ խնդրէ զանապատ. այլ եւ զերանաւէտ ինն 

աստիճանեանն բան, որ է խարիսխ եւ հիմն հաւատոյ նորոյս Իսրայէլի. զօրէնսդրութեան 

ուղէգնացութիւնս ճանապարհորդութեան ի լերին անդ ծայրս ընկալեալ երանելի առաքեալքն ի 

Տեառնէ, որով ի բարձրագոյնս հանել մեզ նշանակէ լեառն եւ ի բոլորս կենցաղական տղմատիպ 

ծովածուփ ցնորից ի բաց կալ եւ ընդ Յիսուսի լինել: 

Յայսոսիկ հայելով ձեր, սրբազանդ տելէտի'սք, կամ ըստ երանելոյն Անտոնի ծայրացելոյն, եւ 

պարառաջ բոլոր կրօնից անձնացելոց զձկունսն տարացոյց կացուցեալ, խրատէր. բայց եւ Պօղոս ի 

լերինս զկարօտեալսն ի յայրս եւ փապարս բնակեալ ասէր, որք հաւանեալք զգեստու մաշկեղինաց 

եւ մորթոյ այծեաց: Զորս բոլոր աշխարհս ոչ համեմատ գոլ նոցա կարծէր, իսկ Եղիա, ի լերինս 

բնակելով, ի բարձրագոյնն արժանանար ելանել ի լեառն, եւ Կարապետն յանապատի թէպէտեւ ոչ 

ի լերինս սակայն սակս տնտեսական հրամանին յեզերս գետոյ: 

Արդ աղէ¯ ե'կ դու, սակս լերանց ոչ դանդաղիմ քեզ իմաստասիրել: Որ յուսայ ի լեառն Տեառն, 

եւ Լերինք շուրջ են զնովաւ, Լեառն Տեառն լեառն պարարտ, Լերինք ցնծասցեն առաջի Տեառն, 

Մինչեւ լերինք հաստատեալ էին, եւ Լերինք բարձունք եղջերուաց են, եւ Մատերո'ւք առ լեառն 

իմանալի, լեառն զոր հաճեցաւ Աստուած բնակել ի նմա, Երկիր պագէք ի լեառն Տեառն: Եւ զի ի 

լերինն միշտ երեւէր Աստուած Բանն, թուի եթէ զմեզ ի վեր հանէր, ի լեռնէ բղխին աղբերք յստակք 

եւ ականակիտք եւ զստորս կացեալսն առոգանեն, եւ ի լեառն ապաւինին փախուցեալքն, եւ 

յարեգակնային ճառագայթիցն յանստուեր տապոյն զովացեալք: 

Եւ զի՞նչ առ այս քեզ ի մէնջ բան. միթէ՞ կամիմք զերծուցեալ ի մէնջ լեառն ուրեք. կարծիս 

կասկածանաց հասանէ քեզ, քաջ գիտեմ, եթէ եւ ոչ մի. վասն զի ընթերցեալ է մեր ներկուռ 

վերծանութեամբ զմատեանն երկրորդ սրբոյն Սեղբեստրոսի եւ անտի զփորձ առեալ եմք զլերանցն 

իմաստասիրել: Յիշեմ աստանօր զլուսատեսակ եւ զվսեմական զաստուածութեանն 

յայտարարութիւն ի Թաբովրականն լերին, եւ սակս մեր զաղօթելն եւ զմեզ խրատելն է Ձիթենեացն 

լերին, որպէս եւ զհամբառնալն առ Հայր ի նոյն անտի լեռնէ, եւ զայլն որ նախ քան զայս տնօրինէր 

ճշմարիտն Աստուած եւ Փրկիչ: 

Որ ոչ իբրու զայն, որ Յայտնէ լեառն հրահոս սուզիւր ի բերանս հրոյն, աստուածացուցանելով 

զինքն. զոր ծածկէր կիւսն այն հպարտացեալ, որ եւ կօշկացն յայտնէր կեղծիքն կորստեան: Կամ որ 

յՈլիմպիոսին աճապարէր ծայրս ելանել, զի ընդ Ապողոնի թռուցեալ երթայցէ ի Կրիտէ սակս 

աւետեացն հօրն Արամազդայ կրկին թագաւորելոյ իջելոյ յերկկնուստ: Կամ զԱռռիքոսին ի 

Պառնասոս երիվարաւն վազեալ: Գիտեմ եւ զԲիւրասպի ի լեառն Դաբաւանդ, որ է Կենտոռոսն 

Պռիւդեայ: Ոչ մոռացայց զՍպանդիարն ի Սաբալանին կալով լերին, կամ զմեր Արտաւազ ի ծայրս 

Այրարատեայ ի Մասիքոհն: ) 

                                                

 )«ի Մասիս լեառն»: 
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Զայսոսիկ տարազ տարացուցի առաւել քան զբիւրսն մեզ վիպասանել ոչ դժուարին. այլ դուք, 

ո'վ սիրելի'ք. եթէ սակս Աստուծոյ, երանելիք էք, ապþեթէ ի մէնջ փախեայք եւ ի մերոյս նորագոյն 

հռետորական բանից, զկնի այսր գրեցից սուղ ինչ հակաճառութիւն, եթէ այն, որ Աստուած կացոյց 

զՅիսուս ի վերայ արտեւանն լերին, տակաւին շրջի զկնի մեր, զնոյն ցուցանելով ի դուզնաքեայ 

կենցաղումս: 

Այլ դուք, եթէ կամիք առ մեզ զիջանելն, էջ երբեմն Յիսուս յԵրուսաղէմ եւ շրջէր ընդ Հրէաստան, 

եւ այլուր գտեալ տեղի մի տափարակ եւ չոգաւ յԵրիքով եւ Յորդանան եւ յեզերս ծովուն, մտանէր 

եւ ընդ յարկաւ մաքսաւորաց, եւ ի ծովու շրջէր, եւ նախքան զայս յԵգիպտոսէ կոչիւր, եւ տաճարին 

քարոզէր, եւ այլուր նախ քան զմարդեղանալն Աստուծոյ Բանին Յակովբայ լինել գօտեկռիւ, եւ 

զինւորեալ եւ հեծեալ, յօգնականութիւն Յեսուայ փութացեալ, եւ ի Քոբարն գետ մարգարէին 

երեւեալ: Եւ այսոքիկ սակս այր. զի ոչ միայն ի լերին կարող եմք զԱստուած Բանն ի մեզ ընդունել, 

այլ եւ յամենայն տեղւոջ, վասն զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն նորա: 

Այլ եկն առ մեզ նամակ յանտառէ կեղերջական տրտունջ տոչորեալ սրտի յեղանց, յեղջերուաց 

եւ ի բոլոր գազանաց, եթէ ելեալք ի դրախտէն, զմեզ ի մերոյն սեփականէ արտաքս հանին, իսկ 

Դաւթայ մեզ ի լերինս հրամայեալ կալ. այժմ եւ անտուստ հալածեն: ) Արդ գրեա' նամակ 

պատասխան, զկնի հրեշտակացդ առաքեա', եւ դուք ողջ լերո'ւք: 

 

ԼԷ. 
Առ Հնձացին Գրիգոր տելետիսն: 

Ի խուժադուժ խուժանէ բազմախուռն ամբոխ խռնելոց զմեօք բակառաբար բարբարոսաց, 

բազմաբեղուն հնարիւք մախացեալ ընդ մերոյս կրօնից, զօրէն գազանային դարանակալ ելոյ որսոց 

ամեղաց եւ սովորեալք ի հիքիցն եւ շուայտացեալ վատշուէր բնակչացն, ոչ երբէք դադարելով ոչ 

պարապել ինձ ի ձերդ լուսեղէն բանս լսել եւ լուսաւորել զմիտս, այսր անդր յածեալ մտածութեամբ 

եւ ունակութեամբ, կրկին տագնապ տառապանաց հասանէ յարտաքնոց եւ ի ներքուստ: 

Եւ ահա' ոչ այլ զոք ունել ինձ ապաստան, այլ միայն զՏէր Յիսուս Քրիստոս այն, որ ի բազում 

նեղութեան մերում մխիթարէն զմեզ եւ ի պատերազմի յանկարծօրէն անյուսացելոց հեծեալ 

հասանէ եւ պատեալ զօրացն ի գիշերի սատակէ, եւ ի սովի առատացուցանէ կերակուր եւ ի հնոցի 

ցօղէ ընդ մեզ զիջեալ, ի կապանի եւ ի բանտի լոյս ծագէ, եւ առաջի թագաւորաց տայ բարբառել, եւ 

յերկիւղէ գիշերոյ պահպանէ, որ ի տունջեան աներկիւղ առնէ, որ ի խորհողացն գաղտնի 

դիտաւորեալ զգուշացուցանէ, որ վահանաւ եւ գայիսոնաւ ընդդէմ յառնէ, որ որպէս զբիբ ական 

հովանանայ, որ ի թիկնամէջս բառնայ եւ ի վերայ թեւոց ըստանձնէ, որ ոչ թողու քարի զոտն 

հարկանել, որ զյուսացեալսն ոչ ամաչեցուցանէ, որ թշնամեա'ցն ոչ տայ ծիծաղել. եւ յատուկն 

միայն մարդկան սերի երկակի պատահեալ, որ զօտարսն ի ծառայութիւն վաճառեալ պետականին 

հասուցանէ բախտի, որ ի գերութեանն երեւի, յայտնելով զիւրոյն օրինաց ճշմարտութիւն, որ ի ձեռն 

երից մանկանցն իբրեւ զանբան զարքայսն կացուցանէր զգոռոզսն եւ զպետսն բոլոր իմաստնոց, որ 

ուրախութեամբ դարձուցանէ զանյուսացեալսն, որ վերստին արծարծէ եւ վեհագոյն քան զառաջին 

գիտէ վերաստանալ: Ոչ կամիմ եւ նախուստն ասացեալ վերստին մակագրել զորոնողն իշոյ կամ 

զվերջին ծնելոցն կամ զայծարածն կամ զհովիւն կամ զծառայն կամ զարտալածեալն կամ զայլսն 

այսպիսիք: Ահա' ոչ անյուսացայց ի զօրագլուխն հաւատոց եւ ի կատարիչն Յիսուս այն, որ փորձն 

է վէմն անարգեալ, զի ըստ կրից իւրն անարդակ առաքինութեան զմեզ արասցէ հաղորդս, օգնելով 

յամենայն նեղութենէ մերում աղօթիւք ձեր, ողջ լերո'ւք: 

                                                

 )«Հանաք - տնազ առնէ զգնացողս ի լեառն, ասելով անբանից թէ ի դրախտէն հանած վարածքն եկին լցուան ի 

լերինս - զմեզ պէհուզուր անեն ի բնակութիւնս մեր, որպէս - Դաւիթ մեզ ճայիզ ետես, թէ լերինք բարձունք են եղջերուաց 

- վէմք նապաստակաց»: 



44 

 

 

ԼԸ. 
Առ Գրիգոր Հնձացին տելետիսն: 

Զյաւէտն ի մեզ տռփումն բնաւորականի եւ ստորադասեալ երկատութեանն յարմարական եւ 

գեղեցկապէս զվայելչական տրամախոհութեան ըստ նախկի գոյացութեանն, որով տարբերի 

բոլորն բակառեալ բանական եւ մահկանացու սէր, եւ դարձեալ ուրեմն եւ ստորադասական 

մասնկայն երրորդումն, որ ոչ եթէ միայն հաւանի սակս ափրոդիտականին զտռփումն 

ցանկութեան ախտին յարձակման նահանջել, այլ եւ զբոլորն ի վատթարն մտածութիւն. որ եւ 

զսրտմտութիւն ընդդէմ օձին հայցէ լինել եւ ումեմն պատշաճ համարեալ զդիտաւորութեանն 

անկումն ծայրի ի պիտանացուսն վերաբերել, եւ եթէ ըստ վարդապետական յեղանակի այլ ումեմն 

նախ քան զայս, որ այժմ ի մէնջ կռփեալ ըմբերանի պարսաւեալ, զմեռելութեան բոլորն ախտի 

խնդրէ որ ի կենցաղումս, եւ անյագաբար ի գերագոյնսն զտռփելն, եւ այնու ոչ այլ ինչ նշանակէ, եթէ 

ոչ վարժումն եւ զþի բարիսն կրթմունս եւ զբոլոր շամբշութիւն ամեհութեան մեր եւ տմարդի 

վարուց ի բաց մղեալ եւ մաքուր եւ զառանց աւելորդաց կեանսն ստանալ. զայս այնքան հայցէր 

հաւանութեան, որքան յերիս բաժանէր զմեռելութեանն տարազ եւ տռփումն յօժարական արգելոյր 

կեալ: 

Արդ եթէ դսրովեալ եւ պարսաւեալս զայս, զի՞նչ արդեօք ի մէնջ գովեալք եւ բարեբանեալք. եւ 

ահա' զերկոսեանն մեզ արասցուք դատախազ. ոչ հաւանիմ այսմ անտեղի թեւակոխութեանս 

որպէս առ ոմն շնական խաբանէր արքայն յանցաւոր եթէ զերկոսեանն զրկես: Բայց յիրաւի 

ատեցեալ եղեն օրէնքն Աստուծոյ, վասն զի յանդիմանեն զմեզ եւ ատեցին զյանդիմանիչս ի դրունս 

իւրեանց: Ո՞ արդեօք շինէ զաշտարակն, յայն հայեցեալ, որք ի գանձ ապաւինին եւ ի 

ճարտարութիւն եւ ի բազուկ. այս այր է, որ ոչ արար զԱստուած իւր օգնական, եւ որ զկնի սորա 

յարմարի: Ո՞ արդեօք ոչ հաւատայ, որ է անհաւատ. մի' զվաղիւն հոգար եւ որ զխոտն վայրի 

զգեցուցանէ եւ որ ի մեռելոց յարուցանէ եւ որ զերկինս սակս քեզ պրկեալ ունի տաճար եւ 

կառուցեալ յոչնչի զերկիր, եւ որ ասէ Որ հաւատայ յիս, գետք յորովայնէ նորա բղխին. եւ որ ոչ 

ճնճղկոյ առանց հրամանի իւր տայ իմաստութեամբ յորոգայթ ուրուք ըմբռնել: 

Զիա՞րդ տարախոհ մտածութեամբ ոք վարկցի զայս ինչ կամ զայն. աղէ¯ ընկեա' ի Տէր զհոգս 

քո. աղէ¯ յուսա' ի Տէր եւ ոչ ամաչեսցես յաւիտեան. յորժամ զկայծակն շիջուցանես դու, յորժամ ակն 

ի մարմնի անտեսութեան հաւանի, յորժամ ակն տունջեան աշխարհի ոչ ծագէ, յորժամ միտք 

ծառայեն ախտի, ընդէ՞ր շիջանի լապտեր, վասն որո՞յ պատճառի անյուսութիւն քեզ տիրեաց: Աղէ¯ 

զմտաւ ա'ծ եւ յայտնեա' եւ մի' հպարտասցիս անտրամախոհ կարծեօք, զի բերան ինչ գիտելն քեզ 

կամ արհեստի հմուտ, այլ ամբիծ եւ զանախտ կեանս ստանալ եւ ոչ ստորադատականն 

մակաւասար կացուցանել, որ ոչ բնաւորեցան, այլ ի վերստին յիշումն քեզ փութալի լիցի եւ նոր 

յօժարութեան յաստուածային շնորհս, որ տուաւ. ապþեթէ ոչ` այս քեզ ի մեծ դատակնիք առաջին 

Ստեղծչին վկայութիւն, ողջ լե'ր: 

ԼԹ. 
Առ Հնձացին Գրիգոր: 

Զհազարդ սակս բազմաթերթութեան եւ յոքնաբեղուն մանրագոյն մասնկաց, որ ի ներքոյ 

թերթից տերեւոյն ստորակայեալ ընծիւղեալ զոխիցն, որ ի նմա պատշաճեալ հուպ ի միմեանս 

յարամանեալ: Բայց խնդրելի է նախ իսկ զթիւդ, եթէ ո՞րզան զսա իմանալ պարտ է մանաւանդ եթէ 

ստուգաբանել. վասն զի իւրաքանչիւր թիւ սկսեալ ի միակէն մինչեւ ցտասնեակն զիւրն 

նշանակեալ անուն, որպէս միակդ աներկատ, եւ հատեալ ի գծէ, որ ոչ էր մակերեւեալ. իսկ 

երկակտ, զի երկատեցաւ եթէ եւ ոչ թիւ, զի զմիակն դարձեալ յերկատելն գործէ. եւ երրեակ թէեւ 
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յառաջնոցն անկեանց եւ ծայրագոյն եւ հոյծ եւ պղպջուն, սակայն ոչ բաժանի ըստ մասնկացն միայն, 

զի թիւ է յսկզբանն կատարեալ. այսպէս քառեակն եւ զոր ծնանին եւ յորս յեղափոխի, թէպէտեւ ոչ 

զարականն գործէ երբէք, սակայն զկատարեալն ծնանի եւ անդրադարձի. արդ եւ զպատճառ 

հնգեկին ասասցուք, եւ զայլսն թողցուք, զի երկարագոյն գործէ զառասութիւնս. ոչ կամիմք սակս 

դուզնաքեայ ստորասութեանս. հնգեակն ունի եւ զարականն եւ զիգականն եւ չէզոքն. զերեսեան 

պարառէ թիւ թուականութեանն, զերիսն արական, իսկ զերկուսն իգական, իսկ հատեալ կիսակին 

գնդին չէզոք. վասն զի այսպէս Նիկոմաքոս զսա կարծէ` լուծ առ լուծ եւ կէտ առ կէտ եւ լուծ 

կիսակիւ միակին չէզոք. նաեւ անուն սորա ասի երկակիսեակ, որ է քուեայ առաջին քառեակն 

կրկնեալ, զի սա է կէս տասնեկին եւ կիսորդ երկուց եւ կիսից: 

Եւ զի սակս հազարին եհաս մեզ իմաստասիրել, հազարս ոչ է ըստ մեր լեզուիս, այլ զսա ի 

Պարսից առեալ ընտանեցուցեալ մերոյ լեզուիս, որպէս միակն, զի միակդ յոյն բարբառով նշանակէ 

առաջին, եւ փոխանակ մեր միակին ասէին առաջին. արդ այսպիսի տասնեան ամբարձեալ 

դարձեալ ի նոյն դառնայ թիւ: Իսկ քսանն կամ կցան երկուց տասնից, որպէս երեսուն կամ 

քառասուն, յիսուն կամ վեցսուն եւ որ այլն մինչեւ ցհարիւր. զի հարիւրդ թաւացեալ նշանակէ 

զտասն տասն, հեռաւորեալ սաղարթացեալ, եւ դարձեալ յիւրն դառնայ թիւ, յերկնէ զերկերիւրդ եւ 

զայլն որպէս յստորասութիւնս է իմանալ: 

Բայց հազարդ ըստ պարսկականին է իմանալ մագթիւ, ոչ գիտել մեզ եթէ ի տեղի հազարի, 

ո՞րպէս մերն թուէին տասն հարիւր, որպէս Վիրք քսանովն, եթէ այլ ինչ, ոչ գիտեմ: 

Բայց զհազարդ խաւարտ յունարէն ասի մառուլն, որ նշանակէ եթէ ի մայիս յուլիս պարտ է 

ճաշակել եւ այլ ոչ բնաւ: Իսկ ըստ Պարթեւին քայիու այսինքն փքացուցիչ եւ ուռուցիչ փորոտեալ: 

Բայց բազմազան զսա տեսեալ մեր ի միոջէ սերմանեաց, իսկ աշտիճանաւն ի խոնաւութեան, 

յերկրորդումն ի ցրտութիւն, ի վախճանի երկրորդումն եւ ծնուցանէ արիւն յստակ եւ ուղղոյն 

գաղափար գոլոշեաց թզորեակն պտոյ, կամ եթէ որ սպիտակափառն է, ի ննջելն օգտակար 

զնիրհումն հասուցանէ, պատահել դիւրին է խորտակեալ ի վերայ եդեալ որակական վիրի 

հրատական ջերմութեան օգնէ, եւ զսերմանսն խառնեալ քրքմով ի վերայ ճակատին, շիջուցանէ 

զբորբոքումն հրացեալ վերառութեան եւ այլ ինչ բազում զսորա գտեալ մեր միայն ոչ օգնութեան 

ջերմութեան, զոր ախորժելի է քեզ սակս գլխոյդ քո ջերմութեան եւ խելապատակիդ զովութեան, 

ողջ լե'ր: 

 

Խ. 
Առ Գագիկ որդի Աբասայ յաղագս գիտնական կրօնաւորին Գրիգորի Հնձացւոյ: 

Ես բնաւորեալ եմ զկնի իրաւ ներողութեանս հետեւեալ, ստուգաբար ինձ վարկցի 

նախասական տրամախոհականին այն Ստագիրացւոյ, որ գրէ յիւրում սքանչելի տախտակին 

սակս վերծանողացն, որ ի ճեմարանին, եթէ զխոկօղսն ուսումնականին արժան դիւցազանցն 

պատուասիրել: Ասէ եւ զայսոսիկ հրաշալի Պղատոն, եթէ զիմաստասէրսն պատուել զաշխարհս 

մատակարարէ: Եւ այսոքիկ ինձ յոգունց տարացոյց վկայս կացուցանել ոչ է անձեռնարկելի, 

սակայն զքոյն նախնւոյ եւ զիմոյ Փրկչի հօր հաւանել արժանապէս քեզ գրեմ. Ինձ յոյժ մեծարու եղեն 

բարեկամք քո Տէ'ր, նաեւ սիրել զնոսա գրէ եւ ատելութիւն զատելիսն Աստուծոյ կատարել 

ատելութեամբ. զի մերձենալ առ Աստուած բարի է յոյժ: Եւ ոչ այլ ինչ է հնար մերձենալ, եթէ ոչ 

գիտութեամբ լուսաւորել զանձն: Վասն որոյ, որք հեռի արարին զանձինս կորուստ եւ պակասումն 

նոցա հասանէ, տեսօղն այն վճիռ ետ: Վասն որոյ եւ համարձակիմ գրել իբրու զքոյին ի մնացելոց 

պայազատ Հայկեան եւ Պահլաւունեան: Գրիգո'րդ անուանեալ տելետիս, իմասցի ստուգել 

արքայութիւն քո, զի այր հմուտ է աստուածեղէն դաւանութեան մերոյ բախտի, նաեւ հնում եւ 

արտաքին գրոց յոյժ տեղեակ: Եւ ըղձայ տենչացեալ զփափագանս իւր լնուլ պատարուն 



46 

 

ընթերցմամբ, զի այնու ոչ երբէք շատանայ: Եւ կամիմ զի եւ դա արքունիս քոյոյ քարգոնոսական 

ապարանի առկայացեալ արասցէ քեզ ճեմարան, զի մի' բնաւին Ասքանազեան եւ Արամեան 

դպրութիւնս ի բազմաց սատարեալ ի մոռացումն անկցի եւ այնու ի բաց բարձեալ շնորհս Հոգւոյն 

եղիցի, ոչ գոլով կարկատօղ ցանկի կամ եթէ շտեմարանապետ կտակարանացն Աստուծոյ: 

Վասն որոյ ասել քեզ Փտլոմէոս ոչ դանդաղիմ, եթէ զայսոսիկ խոկացեալ տրամախոհեսցիս 

մակամտածական ներտրամադրութեամբ` նախանձու ի բարիսն աճապարել զգեղեցիկն 

մոլութիւն: Զի տեսանեմք զքեզ ի հոմերական տաղսն վերտառեալ չափաբերական եւ ոտանաւորս 

հագներգական կարկատեալ. զի եւ դա յայնոսիկ յարդարեալ, զի Թովնեան արհեստն 

հռետորական յորդորեալ շարժել զքեզ մակտառեսցէ զօրէն Արիստոտէլի, որ առ Աղէքսանդրոս 

կամ զՓերեքղէս յԱրգացի ապարանսն եւ զՊղատոն ի Սիկիլիա, թողում զՀոմերոսին, որ առ 

Աքիւղղաս աստուածաբանական հանդէս եւ առ Արամազդ, որ զՈլոմպիոս գրէ շարժիլ ի խիզախել 

դիւցազանն եւ յակնարկել յօնիցն. զի այս է ծայրագոյն իմաստասիրացն դասու` զդիւցազինսն 

պատուասիրել մանաւանդ գովասանական ներբողենիւք: Զոր հայցեմ ընդունել եւ յաճախ քննել. եւ 

հրամայեալ զայսպիսի քաջութեամբ առաքինիդ, որ նուազեալ յախտէ իմեմնէ սակս յոքնակուռ 

ընթերցմանն, դեղովք տածել ի բժշկացդ. զի որպէս նախասականն գրէ յիւրում Եպիդիմական 

մատենին, դիւրաւ յառաջին քաջողջութիւնսն զդա վերաստանալ, զի օրհնեսցի յաստուածուստ եւ 

ի մարդկանէ եւ օգտեսցիս յայսպիսի իմաստասէր առնէ եւ երախտիս ծառայիմ քում լիցի: 

 

ԽԱ. 
Առ հայրն Սամուէլ առաջնորդ վանիցն Խնատի: 

Ի սերկեան աւուրս վերծանութեան ընթերցուածի յերկրորդումս երկշաբաթու պատահէր ըստ 

շարամանութեան պարառաբար ամի նորոյ յերկրորդում ամսոյ զամլութեանն որդէծնութիւն 

Աննայի, որ նշանակէր` զքառասներորդին պատարուն առնել լրմանն նորա որդէծնութիւն Սիովնի 

լինել հայցէ եկեղեցի սուրբ. յարէ եւ ի նոյն զիմաստութեանն տան շինութիւն եւ խրատէ զնա 

յարաբարդեալ եւ յայն զմարգարէական զնախուստ ի սկզբան, որ առ Երեմիայ եւ ի հեթանոսս 

առաքել նմա, որ նշանակէր զնորոյս նախընթացութիւն եւ զաւետաւորութիւն. յայնր յարմարական 

պատշաճէ զԴաւթեանն երգ Եղիցի ականջաց քոց լսել զձայն աղօթից իմոց. եւ զի լռելայն աղօթէր 

Աննա. Ի խորոց կարդացի, ասէ, Տէր, Տէ'ր լո'ւր ձայնի իմոյ, եղիցի ականջաց քոց ի լսել զձայն 

աղօթից իմոց: 

Մինչ յայսմ էաք խորհրդածութեան մերում, զորս փոյթ յանձին կալեալ հարցանէր զմեզ 

սրբազան հայր սրբոյ Կարապետին, եկն եհաս խոյզ խնդրոյ քո պաղատանօք հանդերձ: Եւ զմտաւ 

ածեալ մեր զանուն քո եւ զիրողութիւն, յոյժ տրամախոհէի զդիպական ճահաւորութիւն խնդրոյս: 

Վասն զի ծեր եւ քահանայ քեզ ելոյ եւ անուն Սամուէլ յորջորջեալ. զի՞նչ առ այս արդեօք եթէ ի մէնջ 

ինչ իցէ հնար ոչ կատարել զիղձ բաղձանաց քոյդ պաղատանաց. կամ զի՞նչ մեզ յայսոսիկ փոյթ 

տմարդութեան մանաւանդ եթէ անողորմութեան. կամ զի՞նչ մեզ օգուտ յայսոսիկ: 

Սակայն եթէ հրամայէ սրբազանութիւն քո, զերիսս զայս ոչ փոյթ համարել` զդատաստան 

ուղղել եւ զհրաման արքայական եւ զպարտս տէրութեան: Աղէ¯ գրեա' ստուգաբար զլուծումն 

իւրաքանչիւր պատճառի եւ գտցես ի մէնջ անբաղաբար զհարցումն. ապþեթէ ոչ` եւ հրամայիմք 

անաչառու եւ հնազանդ եւ հլու աստուածային պատուիրանին լսել եւ ծառայել անարատութեամբ. 

զիա՞րդ իշխանաբար վատնեմք զտէրունեանցն գանձ եւ ապերախտ զերախտաւորն գործեմք, եւ 

զսիրելիսն մեր եւ զբարեկամսն յառաջացուցանեմք, եւ զթագաւորս եւ զտէրս երկրորդ նոցա 

համարիմք, մանաւանդ օտար մեզ ելոյ եւ պանդուխտք, եւ յոյժ պատուասիրութիւն ի մերոյ 

քրիստոսապսակեալ արքայէն ընկալեալ: 
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Այլ զի՞նչ փոյթ քեզ յայսոսիկ, միայն բախտի արա', բախտի լիցիս բաժին Սանասարեանն 

Սասնայի. եւ մի' զոք աղաչելով թախանձեցուսցես. զի եթէ բախտի բախտիարան բախոհական 

բաղբանութեան, թուի թէ ոչ ումեք լուիցէ արձակել ի գերելոցն, եթէ եւ Մովսէս հասանէ առաքիլ, 

մինչեւ ցեգիպտոսականն հասցէ պատիժ պատուհասից. եւ ահա' նմա միայն հաւանեա' համոզել, 

այլ որքան հնար է փութամք ի ճշմարտութիւնն, զծերութիւն քո պատուել. ողջ լե'ր: 

 

ԽԲ. 
Առ կրօնաւորսն Խնատին, յորժամ վախճանեցաւ ծերն Սամուէլ: 

Ծանեայ զծայրագոյն ծերունւոյն փոխումն, որում հաւատացեալն էր հանդիսի յերանաւէտն 

անթառամ եւ յանպատում կեանս, որով եւ զանտիսն իմաստասիրեաց կուսական իւրովին 

քաղաքավարութեամբն եւ մաքուր վճիտ եւ պարզ ըստ միեղինացն պարու ի տղմատիպ 

կենցաղական շաղախմանցս. որք ի կենցաղումս ի բացուստ ելով, ի լեառն ընդ Յիսուսի ելանելով, 

վեհագոյն մտածութեամբ զերանականն յինքն պարառեալ սերմանս բուսուցեալ, ընձիւղէր 

երանելի սերմանեացն բողբոջ: Վասն որոյ ծաղիկ հրաշափառագոյն ալեացն զանթառամն եւ 

զանխամրն փայլեցուցեալ, որով զպարգեւս խոստացեալ բարեացն, եհաս սմա պատահ ընդունել, 

երիցս երանեան լուսափայլեալ ծերունւոյն. կրօնաւոր քահանայ եւ ծայրագոյն հարց արիական եւ 

ողջախոհ սերտութեամբ զիւր կատարեաց մրցման հանդէս, խաչակցութեամբ հանապազօր ընդ 

Յիսուսի կցորդաբար միացեալ: 

Եւ զի՞նչ առ այս արգելում այժմ զիմս առատաձիր լեզու եւ բան եւ գիր արքայական. ասեմ թէ 

հոգս ցնորից, որ այժմ ցնդէ ցիր եւ ցան զիմս մակացութիւն տրամաբանութեան, որ ոչ զօրէն զօրեմ 

իմն սովորական նախապատուել զնորայն առն բարւոյ ներբողենիւ տարաձիգ զյիշատակ 

պատուել: 

Բայց այժմ հաւանի ինձ այնր իւրով հեզահայեաց երկայնամտութեամբն եւ յուսոյ, զի ոչ այսու 

բաւականասցուք, այլ ըստ արժանն ի մերում մատենի ընդ այլոցն ճգնաւորական միայնաւոր 

անձնացելոց, որք կուսական բրաբիոնաւն անթառամ պսակեալ: Այսպէս եւ զսորայն ընդ նոսա ոչ 

դանդաղիմք ներառասական հրաշաբանութեամբ մակագրել: Բայց դուք, ո'վ երանելիք, եւ 

հրեշտակական կրօնիւք վայելչացեա'լք, գեղեցիկ զորդիութեանն հնազանդութեամբ ընկալեալ 

օրհնութիւն, զգիր ձեր ընկալեալ վերծանեայ. եւ ահաւասիկ խնդրէ ի ձէնջ բանս ոչ այլ ինչ այլ 

զհնազանդութիւն միմեանց. քանզի զի՞նչ բարի է կամ զի՞նչ վայելուչ, զի բնակին եղբարք ի միասին. 

այնուհետեւ Աստուած բնակեցուցանէ զմիակրօնս ի տան, որ հանէ զկապեալսն քաջութեամբ: 

Արդ զգուշասջի'ք ժողովեալ բազմութիւնդ եւ ի միասին խնդրեցէ'ք զառաջնորդն, զոր եւ կամի 

Աստուած եւ դուք, եւ միաբանութեամբ գրեցէ'ք առ իս, եւ փոյթ առ իս առաքեցէ'ք. եւ ի ձեռն գրոյ 

ծանուցէ'ք. եկեսցե'ն առ մեզ յանուանէ եւ այսոքիկ յեղբարցդ, զոր ոչ եւ զանուանսդ գրեալ եմ իմովս 

ձեռնարկութեամբ. եւ այսոքիկ փո¯յթ, զի մի' յապաղեսցին. վասն զի գրեցից նոցա վճիռ ինչ 

հաստատական, զի մի' երբէք յայլում ժամանակի դղրդեսցին եւ լիցի աւերումն այսպիսի 

մայրաքաղաքացեաց. ողջ լերո'ւք մխիթարութեամբ Հոգւոյն սրբոյ: 

 

ԽԳ. 
Պատասխանի առաջնորդի սուրբ ուխտին Մարմաշինոյ Սոսթինէսի: 

Զաստուածապատիւ հօրդ հարանց եւ ամենայն սրբազանիցդ դասու խաչակրօնից եւ 

ճգնազգեաց անձնացելոց եղբարցդ իմացեալ յառաքելոյս հրեշտակէ ծանեայ զողջոյն, զի տակաւին 

կենդանի էք: Յայսմ ծանեայ զաստուածային մատակարարութիւն նախախնամութեան եւ 



48 

 

վերակացութեան յաստուածուստ պահպանական ձերդ միեղէն եւ համակրօն մաքուր եւ 

աստուածահաճոյ վարուց եւ հաւատոյ յուսացելոցն անսուտ խոստմանցն Աստուծոյ երանելեաց 

ծնողաց մերոց: 

Քանզի ոչ միայն սքանչանս է այս, այլ եւ սքանչելեաց մակաւասար եւ զարմանց գերահրաշ. 

քանզի արտաքուստ մարտ եւ մերձակայից հանդէս եւ յայլազանց եւ յայլանդակաց արշաւանս: Որ 

եւ ոչ այսպիսի տիւռռենացի դուժք եւ ոչ խուժք սկիւթացի եւ յոմանց յարուցեալք եւ յուզեալք եւ 

յոմանց զեկուցեալք, մանաւանդ եթէ մատնեալ խաչի, եւ յոմանց նախանձեալ եւ քսութեամբք 

ծնեալ. եւ այլ ոչ միոյ կամ երկից կամ երից, այլ թուի ինձ, եթէ անթիւս հատանի, որք 

իմաստութեամբ եւ աւագ աչօք պարառաբար հայեսցին. բայց զօրութիւնն Աստուծոյ ոչ դանդաղի 

պարսպել, եւ յոյսն կենդանի կերտացողացն զդա եւ աղօթք կենդանի վկայիցն եւ աստուածազգեաց 

արանցն կրօնաւորաց եւ հանապազօր խաչակցելոց ընդ Յիսուսի միշտ առաջի Աստուծոյ լինելով, 

ոչ թողացուցանեն քակտել զցանկ կրօնից դորա եւ զուխտ աստուածեղէն միաբանութեան ձերոյ. 

քանզի թէպէտեւ գայթակղեսջիք, ոչ իսպառ կործանեսջիք. քանզի գայթագղիլն ոչ ըստ օրինաց եւ 

ոչ ըստ ձեզդ, այլ ըստ մեզ. քանզի գայթագղի Իսրայէլ, ուրեմն Աքաաբ, այլ ոչ Եղիա, եւ Մանասէ, 

այլ ոչ Եսայիաս, եւ որք միանգամ այսմ հետեւին, եւ որք նախ քան զայսոսիկ: Քանզի լռեմ այժմ 

զվատացն վատթարութիւն եւ զվերջութիւն յայտնի կացուցանել եւ չարեացն եւ զքաջացն 

զառաքինութիւնս ճառել. քանզի բոլորին բաւական էք եւ ամենայն աստուածեղէն պատգամացն 

տեսանօղ եւ յարդարօղ: 

Բայց թուի ինձ եթէ քոյդ արիութիւն եւ զօրութիւն ոչ միայն ի քէն է եւ ըստ յօժարութեանդ քո 

կամ ըստ առաքինութեան կամ ըստ մրցանաց եւ հանճարոյ, այլ ըստ զօրութեանն Աստուծոյ, որ 

այսպիսի հանդիսական եւ խռովութեան ժամանակի պատրաստեաց զքեզ իբրու 

ճակատամարտիկ իմն, միամարտ եւ աննահանջ արիութեամբ դիմակայեալ, անտանելի եւ 

անժուժելի խազմարարաց ներքուստ եւ արտաքուստ: 

Քեզ ոչ եթէ փոխարէնս ըստ մարմնոյ պարտ է հատուցանել, որ եւ ոչ ըստ մարմնոյ երբէք 

միտեցեր, այլ եւ ի վերայ քո աղօթս առնել ոչ դանդաղիմք եւ յաստուածուստ պահպանական քեզ 

հայցել օգնութիւն եւ շնորհս: Քանզի զառ ձեռին քո ոչ ընկալաք այժմ ասել` ուլ յուղւոջ 

աւազակաբար խուճապեալ զդոսա հատուածոյ ինչ ի բնաբանականէն, եւ այս ոչ սակաւ եղեւ մեզ 

տրտմութիւն. նաեւ ոչ իսկ ծանուցեալ էր մեր զմերոցդ թուղթ եւ բան: 

Եւ յայսմանէ տառապանօք եւ տարակուսութեամբ կիսակենդան համարեա' զմեզ եւ գրէ եթէ ի 

կենցաղումս իբրու անկենցաղ եւ յոյժ տկարացեալ ի վերայ բազմազան աղէտիս. քանզի 

զարմանամ ընդ այսպիսի ատելութեան արմատացեալ եւ աճեցեալ, զի թէ զարտալածելն իմ պարտ 

վարկանի եւ զտառապանօք տարապարտ շրջեցուցանել յաղագս իրի ինչ սովորական, որպէս եղեւ 

իսկ, զի՞նչ այժմ ատելութիւն եւ հակառակութիւն եւ մեքենայ, եւ մոռացմունս եւ պարսաւանս 

կարկատել բազում ջանիւ եւ փութով, զոր Տեառն միայն է տեսանել: 

Զոր գրով այժմ ոչ պարտ վարկայ երկարել քումդ ամենիմաստ տեսութեան, սակայն բանիւք եւ 

կենդանի ձայնիւ փոքր ի շատէ ինչ զհանգամանս եղելոյ գործառնութեան մերոյ ծանուցի, որ ի քէնդ 

առաքեցաւ առ մեզ: Եւ զայդոսիկ փոյթ անձին կալեալ արասցես վաղվաղակի առանց 

յապաղանաց: 

Այլ ի ժամանակիս խռովութենէ եւ ի ճանապարհիդ աւերմանէ ոչինչ առաքեցի քեզ այժմ, բայց 

սակաւ մի ձիր ինչ, զորոց անուանս իմով ձեռամբ նկատեալ ընթերցցիս, եւ այնքան պահանջեսցես 

ի բերողէդ. եւ աղօթս մեզ առնել յայտնապէս ամենեքումբք եւ ի ծածուկ առանձին մի' դադաղեսցիս, 

ողջ լե'ր: 
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ԽԴ. 
Առ հայր Սոսթինէս յաղագս ոսկի մատանւոյն: 

Աւադիկ առաքեմ աւետաբերական տառ, տրամակայեալ յինքեան յոքնաբեղունն 

քարգոնական կնիք յազնուականէն Արաբացւոց, յապարանէն արքունի, պերճ եւ պաճոյճ 

մակագրեալ, տարակայացեալ եւ ստորագրեալ կայծանիշ ատրորական կարմրակերտ մելանաւն 

գիծ թագաւորական, անթառամի եւ անթորելի երբէք: 

Զոր եւ սակս տրամախոհականին տարացոյց զնա վարկան կայլակացելոցն աղբերացեալ, որ 

ի տէրունեան կողէն. զի իբրու նա զգիր դատապարտական պարտապանին հօրն առաջին լուաց 

ջրովն, եւ գրեաց արեամբն ի դպրութիւն կենաց: 

Զայս առեալ տրամախոհականացն ի սինկլիտոսին վարկան արքայի գրել, զոր առաքեաց 

սուրբն այն եւ բարերարն Կոստանդիանոս արքայ, Մաւնաւմախն անուանեալ, այսինքն 

միամարտիկ, ուխտիդ սուրբ եւ մայրաքաղաքիդ Մարմաշինոյ, քեզ սրբոյդ Սոսթէնէսի, արի եւ 

առաքինասէր առն, յոյժ զօրաւոր բանս հանդերձ կնքովն ոսկեղինաւ ի հրամանէն աստուածեղէն 

զօրութեան: 

Փա¯ռք պատիւ զօրութիւն Ամենակալին խնամողին տնօրինողին, որ ոչն առիկայծեալ շիջոյց 

զլապտերն հաւատոյ: Բայց ոչ զայսոսիկ միայն, այլ եւ վէստ եւ պատրիկ եւ պռտաւսպաթար ոսկի 

մատանի, հինգ իշխանութեանս փառս առաքեաց եղբարցս իմ. այլ զայս արար միեւնոյն հոգի ի 

ձեռն բարեփառ առնս ռեքտաւռիս եւ իմոյ ծառայի Քրիստոսի Աստուծոյ: 

Գոհանամք զՏեառնէ, զի ոչ արար ամօթալի զծառայս Գրիգոր յերանելեաց իմոց ծնողացդ. 

գոհանամ զԱստուծոյ, փառաւորեմ, երկրպագեմ, օրհնեմ յաւիտեան, զի այց արար ծառայի իւր: Եւ 

ես կամիմ չոգալ առ սուրբն արքայ. ահա' ժամանակ աղօթից խորհրդական. Առ քեզ Տէ'ր 

համբարձի, եւ զՏէր հովուեսցէ: 

Յորժամ հասցէ նամակդ արա' սէր սրբոցդ եւ ժամ երանելեացդ, եւ գրեա' զայս ընդ ամենայն 

մայրաքաղաքս սրբոց եւ զգիր իմ առաքեա' առ ամենեսեան, եւ արձակեա' եղբարս կամ եկեսցես 

դու եւ տարցիս զոսկի մատանիս. զի ես մինչեւ ցութօրէս կատարի, ոչ կամիմ յառաջել. ողջ լե'ր: 

 

ԽԵ. 
Առ աշակերտս իւր Բարսեղ եւ Եղիսէ յաղագս խնդրոյ գրոցն Արիստոտէլի: 

Թէպէտեւ զնախուստ զնուիրականն նիրհեալ տիրական պատուասիրութեան առ ի ձէնջ, 

սակայն իմ զամենայն արտակացութիւն եւ արտալածութիւն հանդերձ տարաբնակութեամբս 

ստանձնեալ պարտ վարկանիմ տիրապէս կրել ինձ յամենայնէ արտակացեալ. այլ ի ձէնջ միայն 

այս հայցելի է ինձ, զի փոխանիդ Աստուծոյ եւ սուրբ եւ անշարժ վիմիդ ամենարի ծառայիցէք իբրեւ 

Աստուծոյ, զի մի' յանէծս անկցիք, որ սնոյցն զձեզ, եւ զամօթ կրիցէք յոգունց ի կեանս ձեր եւ զկնի 

կենաց յերանելի յեղբօրէն ձերմէ: 

Արդ լուայ եթէ Աստուծոյ փոխանդ մեր տուեալ է ձեզ Արիստոտէլ. կամիմք եթէ առաքէք դա 

մեզ. քանզի նախ պարտ է զքերականութիւնն հանդերձ թարգմանութեամբն ուսանել տիրապէս 

մակստացականութեամբ, եւ զկնի այսր զհռետորականն երիւք հանդիսիւք անսխալ 

տրոհութեամբ, եւ ապա զսահմանացն պարունակել, եւ պղատոնական եւ արիստոտէլական, եւ 

դարձեալ պիւթագորական կարակնակերտութեանն բացորոշմանց եւ դատողութեանց. նախուստ 

քան զայսոսիկ կրթեցելովք նեկուռ վերծանութեամբ զհին եւ զնոր կտակարանս, եւ 

առասպելավարժութիւնս ի բազում եւ զանազան տեղիս զեղեալ զորքանութեամբ արտայայտել 

հաւանիմք, եւ ի խոյզ ելանել ջերմագոյն եւ քաջողջական խոհականութեամբ եւ տրամաբանական 

հատուածոց հոմերական եւ պղատոնական նախասականին եւ այլոցն բոլոր արհեստից եւ 
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մատենից: Զի յամենայնի իմաստասէրն խոստովան լիցի զգիտութիւն եւ ուրացեալ զանգիտութիւն 

մանաւանդ ըստ կարողութեան քառիցն արհեստից` թուական, երաժշտական, երկրաչափական, 

աստեղաբաշխական: Այսոցիկ հետեւել բաւական է այս իսկ, եթէ Արիստոտէլի հաւաքմունքդ այն 

է, որ ասացեալն է յաղագս երկնային մարմնոյն եւ գնդատեսութեան երկրի կամ յաղագս 

օրինադրութեան կենցաղոյս, յորս յիշատակէ եւ զորականութեանցն քակտումն եւ զախտիցն 

բաժանմունս, զոր անուանեն խորհրդական, առաքեա' այսր զդա: 

Ապþեթէ միայն Պորփիւռի առասութիւնքն իցէ բացորոշեալ ի խնդրոյ Քռիսաւորին հնգից 

ստորոգութեանցն, որք են այսոքիկ` սեռ, տեսակ, տարբերութիւն, յատուկ եւ պատահումն կամ եթէ 

ութիցն, որք են դիտաւորութիւնն, պիտանացուն, պատճառն, մակագրութեան կարգն, 

վարդապետական յեղանակն թէ առ ի՞նչ մասն, տարբերումն կամ զիւրն Ստագիրացւոյն 

գոյացութիւն, որակ, քանակ, եւ առ ի'նչ ո'ւր, ե'րբ, կալ, ունել, առնել, կրել, այսոքիկ ոչ են մեզ ըղձալի 

ի հեռաստանէ զայսպէս խնդրել: Քանզի տրամադրութիւնքս այս վաղ ուրեմն պատահեաց մեզ 

մինչ տակաւին պատանեակ եղելոյ: 

Իսկ եթէ որչափ ջան եղեալ ոչ խոնջանս վարկանել սակս տառփելոյն յաւէտ այսպիսի 

ժողովմանց, որոյ տեղեակ էք դուք ի պարսկականէ անաի եւ յԻսմայէլացւոցն, եւ այժմ Յունաց 

անդանդաղ քառիցն արհեստից հետեւաբար մասին ինչ տեղեակ լինել: Քանզի յայսոսիկ կրթեալ 

զմեզ վեհագոյն վարկանէի անկողոպտելի եւ անծայրագոյն ստանձնել քան զամենայն ինչ որ ի 

կենցաղումս ազնուագոյն: 

Իսկ եթէ զայսոսիկ խոկասցիս, մինչ տակաւին ոռոգացեալ ես եւ զներտս տրամիքս խոկաս 

կակղացուցանել, յերիսս այս օգտեսցիս պատուասիրեալ զբաղեալ ի բարեաց հեզատեսակ 

առաքինագոյն մակացութեամբք, զերծեալ յեռամանակ տապոյ անաշխատաբար այսոքիկ լինեն 

քեզ. քանզի եւ սկզբանն իսկ ամենագերագոյն եւ տենչալի տեսական փաստականին իւրոյ 

յորդորմանէ յայսոսիկ վարեցելոյ գեղեցիկ իմն մոլորութիւն եւ ողջախոհ մտածութիւնս գրէ. եւ նախ 

քան զայսոսիկ միով մատամբ ճաշակելոցն այսու պատահեալ է ամենայն կենցաղականացս 

բարեաւ մնալ ասացեալքն: 

Իսկ եթէ կրթեալ էր քո յայսմ ստադին մրցանակի եւ վերծանեալ զյոգնախումբ հոյլս 

հանդիսացելոցն զայսոսիկ եւ զպարկեշտութիւն նոցա եւ զառաքինատեսակ եւ զնորագոյն 

բանաստեղծութիւնսն եւ զկատարմունսն, ոչ միայն ըղձալի լինէր քեզ, այլ եւ զբոլորս ախտական 

եւ յածողական խնդրոյն արտաքոյ մղեալ զքեզ զկնի իւր ձգէ, զի ամենեւիմբ աշխատաբար ախտիցն 

է արտալածիչ: 

Այլ որ զդիտողական ստացեալ է յանձին զպատկանութիւն քահանայական դասու, 

հարկաւորաբար պատկառեցուցանէ զմեզս գրել առ փոխանգ Քրիստոսի, որ զայսպիսի 

իրողութիւնս ոչ հոգ ածեալ. քանզի զամենայն ինչ աւագ աչօք տեսանեմ, որ փոխանդ է Յիսուսի եւ 

առաջնորդ հոգւոյ փրկութեան: Ողջ լե'ր: 

 

ԽԶ. 
Առ աշակերտ իւր Եղիսէ, եպիսկոպոս Սեբաստիոյ: 

Լսեմ զքէն, մանուկ դու, եթէ գառնդ ելով, այժմ հովիւ զքեզ կացուցին երից հարցափորձութեամբ 

խոստովանեալք, եւ այն զկատարեալն սէր եւ զառ ի Հօրէն ուսեալ դաւանութեանն սկիզբն. եւ ապա 

զպահպանականն ընկալար իշխանութիւն եւ այն զծայրագոյնն բոլորից հօտի. վստահացեալ 

ուրեմն աստուածպետականին Յիսուսի նմանօղդ զփչումն յանտիական տիսդ մատաղ ելոյ, զմտաւ 

ածեր զԵրեմիաս, եւ զԴանիէլն, զՍողոմոն եւ զիւրն հայր ի վերջին ծնելոցն մինչ օծանիւր, 

զՅովհաննէս եւ զԱռիստակէսն: 
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Այսոքիկ ի հովուաց մեզ իմաստասիրեսցի տարացոյց, ի մարտիրոսացն նախավկայ եւ 

առաջինն սարկաւագաց Ստեփաննոս, եւ ի մարտիրոսաց Կիւրակոս: Այլ ինձ յոյժ երկիւղալից եւ 

տրտմական հանդէս հանդերձ ցնծութեամբ, զի մեծագունի հասեր հանդիսի եւ մրցանաց մարտի 

եւ աշխոյժ ժամանակի բնութեան եւ տկարացելոցն ի հաւատս: 

Եւ զի՞նչ ոք առ այս քեզ խրատական կամ զգուշացուցանօղ հաւանեսցի ստեղծանել բան. կամ 

թե ո՞ արդեօք օգնականութեան քեզ հաւանեսցի կամ զգաստացուցանէ կամ մխիթարեսցէ: Քանզի 

մշտայոյզ այժմ զծովու կենցաղոյս տեսանեմ յածեալ զբնութիւն եւ զալեաց ի վեր ծառացելոց 

ընթացք եւ զկոհակացն պղտորեալ բարձրութիւն: Եւ ո՞ ոք նաւապետ մանաւանդ եթէ 

նաւահանգիստ. վասն զի ժամանակս եւ նշանակութիւն եւ ամենայն աստուածեղէն պատգամս 

զարձակումն որդւոյն կորստեան մեզ յայտնէ: Վասն որոյ ցամաքեալ է սէր եւ բազմացեալ 

անօրէնութիւն, այլ ընտրեալքն սպասեն, վասն զի սակս այնորիկ կարճեալ է զաւուրսն: 

Արդ լե'ր յընտրելոցն, զի յիւրաքանչիւր դարս այսոքիկ ոչ նուազին: Լե'ր Աբէլ, եւ մի' 

զպատասխանին առ ձեռն զԿայէնին ուսցիս ոչ եղեալ պահապան: Որդի ես Նոյի ապրեցուցեալ եւ 

ի չարին ժամանակի ոչ ծնեալ. մի' ծիծաղեսցիս ի վերայ հօրն: Լե'ր Իսահակ եւ մինչեւ ի զենումն 

մի' հարցաներ զպատարագէն, հեղգացեալ կամ փախուցեալ: Լե'ր Յակովբ եւ մի' ընդ վայրենի որսս 

յածեալ վաճառեսցես ընդ ոսպան զշնորհս: Թէպէտեւ վաճառիս յեղբարց իբրեւ զՅովսէփ պատանի, 

մի' անողորմեսցիս վաճառողացն զքեզ եւ այն յԵգիպտոս: Եթէ Մովսէս եւ Ահարոն, մի' 

զհակառակելն` զմատակարարելն փութա': Լաւ համարեա' զպատուիրանսն պահել եւ մի' օտար 

հրով ծախեսցիս իբրեւ զԵղիազար: Լե'ր քաւիչ իբրեւ զՓենէհէս, թէպէտ եւ սրտմտօղ, զի անցցի 

բարկութիւն, եւ մի' հեղգ իբրեւ զորդիսն Հեղեայ, զի մի' տապանակն Տեառն ի գերութիւն մատնեսցի 

եւ դու ընդ նմին մեռցիս եւ այն ոչ գովեալ: Մերձ առ Երիքով երթիցես եւ եօթն անգամ զպարսպօքն 

շրջեսցիս սաղմոսելով, զի տապալեսցի առաջի ժողովրդեան քո: Զյորձանսն Յորդանանու ի վեր 

կարկառեսցես եւ զստորակայն յաղտաղտուկն առաքես ի ծով եւ անցցիս յերկիրն Աւետեաց: 

Մեռի'ր վասն Դաւթեայ ճշմարտութեանն ի Սաւուղայ, պապանձեա' սակայն խորհրդիւ, զի ծնցի 

քեզ Յովհաննէս: Մի' եղիցիս Կայիափայ, միմիայն զտասանորդելն փութասցի'ս, զհատավաճառսն 

ցրուեսջի'ր, զաղաւնավաճառսն ի բաց հա'ն, զատեա' զտուն Աստուծոյ, արա' խարազան չուանեայ: 

Յորժամ տացի քեզ վերծանութեան իշխանութիւն, զՀոգւոյն ընթերցցիս զօծումն: Յորժամ ընկալցիս 

զփչումն, ապա անցեալ բազմեսցիս: Մի' արծաթասէր, որ կորոյսն զՅուդայ, այլ մերկ իբրեւ 

զՅօհաննէս: Մի' ատօղ իբրու զԱնանիա, այլ իբրու զՊետրոս եւ իբրու զՅակոբոս անկցիս ի 

բարձանց եւ թափչօք մեռցիս. խաչեսցիս, եթէ հնար է, գլխþիվայր, զի հիւսիսդ յահեկին լիցի քեզ եւ 

դրախտն բացցի: Հե¯զ, երկայնամիտ, պարկեշտ, խոնարհ, եւ զորս միանգամ հայցէ ի քէն Պօղոս, 

զի ի քեզ Աստուած բնակեսցէ եւ իւր տաճարացուցեալ առաջնորդեսցէ քեզ եւ յամենայնի աջողիցէ, 

շինեալ ի վերայ վիմին, եւ մի' զփչումն նորա ի բաց հանցես, զի ի քեզ բնակեսցէ եւ դու ի նմա: Մի' 

զժամանակեանս տղմատիպ եւ անարգ եւ որ յաստուածային օրինացն օտարասցիս, այլ նոր 

բարութեամբ յարդարեալ: Լի'ց զականջս իմ ցնծութեամբ եւ լե'ր որդի լուսոյ եւ որդի տուընջեան, 

զի յամենայնի փառաւորեսցի անունն Աստուծոյ եւ ինքն պահպանեսցէ զքեզ եւ եղիցի օրհնեալ 

յաւիտեանս ամէն: 

 

ԽԷ. 
Առ Կիրակոս յոյն դպիր: 

Յաղթող վայելչական ճեմեալ պատահեմ քեզ, մարտուցեալ յայսմ գծի. տարակուսեալ 

տատանիմ, զբազում օտարոտի կասկածել, վարդապետելով ի մի ածել զօրէն վիմի լպրծուտ ոտից 

անհաստատելի եւ անկառչելի ղորկոտ գնացից անուղի, զօրութեամբ բազկի շարագրական 

բանաստեղծեալ բաժանեմ, զի կարօտասցիս անգիտաբար: Քանզի ճշմարտադատն իմ հատուած 
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գանձեալ դժուարին քննողի եւ անգիտելի. քանզի դեգերեալ շրջի տիրապէս խորհել. եւ ի վերայ 

հասանել ըստ իրեն ոչ կարէ յիրաւի, զի թագուցեալ ծածկի: 

Եւ այժմ հասաւ քեզ երկունք, բայց ոչ ծնցիս ճշմարիտ բամբասօղդ մեզ երբեմն երեւեալ: 

Հնազանդեա' սակաւ կատակերգական աշխարհօրէն, որպէս ասէ Հոմերոս, ի տաճարին ճշտելով 

վայելչաբանեալ նրբագոյն բանիւք: 

Այլ մեզ յայտնի եւ քեզ անյայտական, եւ կարծիս, եւ աներեւակ նորայն բանք. զօրութիւն իմ եւ 

լոյս երեւեալ, օգնութիւն ընկալեալ եւ Հոգւոյն, զստաբանութեան քո ծածկոյթ անարգեցից: 

Հռչակեալ աւետաւոր լինին պատճառաբանիդ երբէք թէ զթշուառութիւնն թողցես, ընձեռեցից 

յայտնի լուսաւոր բան եւ ի չափ ածից եւ թափեցից ի վերջին տգիտութենէ: 

 

ԽԸ. 
Առ Կիրակոս յոյն դպիր: 

Լուայ ի քէն ի մէջ բազմութեան ամբոխի իմաստնոց, անմտից առ առաջի մեր, յորժամ 

դատողութեան պարապեալ, տրամախոհէի հատանել վճիռ ի սերկեան աւուր, զի այսպէս հարցեալ 

զմեզ հաւանեցար ասել, եթէ ոչինչ է ինձ սքանչելի` իմացեալ ամենայն գոյացութիւնս միանգամայն 

բաղկացեալ ոչ երկնի եւ որ ի նմայն են ընթացք արեգական եւ լուսնի եւ կաճառք աստեղաց եւ 

ներգործութիւնս, որ ի նոցունց, եւ ոչ տարերք եւ ոչ ծով եւ ոչ երկիր եւ զորս այն բուսուցանէ, այլ 

միայն սքանչելի է ինձ մարդկայինս բնութեան ախոնդեանցն ներգործութիւն, եթէ զի՞արդ 

տկարագոյն նիւթն այն զյոքնաբեղուն ճաշակս իւր զօրէ արիւնացուցանել եւ բաշխել: 

Այսոքիկ էին քոյն ստորասացութիւն մանկական անտիութեան կամ անտեղեկութեան: Զոր 

մեր ի պատկառանաց պար առեալ բազմութեան ոչ կամեցաք զքեզ իբր անտեղեակ ի ճեմարանիս, 

զի տրտմեսցիս. քանզի այսպես Սիսալիոս երբեմն խրատեաց զմանկունս իւր, եթէ մի' ի 

կարծեցելոցն իմաստնոց հասեալ առ քեզ պատկառանս սակս ուսումնականին հասուսցես նմա ի 

պատճառս ծանուցանելոյ, որ ոչ ուղղապէս տրամախոհին ի միջոցի ճեմարանին, քանզի 

պատկառեալն կամ տրտմեալն ոչ երբէք կարողանայ ընդունել զվարդապետութեանն 

դատողութիւնն, այլ այսպէս հանցես զնաւ կարծեացն անտեղական կամ ի ձեռն գրոյ եւ կամ 

ուշեղագոյն եւ ներողագոյն բանիւ: Քանզի որ մակացութեան են հասեալ, պարտ է նոցա զբնութեան 

ենթակային հետեւել, իբրեւ զհիւսունս զփայտ ոչ բռնութեամբ եւ զօրութեամբ, այլ որպէս ինքեանք 

ունել տեղի մակացո'ւթեան: Այսպէս եւ ամենայն արհեստից որքան կարողութիւն է իրին, ընդ նմին 

եւ մատակարարութեանն յարդարումն: 

Եւ այժմ քանզի բանս առ ձեզ ոչ կամեցաւ ձգիլ յաճախագոյն տարացոյցս, քանզի այսքանեացս 

տեղեակ ես, այլ զի սակս ախոնդեանցն էր խնդիր խուզմանս: Եւ յիրաւի սքանչանս ոչ սակաւ քեզ 

եհաս, բայց միայն յայսմանէ, զի տակաւին խնդրես զտղայական եւ զխակագոյն խնդիրն. ո՞չ գիտես, 

եթէ երկին եւ որ ի նմա եւ երկիր եւ որ ի սմա, ամենեքեան տարացոյց զմիոյ մարդոյ նշանակէ: 

Քանզի ինքն պարառաբար զամենայն բերէ բաղկացութեան գոյացութիւնս, սեռաբար ի միոյ 

տեսակի յատուկն այն նշանակեալ երեւակայացուցանէ: 

Քանզի խելապատակն զերկնի ունի նշանակութիւն եւ զօրաւորագոյն. երակք, որ յուղղոյ 

անտի, զաստեղացն հնգից եւ խոհականութիւնն զնորայն մատակարարութեան ի բոլոր մարմինն. 

իսկ երկուց աչաց զարեգական եւ զլուսնի զընթացս. եւ զգայութեանցն կրկնակի եւ միակի զայլոց 

աստեղաց եւ զտարերց որպէս ի փչմանէ, երբեմն ի բերանոյ գոլորշի զԹեմանայն նշանակեալ, եւ 

ցրտայինսն զհիւսիսայինն. եւ ոսկերս զվիմաց, եւ ջիլս զարմատոց, եւ երակս զգետոց, եւ որովայն 

զծովու. իսկ մօրուս եւ հերս զմայրս, եւ մանրագոյն մազս մարմնոյն զբոյսս, եւ բոլորն մարմինն 

զհող, եւ փչումն զօդ, եւ ափրոդիտականն զջուր, իսկ սննդական ջերմութիւնն զհուր: 
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Եւ քանզի տարակուսանս քո միայն ախոնդեանցն էր, եթէ զիարդ զյոքնաբեղուն կերակուրսն 

զօրէ յեղափոխել յարիւն եւ կամ վտարական զօրութեամբն յիւրաքանչիւր անդամս ընդ նմին 

զօրութեան առաքել, եւ եթէ փանաք եւ վտիտ անդամն այն, ախոնդիքն, զիա՞րդ զայսպիսի 

ներգործութիւն տեւէ եւ տոկայ արան բեկել, յայսմ յոյժ մանկական եհաս քեզ տարախոհումն: Ո՞չ 

գիտես  եթէ Ստեղծիչն ոչ զնա վտիտ եւ փանաք եւ յոռին քան զայլսն ստեղծ: Թէպէտեւ 

իւրաքանչիւր ոք անդամ զիւրն արբանեկել հաւանեցաւ ներգործութիւն, այլ սա յոյժ զօրաւոր եւ 

քաջուշեղապէս  ունի զիւրն բաղկացութեան զօրութիւն, զի ի ջղաց զսա Ստեղծիչն ստեղծ 

պաստառակօք հասկահիւս լաստեալ բազմակին մանուածով եւ յոքնական եւ նրբագոյն երակօք 

շարապատեալ, իսկ բնութեամբ ցրտին զօրէն ծովու կամ անօթոյ խեցեղէն կամ այլոց 

գործարանաց, զի տեւել կարասցէ կենդանական եւ սննդական հրոյն եւ ջերմութեան արեանն 

լերդին եւ լեղւոյն: 

Եւ զայսոսիկ կարճառօտ հաւանիմ հատանել քեզ, զի եթէ կամեսցիս ի ծերութեանդ 

զմանկականն եւ այժմ ուսանել, ընթերցցիս զմատեանն երրորդ Գաղիանոսի ի չորրորդում տառի 

իւրում եպիդիմական տիմին տրամաբանութեան, որ ի սակս կազմութեան մարդոյ, եւ 

զՍիսալիոսին, որ յառաջնումն մատենի ի բաղկացութենէ սերմնառութեանն ցուցանէ յիւրումն 

յայտարարական մատենին, զոր ուղղախօսականն ասեն: 

Բայց եւ եթէ զբոլորիցն կամիցիս համառօտ գտանել, զի մի' յածաչու խոնջմամբ 

տարակուսեսցիս տարախոհական մտածութեամբ, աղէ¯, ա'ռ ընթերցի'ր ուշեղապէս յոքնակուռ 

վերծանութեամբ զԳրիգորին Նիւսեան ծայրագոյն մատեանս, զկազմութեանն ի զբնութեանն, եւ 

յայնմ գտցես բաւականապէս շատացեալ: Քանզի մեր ոչ է սովորութիւն գողաբար զայլոցն 

իմաստասիրութիւն խորթս մեզ ստեղծանել, բայց սուղ ինչ զտարախոհութեան քո անտեղութիւն 

յայտնեցից քեզ: 

Զիա՞րդ ընդ մերոյ մարդկային բնութեան զարմանաս ախոնդեացն արբանեկել, որ յոքնագոյն 

կերակրօք եւ նմանապէս մարմնոյ ճաշակեմք մարմին, երբեմն այլօք գործարանօք օգնեալք եւ 

հնարաւորութեամբ եւ մակացութեամբ եւ բժշկութեամբ եւ արհեստիւք եւ զգեստիւք, տամբք, 

խորանօք եւ սաղարթացեալ բուրաստանօք եւ ամենայն հնարաւորութեամբ հազիւ հազ զմարմինս 

մեր սուղ ինչ պահպանեմք. եւ որքան կարողութիւն է, իմաստութեամբ օգնեմք ախոնդեացս եւ որ 

այլն այսմ հետեւին: 

Իսկ ո՞ արդեօք ոչ առաւել սքանչասցի ընդ թռչնոց, եթէ զիա՞րդ ի միոյ հատէ անեղական եւ 

անյարմար պարսկական հաւն այն զբազմորակ փետուրս իւր ըստ իւրաքանչիւր մասին բերէ 

կենդանական, եւ որ այլ տեսակք թռչնոց, եւ յիւրաքանչիւր ամի յեղափոխեալ զփետրիկս իւրեանց 

նոր եւ չքնաղ ըստ կարգի շարամանեալ նորոգեն, եւ այն ոչ ի միում ժամանակի, զի մի' կնտացեալ 

սողասցեն դիւրահաս թշնամեացն. եւ այսոքիկ յոքնատեսակ եւ յանհատսն վարին եթէ 

մանրամասնաբար  

թեւախոջեսցիս: 

Այսպէս եւ շաղղակերք եւ գազանական հաւք եւ չորքոտանիք բոլոր ի միեղջիւրէ մինչեւ 

ցբնդեռն, եւ յարծուոյ մինչեւ ցճնճղուկ եւ ջղջիկան. եւ զայսոսիկ զամենեսեան ի ձեռն ախոնդեացն 

իմասցիս կերակրեալ եւ զկենդանութիւն կրեալ: 

Եւ արդ զի՞ ոչ սքանչանս կալաւ զքեզ սակս ճնճղկոյ եւ կամ այլոց տկարագունից հաւուց բայց 

միայն մարդոյս, եւ այն ախոնդեացն որ յինքեան ստանձնեալ բերէ զերկնի եւ զերկրի զօրութիւն 

մանաւանդ վասն որոյ ստեղծաւ իսկ: 

Իսկ եթէ զիա՞րդ կերակրէ զիւրաքանչիւր անդամս ըստ իւրաքանչիւր բնութեան եւ ձեւոյ. 

զիա՞րդ ի միում պարտիզի յոքնաբուն ծառս ի միոյ հողէ եւ ի ջրոյ կերակրէ, զիւրաքանչիւր պտուղս 

անշփոթ միմեանց եւ անյեղափոխ յառաջ բերէ բնութեանն զօրութիւն, այսպէս եւ զբոյսս եւ 

զամենայն արմտիս ի միում տեղւոջ: Քանզի մարմնոյս մեր նկարումն եւ կերպարանի տիպ եւ 
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անդամոցն բացորոշութիւն ի սերմնառութեանն սերմանի` իբրու ի պարտէզս ի միում տեղւոջ պար 

առեալ, եւ իւրաքանչիւր ոք զիւրն բերէ բնութիւն եւ ձեւ. եւ մերս թէպէտեւ միով մորթով պարառեալ 

է, սակայն ի սմա ունիմք ցրտինս եւ ջերմինս իբրեւ զլեարդ եւ զփայծաղն, եւ որ այլն բերէ 

զիւրաքանչիւր զօրութիւն, եւ միով արեամբ կերակրին: Քանզի իւրաքանչիւր ոք զիւր նմանապէս 

քարշողական զօրութեամբն խնդրէր, սոյնպէս եւ վտարական զօրութիւնն առաքէ: Բայց ոչ թէ այս 

միայն մեզ մարդկային սեռի պատահեալ է բնութեան, այլ ամենայն կենդանական սերի. եւ այս` 

այսքան: 

Բայց յայսպիսի տկարագոյն մտածութենէ կամիմ զքեզ ի բաց մղել. զի զայսոսիկ 

անկարգութեանն նախուստ ոչ կրթել քեզ ըստ կարգի ճեմարանին հասանէ, քանզի այժմ 

Սոկրատայ եւ Պղատոնի հաւանեալ է թեւակոխութեան: Զիա՞րդ այսմ ոչ էր տեղեակ, որ եւ ոչ 

յուսումնականին մի եւ մի բերելով նշանակութիւն սորա. եւ ոչ պատկառեցուցանէ զքեզ Պղատոն 

յասելն իւրումն. Աներկրաչափ ոք մի' ներամտեսցէ: Եւ որք ոչ զախոնդեացն զօրութիւնս իմանան, 

զիա՞րդ աստուածաբանութեան զինքեանս կարող կասկածեն գոլ: Եւ ահա' յիրաւի ուրեմն 

ասացեալն, եթէ որք ի բնաբանականէն յաստուածաբանականն ամբառնան, ըստ այնոցիկ 

հաւանիմք գոլ, որք յաղջամղջին տեղւոջ ելով եւ ի խաւարչտին այն ինչ յարեգակն հայել 

ձեռնարկեն, որք ի նոյն ժամուն կուրանան: 

Արդ այսպէս, որք յամենեւին մարմնականացս յանմարմինսն ձեռնարկեն մատչել, զոր 

առակելով քերդութիւնն վասն Ստոսի եւ Եփիալտոսի եւ զՈսայ ի վերայ Ոլոմպիոսի յօժարեցան 

դնել, եւ ի վերայ սորա զտերեւաշարժն Բիւղոն, որպէս զի երկին ճեմարան եղիցի: Որ նշանակէ ոչ 

այլ ինչ, եթէ իմաստասէրք գոլով կամեցան յամենեւիմբք նիւթականացն յաննիւթականսն 

ամբառնալ, այսինքն ի բնաբանականէն յաստուածաբանականն: 

Արդ զամենայն տրամախոհութիւն ի վերայ ուսումնականին իմանամք գոլ. վասն որոյ 

Պղատոն նորագունիցն աւանդէր զուսումնականն առ ի ընտանեցուցանել զանմարմին բնութիւնն: 

Վասն որոյ եւ Պիւթագորականքն ասեն եթէ յիրաւի լսի սա ուսումնական միայն, զի ի 

տրամախոհութեանն ունի զգոյութիւն, իսկ որ ուսանելն բնաւորեցաւ, տրամախոհութիւն միայն է, 

քանզի միտք պարզաբար ըմբռնումն գոյից է: Եւ արդ ուսեալք զայսոսիկ, զիա՞րդ զմէնջ ոմանք 

կասկածեն յիմաստնոց ձերոց իբրու թէ թարգմանեալք ի մէնջ, զիա՞րդ, հզօրագո՞յն ելով քան զմեզ: 

Ասեմք առ այնոսիկ, եթէ այսոքիկ ոչ իրաւացի տարակուսանս զտեղի կալցի առաջի մեր, քանզի 

թարգմանեալք ի Պտղոմէոսէ ոչ ի Յոյնս գտեալ էր զամենայն, որպէս եւ Յոյնք յԵբրայեցւոց եւ ի 

Քաղդէացւոց եւ յԵգիպտացւոց եւ յԵթովպացւոց. քանզի առ Յոյնս յուսումնականէն միայն յատուկ 

երաժշտականն բնաւորեցաւ եւ զայլսն յայլմանէ թարգմանեալ եւ ժողովեալ: 

Իսկ մերոցն արիական արանց եւ առաքինասէր իմաստնոցն թուի ինձ եթէ յոյժ յաղթօղ եղեալք 

ամենայն արհեստից եւ մակացութեանց, որ վեհ ինձ նոցա համարիմ ելոյ քան զյոքունցն 

շփոթաբանութեան ձերոց ելլենական կարծեցելոցն. նա'եւ այժմ ցուցանէ ի նոցունց դպրութենէ 

մերոյ փանաքութիւն առ ձերն վեհագոյն, յոր այժմ են կարծեցեալք: Բայց ե'կ դու. ո՞չ ահա' մարդ 

փոքր յաշխարհէ, եւ զերկիր երկին բնաւորեցաւ կոչել հրաշալին Պղատոն: Եւ արդ որպէս ունի 

սերմն իւրաքանչիւր անդամոց զբնութիւն եւ զզօրութիւն, այսպէս եւ կերակուրն յինքեան 

զամենայն անդամոցն զօրութիւն ունի եւ զնմանագոյնսն պատշաճեցուցանէ. քանզի զպարզն եւ 

զյստակն եւ զանաւսրագոյնն յուղիղն եւ ի սիրտն եւ ի լեարդն եւ յայլ անդամսն, եւ զդառնագոյն եւ 

զշիկորակ զջուրն լեղին եւ զմնացեալ մրուրն սեաւ թանձրագոյն փայծաղն, իսկ ջուրն ի 

փամփուշտն, եւ ամենեքեան սոքա ի միոյ իբրեւ ի կասկաջրէ, ի համաքամուածէն ընկալեալ մասն 

արեան ինչ ի լերդէն արիւնանայ, բայց եթէ ոչ օգնականութիւն լիցի ի լեղւոյն յաղիսն, ոչ 

զբացանցութիւնսն կարէ արտաքս հանել, եւ եթէ ոչ ի փայծաղնէն թթու եւ փոթոթ ինչ մասն 

յախոնդիքն ձգեսցէ, ոչ կարօտութիւնն երբէք կերակրոցն լիցի: 
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Եւ այս սակաւուք քեզ նշանակութիւն ի մէնջ, զի ծանիցիս, եթէ ի ձէնջ թարգմանեալ երբեմն, 

այժմ կարեւորաբար ուսուցաք քեզ, քանզի սովորութիւն է մեղուաց զփոշէտեսական ծաղիկ 

ժողովել եւ քաղցր եւ անարօր կերակուր մատուցանել. եւ այս այսքան: 

 

ԽԹ. 
Առ հայր Անանիա: 

Թէպէտեւ աստուածայինն Մովսէս զգուշանալ հրամայէ յիւրումն աստուածեղէն 

օրինադրութեանն` ոչ առնել ձեռագործս ոչ ըստ նմանութեան, որ ինչ յերկին ի վեր եւ յերկիր ի 

խոնարհ եւ ի ջուրս, շիջուցանել կամելով զհրդեհ կռապաշտութեանն մոլորութեան ի ձեռն ցօղոյն 

աստուածեղէն բանի, որ առ նոսա տեղայր, զի ծանօթ էր նոցա պաշտելն Եգիպտացւոց զՆիղոս 

գետ, եւ ի նմանէն պատուել զջուր եւ ի նա գոլ Փագրոս ձկան, զոր պաշտէին յԵգիպտոս, եւ 

կերպարան զանդրիս նորա կերտացուցանելով ի մէջ քաղաքին, զոհէին, եւ զՍարապիսն, զոր 

անձեռագործ կամեցան կոչել, եւ բազում վիպասանութեան արժանացուցեալ զնա, զոր գործեալ էր 

Բըրաքսիս պատկերագործ եւ կանգնեալ մերձ առ դղեկին, ուր հարճն վախճանեալ, զոր յոյժ 

տռփալին Պտլոմեանցն գոլով. զոր յոքնաբուն նիւթ ի վար առեալ ենթակայացուցանէր եւ 

բաղկացուցեալ եւս զԱպիսն, որոյ հասարակութեան անունդ կոչէ, այլ եւ զԱմնոսն հաւան 

եղջերօքն առնիպատկանեալ պաշտէին, որովք Նեքտանեբոս կիւսոյ պատրանս պատշաճէր 

մոլորութեանն եւ զուարակ եղջերօքն կիսագնդակ յարմարեալ ըստ լուսնական 

հմայահաւանութեան վարկանէին, եւ այլոց այսպիսւոց, պարսկականին զատրուշանսն եւ զհուր 

Հեփեստեաւ հանդերձ պատուեալ, կամ եթէ Պռոմիդեայ գողացեալ զնա, եւ զարեգակն պատուեալ 

իբրեւ զանսկիզբն եւ յԱստուծոյ ծնեալ, եւ զաստեղս Քաղդէացիք երկոտասան իբրեւ զօթեւան եւ 

զյեղափոխիչք արեգականն եւ տարերց, եւ զեւթն մոլորակսն իբրու պատճառ բարւոյ, չարի եւ 

միջակի եւ իշխանական իմն ունել նոցա բոլորից զօրութիւն եւ զԱստուծոյ խնամածութիւն մինչեւ 

յարեգակն եւ յաստեղս միայն. իսկ զԵլլենացւոց զբազմավէպ առասպելաբանութիւնս, որ յաղագս 

Կռօնեայ, Արամազդայ, Եռակլի, Դովնիսեայ, Ապողոնի, Աքիղայ, Դեմետռի, Աթենայ, Պոսիդոնի, 

Կեկրոփսայ, Մողպեայ, եւս եւ Բեղա, Արտեմա, եւ Արգողի սոցա կանայս որպէս Սելեմայն եւ 

զՌէայն ոմն արծագան առն կլուցեալ եւ ոմն շանթիւք սատակեալ իբրու զԱփռոդիտէս, որ ի 

փրփրոյ եւ յարենէ ծնեալ, եւ որք այսմ հետեւին: 

Զայսպիսեաց պատկեր դից զրաբանութեամբ մոլորեցելոց եւ գոդացելոց եւ յաստուածուստ 

օտարացելոց հրամայէր մեծն եւ աստուածատես այրն ոչ կոփել, քանզի վարժեալ էր ամենայն 

իմաստութեամբն Եգիպտացւոց, այսինքն ծանօթ գոլով ամենայն մոլորութեանց նոցա եւ ի նոցունց 

տեղեկացեալ զբոլոր աշխարհ ի յԱստուծոյ տարագիրն լինել եւ զþի խաւարի բնակելն: Այս է 

վարժելն Մովսէսի, զոր եցոյց նմա Աստուած եւ իբրու ծանեաւ, եթէ ամենեքեան խոտորեալ են, եւ 

ոչինչ գիտէր ելս իրացն լինել միայն, զի երկնչէր ի Տեառնէ, տրտմէր եւ հոգ ածէր եւ նախանձէր: 

Ապա երեւէր նմա աստուածեղէն բանն եւ ցուցանէր եւ օրէնսգէտ առնէր ի ճանապարհի, զոր ինքն 

հաճէր, եւ սակս այսր արգելոյր դրօշել պատկերս եւ նմանութիւնս յերկինս ի վեր եւ յերկիր ի 

խոնարհ եւ ի ջուրս, այլ ոչ զերախտիսն Աստուծոյ եւ զմատակարարութիւնսն հրամայէր մոռանալ, 

այլ մանաւանդ յաճախագոյնս բողոքէր հաստատել եւ նորոգել, եւ ինքն իսկ բանիւ Տեառն 

տապանակս եւ քաւութիւնս եւ սեղան եւ քերովբէս եւ խնկանոցս եւ աշտանակս եւ որ ինչ միանգամ 

կահք խորանինեւ զարդք եւ զգեստ քահանայիցն, եւ այնոքիկ խորհրդով եւ չափով ոչ առաւել կամ 

նուազ հրաման իւր, այլ ըստ քանակութեան եւ ըստ տրամախոհութեան իւրաքանչիւր ոք 

առկայանայր եւ մաքրիւր եւ օծանիւր եւ որոշիւր նիւթի համանոցունց եւ բնութիւնակիր 

բաղկացութեանց սեռին յատուկ ի բացէ նոցա լեալ. իբրեւ ի խաշանցն իսկ զոհիցն զանդամսն ոչ ի 

միմեանս շփոթեալ հաղորդեցուցանէր, իբրեւ զպանսն ի հացէն եւ ի ձեռն սոցա նշանս եւ 



56 

 

արուեստս ոչ պատկառի գրել յաստուածեղէն մատեանսն, քանզի արդար եւ ճշմարիտ եղեալքն 

էին. այլ զի ոչ Աբրահամ այսպիսի եդ օրէնս, յաւել Աստուած ի ձեռն Մովսէսի ծայրագոյն զաւետիսն 

կատարել եւ ոչ ոք ի Հրէիցն անհաւան եղեւ Մովսէսի, եթէ զայս ոչ Աբրահամ հրամայէ. զի չեւ էր 

Ղեւի տակաւին երեւեալ, բայց եւ ոչ Նոյ ի յորդւոցն մատուցանէր պատարագ, թէպէտեւ ընտրեալ 

իբրեւ զԱբրահամ, զի ոչ հրամայեցաւ յԱստուծոյ, եւ ոչ ոք ցԱբրահամ յանդգնեցաւ ասել, ընդէ՞ր 

ձեռնարկես ի պատանիդ, զոր ոչ հարքն քո, քանզի հրաման Տեառն էր: 

Թուի ինձ եթէ յաստուածային օրէնսդրութիւնն Մովսէսի ոչ ուրեք գտանեմք ապաշխարութեան 

շնորհս, սակայն ի մարգարէսն բազում անգամ, եւ ոչ տասնաղեաւ երգել հրամայէ, սակայն հոգին 

զԴաւիթ յորդորէ, ոչ եւ թագաւոր յօրէնսն, բայց օծ զնա Սամուէլ եւ այն ի Հոգւոյն Սրբոյ, ոչ տաճար, 

բայց շինէ Սողոմոն, եւ բնակեցաւ ի սմա Աստուած: Եւ որքա¯ն ի նմա բժշկութիւնք, նշանք եւ 

արուեստ. ոչ թէ զջուրն պաշտել հրամայէր, այլ նովաւ մաքրիլ. գիտեմ եւ լուսատու նմա գոլ. ոչ եթէ 

զտապանակն իբրու զփայտ փառաւորել, յորմէ հատեալ էր, այլ զատոյց զնա ընդունակ բանին 

Աստուծոյ, որով Երիքով տապալի եւ Յորդանան անդրադարձի, զդիսն խորտակէ: Գիտէ եւ 

ուսուցանել անբան եւ անմուղ կենդանեացն ուղղածել զինքն. ոչ եթէ զարիւնն, որով սրսկէր, կամ 

զովպայն, իբրեւ յաստուածուստ փրկութիւն, եւ որք այլն այսմ հետեւին զԱստուած պաշտել, այլ 

իբրեւ տնօրէնութեանն Աստուծոյ ի մեզ մատակարարութիւն: 

Արդ զկենդանաբոյսդէ բոյս կենդանի ելով ի դմա, որ երբեմն մեռեալն ի դմա եւ ի դմանէն 

կենդանացեալ ի ձեռն կենդանի գոլոյն, որ հրաժարեացն նախ արտալածեալ ի փախուստ, 

երկրորդին երկատելոյ միեղինակ միակին յերիցն կամեցեալ միշտ գոլ կենդանի, եւ ոչ երբէք 

հրաժարեցեալ իբրեւ զնախուստն, քանզի այն ի բազմաց միայն զգոյանալն ընկալեալ թէպէտ եւ 

միակ. իսկ այս թէպէտեւ միակ, սակայն եւ բազմացն գոյանալ ընկալաւ, ոչ շփոթելով, սակայն 

միակն միեղինեալ հանդերձ առեցելովն մահացեալ յաւէտ կենդանի եւ նոյն ինքն կենդանի ելով, 

զնոյն նախուստն ընկալաւ բաժակ մահացու, զի միակն ոչ զերկատութիւն յինքեան ստանձնեալ 

բերէ, զի պատճառ գոլ գծի ոչ տրամակայի ստորանգեալ ընդ թուով. բայց սա երբեմն միակ 

առատացեալ շարժմամբ եւ երկատութեամբ նոյն ինքն ի միակին բոլորեալ, քանզի մասունք ի 

բոլորին ելով, ոչ յատուկն յայտնի: 

Արդ որով եցոյց զսէրն իւր ի մեզ եւ յայտնեաց զփրկութիւն դովաւ ի մէջ երկրի, յորով վերայ 

ջնջեաց զձեռագիր մերոյ դատապարտութեան հրամանաւն իւրով, որով մերկեաց զիշխանութիւնս 

եւ զպետութիւնս եւ խայտառակեաց զայն, որ երբեմն խարբալեաց զմեզ, յորոյ վերայ եղեւ անէծք. 

զմերն ի բաց բառնալով, որով շիջոյցն զկարծեցեալքն աստուածք` այսինքն զլուսաւորսն, եւ 

բարձրաձայն գոչմամբն իւրով զվէմս պատառեալ եւ զերկիր շարժեաց, զդժոխս աւերեաց, 

զվարագոյր տաճարին պատառեաց, զմեռեալս յարոյց եւ ձեռս, որ զերկինս ստեղծ եւ զերկիր, ի 

վերայ դորա տարածեաց. զոր արժանի արար ի վերայ ուսոց իւրոց բառնալ, արժանի արասցուք եւ 

մեք ուրախութեամբ եւ հաւատովք, խորհրդածութեամբ, երկիւղիւ, դողութեամբ եւ սարսափմամբ 

միշտ ի խոնարհ երկիր պագանել եւ ըստ ասացելոյն որ նախ քան զայսոսիկ ի բաց դնել զամենայն 

ծանր եւ զմթացուցիչ խորհուրդս: Եւ եթէ ոչ պատկառէր  մեծն Դաւիթ խաղալ առաջի տապանակին 

եւ ոչ պատճառէր զոչ ընկալեալ հրաման ի Մովսիսէ այսպիսի, ո'վ մտացի', աղէ¯ զմտաւ ա'ծ եթէ 

զնշանս եւ զարուեստս, եթէ զպատճառս երախտեացն, որչափ առաւել պարտիմք զյիշատակ 

փրկութեանն մերոյ ոչ ընդ վայր հարկանել, այլ պարծանս մեր ըստ երանելւոյն Պօղոսի պերճ եւ 

պաճոյճ պատուասիրաբար զարդու յարմարել յուսով յայն, որ կենդանի է եւ անմեկնելի ի դմա 

դովա յիշել ի գութ ողորմութեանն, զի մի' ի մոռացումն անկեալ ապերախտ գտցուք: 

Այլ զկարմիրդ կերտացուցեալ կառափետղ իբրու ի դաստակէ արեան եւ ի հոսմանէ կողիցն 

ներկեալ ըստ իմում սովորաբար մտածութեան զյատուկն սիրել իբրեւ ծանօթ գոլ քեզ առաքեցի, 

յարմարեալ եւ ունելով ի միջակի քառանկեանդ զկայծն ծայրագոյն ատրորակ աղիւսանման,  զոր 

երբեմն ի լերինն տեսանէր բազմեալ զՏէր, ա'ռ ընկա'լ իբրու զխաչակից Յիսուսի եւ լե'ր Սիմոն կամ 
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Պետրոս եւ առաջի դորա առ այն, որ ստեղծն զդա եւ ելն ի դա, ի խորհրդական յաղօթս քո եւ յայլոց, 

որք ընդ մեզ միեղինաբար խաչակցեալ, յիշեսջի'ր զփրկութիւն քեզ ի Տեառնէ գտանել, ողջ լե'ր: 

 

Ծ. 
Առ Անանիա դարձեալ սակս ձմերայնոյ սաստկութեան: 

Զնախուստ բաղախոհութեան մերում թուի մեզ, եթէ զբոլոր պատահումն տարբերական 

տարրական ի ձեռն կածնական մակտառութեան բողոքեալ քեզ իբրեւ զստուգական լրտեսի ոչ 

դանդաղեցաք ազդել զկաճառական հանդիսի մակթորական ասրափառ տեղման նախահօրն եւ 

ծայրի առաջնոյ մերոյ ծայրացելոյ պատճառի նա'եւ մերոցն եւ մերականաց ածանցական 

բաղկացութեան: 

Զայսոսիկ գիտելով զնորայն անկումն եւ գօսութիւն եւ զանփառական փաղփումն եւ 

զանսաղարթական ճողոպրումն եւ կնտութիւն եւ ի հրաշափառագոյն հերաց շորթումն, որ երբեմն 

իբրեւ զհորանս այծեաց բիւրաբեղուն եւ յոգնորական մակստացականութեամբ, վասն որոյ 

փութացեալ ի հաւրական դովրացի մտանել մորթս եւ այսմ մակաւասար տրամախոհեալ 

երկորական մաշկից ի վտիտ եւ ի փանաք գազանական սերէ ստանձնեալ զանզարդութեանն զարդ 

եւ ծպտեալ ծակամուտ ծըւարեալ: 

Դարձեալ առ նոյն, յորմէ նախուստն ասացաք ծայրին ապաւինեալ, զոր նորա իբրեւ ետնեալ 

իւր հարազատական զտխրական պատահումն մրցանաց կոճոպման եւ զարշաւանս 

ասպատակացն եւ զկապտումն աժխոյժին եւ զկործանումն իւր եւ զանկումն ոչ պատճառէր, այլ ի 

ծոց իւր կրեալ դարձեալ մրցէր մարտական անկմամբն ըսդ գոռման գոռոզին, իսկ խրոխտն այն եւ 

խիզախօղն ոչ շատացեալ պարառաբար բանակեալ խնդրէ արտաքս քաղաքին զհարազատսն 

հանել, զի բնաւին անզարմ եւ անճետս թողցէ: Իսկ զայսպիսի տեսեալ աղէտս տարակուսանաց 

տատանման եւ զանիրաւաբար յարձակմունս արշաւանաց, ձեռնտու եւս լինի նախնւոյն մեր ծերի 

ծայրացելոյն, որ այժմ անկեալ ատրականն հոյլք պայազատ ի մնացելոց Պրիմեթէ իւրով 

մակակաճառ բնականագոյն բնութեամբն: 

Եւ այսպէս հասեալ խոկայր ի խորսն ծպտեալսն մնացուցանել, զոր իմացեալ գոռոզին, խոկայ 

խարդաւանօք եւ այժմ գաղտնի նետիւք խոցոտէ զգաղթեալսն ի գաղտնի եւ յանհնարինս մատնեալ 

զմեզ տարակուսանս այսպէս տատանէ եւ յանյուսալիս զմեզ կամեցեալ, իսկ մեր ոչ այլ ինչ գտեալ 

օգնականութիւն կեամք պարառաբար պաշարեալ: 

Իսկ ծայրացեալն մեր մակդասական հանդերձ զօրուն Պրիմիւթէ յուսացուցանէ զմեզ 

յայսպիսումն տատանական տեւել կենդանութիւն, ասելով գուցէ հազիւ հազ հասցէ պատասխանի 

թխտոյն Թեմանայ: Եւ այսպէս վստահացուցանէ զմեզ գոլ տաղմական զօրուն կանատի եւ 

արիփնու, որք պարածածկէին կարմրակերպ կերպասիւք եւ կանաչորակ զգեստիւ: 

Եւ արդ ակն ունիմք այսմ հասանել բախտի, բայց աբբա'յ, յորժամ լրտեսք զգուշացուցանեն եւ 

գէտք աղաղակեն, հաւատա' եւ մի' լիցիս անհաւատ: 

 

ԾԱ. 
ՅԱնանիա, գոլով յուղւոջ, երկուցեալ ի հոսանուտ հողմոյ յաւուրս ձմերայնոյ: 

Կամիմ յայսմ տախտակի կարճառօտ եւ համառօտ հատանել քեզ. քանզի սիրելի է քեզ միշտ 

ստորասութեամբ շատանալ եւ այն չափաւորական ըստ շարունակ քանակի ոչ հատմամբ, այլ ըստ 

տարորոշական յեղանակի եզրակացութիւն առնուլ: Ըստ ըղձման քո փափաքանաց տեսութեան 

մեզ տենչայիր. եւ ես ըղձանօք ուշ եդեալ յերկարագոյն ուղեգնացութենէ հասանել, իբրու նաւ ի 

ծփանաց ծառացեալ կոհակաց ալեաց ի նաւահանգիստ, յայդպիսիդ ժամանել, մինչ տակաւին 
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Աթենայ իւրովն հարսնացեալն զարդու պերճ եւ պաճոյճ սաղարթանայր բոլորն իւրածին 

յոգնաբեղուն շարակայացեալ զարմիւ, տայր մեզ աչալուրջ իմն եւ սխրալի օգնականութիւն, եւ 

ընդարձակագոյն դրունս յամենայնի չուպարել ընթացիւք: 

Ապա` մերձ առ Ծոփս յորջորջեալ յաշխարհ հուպ մերձ եղելոյ` հասանէ աժխոյժն 

խիզախմամբ իւրովն ճանջաճերմակ եւ սալասմբակն երիվարաւ մակաւասար մենամարտիկն այն 

եւ գոռոզն Պիսիդոն յայսպիսի հեծեալ. եւ ընդ ինքեան առեալ զքաջավազիկն երկնաչու եւ 

վրնջապապչեակ զքօշն քաղեան, աճապարեալ նահանջեաց զդէմ էառ. եւ Հեփեստոս ի փախուստ 

եղեալ հանդերձ Պռոմէդիւ: Բայց եւ կարծիս կասկածանաց եղեալ մեզ զգուշական 

բաղխոհութեամբ ի մերոց լրտեսաց, եթէ Կռօնոս զկնի դարանեալ հեծեալն յայծ եւ հօտ քաղին, 

անժամանակ իմն նախաբուրական պատահեաց մեզ: Յայսմանէ երկիւղեալ, իբրու զԲիւտիկացին 

այն Պիինքողոս, որ առ Պելոպանոսիւ զարհուրեալ յալեացն ծփմանց, բան կապեալ առ դիսն` ոչ 

երբէք ծովագնացութեամբ մակաշրջել փայտիւք: Ոչ հաւանիմ, ասէր, կարկատուն անօթիւք առ 

հզօրագոյն թագաւորս մտանել եւ ոչ վստահանամ երբէք ի սէր արքունի: Զայս դիւցազնական տաղ 

ստեղծեալ Պոռփիւռիփոնոս երգէր ի ճեմարանին Աքիւղեայ: 

Այսբար իմասցիս եւ զմեզ ոչ վստահանալ ի լեառնդ Կազեղայ. մանաւանդ եթէ ի գալն յայսպիսի 

աւուրս ձմերայնոյ եւ սրբազան կրօնաւորացդ ելանել յիւրաքանչիւր խրճիթէ սակս 

ասպնջականութեան մեզ, տքնեալ տրտմին. եւ այսու պատճառանօք խնդրեմք աղօթս հանդերձ 

թողութեամբ, ողջ լե'ր: 

Լու եղեւ մեզ ոմանց, եթէ Որփիս եհաս առ քեզ հանդերձ Ալիկատրացեաւն Եւնոմիոսիւ ընդ 

ինքեան ունելով զԱրիովն. բայց զարմանամ, եթէ զիա՞րդ ի Սիկիլիացւոց դարձեալ 

խաղաղութեամբ հասանէ, ոչ նախանձու ծովահեղձուկ ջրասուզեալ եւ ոչ կարօտացեալ 

ողորմութեան դլփնի, զոր ստանձնեալ արտաքս բերէր. եւ յԱթենա զանդրիսն այսպիսի առն ի 

տաճարին Ապողոնի կանգնեալ պարտ վարկանէին. եւ սակս երաժշտացն է բանս այնոցիկ, որք 

մերկ երգով զձկունսն խանծացուցանէին եւ զծառս կաղնիս, ուր եւ կամէին փոփոխէին, եւ որ այլ 

յաղագս սոցա առասպելաբանութիւնս, զոր մեք սակս Դանիէլի տարացոյց վարկաք: 

 

ԾԲ. 
Առ Անանիա հայրն Տիրուայ: 

Որդի Պարմենիդայ, համբակ գոլով եւ մինչդեռ տակաւին յանտիական խակութեանն ոչ 

յարբունս հասեալ, չքնաղագեղն այն յածեալ յասպարիսին Պեղղեայ Թեսաղացւոց, արծիւ սրաթեւ 

սլացեալ մագլօք իւր կարկառեալ զնա կամելով տանել յաշխարհն Արգիացւոց եւ ծովու 

պատահեալ անցից, ձկնորսաց բախեցուցեալ զնաւս վարչօքն. յորմէ բախմանէ ընդոստուցեալ 

խրտանայր արծիւն: Եւ զերծեալ մանկանն Պարմինիդեայ ստորանկեալ ի ծովն ընկղմէր եւ 

մակտառական պարփակեալ նաւորդացն մինչեւ պղպջակս արձակեալ ծովուն վերաբերիւր 

մանուկն: Իսկ նոցա զչքնաղագեղն այն եւ զհրաշատեսիլն ընկալեալ, մատուցանէին զնա 

տոռականին Արտեմիդեայ եւ ողոքեալ խնդրէին մնալ մանկանն կենդանի, զի մի' ըստ 

սովորութեան օտարասպանին այն խողխողեսցի: Եւ մարդասիրեալ բագնապետին, հրամայէր 

ապրեցուցանել ոչ միայն, այլ եւ շնորհս տալ նմա քահանայութեան: Եւ վարժեալ նորա ամենայն 

իմաստութեամբ, իսկ երաժշտականութեամբ առաւել ծայրագոյն: Զորմէ ասի պատուասիրել 

յԱրգիացւոցն եւ յամենայն տոռական լեռնայնոցն: Զորոյ եւ զպատկերն անդրի արարեալ ի պղնձոյ 

եւ օծեալ ոսկւով փող ի բերանն ունի եւ ծիրանի բեհեզ փողեալ ի ծայրս փողին: Զայսոսիկ 

նկարագրութեամբ զնա դրօշմել պարտ վարկան, որպէս երբեմն անուանեալ զայնոսիկ, որ 

նախուստ գրեցաք Պոռփիւռոփոնիս զսա սալպինփօնիս այսինքն քնարերգ: 
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Բայց այժմ տեսանեմք ոչ արծուոյ պատահեալ բախտի քեզ եւ ոչ տոռականին Արտեմիդեայ 

քոյն վանուց, որ զայսպիսի համբակ ստորանկեալ ընդունէր ձիր: Այսոքիկ բանք առակականք 

իմաստասիրեալ ի մէնջ հռետորական յաղագս երաժշտիդ Դանիէլի ի Գրիգորէ գրեալ առ Անանիա: 

 

ԾԳ. 
Առ երաժիշտն Դանիէլ: 

Զմտաւ ածի զՊորփիւռիփոնոս, զորմէ յիշատակեալ մեր յեռանդեանն տրամաբանութեանն, եւ 

գիտեմք, զի տարակուսանս իմն սակաւ առաջի ձեր սփռեցաւ, զի կաշկանդեալ կշկռուտ եւ 

ընդելուզեալ հիւսակս ատտիկեցի տիմիական յիմումն եպիդիմիական մակամտածութենէ, զոր 

այժմ պարտ վարկանիմ վերլուծական բացատրութեամբ զքո խոհեմութիւնն երեւակայացուցանել: 

Պոռփիւռիփոնոսն ի Պելովպէ հանդիսացեալ ընդ հաւս ի գարնանային յեղանակին փողէր եւ 

ի փողսն սրնգէր, իսկ լեզուովն ճռուողէր յոգնաբեղուն բաղդատական տրոհմամբ 

զիւրաքանչիւրոյն յատուկ ըստ տեսակի: Զսա ասեն եռասեռեան եւ բազմայատուկ եւ 

անհատական: Եռասեռեան իբրու զմարդ բանական եւ զձայնս հաւուց բարբառեալ ըստ 

իւրաքանչիւր սեռի. նաեւ պատկանեալ քատակէր իւրաքանչիւրոցն ձայն ըստ տեսակի յատուկ: 

Սակս սորա ասի, եթէ Պոռփիւռիփոնոս երբեմն երթեալ յԱրգիացիսն, զտաղն Որփեայ զառաջինն 

սկսեալ, մերկ երգով ձեղուն յարկին պատառէր եւ ոստք սեանն ծաղկեալ բողբոջէին եւ զհաւս ի 

վերայ կացեալ տեսանէին Արգիացիքն. իսկ Ապողինար նախանձեալ, զի ոչ գոյր ի տաճարի նորա 

այսպիսի, քանզի սա էր բախտի Եռակլի պատահումն, օրհաս մահու հասուցանէր ի տաճարին եւ 

ընդարմացուցեալ զՊոռփիւռիփոնոս: Զոր լու եղեալ Եռակլի յազդմանէ Դիոնիսի, զի քաջ նա 

սիրէր, յարուցանէ զՊոռփիւռիփոնոսն եւ ի վերայ աստուածային սեանցն կացուցանէր: Զոր եւ ի 

դիսն Պելոպոնացւոցն կենդանագրեն, իսկ յԱրգիացիսն եւ ի Պառնասոս անդրիս կազմեալ 

պաշտեցին: Այս ինչ ի մէնջ քեզ բան հռետորական: 

 

ԾԴ. 
Առ Դանիէլ յաղագս քնոյ: 

Մի' ոք զմեզ աղարտել նախատանս կասկածել վարկցի կարկատել ի վերայ մեր սակս 

նորագոյն լսել մեզ կամ ասել ինչ, քան զþի ճեմարանին Սոկրատային այսոքիկ սովորութիւնք եւ 

կրթութիւնք մանկանցն հռետորական: 

Ասեն զՊռոկլէս ոմն Պոմպիոսեան, քանզի այս երրորդ եղբայր նորա մարտուցեալ ընդ 

Աւդիսեայ սպասէր  նմա որպէս Պարէս Դիմիդեայ. զի գաղտնի մահու օրհաս հասուսցէ նմա. եւ 

այսպէս միշտ ախտանայր առ նա եւ իբրու պատշաճ ժամանակի գտտնէր զնա միայն ի գիշերի: 

Աղդ ի ծառայէ իւրմէ լինէր Պռոկլեայ իբրու թէ Աւդէս ննջէ միայն մերձ առ վիմովն Մաւդիկայ: Ոչ 

եղեւ հնար զարթուցանել զՊռոկլէս, քանզի նախագուշական լեալ այս Եռակլեայ եւ բողոքեալ ի 

Դիոնիսեայ, զի ծանրացուսցէ զՊռոկլէս: Եւ յարուցեալ Պռոկլէս, ուխտ եդեալ առ դիսն` ոչ երբէք 

ննջել եւ ոչ ի Դիոնիսեայ առնուլ ճաշակ: Եւ յայսմանէ կրէր զկարեացն կիրս ոչ սակաւ: Եւ քանզի 

տառապէր, հնար հաւանէր խնդրել, եւ ուսեալ ի Կլէանթեայ ակն գայլոյ ճաշակել եւ զնոյնն ի վերայ 

ճակատին կառուցանել ի ձեռն ծաղկահոտ մոմոյ, զի մի' երբէք ննջեսցէ: Եւ խնդրեալ զայս Պռոկլէս 

ի Տիւռռենացի ատնէ, որ էր յոյժ քաջաղեղն յորսս. իսկ նորա ջան եդեալ, զի հարցէ գայլ սակս 

խնդրոյն Պռոկլեայ: Եւ ծանուցեալ Աւդիսեայ, աղաչեալ զաղեղնաւորն եւ հաւանեցուցեալ ի ձեռն 

արծաթոյ, զի փոխանակ ակին գայլոյ ակն արջոյ տացի նմա: Եւ յարմարեալ ընդ այն եւս ակն խիժ 

պտոյ որթ զորակնէ, տայր Պռոկլեայ: Իսկ նորա զիղձ փափագման տենչանացն ի ձեռն առեալ, 
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հրճուէր անպայման եւ իբրու ճաշակեալ թմբրէր ընդարմացեալ, երկակի հակառակացն 

հանդիպեալ, որով հակամիտէր. եւ այս բազմաժամանակեայ եհաս նմա պատահումն: 

Իսկ ոմն մերձ առ Դաբաւանդն կոչեցեալ լեառն, Ռոստոմն կոչեցեալ Սաճիկ, երիվար նմա 

ունել ասի Ռաշ այսինքն աշխէն. եւ զի քնոյ էր Ռոստոմն այն, սպասէր նմա մահու Դիւղեղն. եւ զի 

ոչ երբէք ննջէր Դիւղեղն այն, զգուշութիւն եղեալ Ռոստոմեայ, զոր նայն խոկայր. իսկ Ռոստոմն 

բողոքեալ երիվարին Ռաշին զգուշանալ. եւ նա միշտ ոչ ննջէր. եւ ի միում գիշերի հասանէ ի վերայ 

նորա Դիւղեղն. զտանէ զնա արբեալ. եւ իմացեալ զայս Ռաշին, դաբր հատեալ վրնջէր, մինչ 

զարթուցանէր զՌոստոմ, եւ այսպէս ապրեցուցանէր: Եւ երբեմն ննջեալ քնուն Ռոստոմ ի վերայ 

հասեալ պատահմամբ Սպանդիարն անուանեալ, սպառնայր զԴաբաւանդ ի վերայ նորա հոլովել: 

Զոր զարթուցեալ ռստագէսն այն սոթահերն այսինքն շարժեալ զվարսն իբրու երբեմն Կռօնոս 

յակնարկելն զՈղոմպիոս եւ ի ծայրս կօշկին արտակիտեալ ի վերջ նահանջէր: 

Այս յաղագս քնոյ քեզ սակաւուք իմաստասիրեալ: 

 

ԾԵ. 
Առ վարդապետն Գէորգ սակս խնդրոյ մեկնութեան մարգարէին Երեմիայի: 

Միշտ տռփումն փափագման ըղձման իմոյ ոչ թողու յագել պատուիրանօքն Աստուծոյ, վասն 

զի լոյս են եւ ոչ իբրու զգալի լոյս, մանաւանդ որ կրէ զկնի իւր զստուերն, կամ եթէ ի հոլովս իւր 

շրջաբերութեան երբեմն հեռանայ եւ երբեմն խոնարհի եւ յաղթահարեալ տայ միջոց եւ տեղի 

տունջեան իսկ նսեմացուցանել զմեզ: Վասն որոյ պատուիրանի Տեառն միշտ եւ ցանկ զյաւէտն եւ 

զմշտնջենաւորն յինքեան կրէ շարաբարձեալ զվսեմականն եւ զվճիտ լուսափայլութեանն 

ներգործութիւն, վասն որոյ անբիծս եւ ղամբարափայլս զառ ի յինքեան մերձեցեալսն 

պայծառացուցանէ: 

Զայսոսիկ եւ այլուր զմեզ խրատէ աստուածայինս այր խոկալ յօրէնս Տեառն ի տուէ եւ ի գիշերի. 

հաստատագոյնս զառ ի յինքենէ վարդապետութեան տրամախոհութիւն կամ մակացուս զմեզ 

առնել սեւեռագոյն տիրապէս խոստմանն, զի ստուգապէս զմիացականն եզրակացութեան 

ծայրութիւն հասելոց ի տունջեան ոչ միայն շատանալ , այլ եւ ի գիշերի զնոյն մտաւ ածել եւ որոճել 

ստորաբաժանմամբ հանդերձ եզրակացութեամբ պատճառաւ: Մխիթարականս իմն եւ 

յուսացուցիչ դարձեալ խոստանայ այսպիսւոյ առաքինութեանց հետեւողաց. այն ասէ իբրու 

զտունկ գեղաշիտակ բազմոստեայ յոքնասաղարթ ի գնացս ջուրց ի ժամանակի տայ զպտուղ իւր 

եւ տերեւ նորա ոչ երբէք թառամեալ եւ խամրեալ թափեսցի թարշամեալ: Եւ զայս յոգունց մեզ 

ճահաւորել ոչ դժուարին է տարացոյց քեզ մերձ դնել. վասն որոյ ի նախուստն իսկ խնդրէ ի մէնջ. 

Քննեցէ'ք զգիրս եւ զտէք զիս: 

Արդ զայսոսիկ զբոլորն զմտաւ ածեալ, ոչ երբէք դանդաղիմ. վասն  որոյ տենչացայ մանկանն 

մարգարէախաղ մարգարէի մակստացական զնորայն մատենի մակացութեան հանճար 

մանաւանդ զիմոյն Յովհաննու ըստ հոգւոյն հօր եւ փոխանին Յիսուսի այն, որոյ անուն ստուգապէս 

ստանձնեալ ոսկէհուռն ունել շրթունս, զի զմաքուր եւ զյստակ առանց նիւթոյ զհուրն ի հրաշալի 

իւրոյ մտածութեանցն արտաքս բերեալ իբր ի քրայէ: Այսբար մեզ զմիտսն, որ քօղարկեալ կայ ի 

մէնջ, ծածկեալ եւ խրթնացեալ ի խորինս ոսկրուտ եւ անուտելի, զայնոսիկ իբրեւ մանկանց  

կերակուր յարմարեալ արբուցանէ մեզ կաթն: Վասն որոյ բանս հայցէ ի քէն զմեկնութիւն Երեմիայի 

մարգարէի, զոր գրեալն է Ասողնկայ երջանիկ ծայրագոյնն ծերոյ շնորհել մեզ: Եթէ տակաւին 

մնասցես ի կենցաղումս, ստուգութեամբ տացուք դարձեալ ի ձեռս քո, ապþեթէ առ Տէր երթալով, 

ըստ հարցն հարկաւոր կրից ոչ պատկառիմք ի քէն. ողջ լե'ր: 
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ԾԶ. 
Առ Կաղ վարդապետն, զոր ի տօնի Աստուածայայտնութեանն կոչեալ զնա: 

Որք կապակցութիւն առ միմեանս դաւանեալ բնաւորին սիրովն սուրբ առ Աստուած, 

բարոյականին նախուստն Հօր համագաղափար գոլ գտանին յանեղծն եւ յանհակամիտօղն 

ամենայն լրութեամբ, մանաւանդ զկնի Յիսուսի, որ ի վեր քան զմտածութիւնն խնդրէ. որ եւ ոչ 

բարձրութիւն, եւ ոչ խորութիւն, եւ որ միանգամ այսպիսիք եւ առ ազգակցութիւնս տեսակի, որոց 

նորայն են հետեւաբար բաղձացեալ բանի, մանաւանդ երկրորդ Յովնաթան ի Դաւիթ կապակցեալ: 

Որ եթէ ոչ զպատճառելն պատճառ արտաքոյ այսմ էիր ընկալեալ խստերեսան 

պատասխանատուութիւն, այլ ոչ այժմ վարկապարտ, ապþեթէ երկրորդեսցի, հաւանեա' առ ձեռն 

պատրաստ: 

Հռոփոս այսպէս ի սքանչելի տախտակին իւր գրէ, եթէ հրազարդութիւն երկնի, որ եւ ծիրք 

աստեղած բեւեռք կայենիցն կան, անկապուտ զնորայն պահելով զեղանակ շարժման, զորօրինակ 

ըստ շրջագայութեան ճախարակեալ փայտի, որ ոչ արտաքոյ թուլացուցանեն ասպարիզին ի 

կարակնակերտ բոլորակին. որպէս եւ լերինք սիւնք եւ ցիցք երկրի, այսպէս եւ ինձ իմասցին տօնք 

տարեկանք պարառութիւնք տարւոյ ողջախոհացուցիչ եւ յուսալիք հանդերձելումն եւ 

առհաւատչեայ եւ հաւատացելումն աննուազութիւն, լուսափայլութեան հոգւոյ եւ երախտեացն 

Աստուծոյ անմոռաց յիշատակ, որպէս ոչ թէ ջղացն ամոլեաց ախոնդեացն վնասակարութիւն 

որդւոցն Իսրայէլեան այլ յիշատակ հօրն գաւտէկռութեան, զի հարցցուք ընդ հարսն մեր: 

Եւ արդ` զիա՞րդ ոք մեզ պատմեսցէ, անհայր գոլով սակս քո, կամ ո՞ պատմեսցէ զայսքան, որոյ 

քեզ միայն է ճանաչել: Եւ որպէս ակն ի մարմնի, այսպէս հաւանիմ քեզ. սակայն եթէ 

յուղէգնացութեանդ վաճառաշահութիւնն ինչ ընդունել յուսալի է, աննուազ եւ աներկբայ զմեզ 

համարեա ի քումդ նաւել. զի ոչ միայն ի Հռովմէ կամ ի Պամփիւլոս, այլ եւ ի Կրետէ Բանն Աստուծոյ 

յայտնեսցի, եւ ոչ յԻսրայէլի, այլ եւ ընդհանուր շրջագայութեամբ. վասն զի եւ զարեգակն ոչ ոք 

պարսաւէ ուղղապէս վասն մշտաշարժ իւրոյն շրջաբերութեան, քանզի վսամական նիւթ 

պատարուն տայ անթորելի իւրմէն սպառել նիւթոյ: 

Այսպէս եւ զքեզ բանս անուանեաց, այլեւ զյօժարամտութիւն քո ի բանաստեղծակն մերձ 

պուետիկոսութիւն հարազատ եւ աւագ աչօք շուրջ պարառի. եւ խոկաս տարազել ոչ է ժամանակ, 

այլ ի հրաշակերտ փրկութենէ մերոյս աստուածային տնօրինական խորհրդոյ այսքան գրեցաւ, ողջ 

լե'ր: 

 

ԾԷ. 
Առ կրօնաւոր ոմն Գրիգոր անուն ի գեղջէ Այլաբերից: 

Զներածական քո մտածութեան տրամակայումն դիտաւորութեան ծանեայ եւ վարկայ զսա 

անկարծիս տիրաբար տրամադատական խոկմամբ եռակի բաժանմամբ եզրակացութեամբ 

պատճառաւ. քանզի ներբնական ուշեղութեամբ բաղխոհական մակամտածական տրոհեալ զքոյն 

կոչման այրականին Յիսուսի հետեւաբար խաչակցութեամբ մրցման, որ ի մերձակայումս ոչ 

անտեղի հաւանութեամբ անվայելչաբար վերջ նահանջել զդասաւորութիւն դիտաւորութեանն. 

վասն որոյ յուսալի է ինձ ի քոյդ գերիմաստ հանճար, զոր կարճառօտ հաւանիմ հատանել: Եւ հայցէ 

բանս զնոյն, զոր ի տեսութեանն յուսացուցանես ժամանել. ոչ կամի դուզնաքեայ իմս յածաչու 

մեղապարտ եւ բժոտեալ տեսութիւն քումդ զգաստութեան հեռագոյն եւ արտալածիկ ի քոյոյ սերէ 

արտաքոյ լինել եւ որոշել յայնց, որք ըստ օրինի պար առեալ են վսեմական եւ մաքուր 

երեւակայութեամբ: Քանզի պարտ էր քումդ արիութեան մրցման մարտի առ գլուխ ոմն լինել 

ծայրացեալ եւ կամ գլուխ իսկ ելոյ. վասն զի եռակի զսա կամիմ տարացոյց սփռել վեհագունի եւ 
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մեծի տեսութեան կամ ծնօղ կամ ծնեալ կամ անդրանիկ, ապþեթէ ոչ զկնի յարմարեալ 

կրտսերութեամբ: 

Եւ ահա' ոչ գիտեմ, զիա՞րդ հաւանեալ մտածօրէն մինչեւ յիս իսկ, որ զքեզ իբրու ծնեալ կարծեօք 

կասկածանաց յանտեղիսն վարիմ, տրտմական ախտիւ յուզեալ. եւ ոչ կամիմ առ օտարս քեզ ունել 

կենցաղավարութիւն եւ ոչ թագնի եւ խաւարչտին զլուսափայլութեանն շաւիղս 

աստուածպետականին Յիսուսի եւ բաղբաղանօք յանզգայական արս, մանաւանդ եթէ ի գաւառս 

իբրու ոչ տարաշխարհիկ եւ ոչ մերձակայ առ ընտանիս հաւատոյ եւ ոչ պատճառ: Զի՞նչ առ այս 

իմս ներմտածութեան կամ ի գտանել դադարումն ոչ գիտեմ: 

Եւ այս ինչ է յատուլ` զմերս տեսութիւն հաւանեցուցանել. բնակել քեզ կամիմ ի մերն աշխարհի 

սեպհական կամ առ մեզ իսկ կամ ուր մերն են բնակեալ դաս սրբազանից եւ խաչակրօն արանց 

միեղինաբար ճգնութեամբ պայծառացեալ լուսափայլութեամբ արփիական լուսազարդ շաւղօք 

զամբարաբոց վայելչաբար անբռնադատական եւ առանց խրթնութեան: Ապþեթէ ոչ այս կամ է քեզ, 

հիւանդական զիմս իմասցիս տրամադատութիւն, ողջ լե'ր: 

 

ԾԸ. 
Յաղագս նռանց բան կատակական առ Եփրեմ եպիսկոպոս Բջնւոյ: 

Ընկալայ զնռունս ոչ ի կաթլացն կարծեցելոցն արենէ Դիոնիսեայ, այլ ի բաղկացուցիչն 

զօրութենէ անբաղաբարն բարւոյ: Եւ զի պարսկական է անունն անար, ի հրապաշտութեանն 

պատուեալ յատրուշանին յորջորջեալ, յորմէ անարն կոչեցեալ սակս որակութեանն հրակերտ, 

կարմրահատ եւ հրահատ: Իսկ ստուգաբանեալ նուռնդ, ներմակագրեալն նուռն, կուռն, 

յոգնախումբ եւ միահամուռն ի միասին բաղկացութեան բազմահատեայ հարստութեամբ իբրու 

կուռն փոխադրեալ նոյն ներառասութեան: Զի կուռն իբրու բազում գտեալ այս ի գիր` փիւրն ի պէ, 

եւ կենն ի գիմ կամ ի քէ, հիւնն ի խէ յոչն ուղղախօսելոյ: Այսոքիկ են նռանցդ ներասութիւնք: 

Այլ ինձ ոչ սակաւ եհաս հիացումն համարողութեանդ քո յերկրաչափականն համարձակելոյ 

մտանելդ եւ զմեզ շարժելդ: Ահա' զօրէն ճային Ոլոմպիանեայ կամ ասացեալն թէ ճանճն ճոխացեալ 

ճողոպրեալ կամեցաւ զճաշակս ի ծամելեաց առիւծուն, ի քուն զնա գտեալ. զոր, այսր անդր զագին 

գալարեալ, հողմահարիւր ի բաց մղեալ. եւ ոչ ոստուցեալ թռչունն արտակայիլ. ապա կռճեաց 

կեռեօքն կռփել. կոկորդակոփ կասեաց ընդ ժանեօքն. եւ ժպտեալ, զոմանս եթող կիսամահ ընդ 

ռնգունսն զերծեալք. զոր ի դատաստան մտեալ Ակկարովնեան ճանճիցն, ճենճերելով ճեմեալք 

ճոռոմաբանեն զճաշակաց առիւծուն. զոր ոչ ընկալեալ իրաւունսն ի Կրիտիսէն Կրետացի ասէ. 

Ճանճի'կ, ի ճոխ առիւծուց ծամելիս մի' մտաներ, յորժամ ի քուն մտանէ. եթէ ոչ` ճմլիս, ճոպճոպիս, 

շատ ճենճերաս. ի ծա¯կն, ի փեթա¯կն, ճանճի'կ, անդ տզզա', բզզա' եւ յարքունիսն մի' երթար: 

Արդ` ի խո¯ւղն, ի խո¯ւցն, ի խրճի¯թն, անդ սաղմոսէ'. նուագել ի ճեմարանսն մի' ճեպիք, եթէ 

ոչ` ճանճին պէս ճմլիք: 

Այլ թուոյն իմաստք հնգից եօթն, եօթնեակն Աթենայ կուսածին յուղղոյն Արամազդայ 

Պիկկոսին, պատանի գոլով, ոչ ծնեալ եւ ոչ ծնիցեալ, ընդ Պիսիդոնայ մարտուցեալ, եւ ոսկեղէն 

ուռամբն բռնամարտիկ կոփոն մակ կառափին կարկատեալ, զխոնաւախոյզն վերջնանահանջ 

արարեալ խարդաւանօղ զծովայածուկն կապտօղ, որ մակ երկնի ծառացեալ, զծայրս ալեացն ծփէր, 

եւ զնիզակն ի տունկն ձիթենւոյ յեղափոխեալ ի դղեկին Ելլադայ յամուրն Ատտիկէի 

նախասացեալն Դիափկետեայ կանգնեալ, որ այժմ Աթեանս անուանի: 

Բայց հնգիցս թիւ` զգայական հանճարոյ հուպ քեզ ծանուցեալ է, այլ ինչ յարամանեալ յեօթն 

անկիւնս պատկանին, որպէս եռանկիւնին ի քառանկիւնսն, եւ քառանկիւնս ի քուէն առաջին միով 

հոլովմամբ գտեալ զայտ հոյծ հարթութեամբ որակացեալ տրամադրեցաւ տիրապէս. շարժեցեալ, 

իսկ զեօթնից ոչ հոլովեաց: Ողջ լե'ր: 
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ԾԹ 

Յաղագս կրօնաւորի ումեմն, զոր Շապուհ անուանեն: 

Ահաւադիկ եկն եհաս Սաբուռ Վռամեանն, որ մինչ յատրուշանսն սիգայր պերճն այն 

արփիանուէր, առաւել չքնաղ եւ սխրալի տեսողացն փայլէր քան այժմ, որ Յունաց հասեալ բախտի 

պետութեան: Եւ այսպիսում առն հնազանդեալ ծառայել քեզ յոյժ հրաշալի եւ ի վեր քան զզարմանս 

թուեսցի, որ զայսն խոկան: Քանզի յիրաւի ուրեմն ծայրագոյն ձկնորսացն պարծի զամենայն լերինս 

քակտել եւ զհպարտացեալսն հնազանդեցուցանել, որոյ եւ դու աշակերտ եւ զարմ 

հարազատաբար: Բայց Շապուհդ ըստ պարսկականին, որ վեհագոյնդ էհաս մեզ իմաստասիրել, 

ըստ իսմայէլականին Սաբուռն յորջյորջի, իսկ ըստ Եբրայեցւոց Սաւուղ. որ եւ քոյին նահանգի 

Սեւորդեացն ոչ ուղղախօսելով զսա, ասեն Սեւուղ: 

Բայց մեզ յայսոսիկ ոչ փոյթ է. միայն եթէ հաճոյ թուեսցի քեզ եւ իբրեւ զքրիստոնեայ եւ 

զգաւառացի եւ զընտանի հաւատոյ օտարասիրել. զի այդ ծայրագոյն է ամենայն հաւատոցն 

լրութեան, ուստի Աբրահամ օթեւան եւ մայր ամենայն բարութեանց եւ տարացոյց մեզ եղանի: 

Կէտ կարթիւ արտակիտիւ քեզ աւադիկ ի կախ կորզեալ. 

Կաշկանդեալ կաշեալ կոփեալ կողկոճահոսն առասանեալ. 

Կախեալ ի կոհակաց ականակիտ կիտին հասեալ. 

Կեփայեան կիտին կամաւ կարեաց կրից ներհուն եղեալ: 

 

Զվաղնջուց ծանուցեալսդ անծանօթ մեզ վարկանիս գոլ, տարագիր եղեալքս ի մօրէ եւ ի 

հարազատ եղբարց, խեղկեալ եւ գօսացեալ անդամք, առեալ զգիր ձեր, վերծանեայ: Եւ ոչ սակաւ 

արտօսր թորացուցեալ սակս այսր, տեսանելով զաղէտ տարակուսանաց, տրամակայեալ 

թեւակոխեցի մերով մակստացական եւ ներածական վարժմամբ, եւ յոյժ զարհուրեալ ի հիացման 

եղեալ տարակուսեցայ: Որ եւ յիշելով իմ զաստուածայնոյն Դաւթայ յասելն իւրում: Ընդէ՞ր Տէ'ր 

կացեր ի հեռաստանէ, անտես արարեր ի նեղութեան ի դէպ ժամանակի, եւ օտար եղեն մեղաւորք 

ի մօրէ, խաբեցան յարգանտի եւ խօսեցան սուտ: 

Աղէ' զմտաւ ա'ծ ի քում խոհականութեանդ, եթէ յորժամ զայսոսիկ խոստովանաբար հաւանիս 

ասել. եւ այս պարզ Յիսուսի աստուածպետականի տնօրինական մատակարարութիւնն, որ առ մեզ 

իջումն, զիա՞րդ օտարոտի եւ անհաւանական նախնեացն եղեալ պատճառէք պատճառս: Զոր ոչինչ 

օգտին մարդիկ, այլ մանաւանդ բազում աղէտք եւ անցք եւ տառապանս հասուցանէք ձեզ. 

տղայական եւ անիմաստաբար վարժմամբ իբրեւ զիմաստուն գոլ կարծէք զձեզ. եթէ քաղցր իմն լուծ 

եւ հեզաբար հանդարտութիւն եւ եթէ զայլս տղայական մտածութեամբ վարիլ, ձեզ միայն իմանալ 

յաղագս եկեղեցւոյ, եթէ մարտս է եւ ժողովս: Եւ ո՞ ոք զայս ոչ իմասցի, բայց եւ զեկեղեցի իբրեւ տեղի 

եւ պատճառ փրկութեան եւ ամենայն տնօրինական ի մեզ ներգործութեանն գործարան եւ այլն որք 

այսմ հետեւին, եւ իբրեւ զչարչարանացն յաղագս խաչի, կամ եթէ իբրեւ ոչ հնազանդելն կամ որոյն 

մտածութեամբ վարիլ. բաւական է այս իբրեւ գրեալ է քո, քաջ գիտեմք եթէ բազմապատիկն 

զրպարտութիւն է եւ ստութիւն. բայց եւ սակայն խոտորեալ յուղիղ գնացից բազում տարագրութիւն 

ծնանի: 

 

Տրամախոհ տարադրական տատանական տողեալ տոգեալ. 

 Տարադատ տանտաղական տիւռենական տարակուսեալ. 

 Տիրապէս տրամադրութեան տորբանականդ ի քէն տոգեալ. 
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Բառռական բաղդատական բաղազանեալ բարգաւաճեալ. 

 Բարառաբար բախոհական ներբուն բայի շարամանեալ. 

 Բարեհամ բուծող հլու բարշոկ գեղոյ ձեզ ընձեռեալ. 

 Բեդեկ բազմակ բեղուն բակաղեթիւ քեզ նուիրեալ: 

 

Ներուն նամակ նիտան նորին նաքոր անբուժական. 

 Նախբուն նուէր նիսեան նմին նետիւ անփտական. 

 Ներձուն նպաստ նաջան նեռին նարին կիզողական. 

 Ներլուն նաւթ աննակին նոյեան նմին իւր պահապան: 

 

 

Կ. 
Առ Սարգիս Կառամարտիկ տէլէտիս: 

Լուաք եթէ պատահեաց քեզ խօթութիւն որակութեանն եւ եթէ իմեռիական ջերմութիւն, որ ի 

սիւնիքոսականին տրամակայի. եւ զի թէ դատողական արձակումն արեան ի բաց հոսեցուցեալ ի 

բազկէ աջի կամեցար դատիլ եւ ի խորինսն խոկաս վարիլ, յորմէ զարհուրեալ երկեար: 

Պատահումն որակութեանս այս եռօրեայ ցուցակութեան բերէ նշանակութիւն, եթէ 

յարաեւողանայ. բայց զսա կոչեն ջերմութիւն սոսկ եւ վճիտ: Քանզի ի ջերմինսն, զորս ցուցանէ 

նախասականն յիւրում եպիդիմականն տրամաբանութեանն, սոսկ զնա գիտէ: Գրէ եւ սակս նորա 

սոյնպէս, եթէ երիս կամի դատել կարգ ի վեցերորդումն. ի վեցերորդումն դադարէ յեւթեանն: 

Ապþեթէ ոչ զգուշասցի, կարծէ զնա եւթն դատիլ, զի ի չորեքտասաներորդումն դադարէ: Ապþեթէ 

ոչ զգուշասցէ, յոգնամանակագոյն զնա իմանայ: Եւ մինչ զՆիսեանն, յորում պարառաբար անցեալ 

բեզեկին մտանէ ի Խոյն, եթէ ոչ յայնմ փոխարկի ի Տռիտոնն, զի կիզեալ ատրորական մաղձ եւ 

ափրոդիտականն գործէ զնա, այնուհետեւ մանիան սեւամաղձեայ դանդաղկոտ եւ դժոխաշարժ 

դեղել կամ եթէ թափել արիւն. այլ միայն ջերմինս եւ կծուինս տայ կերակրել տկարացելումն, զի 

զտողսն հատցէ ի խոնարհ եւ օգնականութիւն ահեկին կողման եւ փայծղան: Վասն որոյ 

զգուշանայր հրաշալին ասելով. Երիս փոխադրութեանս այս եթէ ոչ արծարծեսցէ, հազիւ հազ ի 

կենդանութիւն դարձցի. եւ եթէ կեցցէ ի կենցաղումս հասանէ նմա պատահ որակութեան հալման 

եւ ծորման կամ բաղբաջել եւ արտաքոյ մտաց լինել: Զոր աղաչեմք զՏէր մնալ քեզ յայսպիսի 

տրամախոհական բաղխոհութենէ եւ տալ քեզ առողջութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ. ողջ լե'ր: 

 

ԿԱ. 
Պատասխանի սրբազան եղբարցն սուրբ ուխտին Սանահին, որ գրեալ էին թուղթ 

օրհնութեան ի Միջագետս եւ մեղադրականս սակս ոչ գրելոյ թուղթ առ նոսա: 

Զսրբազանից եւ զþի մարմնի անմարմնոցն եւ աննմանիցն հանդիսակցելոցն միեղինաբար 

կցորդութեամբ եւ յարատեւական արտահանութեամբ  մշտաշարժ ի գերակատարսն 

խաչակցութեամբ վկայից եւ զմայրաքաղաքական բարեկարգութեամբ ի միասին բնակելոց 

իմաստնոց բոլոր արհեստից եւ մակացութեանց պարառելոց եւ յաստուածպետական բանն 

միացելոց անընդմիջաբար եւ անխեղկեալ եւ անգօսացեալ անդամոց եւ առ նոյն ինքն Յիսուս 

գլուխն շարամանելոց եւ յարամանութեամբ յօդելոց, եւ եթէ պարտ է ասել, հարց մերոց եւ եղբարց, 

քանզի ի միոջէ յորովայնէ աստուածայնոյ գիտէ զմեզ բանս վերստին ծնեալ, ընկալայ զգիր: 
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Եւ իբրու պարտ էր արտալածելոյ եւ տարագիր եղելոյ եղբօր տեսանել զգիր կամ զոմանս ի 

նոցանէ, այսպէս ի վերայ իմոյ եդեալ զսա հայարանի, արտաւսր եւ կականումն ոչ սակաւ 

հոսեցուցանէի, արտասորեալ իբրու ի վտակաց աղբից ի ստորակայեալ երախանաց. որ եւ յերկիր 

ծովացեալ ծորմանն ծաւալէր շիթս, յիշելով զհայրական ծերոցդ ծայրագունից խնամս առ մեզ եւ 

խրատ եւ ողորմութեամբ բարեկարգութիւնս, եւ զերիտասարդացն, որք ի վարժարանսն, 

հռետորական եւ երաժշտական զնոցայն զմտաւ ածեալ հանդէս եւ զմրցումն եւ զգեղեցիկ 

մոլութիւնս եւ զմանկանցն սաղմոսերգութիւնս քաղցրաձայնութեամբ վերառեցեալ, որ գրէթէ 

պետութեանցն եւ բոլորն երկնային դասու եւ զօրութեանց գերակատար գտեալք եւ ոմանց 

զանազան եւ պէսպէս առաքինութեամբ եւ ճգնութեամբ սքանչելի եւ զարմանալի երեւեալ, որ եւ ոչ 

ի Սկիւթ կամ ի Թեբայիդ այսպիսի երբեմն երեւեալ: 

Քանզի ոմանք ի ձէնջ ի մորթոց փայտից զգեստաւորեալ, ի կերակուրս մարդկայինս ոչ 

հպեցելոց, այլ խոտովք վայրենի շատացեալք. եւ ոմանց մաշկեօք միայն եւ առանց պարեգօտի եւ 

զգեստու զտապ ամարայնոյ եւ զսառնամանեացն օդոյ դժնդակութիւն ձմերայնոյ ի հիւսիսային 

յինքն կրեալ, եւ գետնախշտի տարտամեալ, եւ սովու եւ ծարաւու համբերեալ. եւ ոմանք ծածկաբար 

ի ներքոյ պատառատուն պարեգօտին առասանս ի խստագոյն ձարաձեւ այծից կշկըռոտունս 

կարկատեալս ի ներքուստ ստորակայեալ, եւ նոյնօրէն յառասանիցն պարպատեալ զմէջս եւ զկողս 

եւ ի պարանոցն հարստեալ կաշկանդեալ անշորթելի մանուածով, բազմաժամանակեայ 

չարչարանաց այսպիսի եւ վտանգի համբերելով եւ անսուաղութեան եւ ծարաւու, եւ զայն 

զուարթագին եւ աչալուրջ լրջմտութեամբ. եւ նոցա ոչ այլ ինչ եթէ ոչ երգել մշտայար զԴաւթեանն 

նուագ եւ պատարագել զանարիւն զենումն եւ առ Աստուած միացելոյ եւ յամենայն 

կենցաղականացս արտաքոյ եղելոյ եւ այսպիսի վախճանի հանդիպելոյ. որ յառասանիցն 

պարառելոց իւրաքանչիւր ոք խզտեալ զօրէն սղոցի, մինչեւ հեղուլ արտաքս փորոտեացն եւ 

գեղեցիկ պարանոցին, որ զաստուածայինն էր ընկալեալ մանեակ, ստորաքարշեալ հատանէր 

զմարմինն. այսպիսի քաղցր լծոյ հաւանեալ, զի մտանել կարասցէ ընդ նեղ դուռն. եւ զայսոքիկ ոչ 

ոք յառաջ ծանուցեալ մինչեւ ի վախճանին երեւեալ: Իսկ ոմն անտանելի կիրս յանձին կալեալ եւ 

հրաշից եւ զարմանալոյ եւ մատենագրութեան արժանաւոր. քանզի ուսեալ ի մերոյն Պարթեւէ 

սրբոյն Սահակայ, եթէ ստացեւալ էր նորա աշակերտս երկաթապատս եւ բոկանիս, եւ 

խարազնազգեստ, պարտ վարկանէր լինել այսպիսի, զանտանելի կիրս կրօնից յանձին կալեալ 

իբրու զառասանս կամ զպարանս ստուարս քաջոլորտս ի ձարից ձիոց եւ յարջառոց, եւ որ այլք 

այսպիսի, քուրձ կազմեալ. զոր դժուարին է տեսողացն զնա կամ դատողացն տեսանել, որ եթէ 

պատժապարտի ումեմն միոյ աւուր հրամայէր զգենուլ, թուի թէ լաւագոյն իմն զմահն համարէր. եւ 

ի վերայ այսր ամենայնի ոտնակապանս երկաթիս եւ շղթայս եւ ձեռնակապանս եւ կանդրիւս ի 

միջոց ունելով եւ մանեակս ի պարանոցի, եւ այլ կազմեալ աղիւսանման ի ձեւ խաչին: Եւ զի՞նչ առ 

այսոքիկ ինձ երկարագոյնս գրել, զոր յայտնի ամենեցուն եւ այժմու տեսողացս ճշգրտապատում 

մատենագրութիւնս երեւեսցի: Քանզի ծանրութիւն երկաթոյն եւ թոռոպին էր լտերս ճ. եւ խ. զոր 

այժմ եթէ ի մատեանս առաջնոցն ընթերցեալ էր մեր, կարծեմ եթէ ամենեցուն էր անհաւատալի: Եւ 

ոմանց ի տերեւոց ցաքւոյ եւ ի կորզոց հիւնից աղացեալ թրէին, յարեգակնային տապոյն արարեալ 

բլիթս, եւ այն իսկ էր նոցա կերակուր, եւ ոչ հաց, այլ ամենեւին ջուր, բայց միայն եթէ թթուիկ 

յեւթերորդում աւուրն. եւ մերկք եւ բոկանիք, եւ ամենագիշեր սաղմոսերգութեամբ, հեզք եւ 

հանդարտք, եւ լռեալք. սոցա ոչ այլ ինչ, եթէ ոչ գիշերի ձեռնատարած եւ յոտանաւոր 

սաղմոսերգութիւնս եւ ի տուընջեան: Այսպէս ծաւալէր առ սոսա Հոգին Սուրբ, ի թիկունս հասեալ, 

վասն որոյ անտանելի եւ կամաւոր տանջանացն տարեալ տոկային: 

Իսկ զի՞նչ արուեստ եւ կարգաւորութիւն մայրաքաղաքիդ. ուղղափառ վարդապետութիւն ի 

գիշերի եւ ի տուընջեան եւ այն ոչ սուտ կամ սնոտիպատիր եւ ատտիկեցի առասպելօք, այլ 

աստուածեղէն արդեամբք եւ զօրութեամբ եւ քաղցրաձայնութեամբ երաժշտականաց եւ 

նուագումն սաղմոսելոյ եւ ընթերցումն հարցն վարուց եւ հակառակել զգեղեցիկ հակառակութիւնս 
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եւ զմիմեամբք ելանել եւ միոյ ճրագի եւ կայծական սպասեալք, յամենայնի նեղեալք եւ կարօտեալք, 

եւ յերեկորեայ եւ յառաւօտէ առ հովիւն եւ առաջնորդ իւրեանց ընթացեալք ճշմարիտ 

դաւանութեամբ, Երրորդութեանն խոստովանութեամբ: Եւ եթէ այլ ինչ շնչական մտածութիւնս ի 

նոսա կրեալ, առաջի արկանել ոչ դանդաղին, վասն որոյ զօրութեամբն Աստուծոյ ոչ 

հիւանդացեալք, այլ քաջողջութեամբ իբրոյ զակն ի մարմնի  բոլոր Արամեանս գտեալք հանդերձ 

աստուածպետականիդ նմանեալք ծայրացելոյ առաջնորդի ձերոյ: 

Արդ յայսոսիկ նայելով օրէնս եւ դրութիւնս եւ կրօնս եւ փոխելոցն առ Աստուած նշխարս ի 

սուրբ շիրիմս, յորոց լոյս յերկնուստ փայլատակեալ եւ շող եւ սիւն արփւոյ յայտնէ, ո՞ ոք ոչ 

յուսասցի եւ ըղձասցի փափաքեալ եւ տենչացեալ միայն տեսութեան արժանանալ: Իսկ ինձ, իբրու 

ի գեղեցիկ մարց քեցումն ի ստեանց պատանեացն եւ ի տարերցն արտաքս անկումն, պատահեաց 

վիճակ կամ եթէ Յովսէփայ վաճառումն եւ տարագրութիւն, ի հարցն շիրմաց արտակացեալ եւ ի 

դաստակերտաց եւ ի բազում աշխատութեանց ունայնացեալ եւ յոքունց խոցոտեալ եւ զանազան 

վիրօք վհատեալ անողորմաբար խաբէութեամբ եւ դաւաճանօք վարատեալ յայսպիսի 

ուղէգնացութիւնս, որ գրէ եթէ ըստ Դաւթայ Փոխանակ սիրոյ իմոյ մատնէին զիս, եւ որք միանգամ 

հետեւին այսմ, թուի ինձ, եթէ զմտաւ ոք ածցէ, ոչ անտեղի գտանէ զկեղերջականսն, որք ի նմանէ 

ասացեալք յաղագս հալածչաց իւրոց: 

Բայց ի զորս առեալ եւ արեամբ եւ ընչիւք, որպէս տեղեակ էք, կացուցի առաջին, ոչինչ նուազ 

քան զՍամուէլին յիս ընկալայ պատառումն եւ զբոլոր քարանցն արկուածս. եւ ինքն ի վոհուկս եւ ի 

դիւթարանս փոխանակ ինձ ընթացեալ զարիւն իմ, զյօջումն անդամոց եւ զկուրացուցանել եւ զբուն 

սեփականին եւ զտեղի շիրմացն, յոր յուսալի ծածկիլ, նմա խոստացեալ հաստատէր ձեռագրով եւ 

երդմամբ. եւ իբրու յայսցանէ հլու եւ հպատակ գտանէր զմեզ եւ այլ ուրեք խնդրեալ օթեւան, զի 

զդուզնաքեայ կենցաղոյս հատուսցէ մեզ. զհարկաւորն միայն կերակուր առաքէր, եւ զկնի այնր 

մահ եւ կապանս հնարէր գաղտնի, զի ի կենացս լուծցէ. եւ ամենեցուն պատուիրէր թշնամեաց 

իւրոց եւ իմոց, որք յաղագս նորա մաքառէին ընդ իս. մրցել եւ վատնել զիս աղերսանօք հայցէր: Եւ 

իբրու ոչ յայսցանէ խտըղտկեալ կամ տարաբերեալ յածէի ուրեք, այլ զօգուտ կենաց իւրոյ խնդրէի 

առնել, ապա զբոլորն Արամեան արտալածեալ, ի Յոյնս չոքաւ ինքն, եւ զկնի սպառնալիք մահուն 

եւ արհաւիրք ահից խոստանայր ինձ եւ բազմաց: Զգուշացուցանէր, զի արշաւանօք եւ 

ասպատակօք եւ հրասուզմամբ եւ մրցանակօք ճակատեսցին ինձ. եւ այս առ Հագարացիս եւ 

Վերիացիսն եւ առ մերոյին համազգիս, որպէս գիտէքդ. ապա զոր գրով եւ դաւանութեամբ եւ 

անիծիւք հօրեղբօր իւր տուեալ էր ի Յոյնս, ոչ այլ ուրեք գտեալ իմ հնար կամ ապաստան, զկնի 

ամենեցուն ընթացայ. եւ որպէս արարին, գիտէք բոլորդ հրեշտակական եւ մաքրափայլ դաս: Եւ 

այսոքիկ բաւական է: Քանզի այլ է, որ քննէ զմիտս եւ զերիկամունս այն, որ բնակեալ է ի բարձունս 

եւ սարաւանդեալ յիւրում առանձին բարձրութեան: Մեք ոչ կամէաք յայսմանէ յիշատակել ինչ, 

քանզի դուք առաւել տեղեակ էք ձերով աստուածեղէն եւ մաքուր տեսութեամբ, սակայն եբեր բան 

սակս իմոյ ի ձէնջ տարագրութեան եւ փափաքանաց: 

Այլ զի գրեալ էր ձեր, եթէ յորժամ կամեցար ի կենցաղոյս հրաժարել, ի բոլոր Թորգոմեանս 

վիճակի զմեզ գտեալ քո հանգիստ եւ ապահով. այս արդար եւ յիրաւի եւ ոչ ախմար կամ 

անգիտաբար: Այլ եթէ աւագ աչօք ոք պարառաբար շուրջ հայեսցի, թուի ինձ, եթէ ոչ այլ ոք գտցէ, 

սակայն վաղ ուրեմն փախեաւ յինէն, եթէ ի մէնջ եւ եթէ այլ ուրուք աղագաւ ի դառն  եւ յանկենցաղ 

կենցաղս մատնեալ իբրու յոլորտս հեղեղաց եւ յորձանս արծանագանուտս այսր անդր 

տարաբերեալ տատանիմք յաստուածային գաւթէդ եւ ի սրովբէական սրբասնեալդ բանակէ 

զրկեալ: 

Այլ գրեալ էր ձեր յաստուածեղէն տառիս, զի մի' մոռացայց զձեզ. բաւական է առ այս այնոքիկ, 

որք վարեալք էին ի Բաբելովնէ, ուխտելն առ Երուսաղէմ. եւ եթէ մոռացայց զձեզ, այնմ 

հանդիպեցից մոռացման աջոյ. քանզի ըստ օրէն նոցա ի լերինս հայելով, յայսցանէ խնդրեմք 
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զօգնութիւն յորդւոցդ վերին Սիօնի. եւ զիա՞րդ մոռասցի ըստ Եսայեայ կոյս եւ հարսն զզարդ 

առաջին իւր: 

Այլ յաղագս կատարման ծնօղին իմոյ եւ հարազատին իւր, զոր գրեալ էիք բան մխիթարական. 

եթէ ոչ ի ձէնջ մխիթարեցայց, սակայն յաղագս ծայրագոյն ծերունւոյն եւ աստուածային եւ ամենայն 

բոլոր բարեաց պարառեալ օթեվանին կամ եթէ աննման իսկ մարդկային այժմու սերի զանազան 

եւ աստուածապարգեւ շնորհօք սրբութեամբ եւ մաքրութեամբ, արիութեամբ եւ հասակաւ 

գեղայարմար եւ չքնաղ տեսլեամբ, հեզութեամբ եւ հանդարտութեամբ, առատութեամբ եւ 

լրջմտութեամբ, խոնարհութեամբ եւ քաղցրութեամբ, արդարադատութեամբ եւ իրաւամբք, 

կրօնաւորասիրութեամբ եւ աստուածասիրութեամբ, ողջախոհութեամբ եւ արդարութեամբ, 

աղքատասիրութեամբ եւ առատաձիր բաշխմամբ: Եւ զի՞նչ ոք զնորայն կարասցէ պատմել բանիւ 

կամ գրով զօտարասիրութեանն, զհիւրընկալութեանն, զերկրագործութեանն, զմարտիցն 

յաղթութեանն, զպատուասիրիլն ի բազմաց, զաղօթիցն զգաստութիւնն, զտօնախմբութեանն 

զհանդէս, զեկեղեցեաց զյարդարումն եւ զկերտութիւն, եւ զդղեկաց սքանչելի եւ ամրապատ 

պարսպօք եւ աշտարակօք յարամանեալ, որ եւ ի մահարձանաց ոք այժմ եթէ հայեսցի ոչ ի բնաւ 

բնակութեան Արամեան գտցէ ոք այսպիսի, եւ զբազմութիւն անապատականաց եւ 

մայրաքաղաքաց յօրինեալ, եւ եթէ այլ ուրեք ոչ առանց ընծայաբերութեան եւ պատարագաց ի 

նմանէ մնացեալ այսպիսի աստուածայնոյ եւ ողջախոհի առն, յիրաւի այնպիսի հանդիպեալ 

բախտի, որ եւ զկնի ութսուն ամաց մարտիրոսականն հանդիպեալ եւ արժանացեալ պսակի, որ եւ 

ի վերայ շիրմի իւրոյ լոյս յայտնապէս ամենեցուն երեւեալ, եւ այն պտուղ աղօթից ձեր եւ որ նախ 

քան զձեզն աստուածազգեստիցն ծերոց եւ յայնոսիկ զնա խրատելոց: Քանզի պարտ է ամենայն 

բարութեան պատճառ զձեզ նախադասել. որպէս եւ էքդ իսկ կենդանեաց եւ մեռելոց յոյս 

վստահութեան եւ ճանապարհ առ Աստուած: Եւ այս այսքան բաւականասցի: 

Այլ որ եղեն պատճառ խաղաղութեան եւ հաստատութեանս մեր եւ միաբանութեան, եղիցի նա 

որդի լուսոյ եւ որդի տուընջեան. քանզի եւ Աստուծոյ իսկ է որդի խաղաղարարն. եւ որ ոչն կամի 

զսէրն կատարեալ եւ խաղաղանալն եւ զþի մէնջ առ ձեզ միաւորութիւն իբրու ի ձէնջ իսկ եղբայր, 

այն եղիցի յաստուածուստ որոշեալ եւ ի ձէնջ արտաքոյ գտեալ եւ ի սուրբ գաւթէդ օցտեալ: 

Այլ կամէի եւ կամիմ ձիր եւ ընծայ ինչ սուրբ ուխտիդ առաքել, որպէս պարտ է ճշմարիտ 

հարազատի ձեր եւ եղբօր. եւ զայն կամիմ, զի մշտնջենաւոր եւ օրըստօրէ եւ ոչ երբէք պակասել ի 

կեանս իմ, այլ առժամանակս զպատճառն ի սուրբ եւ յաստուածային եղբարցդ լսէք. յաղագս շփոթի 

խուժադուժ ազգացդ, որք արշաւանօք շրջին. զի մի' ի փորձութիւնս անկցին, ի մէնջ ելեալ եւ ձեզ ոչ 

օգտեալ. եթէ ճշմարիտ սէր եւ կատարեալ առ ձեզ ունիք, Սրբոյ Խաչին ի մեզ մարդ եկեսցէ եւ մեք 

զկնի նորա մինչեւ ի Մարմաշէն առաքեմք: 

Այլ ի սուրբ եւ խորհրդական աղօթս ձեր մի' մոռանայք վասն սիրոյն Քրիստոսի, եւ դուք եղիջի'ք 

ողջ ի Քրիստոս Յիսուս Աստուածն մեր: 

 

ԿԲ. 
Առ խրախճանս մայրաքաղաքացի եւ վարդապետք: 

Նաւ խռովեալ փութայ ի նաւահանգիստ եւ անձն ժուժկալ խնդրէ զանապատ, ասէ, որ ասացն 

ի բարձրագոյնդ ելեալ աշտարակ. քանզի արդարեւ յուսացեալքն ի Տէր եւ բնակեալք ի Սիօն, լերինք 

շուրջ են զնովաւ. եւ ի ծովածուփ կենցաղոյս ի լեառն ընդ Յիսուսի ելանել եւ զնորայն լսել 

զկենդանաբար բան. բարւոք է եւ համեմատ լինել ընտրելոց իւրոց աշակերտացն, առնուլ եւ 

զօրութիւն եւ իշխանութիւն ամենայնի. բայց թուի ինձ, եթէ ոմանք ոչ այսպիսի խորհելով 

հաւատան լինել, այլ ատեալ զյանդիմանիչս ի դրունս եւ ի բանից որ ըստ Աստուծոյն խուսափել եւ 

ի մակացութեանց արհեստից անմակամտածութեամբ թեւակոխել եւ տրամախոհական հեգնելով 
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քամահել: Եւ զի անտեղեակ գոլ բաժանման եւ մակաբաժանման մանաւանդ եթէ ըստ 

ստորաբաժանման. եւ յիրաւի, զի որք բաժանման անհմտաբար գոն, զիա՞րդ մակաբաժանման, 

մակստորաբաժանման. քանզի պարտ է ենթակայի լռել տրամակայացելումն մակացուի եւ ձգել 

ըստ որում ախորժէ արհեստի մակացու, զի ընկալցի ուղղապէս ըստ խոհականութեան խուզման 

տրամադրութեանն. քանզի եւ նմա իսկ յոյժ գերակատարն է տռփումն եւ ըղձալի, 

երեւակայութեամբ տարակայացուցանել, զորս ոչ երբէք հարցեալ եղեն մակացու ընդ ենթակայս 

զախորժակս նոցա: Ըստ որում ի գռեհիկսն առակականքն պատմին` կնոջ ըստ կամաց իւր կելոյ. 

եթէ թուլասցի, լինի ամուսին Որփեւսական արհեստի. վասն որոյ եւ ոչ Ամպէլասք զորթս, եւ ոչ 

տեարք զծառայս, եւ ոչ դայեկունք եւ տիտանք զմանկունս, ողջ լի'ք: 

 

ԿԳ. 
Պատասխանի թղթոյ ումեմն կրօնաւորի, զոր գրեալ է յաղագս վախճանելոյ ումեմն 

յազգականաց իւրոց. որ բազում երախտանօք վերաստացեալ էր զնա եւ զկնի այնորիկ 
ապերախտութիւն եւ փորձութիւն ի նմանէ եղեալ անտես արարեալ. զկնի մահուանն 

այսպիսի գրեաց պատասխանի: 

Զտառ քո դամբանական եւ եղկական ուժգնակի վերծանեալ, ըստ իւրում առոգանութեանցն 

առաւել քան որ նախ քան զայսոսիկ կականումն եւ արտաշնչութիւնք հեծկալով ի խորոցն 

խանդակաթ յոյժ եւ ըղձացելոյն իմ շարժեաց: Զի վերստին արծարծելով զնորայն աղէտ 

ողբերգականս շարամանութեամբ յարամանել նորագոյն բանս ըստ քում ներբողական 

գովասանութեան նախ զմանկական տիս եւ զծաղիկ երիտասարդական հասակիդ եւ 

զտրամայականութիւն առոգանութեան մարմնոցն եւ զտարբերութիւն եռամասնեայ եւ յուզեալ 

եռանդոտն արեան, զի այսոքիկ յոյժ դժոխադատ ըստ մարմնոյ մարտուցեալ բնութեանն եւ ըստ 

հոգւոյ մրցեալ անպատարուն եւ ոչ յանգ հասեալ ալեացն կամ թէ ծերութիւն. եւ այսոքիկ յոյժ ինձ 

տարակուսելի է, յորժամ զմտաւ ածեմ զդիւրածախ կենցաղոյս, որ իբր արշաւանօք իսկ եւ 

ասպատակօք գերէ ի մէնջ զանհնարին դարձուցանելով հարկ, կամ թէ իբրեւ կայծակմամբ 

թափանցիկ սուզեալ, զոչ եղելութիւն միայն տեսանել որպէս նախասականն այն` ծաղիկ 

թօթափեալ զսա կոչեն կեանս: 

Իսկ ի վերայ ողբս եւ քուրձս եւ արտաւսր եւ նսեմութիւն եւ լռելութիւն եւ տրտմութիւն, եւ որ 

ինչ միանգամ այսմ հետեւին, ո՞ ոք ոչ առցէ: Քանզի զյիշատակ նորա առաջի աչաց իմոց ունելով, 

ոչ մոռացայց. եւ իբրու ըստ մարմնոյ երբեմն հակամիտելով գտի զնա. եւ մակաբարձեալ ըստ 

անձին իմոյ վերստին արծարծեալ ի գերբնականութեանն հաստատեցի յոքնաբեղուն հանդիսի եւ 

աշխատութեամբ, որ եւ սնուցեալ իսկ եմ, այնպիսում զնա վիճակեցի բախտի եւ ակն ունէի ինձ 

նախ զպարտսն հատուցանել հարցն եւ առ ի նմանէն ծածկիլ: Որում ոչ հանդիպեցայ այժմ, այլ 

թշուառութիւնք եւ հոգք եւ տարակուսանս ի նմանէն ինձ պտղաբերեցաւ. զի ի կեանս իմ ոչ 

մխիթարութիւն ինձ տիրապէս հասանել հաւանիմք, մանաւանդ զողորմելի եւ զթշուառացեալ 

ծերացեալ եւ ծասքեալ մայր նորա, եւ զպատանեացն խակութիւն եւ զբոյս, եւ զեղբարցն 

միայնութիւն եւ տառապանս, եւ զքեռցն քակտումն ի քաղցր եւ ի հեզահայեաց աչաց: 

Բայց դու մանո'ւկ որպէս ի կենցաղումս դուզնաքեայ հլու եւ հպատակ նորայն էիր տէրութեան 

եւ այսպիսի մեզ ոչ ոք ի նոցունց խոկացեալ գրել. եւ սակս այնորիկ պատասխանեօք զքեզ եւ իմով 

իսկ առասանութեամբ արծարծեմք. եւ պարտ վարկանիմք, զի ըստ գրեցելումդ մեր զկնի 

քրիստոսազգեաց եւ շնորհազարդեալ վարդապետիդ եկեսցես Պօղոսի. ողջ լե'ր: 
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ԿԴ. 
Առ եպիսկոպոսն Կարուց պատասխանի վասն երթալոյ նորա ի սուրբ քաղաքն Աստուծոյ: 

Զաւէտ ըղձական տենչումն անձկութեան իմոյ փափագանաց, զոր միշտ տռփելին է ինձ առ 

մականուանական սրբազան ծայրութեանն դաս մանաւանդ եթէ քահանայապետական, 

վսեմական աստուածպետականին կցորդաբար զսրովբէականն ի մեզ հեղումն եւ 

մատակարարութիւն երկակի իմն սխրալի: Այժմ պարտ վարկանիմ յաւետաբեր թղթոյս քո 

հրճուումն եւ այն հանդերձ գոհացողական եւ բարեբանական օրհնութեամբ Աստուծոյ: 

Նախ` զի ծանուցեր մեզ զքոյին փրկութեան ի բարիսն տրամախոհութեան եւ զուղեւորութիւն 

ի սուրբ քաղաքն Աստուծոյ եւ զհեռանալն ի ծովածուփ եւ ի մրրկեալ կուտակման ալեացս. քանզի 

յոգնապատիր է եւ սողոսկոտ եւ հակամիտօղ ամենայն առաքինութեանց եւ արիական 

ողջախոհութեան եւ ընտանեբար առ հիգացեալսն եւ մեղկեալսն հաղորդութեամբ: Զոր արիաբար 

հաւատոցն քաջութեամբ եւ առ նահապետն բարի Յիսուս յուսացեալ, մակոյկեա' ի ծառացեալ 

ծփմանցն, յեցեալ յողնափայտն իբրեւ ի Տէր հաստատեա', եւ ահա մի' եւս ի վերջ դարձցիս ի բարի 

թեւակոխութեանցս յայս, եւ արձան աղի պատահեսցի քեզ` եւ որ զկնի այսմ հետեւին: Այս ինձ 

այժմ նախապատուեսցի: 

Եւ երկրորդն` յաջորդեալ ըստ քում գովասանական բարբառոյ սակս մանկանդ յաջորդելոյ, 

եթէ բարւոք է ըստ կենցաղավարութեանն իւրում եւ եթէ կուսական բրաբիոնաւ անթառամ 

պայծառանայ: Եւ այսպիսի իսկ պարտ է պետականին քահանայական պարուն լինել, եւ հայել ի 

զօրագլուխն հաւատոյ եւ ի կատարիչն Յիսուս, զի սպառազինեալ ամենայն դիտողական 

արթնութեամբ պատնէշ պարունակեալ կաթուղիկէ եկեղեցւոյ պահպանեսցէ քաջողջական 

հոգւովն մաքրափայլ տեսութեամբ: Եւ այսոքիկ քաջաց եւ առաքինեաց են յարմարագոյն հովուաց. 

իսկ խօթացելոցն եւ վիրաւորեցելոցն անվրէպ պահպանել ոչ է կարողութիւն. եւ այսոքիկ այսքան: 

Այլ մեք ըստ բնականագոյն սիրոյն որ առ երանելի հարսն քո պատրաստեմք ուղեւորութեան 

քո օգնականութիւն եւ առ յաջորդեալդ հայրաբար եւ եղբայրաբար խնամ. ողջ լե'ր: 

 

ԿԵ. 
Առ Հայրն Վարագայ: 

Աստուածայինն Մովսէս յիւրն աստուածեղէն մատենին ի պիղծ կենդանին զկինջն 

վարկանիւր, որ եւ մկան հարթ զնա եւ ճագարի եւ նապաստակի եւ ուղտոյ: Եւ նախ քան զայս` 

երկուս զնոսա նաւակառոյցն Քսիսութրէս ի տապանն ընդունէր ի հրամանէ Աստուծոյ: Եսայիաս 

ամբաստանէ զանօրինացն պատարագ արիւն խոզի համարեալ. Դաւիթ օրինակեալ տարացոյց 

զնա ի դիմաց անօրինաց ասէ. Կինջ վայրենի արածեցաւ ի նմա. իսկ Փրկիչն զլէգէոնն առաքէր եւ 

այնու խեղդեալ ի ծովն սանդարամետականին մատնէր զնոսա: Եւ զիա՞րդ զգարշելի 

զաղբաճաշակն զազիր ի սրբութիւնսն յարմարեալ. անտեղի վարկանիմք եւ արտաքոյ օրինաց 

կրօնից անմարմնոյ կաճառեալ դասուց, որ երբեմն ընդ հրեշտակս պարակցեալ երգակցութեամբ 

քաղցրաձայնութեամբ սաղմոսելով, այժմ դանդաղեալ դռնչիւն կառաչման. եւ խիզախիւր 

ժայնաւոր վարազաց քրիոց ամայի վարարեալ գարշախառն շամբուշ վաւաշաց իգամոլեացն: 

Ո՞չ ահա' անէծս մակփակեալ քանակին մեզ հայել ի խառնս անասնոցն: Եւ ո՞ ոք զերծանեալ ի 

մշտատեսիլ համաբնակից խոճթացն ծերոց զերծանի յայսպիսի պատժոյ, զնոցայն տեսանելով 

քռեացն քաղումն: Ահա' պատուիրեմ սրբազանութեանդ քո. ոչ բաւեմ հայհոյական դրացեաց եւ 

այլանդակաց եւ ոչ մերոց թշնամեաց հայհոյել զմեզ. յիրաւի յայսմ հետէ մի' գտցին նոքա, եթէ ոչ 

վկայութեամբ Տեառն Աստուծոյ աւար հրամայեմ զնոսա զօրաց մերոց. ողջ լե'ր: 
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ԿԶ. 
Առ ոմն կրօնաւոր: 

Զքրիստոսազգեաց եւ զխաչակրօն սրբազան անձնացելոյդ անձին թաղկվարս խռուացելոյդ 

հերով, որ զօրէն Յովհաննու շատացեալ մարմնական պիտոյիւք, զքոյդ մաքրափայլ աջոյ 

վերծանեալ զտառ: Յոյժ ըղձաւէտ փափագմամբ լուծանէր զիմն խնդիր մանաւանդ եթէ զտենչանս 

նախ առն սրբազանից հարց լնոյր զիղձն: Եւ յայսմ ծանեալ, եթէ տակաւին տոկաս ի քումդ 

պատանական կենցաղում, որ սակս Յիսուսի այրականին սերտութեան հետեւեալ շաւղաց. յիրաւի 

ուրեմն ի գլուխն հայելով քեզ յայն, որ փոխանակ ուրախութեանն, որ նմա առաջի կայր, յանձն առ 

զխաչն, անարգեաց զամօթն եւ նստաւ ընդ աջմէ մեծութեան Աստուծոյ: 

Վասն որոյ որ զփորձն առեալն է, կարող է փորձանաւորացն օգնական լինել, զոր աղաչեմք 

հանդերձ պաղատանօք առ այն, որ առ լաւութեանն իւրոյ լսելի լինէր, զի օգնական լիցի քեզ ի քումդ 

հանդիսի մրցանաց, եւ աղօթիւք քո պահպանեսցէ զմեզ: 

Այլ թէ պարտ է սուղ ինչ ըստ մերում սովորական մակացութեան իմաստասիրել, փոքր ինչ 

մակագրել քեզ յայսմ տառի, զի թերեւս սխրացեալ զուարճասցիս: Բանս ոչ կամի զքեզ ջըջնի 

յորջորջել. վասն զի ջատագով ջայլեաց գաղափար հարանցն կոչի այն, որք յաւէժաբարն 

անուանին: Այլ կամիմ զքեզ խռուացեալ հերովք եւ թաղկեալ վարսիւք ըստ օրէն, զոր Գրիգորն 

յիւրում ներբողական աստուածաբանութեանն արժանի գովեստի վարկանի, ըստ Եղիայի 

յանձաւին գիսաւորեալ մաշկեաւն եւ ըստ ամլածին Յովհաննու: Այս րար եւ ըստ այլոց: Բայց ինձ 

հերք քո` ըստ որում հօրանք այծեաց, որ շրջին ի Գաղգաղայ, զառաքինութեանցն ծայրութիւն թուի 

ինձ ցուցանել եւ զմեռելութիւնն ի դուզնաքեայ կենցաղումս: Զայսոսիկ տարացոյց քոյդ խռուցեալ 

հերաց, իսկ մաշկեակդ զնախահօրն ստանձնեալ զանիծադրութեան կնիք, ջնջելով զնա մանաւանդ 

թէ զՏարսօնացւոյն փողոյ լնլով զօրէնս. ըստ որում լեշկ մաշկեօք եւ մորթովք այծենեօք զքոյդ սերէ 

նշանակէր յատկութիւն տեսակի, զհաւատոցն ստուգութեան առնոյր վկայութիւն: Եւ այս այսքան: 

Այլ գիտեմք, զի յօժարութիւն սրտիդ ստիպէ զքեզ առ մեզ գալ, այսպէս եւ զմեզ գիտասցես, զի սիրով 

ընկալայց զքեզ. ողջ լե'ր: 

 

ԿԷ. 
Պատասխանի թղթոյն կաթուղիկոսին Ասորւոց ի ժամանակին, յորժամ էր դուքս ի 

Վասպուրական եւ ի Տարօն. զկնի բառնալոյն զՄանիքեցիսն յաշխարհէն Յունաց, եւ ի 
Թոնդրկաց մնացեալսն նոցա կործանեալ ազգն. չոգան առ կաթուղիկոսն Ասորւոց ի 

քաղաքն Ամիթ, զի թերեւս խաբէութեամբ հաւանեցուսցեն զնա. զոր նորա գրեալ թուղթ ի 
Գրիգոր Մագիստրոսն յԱրշակունին: Եւ այս է պատասխանին: 

Զյաւէտ ծայրացելոյ զբնականագոյն նախուստն մերոյ սրբազանին եւ վսեմական երից 

երանեան ուղղափառացն որդիացելոյդ եւ հօրդ հարանց, աստուածպետականին Յիսուսի 

փոխանորդի, եւ առաքելական շնորհի իջման արժանացեալ աթոռոյ նամակի մաքրափայլ եւ 

աստուածաներկ բարեփառ որակացեալ աջոյ գիծ ընկալեալ վերծանեաք: Եւ զտարակուսական 

արտալածական զաղէտ վշտաց քոց իմացեալ, որ այսպիսի հասեալ պատահման բախտի, յոյժ 

տրտմական ախտիւ զմեզ շարժեցեր յարտօսր. որ գրէ զբոլոր վիշտս հարցն, որ նախ քան զքեզն 

հանդիպեցան ի մետաղս եւ ի բանտս, եւ ոմանք տարաշխարհիկ վարեալք եւ ձաղեալք, եւ որոց 

ալեկոծեալք, եւ որք յայսմ հետեւին միանգամայն, զամենեսեան իբրեւ կենդանիս կամ եթէ 

զնկարագրութիւնս նոցա ի մտածութեան մերում. որով անմարմնաբար կարող եմք տեսանել աւագ 

աչօք, շուրջ պարառաբար հայեցեալ իբրեւ մարմնական տեսութեամբ առաջի աչաց մերոց 

վարկաք բովանդակեալ: Վասն զի թէպէտեւ մեծի տեսութեան ունէր պէտս եւ մեծագունի 

լսողութեան այսպիսի ընտանեբար տարակուսանս, որ եթէ ոք ուժգնակի մինչեւ ցդամբանականն 
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արձակէր ձայն, իրաւացի մեզ այնոքիկ համարեալ են: Քանզի զմտաւ ածեմ զմեծին եւ 

զաստուածայնոյն Դաւթայ. Նախանձեցայ, ասէ, զխաղաղութիւն մեղաւորաց տեսանելով. եւ 

այլուր. Օտար եղեն մեղաւորք ի մօրէ եւ խաբեցան յարգանդի եւ խօսեցան սուտ: 

Թուի ինձ, եթէ այսոքիկ նախքան զմեզ, այլումն ի հարցն ճահաւորեալ, յարմարական 

շարամանել բանս յիւրումն աստուածային առասութեան, զոր եւ ինձ յոյժ նմանապէս յայսոսիկ 

յարամանեալ, յետ ի պատահման ախտացելոյս այսպիսի արտալածութեան տարակուսանս, այլ 

համբերութիւն հոգւոյն հեզութեան հաւանեցուցանէ զիս յամենայն տկարութեան մերում 

նշանակել զօրութիւն. քանզի յորժամ տկարանամք, յայնժամ զօրանամք: Զի հոգին ի թիկունս 

հասանէ տկարութեան մերում, եւ զամենայն վիշտս եւ զտարակուսանս եւ զբոլոր մարմնոյ 

չարչարանս երանելին ուսուցանէ մեզ Պօղոս. եւ նշանակէ բարձրագոյն իմն եւ հրաշալի եւ 

զուղեւորութիւն մերոյ կենցաղական ճանապարհորդութեան իբրու ի քաղաք կամ յապարանս 

արքունի, կամ եթէ իբրու զնաւապետ բարի ի կոհակաց ի խռովեալն ծովու եւ յոլորտս ալեացն 

ծառացելոլ ծփման զնաւահանգիստն յայտնելով, կամ իբրութէ քաջաղեղն զինւորաց զնպատակն 

նշաւակեալ, որոց հանդէպ ուղղակի զնետաձգութիւնսն յարմարական առ այնմ իւրաքանչիւր ոք ի 

ձգողացն խոկասցէ հարկանել, յասելն իւրում Հայեցարո'ւք ի գլուխն հաւատոց եւ ի կատարիչն 

Յիսուս, որ փոխանակ ուրախութեան, որ առաջի նմա կայր, յանձն առ զխաչն, անարգեաց զամօթն: 

Եւ զի երանելիս այս ոչ կամէր երկարագոյն բանիւքն թախանձեցուցանել զամենեսեան, ի բոլոր 

բանս իւր միատեսակ զամենայն չարչարանս եւ զճառ խաչի յայսմ հաւանեցաւ հատանել 

տախտակի բան: Քանզի զո՞ր ոչ կրեաց Փրկիչն որք միանգամ ի կենցաղումս են վիշտք: 

Այսպէս ո' երանելի, պարտ է քումդ սրբազանութեան զամենեսեան յօժարութեամբ մանաւանդ 

թէ ուրախութեամբ յանձն առնուլ: Վասնորոյ ինքն բառնայ զխաչափայտն Յիսուս. թէպէտեւ յոմանց 

վարի ի սպանդ, սակայն առ անմեղութեան իւրոյ բանայ զբերանն իւր. այսպիսի էր իշխանութիւն 

ի վերայ ուսոց իւրոց կոչեցեալն. յօժարութեամբ զթագն ընկալաւ եւ զայն զþի փշոց. ոչ 

դարձուցանէր զերեսս իւր ի թքանելոյ. ազատն ի ծառայէ ապտակէր գանիւ. ձաղեալ 

հարցափորձիւր. դատաստան նորա բառնայր, զրպարտիւր, հայհոյիւր, առարհամարհեալ 

արտաքոյ ի քաղաքէն արտալածիւր, ի բաց լինէր ի ժողովրդենէն եւ նախքան զչարչարանսն 

առաւել քաղցիւ եւ ծարաւով եւ տքնութեամբ եւ ամենայն բոլորն առաքինութեամբ խրատէր զմեզ: 

Եւ զայսոսիկ զամենեսեան կարծեմ թէ զոր կրեմք եթէ ոք մտադիւրութեամբ եւ հոգւոյն ակամբ 

շուրջ հայեսցի, գտցէ զաստուածաւանդ ասացեալ սրբազանն տառ ի յիւրում կենսաբեր 

աւետարանական քարոզութեան, եւ այնմ հետեւելով, զամենայն պատահմունս ի վերայ եկեալ 

փորձութեանց ուրախութեամբ եւ լրջմտութեամբ ընկալցուք. զի հետեւել արժանի արար զմեզ 

Հայրն մեր, առ որ կարող եմք համբառնալ զձեռս մեր իւրում լուսաներկ եւ մաքուր արփիափայլ 

ուղեւորութեան. եւ միայն հայցեմք զհաւատոցն պահպանութիւն, զի մի' տացէ զմեզ ի փորձութիւն 

այն, որ Տէրն է Տէրանց եւ Աստուած յաւիտենից Հայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի 

արար զմեզ կոչել յանուն Միածնի իւրոյ քրիստոնեայս, միոյն իջելոյն յերկնից ի սրբոյ 

Երրորդութենէն եւ նոյն միոյն միացեալ մերովս մարմնով ընդ Հօր ընդ աջմէ նստելոյն, որ 

բարեխօսն իսկ է վասն մեր քահանայապետն սուրբ, որ իւրով արեամբն մտաւ ի սրբութիւն 

սրբութեանց. վասն որոյ զարհուրեալ զօրաց երկնից հարցափորձեալ ասէին. Ո՞ է սա, որ դիմեալ 

գայ յԵդովմայ եւ կարմրութիւն ձորձոց իւրոց ի բոսորայ: 

Այսպէս պարտ է, ո՞ քահանապե'տ սուրբ, ամենայն ցաւն, որք զանարիւնն զենումն յանձն 

առեալ են զենուլ իւրեանց իսկ առաքինութեամբ արեամբն մտանել ի սրբութիւն սրբութեանցն: Եւ 

այս թուի ինձ, եթէ բազում հալածանաց եւ չարչարանաց եւ խաչակցութեան պէտս ունի. եւ ուրեմն 

ողորմելով մեզ հայրական խնամօք խրատէ, զի զխստամբակութիւն եւ զծուլութիւն եւ զյագեցումն 

մարդկային ազգիս իբրեւ մտրակաւ զարթուցանէ ի ստադինս. զի մի' դանդանջկոտք յոյժ եւ 

մեղքեալք ի ծուլութենէ առաւել քարշիմք ի թանձրագոյն եւ յընդիմահար մարմնոյս: Վասն զի 

այսպէս տեսանեմք զմեզ զամենեսեան ի ժամանակի խաղաղութեան, զի հետեւաբար 
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տարբերութեամբ մարդկային սեռի այսոքիկ պատահեն ախտք. իբրեւ մանկանց յագեցութեան 

խափանումն բոլորն վարժման եւ կրթութեան լինին. եւ զձիս հպատակեալս եւ կերակրովք 

յղփացեալս առանց սանձահարութեան շամբուշս եւ անհեդեդս եւ անբաղկացութեան եւ 

անտեղական զեղելութիւն խնդրէ: 

Վասն որոյ որք արհեստիցն են մակացու, յածանցականացն մաքրագոյնս եւ վճիտս ըստ 

իւրաքանչիւր կերպարանի խոկան յարմարել. եւ այսքան պատահի մեռելութիւն եւ հատուցումն 

ախտից, եթէ բանս եւ եթէ այլ ինչ, որպէս վերագոյնդ ասացաք, եւ եթէ այսպէս կամի զմեզ կամ 

արծարծել կամ խրատել կամ եթէ յեղեղութիւն իսկ վերաբերել կամ եթէ վաղագոյն ի շտեմարանս 

ամբարել կամ եթէ ի փորձութեանց եւ ի չարչարանաց մեկուսել: 

Ե'կ ո'վ ա'յր Աստուծոյ համարեսցո'ւք զսա իբրեւ զգուշութիւն զգաստացուցանօղ իբրեւ 

յուխիցս հեղեղատէ յանկարծակի թորելոյ կամ հոսեցելոյ եւ որք ի բարձրաւանդակին պատահեն, 

ի բաց մղիլ այնոցիկ հրամայեն լինել, որք ի հովիտն շրջին, կամ իբրեւ զհայր զմանկունս իւր 

փախուցանէ յարշաւանաց թշնամեացն. կամ եթէ նաւապետ եւ հմուտ ալեկոծութեան ի 

ժամանակսն գիտէ հողմոյ խստագունի, եւ ի ծովամարտութիւնս ոչ ընթացուցանէ: Յայսմանէ 

գիտեմք զողորմութիւն Աստուծոյ, զի ոչ խնայէ ի գաւազանն իւր, վասնորոյ ուրախութեամբ կամք 

եւ  հաւանիմք ամենայն փորձութեանց ի վերայ եկելոց եւ խնդրեմք զելս ի բարի կատարել: 

Այլ մեք ըստ հայցման քո սրբազանութեան հայցեսցուք ի մերոյ քրիստոսապսակեալ, սուրբ 

ինքնակալ եւ տիեզերակալ բարեփառ արքայէն յոյժ թախանձանօք եւ մաղթանօք, զի թերեւս 

վերստին արծարծիցի քոյն առաջնորդական պետութեան կարողութենէ. եւ յուսամք, զի 

ներողութիւն արքայութեան նորա լուիցէ պաղատանաց մերոց, ապա թէ ոչ զՏեառն է երկիր լրիւ 

իւրով, աշխարհ եւ ամենայն բնակիչք նորա: Եւ պարտ է քեզ աղօթս սրբազանս եւ խորհրդականս 

կատարել վասն մերոյ սուրբ արքային, զի զթշնամիս թագաւորութեան նորա արասցէ Տէր ընդ 

ոտիւք նորա նկուն ի ձեռն կենսակիր եւ պատուական խաչին իւրոյ: 

Այլ ընթերցաք զգիրս գողոցդ  եւ արտակացելոցդ ի բոլոր կաթուղիկէ եկեղեցւոյ, զոր գրեալ էին 

ի քահանայապետն սուրբ Պետրոս. որ ըստ քում իմաստութեան եւ աստուածակրօն ճգնազգեաց 

սուրբ վարուցդ եւ քահանայապետական իշխանութեանդ առաջնորդեցար ի Հոգւոյն սրբոյ եւ 

ծանուցեր մեզ զայսոսիկ: Այսպէս հաւանիմք, եթէ յաստուածուստ երեւացաւ քեզ, զի մի' 

զանգիտեսցի զանխլանալ ի քումմէ մաքրափայլ եւ վսեմական պետութենէդ. քանզի պարտ էր 

ուրե'մն յաստուածուստ արժանանալ քեզ այսպիսի մրցանաց եւ մարտի, զի ճակատիցիս եւ դու 

զկնի այլոց հարցն սրբոց քում նախնեացն ընդդէմ աստուածամարտն սրոց աղանդաւոր 

դիւթիւթեան կիւսոյ գաղտագող բաղբաղանաց այսպիսեաց ընդ գրուանաւ խաւարային 

նսեմացեալ ազգիդ: Այսպիսի սովորութեամբ սովորեալ են գայլքդ այդ հանդերձիւք ոչխարաց 

գողանալ մանկունս. յորոց զգուշացուցանէր Փրկիչն յիւրումն աստուածաւանդ աւետաւոր 

քարոզութեան. Զգոյշ կացէ'ք, ասէ, որք են հանդերձիւք ոչխարաց եւ ի ներքոյ գայլք, յափշտակօղք. 

զորոց եւ երանելի առաքեալն զգուշացուցանէր դարձեալ ի չար մշակաց անտի: 

Այլ դու ո'վ քահանայապե'տ սուրբ եւ Յիսուսի հետեւեալ բոլորն այրական սերտութեան, աղէ¯ 

ա'ռ ընթերցի'ր, եթէ գտցես յայդմ գաւառի, զսրբոյն եւ զերիցս երանելի վարդապետին զգիրս 

Անանիայի, զոր ի խնդրոյ տեառն Անանիայի կաթուղիկոսին Հայոց, եւ զտեառն Յովհաննիսի Հայոց 

վերադիտողի, որ զանուանս գրեալ եմք յայդմ նամակի, թէ ո¯րպիսի չար գազանն այն 

արիւնռուշտն, առնամոլին եւ վաւաշ շամբուշ բորբորիտն, պիղծն Սմբատ անիծեալն այն երեւեցաւ 

յաւուրս տեառն Յովհաննիսի եւ Սմբատայ Բագրատունւոյ, ուսեալ զչար մոլութիւն յումեմնէ 

պարսկական բժշկէ եւ յաստեղաբաշխէ մոգէ, զոր Մըջուսիկդ կոչէք: 

Եւ զի՞նչ երկարագոյն քեզ ասացից կամ գրեցից քրիստոսասէր անձինդ, այլ սակաւուք 

հատանել յօժարանամ. զի բոլոր աղէտ տարակուսանաց նոցա անբարի բարեձեւութեան եւ 

խորամանկ խաբէութեան եւ զտղայաբար անուսումնութեան եւ անաստուած վարդապետութեան 

եւ անճոռնի ճոռոմաբանութեան եւ անտեղի հաւանութեան եւ գիշերային իւղագործութեան եւ նոր 
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զազրալի եւ քստմնելի ախտակրութեան եւ անքահանայապետ քահանայագործութեան եւ 

խաւարչտին ձեռնադրութեան եւ անշնորհ մկրտութեան եւ անղամպարափայլ նսեմութեան եւ 

անյոյս դաւանութեան եւ աներկիւղ երկիւղածութեան եւ խաւարասէր լուսափայլութեան եւ 

հրեշտակակերպ դիւազգեցութեան եւ ասրազգեաց գայլոցդ եւ թխացելոց այծեաց, եւ մերկացելոյդ 

զՀոգին եւ զգեցելոյդ զսատանայ աշակերտելոյդ ստանուէրն Սմբատայ սասանողին հիման 

առաքելոց եւ մարգարէից սակաւ ինչ, որպէս վերագոյն գրեցաք, ծանուցից ձեզ: 

Սմբատն այն եւ որ զկնի նորա շունք եւ գայլք առանց քահանայութեան կերպիւ քահանայի, 

եկեալ ի գաւառէդ Ծաղկոտնէ ի գեղջէ Զարեհուանէ, եկեալ բնակեցաւ ի Թոնդրակս եւ ուսուցանել 

սկսաւ զամենայն չարից բոլոր, զոր ինչ ի կենցաղումս մտածութիւն կրէ, որ ըստ գործոց եւ որ ըստ 

հաւատոց թերութեանց: Եւ քարոզէր զբոլոր քահանայական ներգործութիւնս ոչնչացուցանել, 

մանաւանդ եթէ սնոտի վարկանել. եւ նստէր բաղբաղանօք իբրեւ զքահանայապետ. եւ ոչ իշխէր 

յայտնի եպիսկոպոսունս իւր ձեռնադրել կամ քահանայս կամ սարկաւագունս կամ օրհնութիւնս 

իւղոց, այլ ասէր ոչ այլ ինչ է այդ, բայց վասն խաբելոյ ժողովրդեանն. ի գաղտնի  լուծելոց 

եպիսկոպոսացն եւ յարտաքսելոցն գիշերի զանարժան ձեռնադրութիւն ոչնչացելով առնեն, եւ 

զիւղն սրբազան, որ ի կատարապետողէ անտի բաշխի, խառնեալ իմն արհամարհելով զնա, եւ 

ծաղր առնելով, կատականս առնեն: 

Այսպէս ամենայն չարագործութեամբ յղփեալ, որ ըստ մարմնական ախտից յագեալք, եւ ոչինչ 

համարեալք. աւանդեն դարձեալ ոչ յայտնելով զչար աղանդ իւրեանց իբրեւ զՊիւթագորոսին, որ ոչ 

եթէ Թէովնեան այն միայն զմեծ ոլոռունսն ոչ ճաշակէր, այլ եւ, զանճառագործութիւնսն ոչ կամելով 

ասել, ատամամբք զլեզուն հատեալ յառաջագոյն մեռանէր: Սապէս ոչ երբէք գողքդ այդ նշանակեալ 

յայտնեն զդարան կորստեանն իւրեանց. այլ յորժամ հարցանէ ոք, այլուր նշանակեն, 

մոլորեցուցանելով ի շաւղաց իւրեանց. յոյժ մոլորեալք են եւ աւանդեցին զչար աւանդութիւն 

իւրեանց այսպէս յայտնի խոստովանել եւ հոգւով ոչ հաւատալ. եւ յորժամ ձեռն արկանեն 

քրիստոնեայքն զանիծեալն զՍմբատ եւ որ զկնի նորա այսոքիկ` Թոդրոս, Անանէս, Արքայ, 

Սարգիս, Կիւրեղ, Յեսու, այսոքիկ են, որ նորին աղանդով կացին աւելի քան զՃ. եւ զՀ. ամ մինչեւ 

ցայս, անիծեալ զնոսա բոլոր Հայաստանեաց եւ Աղուանից քահանայապետացն, զգուշացուցին ոչ 

մերձենալ իսկ առ նոսա եւ ոչ ճաշակել եւ ոչ զրուցել եւ ոչ յարկս նոցա մտանել: Քանզի խաղող 

նոցա խաղող դառնութեան եւ ողկոյզ նոցա ի դառնութեան լեղւոյ, զի յայգւոյն Սոդոմացւոց որթ 

նոցա եւ տունկ նոցա ի Գոմորայ: 

Մի' երբէք իւրեանց քաղցրագոյն եւ գծնի բանիւքն խաբեսցեն զուղղախոհ մտածութիւն քո եւ 

զմաքուր լսելիդ. զի գծնին քաղցրագունիւքն, բայց կատարեն ի չարն: Եւ կակուղ են բանք նոցա քան 

զձէթ եւ ինքնեանք որպէս զսլաք. կարթիւք պարածածկեն զմահացու դեղս իւրեանց եւ 

հաւանեցուցանեն զանմեղս: 

Գրեալ էր քո յաստուածային նամակիս յայս, թէ քննեցաք զազգսն, որք մերձ առ նոսա բնակեալ 

են, եւ ամենեւին ոչ խոստովանեցան գիտել ինչ զնոցա արտաքոյ օրինացն քրիստոնէից: 

Ծանուցից քեզ սակս այսր, ո' աստուածային գլո'ւխ: Ի վաղնջուց յղացեալ զչար ախտն Յուդայի, 

ծածկէր ի սրբոց մետասանիցն, որ մինչեւ յաստուածային ընթրեացն խորհրդոյ տակաւին 

անգիտանային երանելի մետասանքն. որ եւ բազում կասկածանս եւ տարակուսանս հասանէր 

նոցա. մինչեւ յակնարկելն միմեանց ոչ ծանեան զչար խորհուրդ կեղծաւորին, մինչեւ 

աստուածային յառաջգիտութեամբն յայտնէր նոցա: Գիտէ եւ նախքան զայս քոյդ սրբազանութիւնդ 

զԱքիտոփելին, որ ծածկէր ի մարգարէէն Դաւթայ: Ե'կ, զի ոչ դանդաղեցից ասել քեզ զբազմացն 

այսպիսի բաղբաղումն եթէ ո¯րպէս կերին թան: Բայց եւ զկնի այսմ, եթէ ոչ էր երեւեալ Յիսուս 

սրբոյն Պետրոսի ի բանտի անդր յԱղէքսանդրեայ, ողջախոհն այն հաւանեալ էր զկնի բազմութեան 

անիծելոյն Արիոսի. քանզի այսպէս նա թաքուցեալ ի սրտի իւրում, յայտնի խոստովանէր 

ճշմարտապէս, եւ այլք որք յանուն առաքելոցն սուտ առաքեալքն. զայս եւ երանելի առաքելոցն 
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յայտ առնէ յասել անդ իւրում ոչ զարմանալ ընդ կերպարանս սատանայի իբրեւ հրեշտակի, քանզի 

եւ պաշտօնեայք նորա կերպարանին ի նմանութիւն ճշմարտութեան: 

Գրեալ են եթէ վասն նախանձու արտաքսեն զմեզ. ո¯ ստութեանդ մանաւանդ եթէ զարմացման 

եւ սքանչացման արժանի. եթէ ի մէնջ են եւ մերովս դաւանութեամբ, զի՞նչ արդեօք պարտ է 

նախանձել, ընդ որո՞յ ճեմարանի կամ վարդապետութեան, ընդ որո՞յ մայրաքաղաքացեաց եւ 

եպիսկոպոսաց եւ հարանց եւ մեծամեծ եւ խաչակրօն միաբանական եւ միեղենաբար անձնացելոց 

խաչակրօն կրօնաւորաց, եթէ միայնաւորաց քրիստոսազգեաց եւ ճգնազգեաց արանց, որք ի լերինս 

յայրս եւ ի փապարս բնակեալ են, եթէ յերաժշտական հանգերգութիւնսն եւ ի 

քաղցրաձայնութի՞ւնսն, եթէ ի ղամպարափայլ կացարդական տօնախմբութիւնսն եւ յանուշահոտ 

զանազան բուրմո՞ւնսն, եթէ ի քահանայական զարդու զգե՞ստն եւ պարառաբար 

խմբագործութիւնսն քահանայական բոլոր դասուք կղերիկոսացն եւ սարկաւագացն 

լուսափայլելոց շուրջ պար առեալ աստուածայնոյն սրբազան սեղանաւն, կամ զկատարողութիւն 

սրբազան իւղոյն միանգամայն աստուածային կոչմանն եւ ձեռնադրութեա՞նն, կամ մաքրագոյն եւ 

անարիւն զենմա՞նն եւ որք այլք այսմ հետեւեալ քրիստոսանուէր մերն աստուածային 

դաւանութի՞ւնն, եթէ ըստ մարմնոյ իշխանութեա՞ն եւ գերազանցութեան, եթէ ըստ շնորհի եւ ըստ 

արհեստի մակացո՞ւ ելոյ, եթէ ըստ հայրենեաց սեփականագոյն ազնուականութեա՞ն, եթէ 

գանձի՞ւք յղփացեալ, եթէ ա՞զգ ոմանք ուրոյն եւ լեզու եւ թագաւոր եւ քահանայապետ, եւ այս ի մէնջ 

արտաքո՞յ եղեւ որպէս Վերիացւոցն ի մէնջ, կամ ի ձէնջ ոմանք իբրեւ զնեստորականսն եւ զայլս 

ոմանս: 

Աղէ¯ հարցի'ր քոյդ աստուածազան բարբառովդ. տացե՞ն արդեօք պատասխանի առ այս բան 

մի: Քաջ գիտեմք, եթէ կարկեալք լինին. եւ բանականք այն ղօղանջեն իբրեւ զշուն կամ իբրեւ 

զպղինձ հնչեն, որոց ձայնն աննշանական եւ անյարմարական: Բայց եթէ կամիս զխրթնի 

խորթութիւն նոցա եւ զխարդաւանութեան խոկումն նոցա չար, ի վաղնջուց հետէ մնան 

կասկածելով կարապետ լինել ինքեանց որդւոյն կորստեան, զոր խափանեսցէ Յիսուս Քրիստոս 

իւրով բերանով հոգւով: 

Այդոքիկ, որք զայսոսիկ յայտնի խոստովանեալ առաքեն առ քահանայապետն մեր, հոգւով յոյժ 

ուրախանան. քանզի մերովին իսկ ականջօք լուեալ եւ աչօք տեսեալ զբազումս ի նոցունց, որք ոչ 

կասկածինն գիտել մեզ զգիրս սուրբս. առաջի եպիսկոպոսաց եւ բազմութեան ժողովրդեանն 

հայհոյութիւն ել ի բերանոյ նոցա, զորս ոչ եմք ընթերցեալ ի բոլոր մատեանս աստուածեղէնս եւ ոչ 

յայլոց հայհոյիչ լեզուաց: Որք ասէին, եթէ մեք ոչ եմք նիւթապաշտք այլ աստուածապաշտք. եւ 

զխաչ եւ զեկեղեցի եւ զզգեստ քահանայի եւ զպատարագագործութիւն` զայսոսիկ ոչինչ 

համարիմք, այլ զխորհուրդ նոցա, եւ այլ բազումս: 

Բայց զայսոսիկ ասելով, ոչ եթէ մի եւ մի ինչ չհամարին ի մերոց քրիստոսաւանդ 

դաւանութեանցս պատշաճ գոլ, այլ առասպելս եւ բաջաղմունս իմն, զորս ոմն ի նոցունց 

յայտնապէս սուտ քահանայ հակառակեալ ընդ մերոց, ասէր բազմութեան ժողովոյն: Ո¯ սնոտի 

յոյսք քրիստոնէից. արդեօք զի՞նչ յոյս ունիք դուք: Եւ նոքա պատասխանի տուեալ ասեն 

զպատշաճագոյնսն մեր: Իսկ նա ասէր ամբարիշտ բարբառով. առեալ խմոր կողովս առնէր 

ձեռամբն եւ թացեալ ի գինի արտաքս ձգէր եւ ասէր. Այդ է խաբէութիւն քրիստոնէից: Եւ այս էր 

Կիւրեղ անիծեալ առաջնորդն Թոնդրկաց: Եւ այլ բազում հայհոյութիւն ի սուրբ կոյսն 

Աստուածածին եւ յամենայն տնօրէնութիւն: 

Այլ գիտեմք, զի յորժամ զայսոսիկ յիշատակես առաջի պղծոցն, նոքա նզովել սկսանին, 

չարաչար երդնուլ եւ անիծանել. քանզի զայս ուխտ եդեալ է նոցա եւ այնու սովորեալ են խաբել 

շամրտացի շունքն այն եւ շամբուշ առանց օրինաց, չամոքեալք ի հնազանդութիւն հաւատոցն 

Քրիստոսի: Ղազարդ այդ, որ այժմ զառաջնորդութիւն կուրացդ կոյր հաւանեալ է, բազմամեայ 

մեռեալն հոգւով, զոր ոչ Քրիստոսի է յարուցանել զդա չորեքօրեայ, այլ նեռինն կարապետ, զի 

կրկնակի կործանեալ կորիցէ դա ի մերոյ պըռաստնոցէ եւ ի թեմէ: Աղէ¯ առաքէ ի գաւառն մեր ի 
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միայնակեացսն սուրբս եւ յաշխարհն ի քրիստոնեայ ժողովուրդն Աստուծոյ: Եթէ ո՞րպիսի աղէտ 

տարակուսանաց հասոյց դա եկեղեցւոյ, եւ ահա սակաւ մի յայտնեցից քեզ: Քանզի գիտեմք, եթէ 

լուեալ է քո, եթէ ի գալն իմում ի Միջագետս ո՞րպիսի չարութիւն սերմանեալ զորոմն դոցա բարձի 

յաշխարհէ անտի: Եւ ապա տեսեալ իմ զպղտորումն մաքրագոյն ջրոյն, որ ծաւալէր, եւ հետեւեալ 

մինչեւ ցակն աղբերն, հանդիպեցայ ատրուշանին Թոնդրակաց, յորում թաղեալ կայր խմորն 

Սադուկեցւոց եւ բորբոքէր թաղեալ անթեղն չարութեան, զոր զօրութեամբն Աստուծոյ եւ աղօթիւք 

մերոյ սուրբ քահանայապետին եւ Լուսաւորչին եւ նախահօրն հրաման ընկալեալ ի Տեառնէ 

յաւուրս մերոյ սուրբ եւ քրիստոսապսակեալ ինքնակալ արքային Կոստանդեայ Մոնոմախին 

մաքրեցի զամենայն որոմն չարութեան եւ պղծութեան: 

Որք եկեալ խոստովանեցան զյանցանս իւրեանց եւ զմոլորութիւնս իւրեանց եւ զանաստուած 

առաջնորդաց իւրեանց չարութիւն, արտաքս ժայթքեալ զմաղձն դառնութեան եւ զանյուսալի 

տարակուսանսն: Հրամայեցին սուրբ եպիսկոպոսունքն մեր, յորոց մի էր Եփրեմ արքեպիսկոպոսն 

Բջնւոյ եւ այլք. կանգնեցին ի միջի նոցա աւազան մկրտութեան եւ արժանի արարին զնոսա 

եռանձնեան երանաւէտ ձայնին դաւանութեան` ի բաց դնել նոցա զհին մարդն եւ զգեցեալ զնոր 

մարդն. հրամայեցին այլ մի' եւս ծառայել նոցա. կանգնեցին զնշան տէրունեան ի միջի նոցա եւ ի 

ձեռն աստուածային եւ անարիւն զենման հաղորդեցուցին աստուածային խորհրդոյն: Իսկ որք 

մկրտեցանն, էին աւելի քան զհազարս. եւ տակաւին ոչ դադարէին գալ ի լուսաւորութիւն, 

խոստովանեալք զյանցանս իւրեանց եւ զչար աղանդն նոցա, որք ուսուցանէին անմեղաց: 

Իսկ նախքան զայսոսիկ պատճառ այսմ փրկագործութեան եղեն երկուս ոմանց ի նոցունց 

կերպարանօք քահանայից, խոստովանեալ զամենայն դիւթիւթիւն եւ զչար աղանդ իւրեանց. 

քանզի հմուտ էին չար եւ ամենապիղծ առաջնորդին իւրեանց. եւ պաշտօնեայք էին նորա 

յորջացեալ գազանային պղծանաց խրջթին. որք կարզաւ զաղանդոյն նոցա, որ այժմ է, պատմեցին 

մեզ: Քանզի միշտ յաճախէր չարութիւն նոցա. եւ քարոզութիւն նոցա յերիս ես նշանակեալ ցուցանէ: 

Որք ի չարն կատարելագոյնք են եւ կարող են ընդունել զմահացու դեղն, այնոցիկ քարոզեն իբրեւ 

անյուսութեան ամենեւին եւ անաստուածութեան իբրու զԵպիկուրեանցն. իսկ ոմանց 

նմանութեամբ Մանիքեցեացն, զորս անիծեն, բայց զնոյն գործեն. իսկ զոմանս իբրեւ 

քրիստոնէական աւանդութեամբ ուսուցանեն առ երես եւ ինքեանք ամենեւին ոչ խոստովանէին, 

բայց զայն եւս այլանդակ իմն կարգաց եւ կրօնից քրիստոնէից: Եւ ահա' յայտնի է, զի որոշեալք են 

եւ անեպիսկոպոսունս եւ անքահանայս շրջին եւ ասեն բանիւք, եթէ մեք յԱրամեան գնդէն եմք եւ 

հաւատով համեմատ նոցա: Բայց ոչ են համեմատ ոչ եւ միով իւիք, այլ հակառակ եւ նշանակեալ 

միայն զհամանուն ձայնն, որպէս շուն եւ շուն եւ շուն:  Եւ զի՞նչ արդեօք յայսոսիկ համեմատութիւն 

բնութեան: 

Արդ ծանուցանեմ սրբազնութեան քո զգիրս մեր, որ յաղագս դոցա գրեալ է: Հրամայեցին ոչ 

ամենեւին հուպ լինել եւ ոչ խօսիլ եւ ոչ ընդունիլ ի խոստովանութիւնս կամ ի մկրտութիւն. եւ 

այսպիսի օրինադրութիւն հաստատեցին: Բայց իմ համարձակեալ ի ներողութիւն Աստուծոյ եւ ի 

հրաման մերոյ սուրբ Լուսաւորչին, բացի նոցա դուռն ողորմութեան եւ մարդասիրութեան. վասն 

զի խուժադուժ ազգն այն անմեղք էին յայսպիսի մահաբեր թիւնից սրտմտութեան բաժակոյ նոցա: 

Իսկ այժմ այդպիսի դժնեայ խուճապօղքդ բաղբաղեալ թագնի զթոյնս իւրեանց, գրեն առ մեզ բան 

գրամարտիկոսաց, իբր եթէ ոչ գիտեմք զայս, զոր մանկանց է ծաղրական եւ ոչ եթէ մերոց 

իմաստնոց եւ դպրաց, ուսուցանել կամելով զմեզ, զհոյլս հերձուածողաց համարեալ շարամանեն 

եւ ասեն, եթէ մեք ոչ եմք յայսցանէ. այն վաղագոյն լուծեալք արտաքսեցան յեկեղեցւոյ իբրեւ 

զանդամս գօսացեալս կամ եթէ զհերս հիւանդացեալս կամ իբրու զորոմն հասեցեալ կամ զբարդ 

մեկուսեալ երեւին, որք մինչեւ ցաւուրս երանելւոյն Եպիփանու, զորս յիւրում սրբազան մատենին 

յիշատակէ, զոր Պարունակացն անուանեն, եւ զկնի նորա ի սրբոյն Կիւրղէ, եւ դարձեալ որ զկնի 

նորա երեւեալք յայլոց հարցն մեր: Իսկ զսոսա որպէս եւ այնք զայնոսիկ, այնպէս եւ այսոքիկ 

զայսոսիկ յայտնեցին մեզ: 
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Երանելի քահանայապետն մեր սուրբն Յովհաննէս եւ վարդապետն Անանիա գրեալ 

զչարափառութեան նոցա զսարսափելի հերձուած, զի ոչ եթէ ի մինն միայն մեղանչելն կամ յերկուս, 

բայց ի բոլոր օրինադրութիւնս իւրեանց ամենեւին արտաքոյ են հին եւ նոր օրինաց: Եւ զորօրինակ 

ուղղափառութեան մեր ուսմունս եւ աւանդութիւն զօրէն մեղուի ի բոլորն վարդից եւ ի ծաղկանց 

զփոշետեսակն եւ զանուշահոտսն ի մի վայր հաւաքեալ յարմարեցին առաքինութեան նոր 

տեսակս: Եւ զորօրինակ բժիշկ յամենայն դեղոց զօգտակարագոյնսն յոգնատեսակ խառնուածօք 

մարդկային սեռի պատրաստեն հնար քաջողջութեան կամ եթէ զհիւանդացեալսն վերստին ի նոյն 

արծարծել յառաջին բնութեան: Իսկ որք մահացու դեղս կամիցին պատրաստել, յամենայն ի 

խստագոյն եւ ի չարագոյն դեղոց իբրեւ զթոյնս իժից հաւաքեն բազմատեսակ զնոսա, զի որոց 

տացեն, առժամայն ի կենցաղոյս հրաժարիցեն եւ յընտանի մարմնոյս եւ յազգակից արտահանեալ 

մղեսցեն: Այսպէս ոչ եթէ հերձուած դոցա միոյ պատճառի է կամ երկուց կամ երից այլ յամենայն 

չարափառացն ի կիւսոյ, ի դիւթութենէ, ի հմայից, ի կախարդութեանց յանհաւատութեանց, 

յամենեցունց զթոյնս չարութեան ի մի վայր ժողովեալ հերձուածս, հաւանեցան այնմ 

աստուածամարտ եւ ցանկապատառ դիւամոլի անօրինին Սմբատայ օրէնս դնել, որպէս 

վերագոյնդ գրեալ է, զլուսաշաւիղ թողեալ ճանապարհ, հետեւեցան կուրաշաւիղ կոպարական 

կորստեան ուղէգնացութեան, կամաւ կափուցեալ զաչս յարեգակնային ճառագայթից եւ զլուսանցս 

բնութեանցն յարփիական նշուլիցն նսեմացեալք եւ ըստ գրեցելոյն հասեալք ի յափն մոլորութեան: 

Իսկ սոքա ոչ միայն յափն, այլեւ յատակս անդնդոց գործունեայք խաւարասէր իշխանին. վասն 

որոյ զգործս նոցա ուսեալք անպատկառ գործեն: Եւ այս ինչ են անօրէնութիւնք չարագործացն 

այնոցիկ. ոչ պահք նոցա, եթէ ոչ երկնչին, յայտնի եւ ոչ խտրութիւնք արանց եւ կանանց եւ ոչ 

ընտանեաց, թէպէտեւ ոչ յայտնապէս համարձակին, եւ ոչ պատուեն եւ ոչ զմի ինչ` ոչ 

յաստուածայնոց եւ ոչ յեղելոց. այլ զամենայնն ծաղր առնեն` զհին եւ զնոր օրէնս. եւ յորժամ յայտնի 

հարցեալք լինին, անիծանեն սաստիկ, ուրանան եւ երդնուն. եւ այսպիսի  խաբէութեան ո՞չ եմք 

տեղեակ. աւադիկ Պօղիկեանքդ, որք ի Պօղոսէ Սամոստացւոյ դեղեալ. յորժամ ձեռնարկեալ 

հարցանեմք, ասեն եթէ քրիստոնեայք եմք, զաւետարանն եւ զառաքեալն սաղմոսեն յամենայն ժամ. 

եւ յորժամ հարցանեմք եթէ ընդէ՞ր ոչ մկրտիք, զոր հրամայեաց Քրիստոս եւ առաքեալն. ասեն, Ոչ 

գիտէք դուք զխորհուրդ մկրտութեան. մեզ ոչ է փոյթ մկրտել. քանզի մկրտելն մահն է. եւ Յիսուս ոչ 

ասաց յընթրիսն վասն պատարագի, այլ վասն ամենայն սեղանոյ: Եւ ասեն. զՊօղոս սիրեմք եւ 

զՊետրոս անիծեմք. եւ Մովսէս զԱստուած ոչ ետես այլ զսատանայ. եւ ասեն արարիչ երկնի եւ 

երկրի զսատանայ եւ ամենայն մարդկային սեռի եւ ամենայն ստեղծուածոց. եւ ինքեանք զինքեանս 

անուանեն քրիստոնեայս: Ահա եւ այլ ոմանք ի Զրադաշտ մոգէ` մոգպարսկականք. եւ այժմ ի 

նոցունց դեղեալ արեգակնապաշտք, զոր Արեւորդիսն անուանեն. եւ ահա' են յայդմ գաւառի 

բազումք եւ ինքեանք քրիստոնեայք զինքեանս յայտնապէս կոչեն: Բայց եթէ ո՞րպիսի 

մոլորութեամբ եւ անառակութեամբ վարին, գիտեմք, զի ոչ ես անտեղեակ: Են ոմանք անիծեալ 

յազգէդ Թոնդրակեցւոց, որք անուանեն զինքեանս Կաշեցիք. եւ այն են չարութեան արմատ. եւ արդ 

գտանեն պատճառս ինչ հայհոյութեան ի Քրիստոս Թոնդրակեցիքն, որք ի Խնուն են եւ գրեն վասն 

Քրիստոսի, եթէ թլփատեալ է. իսկ Թուլայեցիքդ հրաժարեն, եթէ մեք թլփատեալ Աստուած ոչ 

խոստովանիմք. եւ յայտնի լիցի քեզ, զի ոչ թլփատեալ խոստովանին զնա Աստուած եւ ոչ անթլփատ 

ի սրտի իւրեանց. բայց միայն պատճառանօք կատականս ի վերայ մեր դնեն: 

Ծանուցից քում սրբութեանդ յայսմ տառի. այնք քահանայք, որք եկեալ խոստովանեցան, որք 

մկրտեցան նախ, որ եւ անուանեցան մինն Պօղիկարպոս եւ միւսն Նիկանորա, նշանակեցին մեզ, 

եթէ յայնմ պղծանոցի խռճթին զթուղթսն առ անօրէն առաջնորդն Յեսու, եկեալ յիւրաքանչիւր 

գաւառաց. աղէ¯, ա'ռ ընթերցի'ր եւ գտցես ի նոսա զաղճատանս ձունելոցն դիւական: Եւ խուզեալ 

մեր գտեալ ընթերցաք լի չարաչար կախարդութեամբ եւ հայհոյութեամբ նաեւ յայդմ գաւառէ զմէնջ 

տրտունջ բարձեալ, եւ բազում չարութեան բանս: Եւ բնակեալք էին ի Շնավանսն այն արք 

հանդերձիւք կրօնաւորաց եւ կանանց բազմութիւն բոզից, որոց հրամայեցաք տապալել զհիմունսն 
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յարկացն եւ հրձիգ առնել եւ զինքեանս հանել ի սահմանաց մերոց, այլ ոչ զոք վնասեցաք 

մարմնական պատուհասիւք, թէպէտեւ յօրէնսն հրամայէ զվերջին պատուհասն կրել նոցա. որպէս 

եւ նախքան զմեզ բազում զօրավարք եւ պետք ի սուր սուսերի մատնեցին զնոսա եւ անողորմաբար 

ոչ խնայեցին ի ծերս եւ ի մանկունս, որպէս արժանն էր, նաեւ մեր քահանայապետք ի կիզումն 

դիմաց եւ ի դրոշմ աղուեսակերպ, քանզի իբրեւ զաղուէսս գողս ապականիչս այգեաց, որպէս ասէ 

իմաստունն. եւ զոմանց հրամայեցին փորել զաչս. կոյր, ասէ, էք մտօք առ յիմանալիսն, ի զգալեացս 

եւս պարտ է ձեզ դադարել. եւ ոչ կարացին զհեշտախտութեան հոլովումն դոցա նահանջել եւ ոչ 

զշամբուշ եւ զամեհի զկեանս իւրեանց անօրէնութեամբն դարձեալ ըստ օրինօքն պարագրել, այլ 

սնոտի կեղծաւորութեամբ բանս իւրեանց եւ զսուտ նշանակութեւն գողացեալ քահանայութեան 

իբրեւ կամուրջ իմն առ ի կորուստն յարմարագոյն կամ մեքենայք եւ որոգայթք թռչնոց կամ ծուղակ, 

զի զանմեղսն կորուսցեն ի վիհս: 

Զոր զգուշացուցանեմք զքոյդ սրբազնութիւն զգուշանալ ի խմորոյ Սադուկեցւոց նոցա եւ ի 

զազիր կերակրոցն եւ ի բանից, զի մի' արասցես զնոսա արժանի տեառնագրել ի գագաթն նոցա 

կամ եպիսկոպոսունք կամ քահանայք, որք ի քոյդ վիճակէ, զի մի' յանէծս հարցն ըմբռնիցին 

անգիտացեալ, այլ որք խոստովանին զչար գործս իւրեանց կախարդութիւնս եւ հրաժարին ի չար 

մշակաց իւրեանց եւ յերիցանց, հրամանաւ քո առաքեա' առ մեզ, զի եկեալ ընկալցին զմկրտութիւն, 

խոստովանեալ զյանցանս իւրեանց. ապա եթէ ոչ, մի' ողորմեսցիս նոցա եւ մի' միաբանեսցիս եւ 

մի' արասցես արժանի տեսութեան, այլ իբրեւ զհամախոհ հարսն եւ զեղբարսն քո անէծ զնոսա 

յամենայն ժամանակի, յորժամ յիշեսցես զնոսա. եւ այս` այսքան: 

Այլ վասն միաբանութեան ձերոյ գրեալ է եւ յիշատակեալ յաւուրս տեառն Զաքարիայի եւ 

տեառն Քրիստափորի, եթէ պարտ է մեզ վերստին միաբանել եւ հաստատել զուխտս հարցն եւ եթէ 

զոր հնարաւոր է ի կարգաց մեր ձեր ուղղել. մեք ի ձէնջ ոչինչ հայցեմք յաղագս հաւատոց. քանզի 

միաբանութեամբ պարսպեալ էք եւ ամենայն բարեձեւութեամբ փարթամացեալ. եւ առ մեզ եւ ի 

մերում հայրապետանոցի քո սրբազնութիւնդ որպէս սրբոյն Կիւրղի եւ երիցս երանելեաց հարցն, 

որ յԵգիպտոսն են, այնպէս համարիմք աթոռակից, պատարագակից մանաւանդ եթէ 

քահանայակից, ձեռնադրիմք եւ ձեռնադրեմք, եւ զոր ինչ բոլոր քահանայագործութեան հետեւին. 

այլ սուղ ինչ աւանդութիւնս, զորս ոչ մեք ընկալեալ ի հարցն, եկամուտ սպրդեալ իմն սողոսկեցաւ 

եւ եմուտ. զոր հազիւ հազ ոք այժմ թուի թէ կարասցէ վերստին արծարծել, զոր ոչ կամեցայ յայսմ 

նամակի գրել, այլ կենդանի ձայնիւ կրօնաւորիդ ծանուցի. եւ յամենայնի, որքան հնար է 

պատուասիրել զքեզ, ոչ դանդաղեցից: 

Սակայն որպէս կենդանի ձայնիւ ասացաք կրօնաւորիդ, սուղ ինչ եւ այժմ ասացից. այս ինչ է 

խնդիր մեր, եթէ հնար է խորհրդոյն անապականութեան, զոր ի Տեառնէ ընկալաք ի գիշերին, յորում 

մատնիւր, զոր աւանդեացն, զորս ուսաքն, զոր բազմամեայ ամօք պահպանեալն եղեւ, որ 

կենդանական է հաց, որ կենդանին կարէ առնել, զսրբազանն, որ հանէ զմեզ յԵգիպտոսէ, որ 

զանցսն մեզ ընձեռէ, որ զմիեղինութիւնն նշանակէ, այն, որ զմեզ խմորէ եւ յիւր աստուածապետին 

հաղորդեցուցանէ, վկայէ այսմիկ եւ ամենայն արեւմտային աշխարհն եւ Հռոմ եւ յորս աւանդեցին 

երանելի առաքեալքն Պետրոս եւ Պօղոս: Եւ զօրհնութեան բաժակ անշփոթ եւ անխառն արիւն եւ 

միացուցիչ կցորդաբար եւ նորոյ ուխտին է կտակ, եթէ ուստի գտեալ զսա, ի Բար-Շամովէ իմանամք 

եւ ոչ այլ ուստեք: Եւ զտօնիցն միաբանութիւն զսուրբ տեղեացն ընկալաք յերանելւոյն Յակովբայ եւ 

Կիւրղէ. եւ զհետեւումն լուսափայլ պատուիրանին, զոր յառաջնումն աւուրն Տէրն սկսաւ գործել ի 

տուէ մինչեւ ցտիւ, զոր ոչ է ի ծածուկ ի քումմէ սրբազնութենէդ գիրք սրբոյն Բարսղի, եւ այլ ինչ ի 

տկարութենէ աւանդութիւն ամուսնութեան սակս նուազութեան ազգիդ ձեր ի մէջ այլազգեաց, զոր 

հնարն է մաքրել, գիտեմք զի սրբազնութիւն քո ոչ դանդաղի: Ողջ լե'ր փոխա'ն Աստուծոյ: 
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ԿԸ. 

Պատասխանի թղթոյն Թուլայեցեաց, մնացելոցն ի նորոց Մանիքեցւոց 
Թոնդրակեցեացն, որք եկեալ էին առ կաթուղիկոսն Ասորւոց եւ կամէին խաբել զնա: 

Գողացեալքդ ի գայլէն Սմբատայ, եւ խողխողեալքդ ի խարդաւանող խաւարասէր 

խոպանողացն եւ ցանկապատառ հետեւողաց նոցա, աւաղելի եւ տարակուսեալ տատանական 

անտեղի տրամախոհութեամբ անդամք գօսացեալք եւ խեղկեալք, որթք անպտղացեալք, եւ ի 

նետից արտակացեալք, տունկք պարփակեալք, բուրաստանէ խլեալք, եւ այժմ փայտք փտեալք, 

զոր հոգին չարութեան այն, որ առաջնորդեաց ձերոյ ծայրին կորստեան, ընտրեաց: Ուրեմն զանուն 

տեղւոյն Թոնդրակս անուանեն, զի անունդ այրեցման նշանակէ պատշաճ գոլ, եւ յիրաւի զփտեալ 

փայտից եւ արտակացեալ որթոց պատշաճագոյն են այրեցմունքն: Վասն որոյ Հոգին Սուրբ շիջոյց 

զանտանելի հրոյն բորբոքումն ցօղովն իւրով աստուածութեամբն եւ անուանեցաւ յանուն սրբոյն 

Գէորգեայ: Բայց դուք յոր այժմ բնակէքդ, եթէ ստուգաբանեսցէ ոք ուղղակի Թուլայդ թուլացուցեալ 

անուանի կամ թուլացեալ յանդամոց, դարձեալ իբրեւ զԽնուն խցկեալ եւ խաւարեալ եւ ի 

խորամթին բնակեալ: 

Զգիր ձեր մանկական համբակօրէն հիքութեան առեալ ընթերցաք, որ առ մեր լուսաւորիչն 

հոգւոց` աթոռակալ սրբոյ առաքելոյն Թադէոսի եւ նորին որդիացելոյն Գրիգորի: Եւ զի՞նչ էր 

ծաղրականս այս ծփումն յածեալ ղօղանջանս լի խաբէութեամբ: Մի՞թէ զոր աւելի հնգետասան 

քահանայապետից, որք նզովեցին զձեզ եւ զձերն շներամ հոյլսն գազանաբեկ, արդ` սա, որ այժմ 

տիրապետէ աթոռոյն, հաւանեցուցանե՞ս, զի ընկալցի: Աղէ¯ ասա', ժպրհեա'լ եւ քեցեա'լ կամաւ 

յատենէ զի՞նչ կամիցիս, զի հաւանեցուսցե՞ս ձերոյն բաղբաղեալ եւ խաւարեալ խոկման. եւ զիա՞րդ 

թողցէ Փրկիչն զձեզ` գողանալ զգնեալսն արեամբն իւրով: Քաջ գիտեմք, եթէ ոչ թողացուցանէ, 

որպէս ոչ թողացոյցն Պետրոսի, որ յԱղէքսանդրիայ, հաւանել Արիոսի. քանզի ցուցանէր Միածինն 

պատառեալ զպատմուճանն իւր, եւ յայտնէր զծածկեալսն որ ի մնա բունեալ վիշապին: Այսպէս եւ 

ոչ դուք կարէք հաւանեցուցանել զազրագործ եւ նեխեալ եւ փտեալ օրինովք ձերովք: 

Աղէ¯ ե'կ դու, վիժեա'լ յորովայնէ, եթէ կարող ես լսել, թէպէտեւ կոյր ես, սակայն խուլ եւս եւ 

համար թուիս գոլ ինձ: Հաւանեցուցանե՞լ զմեզ կամիս, զի նովիմբ օրինօք անօրէնութեամբ 

ընկալցուք զձեզ յեկեղեցի: Եւ ահա' կորնչիմք. քանզի զբորոտսն ոչ հրամայէ մուծանել ի խորանն. 

վասն զի մեռեալ յինքեան բորոտն կրէ. եւ եթէ սակս սակաւիկ մասամբ միոյ տեղւոյ անդամքն բոլոր 

պղծին, զիա՞րդ ոչ որ բոլորովին մեռեալն է բորոտութեամբ. եւ եթէ որք մեղանչենն, արտաքոյ լինել 

հրամայեմք եկեղեցւոյն ապաշխարութեամբ եւ ապա միեղինաբար կցորդութեամբ յարմարին 

շարակացեալ, զոր քահանայն աղօթէ արժանանալ յասելն յիւրում, զի սոքա առողջացեալք հոգւով 

եղիցին անդամք եկեղեցւոյ քոյ. զոր կարծեմ ծաղր է քեզ այս ամենայն. քանզի զկնի 

հեշտախտութեան դեգերեալ գոս եւ թիւնիւ մահաբեր արբեալ: 

Գրեալ էր ձեր զհերձուած առաջնոցն եւ անիծեալ զնոսա. այսոքիկ ծաղր մեզ են: Գիտեմք 

եղկելի'ք, զի ոչ զանէծսն ինչ համարիք եւ ոչ զօրհնութիւն: Զայդ քաջ գիտեմք, որ ոչ զնա ընդունիք 

եւ ոչ զայլ ոք, վասն զի ի մէնջ ոչ էք. եւ այլ ոք ոչ երեւի, եթէ յայնոսիկ հպեալ յանգեցայք: Բայց 

երանի¯ եթէ յայնցանէ էին, զորս անիծէիք. զի մեք զերծեալք ի մահացու թիւնից ձերոց եւ ի գաղտնի 

նետից եւ ի Սադուկեցի խմորից եւ յասրազգեաց գայլոցդ, ննջէաք արդեօք խաղաղական. եւ ոչ եթէ 

միայն հերձուածողացն համեմատ գտանեմ զձեզ լինել, այլ հրէութիւն եւ թլփատութիւն ընդունել 

եւ եթէ այնոքիկ քան զայսոսիկ չարագոյն. միայն խնդրեմք կամ ջերմ լինել իբրեւ զմեզ կամ ցուրտ 

իբրեւ զայլանդակս, եւ ոչ եղկութեամբ, որ ործացուցիչ է եւ ի փոխելն պատեհագոյն: 

Խնդրէ՞ք ինչ դեղ վիրաց արդեօք թէ ամենեւին անարատք զձեզ երեւեցուցանէք: Եւ ահա ցուցից 

ձեզ, չարեացդ առաջնո'րդք եւ մոլի'քդ, ի բաց կացէ'ք յանմեղաց մանկանցդ. եւ դոքա եկեալ 

խոստովանեսցին զյանցանս իւրեանց, եւ ընկալցին մկրտութիւն եւ մէջ քրիստոնէից իւրաքանչիւր 
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ոք ցրուեալքդ, եւ անիծեսցեն զՍմբատ հանդերձ մինչեւ ցԵսու որ էին, եւ զշէկ շունն Ղազար 

հանդերձ համախոհօքն իւրովք, զոր սատակեսցէ եւ անիծեսցէ Տէր Յիսուս հոգւով բերանոյ իւրոյ: 

Բայց եթէ զիա՞րդ համարձակեցաք առ սուրբդ եւ երանելիդ մատչել քահանայապետ, զի եւ զդա 

հաւանեցուցէք խաբել. զի յեղբարց եւ յաթոռակցաց որոշեսցի՞ կամ անգոսնեսցի. ո'չ, այլ անիծեսցէ 

զձեզ իբրեւ զիւր աթոռակիցսն, եւ զհամախոհս եւ զընտրեալսն. զի ոչ այլ ինչ պարծէր գերագոյն 

մեծն Դաւիթ եթէ ոչ զայս ինչ. Զատելիս քո Տէ'ր ատեցի եւ ի վերայ թշնամեաց քոց մաշեցայ, եւ 

ատելութիւն կատարեալ ատեցի: Այս Դաւիթ ընտրեալ Աստուծոյ սակս ողորմութեան, զորմէ 

գոհանայր որ ընտրեացն այսպէս. Գտի զԴաւիթ որդի Յեսուայ այր ըստ սրտի իմում, որ արար 

զամենայն կամս իմ: Այս ողորմածս Դաւիթ հրամայէ մեզ Մի' ողորմի'ր ամենեցուն, որ գործեն 

զանօրէնութիւն: Եւ ի նորումս երանելի առաքեալն, որ յափշտակեցաւ մինչեւ յերրորդ յերկինս այն, 

որ ոչ ի մարդոյ ընկալաւ զշնորհս առաքելութեան, այլ յաստուածուստ, գրէ այսպէս. Բարձէ'ք, 

զչարն ի միջոյ ձերմէ եւ արարէ'ք խաղաղութիւն: Եւ յորժամ պատկառեցուցանէր զոմանս, ասէ. 

Զանարգս եկեղեցւոյ նստուցէք ձեզ դատաւոր առ ամօթոյ ձերոյ. եւ ասէր. Զայնպիսին հրամայեմ 

արկանել ի սատակումն մարմնոյ, զի ոգին ապրեսցի: Իսկ Փրկիչն հրամայէ երկից եւ երիցս բողոքել 

եղբօրն, ապա թէ ոչ լուիցէ, եղիցի իբրեւ զայլազգի եւ զհեթանոս: Եւ փոխանակ երկիցս եւ երիցս 

բողոքելոյ` զհարիւր եւ զեօթանասուն ամ երեքտասան քահանայապետք Հայոց մեծաց, նոյնչափ 

եւ Աղուանիցն եւ բիւր եպիսկոպոսք եւ անթիւ քահանայք եւ սարկաւագունք բողոքեցին ձեզ եւ ոչ 

լուայք. խօսեցան եւ յանդիմանեցին եւ ոչ պատկառեցայք, անիծեցին եւ արտաքսեցին եւ ոչ 

զղջացայք, մինչեւ Հոգին սուրբ առաջնորդեաց ինձ եւ աղօթք նախահօրն եւ հաւուն իմոյ սրբոյն 

Գրիգորի: Եւ եկեալ ի Միջագետս, հանդիպեցայ մահաբեր եւ մրրկեալ պղտորեալ վտակաց, որ 

հոսէր մահացու արտաթորեալ յանիծելոյն Սմբատայ որ ի Թոնդրկաց: Եւ մաքրեալ զայնոսիկ, 

խաղացի չու արարեալ մինչեւ յակն, յորում բունեալ էր իժն եւ քարբն եւ վիշապն չարութեան: Եւ 

խլեալ զնոսա, տապալեցի, զորօրինակ հաւն իմ զԱշտիշատն, եւ անուանեցի զորջորջման 

վկայարանն սրբոյն Գէորգեայ, որ գրեալն էր ի շանէն Սմբատայ մինչեւ ցայժմ: Եւ յուսամ ի Տէր 

Աստուած այն, որ նստին ի քրովբէական յաթոռ, զի ի ձեռն իմ ծագեսցէ առ ձեզ զողորմութիւն 

մարդասիրութեան իւրոյ մոռանալ զչարութիւն ախտի եւ զամենայն սովորութեան, զոր յանօրէն եւ 

ի չար յառաջնորդաց ձերոց դեղեալք եւ յղացեալք զչարութիւն: Ապա թէ ոչ, յուսալի է ինձ ի նոյն 

զօրութիւն բազկի Աստուծոյն իմոյ, զի մատնեսցէ զձեզ ի ձեռս իմ: Եւ եթէ ոչ զղջասջիք, յարուսցէ 

զայլ ոմն պահպանօղ եւ ցանկակարկատ, զի նա բարձցէ զձեզ ի միջոյ: 

Բայց պատուիրեմ ձեզ, թոյլ տուք մեզ եւ աշխարհին մեր Միջագետաց եւ ամենայն որք ընդ 

իշխանութեամբ Հոռոմոց սուրբ թագաւորութեան. մի' թղթովք եւ մի' պատուիրելով զչար հերձուած 

ձեր ուսուցանէք կամ հաստատէք. եւ ահա' արիւն այնոցիկ եւ ձերն ի գլուխ ձեր. տապալեցէ'ք 

այսուհետեւ զանուն ձեր եւ զբան եւ զգործ. ապþեթէ ոչ, զօրութիւնն Աստուծոյ երեւեսցի ի ձեզ եւ 

բարկութեամբ իւրով խռովեցուսցէ զձեզ: 

 

ԿԹ. 
Յաղագս նկարագրութեան սրբոյ եկեղեցւոյն սրահի գաւթի գրեաց զայսոսիկ եւ սակս 

Մանիքեցւոց: 

Բազմաց մոլորեալ ի սնոտի մտածութեան իւրեանց յածման բաղբաղեն ի խորհուրդս իւրեանց, 

կասկածանս բերեալ կարկատեն զրաբանութեամբ, կռապաշտութիւն զմերս պաշտօն համարելով 

իբր եթէ պատուողացն զնշան խաչին եւ զպատկերս սրբոցն: Տակաւին դիւապաշտութեամբ 

հաւանեալ զմեզ ասեն եւ զայսոսիկ, ոմանց յայտնապէս վարդապետութեամբ ուսուցանեն, եւ 

ոմանք ի խորհուրդս իւրեանց բաղբաղեն իբրու զխմոր անհաւատութեան եւ չարութեան, նաեւ 

ոմանք ի նոցունց յեկեղեցի եւս ձեռնարկեն եւ յամենայն քահանայագործութիւնս եւ ի խորհուրդն 
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սարսափելի եւ ահաւոր աստուածային մարմնոյ եւ արեան: Եւ այսոքիկ բնաւին որոշելոցն 

յԱստուծոյ եւ յուսոյ յարութեանն ոչ ունողացն, որք ի Մանիքեցւոցն ուսեալք անուանելոցն 

Թոնդրակեցիք: 

Այլ դու որ եսդ քրիստոնեայ, արժանացեալ կոչման եւ լուսափայլութեան սրբոյ աւազանին, եւ 

հաւատացեալ յուսոյ յարութեան, եւ երկրպագեալ սրբոյ Երրորդութեանն, յորժամ տեսանես զնշան 

խաչին, երկրպագցես, յիշելով, որ վասն քո խաչեցաւ Յիսուս Քրիստոս, եւ տեսցես զքեզ ընդ նմա 

խաչակցեալ, եւ ի բաց դիցես զամենայն կենցաղական մտածութիւնս, ողջունեսցես զնա շրթամբք 

եւ ասասցես այսպէս. Քրիստո'ս Որդի Աստուծոյ ի ձեռն սրբոյ նշանին քո ողորմեա' ինձ ըստ հոգւոյ 

եւ ըստ մարմնոյ եւ յիշեա', զի գինք արեան քո եմք, զի ի ձեռն խաչի քո փրկեցեր զմեզ: 

Իսկ զպատկեր սրբոցն պատուեսցես եւ կացցես յաղօթս, զմտաւ ածելով զչարչարանս եւ 

զնահատակութիւնն նոցա: Ուսուցիչ քեզ հաւանեա' եւ զազգակիցն քո վկայ ճշմարտութեանն, 

բարեխօս առ ճշմարիտն Աստուած կալցես, զի այն, որ ոչ ննջէն, ըստ հաւատոց քոց ի ծառայ նորա 

իբրու մարտիւրոսի մարտիւրոսասիրիդ ողորմեսցի: Կամիմ զի, չար կարծիս քո եւ զբաղբաղանս 

թաքուցեալ, սակաւուք յուղղութիւն ածեալ մաքրեցից: Կամի՞ս դու զայսոսիկ դաւանութիւն 

հտպտանս եւ աղճատանս իմն կարծել. սկիզբն առնել սկզբանն կամիմ եւ կարճառօտ հատանել: 

Պատուի նախուստ ի դրախտին փայտն կենաց եւ գիտութեան, ոչ մերձենալ ի նա ժամանակաւ 

իմն հրաժարեցուցեալ եւ զկնի սրովբէիւք պահեալ: Պատարագոք եւ Աբէլ հաճոյ լինի այնմ, որ ոչ 

էր կարօտ: Տապանաւ ապրեալ Նոյի եւ իւրոցն, եւ թուով եւ չափով ընդունել ի նա, այլ ոչ բազմաց 

մտանել եւ յելանելն պատարագօք գոհացեալ եւ ընկալեալ յԱստուծոյ: Պատուի եւ յԱբրահամէ 

ծառն Մամբրէի, եւ խոյ փոխանակ տուեալ լինի Իսահակայ: Եւ պատարագօք հաճոյ եղեալ ցուպն 

Յակովբայ, երկիցս ի ջուրն ստորեդեալ եւ ծնունդք խաշանց, օծումն վիմին եւ տեսիլն 

աստուածային օրհնութիւնքն առ որդիսն եւ որ յաղագս Յովսէփայ գրեալ պատուել ոսկերացն 

հարցն պատուիրեալ բառնալ ընդ ինքեան, ապրելն Մովսէսի մանկաբարձացն ի ջրոյն, նշանք եւ 

արուեստք ի ձեռն գաւազանին, տախտակին յաստուածուստ տուեալ, եւ պատուելն զնա, խորանն 

եւ սեղանն, որովբէքն, քաւութիւնն, տապանակն, աշտանակն եւ բոլոր կահք խորանին եւ զգեստ 

քահանային, պանսն, սպանդսն հնգից կենդանեացն անուանելն ըստ թուոյն, մանանայն, սափորն 

ոսկի, գաւազանն Ահարօնի, իւղն օծութեան, օձն պղնձի, աւազանն եւ ամենայն նշանք եւ 

արուեստք, որ անդր ի ձեռն Յեսուայ եւ տապանակին գործեալ: 

Քննել ձեռնարկես, զի իմասցիս, եթէ ոչ հաւատան բնաւին ոչ հնոյ կտակարանաց եւ ոչ նորոյս, 

եւ ոչ իսրայելացի աստուածատես լեալ, արժանանաս որդի Աբրահամու, որ հաւատացն յԱստուած 

եւ համարեցաւ յարդարութիւն: Եւ ոչ ի հեթանոսացն, որոց լոյս ծագեաց, այլ տակաւին ի խաւարին 

բնակիս. կոյր ոչ ունելով առաջնորդ, կոյր զմեզ կասկածելով զամենեսեան զհնազանդեալսն 

Աստուծոյ, եւ զպատուօղս օրինաց նորա, հրամայեալ հպատակս բամբասեալ հեգնաբանե՞ս: Եւ 

եթէ ոչ յայտնապէս համարձակիս, սակայն ի ծածուկ խաւարին եւ աղջամղջին խորհրդովք 

հիւանդացեալ դնիս, կուրաշաւիղ ճանապարհ ստացեալ եւ յանհաւատութեան միգի մոլորեալ: 

Լո'ւր ինձ այժմ եւ լուսաւորեա' զաչս հոգւոյ քո եւ ե'րթ զճանապարհ նախահարցն եւ նահապետաց, 

մարգարէիցն եւ առաքելոցն, մարտիրոսացն եւ վարդապետաց սրբոց եւ լո'ւր Մովսէսի: 

Մի' եղիցի ի տան քո կշիռ մեծ եւ փոքր եւ յայտնիս մեզ եւ որդւոց մերոց եւ ի ծածուկսն Տեառն 

Աստուծոյ: Արդ պինդ կալցուք զխոստովանութիւն յուսոյն մերոյ եւ լուսաւորեալք լուսով երեսաց 

նորա, գնասցո'ւք ի լոյս, զի ծագեսցի ողորմութիւն մարդասիրութեան նորա եւ ննջեսցուք յուսով եւ 

զարթիցուք, զուարթերես հանդիպելով ամպովք ընդառաջ Տեառն յօդս: Եւ փառաւորեսցուք 

զՔրիստոս Աստուած յոյսն յարութեան մերոյ ընդ Հօր եւ ընդ սրբոյ Հոգւոյն, որում փառք պատիւ եւ 

զօրութիւն եւ իշխանութիւն յաւիտեանս յաւիտենից ամէն: 
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Հ. 
Առ Իբրահիմ ամիրայն վասն հաւատոց Գրիգորոյ որդւոյ Վասակայ ասացեալ: 

Զըղձաւէտ տենչումն եւ զանձկալի փափագումն յօժարութեան ի բարի խոհականութիւն ի 

վեհագոյն քո խնդրոյս խուզման ծանեայ, ո'վ մականունդ ամիրայական սերի Աբրահա'մ, յազգէ 

Աբրահամու իսմայէլական ծննդոց, ի թագաւորեցելոցն ազգաց եւ օրհնութեանն ժառանգորդ, ըստ 

մօր ի մերոյն Հայկեան եւ Արամեան, ի Սիսականայ հայկազն, ի նախնեացն շառաւիղէ երկոքումբք: 

Թուի ինձ, եթէ յաստուածուստ երեւեալ քեզ խնդիրս այս որպէս նախ Աբրահամու: Վասն զի 

Աբրահամու ասի նախ ի խնդիր ելանել սքանչելագործութեանցն Աստուծոյ, որ յերկիր ի մարդիկ 

հրաշագործեալ արարչագործէ, եւ ի զարդու երկնից եւ ի հաստատութեանցն, որ կամարն է 

կապուտակեայ կառուցեալ բանիւն Աստուծոյ: Յայսոսիկ հայելով, խուզեալ խորհեցաւ խելամուտ 

լինել խորոցն Աստուծոյ, ի բաց ընկեցեալ զամենայն մարմնական հնարից զբաղումն: Քանզի եւ 

հնար գոյր նմա արհեստ աստղաբաշխութեան, վասն զի Քաղդեայ էր, եւ որ այնմ հետեւաբար 

մարմնական հանճար ի բոլորն պարառաջ ճանաչիւր: Սակայն մինչեւ ոչ ի բացեալ եղեւ յայսցանէ 

ամենիցս, ոչ արժանացաւ ճանաչել զԱստուած եւ ապա փոխանակեալ զհնարս ընդ հաւատոց եւ 

հաւատովք արդարացաւ եւ հաւատովք ճանաչեաց զԱստուած. վասն որոյ երեւեցաւ նմա 

Աստուած եւ ծանոյց իւր ծայրագոյն գիտութիւնն. եւ որպէս փոխանակ Իսահակայ ընկալաւ զխոյն 

եւ զաւետիսն, եւ փոխանակ եօթն աստեղն մոլորեցուցչացն ի բաց կալոյն զեօթն ազգն տայ 

ժառանգել որդւոց նորա, եւ ոչ զեօթն միայն, այլ եւ զամենայն ազգս յասելն անդ աստուածեղէն 

պատգամացն թէ թագաւորք ազգաց ի քէն ելցեն եւ զաւակք քո որպէս զաստեղս երկնից եւ զաւազ 

ծովու բազմասցին ի վերայ երկրի: 

Եւ այսոքիկ յայտնի են քեզ. քանզի ծանօթ իսկ ես. քանզի ամենայն միջերկրայքս ծանուցեալ 

զԱստուած. իշխանք եւ թագաւորք յերիցս յայսցանէ ասեմք գոլ` ի Սառայէ, յորմէ Իսահակ, ի 

Հագարայ, յորմէ Իսմայէլ, եւ ի Քետուրայ, յորոյ Ամրան եւ այլքն: Յորոց ծննդոց մինչեւ ինձ գոլ ըստ 

հայրենական սերի, որպէս ի Մովսիսէ գտեալ ուսցիս ի Հայկեան մատենին յերկրորդումն 

ծննդաբանութեանց: Բայց մեր ոչ այսոքիկ է փոյթ` զանձին ինձ շուք խնդրել, այլ յաղագս որոց 

խնդիրս է պատմեալ: Եւ ոչ կամիմք տակաւին յառասացութենէս, որ առաջի կայ, արտաքոյ մղիլ, 

վասն զի սիրելի է ինձ Աբրահամուս հանդէս, քանզի հիմն հաւատոց զսա իմանամք յԱստուածոյ 

խարսխեալ: 

Եկեսցո'ւք դարձեալ ի մեծ եւ ի հզօր արուեստն աստեղաբաշխութեան. ի բացէ եղեւ թուոցն եւ 

համարողութենէն անհաս. վասն որոյ եւ փոխանակ յոգունցն թուոց զբազմորդութիւնն ընկալաւ 

հաւատոց, յուսալով յերկարաձիգ ժամանակաւ աներեւութից. վասն որոյ յերեւելիսս յածեալ` 

յերկարագոյն ժամանակօք ժառանգեցոյց որդւոց նորա զամենայն ազգս եւ երեւելիս արարեալ, 

յայտ յայտնի կացոյց արքայութեամբ եւ իշխանութեամբ: Եւ զի եթող նա զտախտակն պղնձի 

այսինքն զաստռանոմին, որ ընդունէր զչափաբերութիւն ժամուց տունջեանն եւ 

զուղէգնացութիւնսն արեգականն ի կենդանակերպն եւ յաստեղատունս, բաղխոհութիւնս առնել 

նոքօք ի դուզնաքեալ կենցաղումս. յորոյ վերայ տախտակի գծագրեալ էին կենդանագրութիւն 

երկոտասան աստեղացն. եւ յորմէ արտաքոյ եղեւ գրել, փոխանակ այնմ գրեաց արեգականն 

Արարիչ ի տախտակ իմանալի ի սիրտն Աբրահամու զիւրն անստուեր ծագեալ լոյս. եւ փոխանակ 

երկոտասան կենդանակերպացն դրոշմելոցն ի վերայ տախտակի, զերկոտասան որդիսն 

Յակովբայ յԱբրահամէ ծնեալս: 

Յորոց արմատոց եւ դու, Իբրահի'մ, ի Հագարայ եւ Իսմայելէ յառաջ խաղացեալ, այսպիսի 

գեղեցիկ գիւտից եւ խնդրոյ թեւակոխելով, թափառեալ եւ հանդիսացեալ ջանիւ խոկաս հասանել: 

Այս ոչ ինձ զարմանալի է. քանզի Աբրահամն առաջին, զորմէ վերագոյնդ գրեցաք, ոչ եթէ խնդրէր 

զԱստուած, որ ոչ էր, այլ զայն, որ էրն եւ էն եւ եղիցին: Քանզի գիտէր հայրապետն այն, թէ գոյ 

Աստուած, սակայն ուղղապէս ճշմարտախոհ լինել, ստուգութեամբ տեղեկանալ զերբեմն ի 
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մոռացումն անկեալն ի մոլորութենէ հարցն ոչ հետեւաբար լինելոյ յարդարութեանն, այլ զկնի 

կռամոլութեանն մոլորեալք: Եւ դու, այսպէս ճշմարտութեանն հետեււելով, զարդարն եւ զուղիղն 

ճանապարհ հայցես ի մէնջ ճանաչել: 

Այժմ կամէի կարճառօտ հատանել, սակայն հարկաւորեցայ ի դիմի խնդրոյս քո երկարագոյնս 

գրել. քանզի գրեցեր առ իս երկարագոյն գրել առ քեզ, եւ պղատոնականս եւ այն անյամբ եւ 

փութանակի եւ առանց հակառակութեան: Եւ նախ զի գրեցից քեզ թուղթ յարտաքին 

իմաստասիրացն ատտիկեցի հոմերական ստորասացութիւնս ելլենական հանճարով ոչ 

պարզաբար, այլ պուէտիկոսաբար, որպէս Պամպէլասն այն եւ Փերեքդէսն եւ Արիստոտէլ եւ 

Ամովն, յորոց եւ Պղատոն եւ Սոկրատէս եւ Պիւթագորաս եւ Պռիմիդէս եւ Հռուփոս եւ Պիպալիաս 

եւ այլքն յոգնախումբ ի ճեմարանսն Աթենայ գտեալ եւ յԵլլադայ պատուեալ. այս ոչ քեզ օտար եւ ոչ 

պարսաւ, այլ պարծանք եւ պատիւ, պերճ եւ պայծառ քան զայլոց արքայիցն գտեալ: Քանզի 

Փտլոմէոսն այն այսպիսի վարէր խորհրդով փիլիսոփոս գոլ նմա, որ եւ զկնի եւ զերկրի գտեալ 

զիմաստս եւ զամենայն մատեանսն պուէտիկոսացն յիւր պաղատանն պարբերեալ 

պահպանութեամբ: Իսկ Դաւիթ զպատուիրանս Աստուծոյ եւ զգիտութիւն լոյս աչաց հաւանեցաւ 

գոլ եւ քաղցր քան զմեղր բերանոյ: Յայտնի է այս թէ, որք ուսանին զպատուիրանս Տեառն եւ 

զգիտութիւնս, լոյս է աչաց. ապա որք ոչն գիտեն, խաւարեալք են. եւ եթէ քաղցր է բերանոյ քան 

զմեղր, որ ճաշակենն լեղւոյ ցանկան ճաշակել այսինքն անգիտութեանն: Իսկ իմաստնագոյնն այն 

որդի մարգարէի եւ թագաւորի Սողոմոն զիմաստութիւն խնդրէ յԱստուծոյ եւ ոչ այլ ինչ, վասն որոյ 

զբոլորն առնու պարառաբար զբարիս եւ զկնի այսորիկ արժանի զսա գովասանական առնէ 

ներբողեան բանի, որ եւ գերագոյն քան զգանձս ոսկւոյ եւ արծաթոյ պատուական է. եւ յայսոսիկ 

յարմարելով ոչ շատացեալ այնու, այլ թէ ամենայն որ ինչ պատուականագոյն է, չարժէ զնա: 

Եւ դու այսմ ցանկացար տոգեալ մանաւանդ մեծագունին կատարեալ հանճարոյ, այլ ես 

զխնդրելիսն քո փիլիսոփայական թուղթս ուրոյն ոչ կամեցայ գրել այլ յայսմ մատենիս, զկնի խնդրոյ 

մարգարէականին հատուցից քեզ հռետորական հոյակապ եւ համառօտ բան: Կարծեցեալքն այն 

իմաստակք, եթէ ի Հագարացւոցն, եւ եթէ ի Սիսականացն, եւ եթէ ձկնորսացն եմ աշակերտ, 

սակայն ոչ եմք անտեղեակ աթենացւոցն ստորոգութեանց եւ հելլենական հանճարոյ. սակայն 

հաւատք մեր ծածկեցին զիմաստութիւն, վասն զի հոգեղէնք եմք եւ ոչ մարմին, եւ ոչ անմարմին, այլ 

երբեմն միայն մարմին. եւ այժմ հոգի պարածածկեալ զմարմին, երկրորդ ծննդեամբն մեր որ ի 

հոգւոյն ծնեալք եղեալք: Սակս այսորիկ հաւատք մեր աներեւութիցն հաւատան, զիմանալիս մեր 

մարդ, որ ներքինն էր, այժմ տրամակայեալ, յեղափոխեցաւ վերին, վասն որոյ զիմանալիսն 

իմանամք եւ զանհասութիւն նորա հաւատովք ճանաչեմք: 

Իսկ զխնդրելին քո ոչ եթէ միով գովեստիւ կամ երկիցս կամ երիցս, այլ եթէ բիւր անգամ, ոչ 

շատացայց: Կամեցար ի մէնջ զՅիսուսին աստուածպետականութեան հանդէսք որ ի կենցաղումս 

եւ զտնօրէնութեան մատակարարութիւն մատենագրել քեզ, եւ այն` եթէ զիա՞րդ տկարագոյնս եւ 

աղերսականս բարբառէր առ Հայր, եթէ Աստուած գոլ, եթէ Տէր անցցէ բաժակս, եւ եթէ Որ 

մատնեացն զիս, նմա մեծ մեղք են, եւ եթէ Նստուցանելն ընդ աջմէ եւ ընդ ահեկէ ոչ է իմ այլ Հօրն 

որ առաքեացն զիս, եւ եթէ Հայր իմ մեծ է քան զիս, եւ ո՞ր այն կիրք մարմնոյ քաղցնուլն եւ ննջելն 

վաստակելն եւ կերակրելն եւ Հօր յանձն առնել զհոգի: Էր եւ յայսոսիկ յարամանեալ քոյ նախ 

զՄովսէսին` եթէ, որ խօսեցաւ առ նա, ո՞ ոք էր, ինքն Աստուա՞ծ, եթէ ի ձեռն հրեշտակի միջնորդի. 

եւ զհրեշտակացն երկուց, որ առ Աբրահամ եկեալ եւ ի տուն Ղովտայ չոքան հրասուզել 

զՍոդոմայեցւոց եւ զԳոմորացւոց քաղաքս, եթէ ո՞ ոք էին. եւ զկնի այսմ` եթէ զպտուղն Ադամայ, 

զոր եկերն, առանց հրամանի Աստուծո՞յ ճաշակեաց եթէ յԱստուծոյ այնպէս պատշաճեցաւ. եւ եթէ 

զչար եւ զբարի յԱստուծոյ ասէք լեալ եթէ զչարն ի սատանայէ եւ զբարին յԱստուծոյ. եւ եթէ 

զԱստուած պատկեր կամ ձեւ՞ ասէք գոլ, եթէ ոչ. եւ եթէ արտաքին իմաստասէրքն մի՞ Աստուած 

ասացին գոլ եթէ Երրորդութիւն. եւ եթէ Քրիստոս Աստուած է, Պօղոս ընդէ՞ր ասէ` Բարեխօսն մեր. 

եւ եթէ ի քսան եւ չորս մարգարէսն ա՞յնպէս են գրեալ որպէս Մահմադայ: 
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Այսոքիկ ամենեքեան թուով երկոտասան բան ասացեալք ի քէն, ո'վ հզօ'րդ Իսմայէլացի, զոր 

յինէն խնդրես, զոր հատուցից քեզ վստահացեալ ի Հոգին Սուրբ այն, որ զորոնողն իշոյ արքայ 

կացուցանէր եւ զհովիւն թագաւոր եւ մարգարէ, եւ զձկնորսսն առաքեալս, եւ յայլ լեզուս տայ 

բարբառել եւ թիկունս հասանել սովորեալ է միեղինոյ մերոյս նուիրելոյ եւ յառաջագոյն ընտրելոց, 

ըստ որում ընկալաք զփչումն մեք: 

Յորժամ հարցանել զմեզ ձեռնարկեն հզօրագոյնքն, ոչ յառաջագոյն խոկամք տալ 

պատասխանի. վասն այնորիկ եւ մարգարէն Դաւիթ զլեզու իւր միայն գրիչ գովեստի վարկանի, 

յօդք մակերեւեցեալք, այլ առասացութիւնն նուագերգութեան սաղմոսելոյ ի Հոգւոյն տուչութենէ: 

Սապէս եւ մեր ոչ հոգացեալ, այլ միով յեղանակաւ գրեցից քեզ: Նախ` եթէ «զԱստուած ո՞րպէս 

ճանաչէք». երկրորդ` եթէ զոր ընդ Մովսէսի խօսեցաւ, Աստուա՞ծ էր եթէ ի ձեռն հրեշտակի 

միջնորդի. երրորդ` եթէ երկուս հրեշտակս, որ առ յԱբրահամ եկին, ո՞յք էին յաղագս Սոդոմայ. 

չորրորդ` եթէ Ադամ զպտուղն կամա՞ւ եկեր, եթէ յԱստուծոյ այնպէս պատշաճեցաւ. հինգերորդ` 

եթէ չարն եւ բարին յԱստուծո՞յ է, եթէ չարն ի սատանայէ եւ բարին յԱստուծոյ. վեցերորդ` եթէ 

արտաքին իմաստասէրքն մի՞ Աստուած ասացին եթէ Երրորդութիւն եւ որ զկնի այս Յիսուսի 

տնօրինական հանդէսք. եւ եթէ քսան եւ չորք մարգարէքն, զոր Մահմադ ասաց, զա՞յն ասացին: 

Արդ եթէ կամիս կարօտել եւ ողջախոհ մտածութեամբ զլուսափայլ աստուածաւանդն 

ասացեալս ուսանել, աղէ¯ ա'ռ ընթերցի'ր զաստուածեղէն տառս կտակարանաց: Քանզի հզօր ես 

գրչութեամբ եւ ընթերցողութեամբ Արամեան նահանգիս եւ գտցես յաւետարանսն 

աստուածպետականին Յիսուսի այսպէս գրեալ առ Եբրայեցիսն ասելով. Բազում մարգարէք եւ 

արդարք ցանկացան տեսանել զերեսս իմ եւ ոչ տեսին, եւ լսել զոր լսէքդ եւ ոչ լուան. եւ Աբրահամ 

հայր ձեր կամեցաւ տեսանել զօրն իմ, ետես եւ ուրախ եղեւ: Եւ այժմ, եթէ յաղագս Աբրահամու ասէ 

տեսանել զօր իւր եւ ուրախ լինել, տե'ս երկրո'րդ Աբրահա'մ եւ ուրախ լե'ր: Իսկ ի սոյն 

աստուածեղէն տառս պատգամացն գտցես եւ զայսոսիկ. Որ ոչ հաւատայ յիս, բարկութիւն կայ եւ 

մնայ ի վերայ նորա: Արդ` եթէ ո՞րպէս պարտ է հաւատալ, ի վախճան թղթիւ գրեցից քեզ: Քանզի ի 

վախճան ժամանակիս երեւեալ նմա եւ խօսեալ ընդ մեզ նովաւ, ասէ ուրեմն որ ասացն: 

Բայց ես սկսանեմ քեզ զնախասացեալս, եթէ Աստուած պատկե՞ր է եթէ ոչ` կամ ձեւ: 

ԶԱստուած նախ իմանալ իմանամք, յամենայն մարգարէական հանճարոյ եւ գիտութեանց 

մեկնեալ եւ զատեալ, նորա ոչ պատկեր եւ ոչ ձեւ եւ ոչ քանակութիւն եւ ոչ չափաբերութիւն եւ ոչ 

նիւթ եւ ոչ տեսակ, ոչ մարմին եւ ոչ գոյութիւն կամ անգոյութիւն, ոչ սկիզբն, ո'չ միջութիւն, ոչ 

կատարումն, ոչ ժամանակ. նա ոչ լոյս, թէպէտեւ ասի, եւ ոչ խաւար, քանզի հալածիչ խաւարի է, ոչ 

զօրութիւն, թէպէտեւ տուօղ զօրութեանց, եւ ոչ տեղի, քանզի ոչ տեղեաւ պարփակի, եւ ոչ այլ ինչ 

յայսցանէ, որ ի մերս իմացութիւն եւ գիտութիւն. զնա ոչ ոք իմացաւ, որպէս էն. եւ եթէ իմասցի, 

ուրեմն ոչ է Աստուած, քանզի թէպէտեւ մարգարէիցն յիւրաքանչիւր դարուն ըստ կարգի եւ ըստ 

պիտոյից ժամանակաց ծանուցեալ մասն ինչ եւ նշոյլս, այլ ոչ բոլորն, քանզի անպարագրելի եւ 

անհասանելի է: Եւ զայսոսիկ թէ ոք ի վերայ Աստուծոյ իմասցի պատկեր կամ ձեւ կամ ժամանակ 

կամ որպիսութիւն, ամբարիշտ մտածութեամբ հայհոյէ. ապա եթէ ի մարգարէիցն ոք յանդգնիցի 

բերել վկայութիւնս, եթէ ոմն այսպէս ետես եւ ոմն այնպէս, այնոքիկ ոչ ճշմարտութիւն, այլ օրինակ 

ճշմարտութեանն, որպէս Յակոբ հայրապետն առիւծ ասելով յաղագս հզօրութեանն եւ 

անյաղթութեանն եւ կորիւն առիւծու, զոր յայլում վայրի ասացից, եւ որպէս հեծեալն յաշխէտ ձի 

ետես Զաքարիա ի մէջ երկուց լերանց պղնձի, զբարկութիւն նշանակելով ի վերայ Բաբելոնացւոցն, 

եւ այլուր հուր անուանի, որ ոչն է հուր, եւ այլուր յովազ, նստելով ի ճանապարհի, եւ արջ յանտառէ 

ելեալ, եւ արծուի, եւ բազէ, ընդ հարաւ տարածեալ զթեւսն, եւ լեառն, եւ արեգակն, եւ դարձեալ 

ննջեալ ասի, վասն որոյ Դաւիթ ասէ. Զարթի'ր որպէս ի քնոյ Տէ'ր, եւ արբեալ, քանզի ասէ. Որպէս 

այր հզօր, զի թափէ զգինի: Այսոքիկ բազում են պատկերք մարգարէական տառից տարացոյցք, 

որպէս նստեալն ի վերայ թեթեւ ամպոց, եւ ըստ Ամբակումայ` ելանելն ի կառս եւ ի լարել 

զաղեղունս եւ արբուցանել զնետս ի կապարճաց իւրոց, եւ ըստ Եզեկիէլի` կառք, անիւք, 
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մարդապատկեր, առիւծանման, արծուի եւ զուարակ. եւ այս քառիցն քառամասնեայ, եւ հոլովումն, 

եւ ընթացք: Սակայն եւ ոչ մի եւս յայսցանէ, այլ իւրն միայն գիտելի է աստուածութիւն եւ ոչ 

հրեշտակաց եւ ոչ մարդկան, քանզի տկար են արարածական բնութիւնքս. ոչ կարեմք տանել 

զանտանելին, եւ ոչ է հնար եւ ոչ պիտանացու, այլ ողջախոհ մտածութեամբ եւ հաւատոյ 

քաջութեամբ հաւատալ եթէ արարիչ է երկնի եւ երկրի, որ երեւին եւ որ ոչն երեւին, եւ եթէ ի նմանէ 

են յառաջացեալք ամենայն ածանցականքս միեղինացն դասք: Այսոքիկ յաղագս Աստուծոյ 

իմաստասիրեցան կարճառօտ: 

Իսկ յաղագս Մովսէսի թէ` որ երեւեցաւ նմա, Աստուա՞ծ էր թէ ի ձեռն հրեշտակի խօսեցաւ: Ոչ 

ի ձեռն հրեշտակի, այլ ինքն Աստուած. վասն զի վկայէ մեզ այսոցիկ ինքն իսկ աստուածեղէն 

բարբառովն, եթէ Ես եմ Աստուած Աբրահամու, Աստուած Իսահակայ, Աստուած Յակոբայ. եւ 

այլուր, եթէ ընդ մարգարէիցն ոմանց երազովք, եւ ոմանց տեսլեամբ եւ ոմանց ի ձեռն հրեշտակի 

երեւեցայց, իսկ ընդ Մովսէսի ծառայի իմոյ դէմ յանդիման: Բայց Մովսէսի երեւեալ ի Սինէական 

լերինն ի միջոյ մորենւոյն հրով եւ միգով, եթէ զիա՞րդ, զկնի այսոցիկ պատմեցից քեզ: 

Իսկ երկուս արս եկեալ առ Աբրահամ, եթէ հրեշտա՞կք էին. հրեշտակք ճշմարտապէս բայց 

եկեալք յԱբրահամ, եթէ ո՞ր աղագաւ, նախ վասն այնորիկ, զի ցուցցէ հրեշտակաց իւրոց Տէրն եւ 

յերկրի ունել ինձ բարեկամ եւ սպասաւոր որպէս զԱբրահամ, եւ զի ծանիցէ Աբրահամ զչարիսն 

Սոդոմայեցւոց եւ Գոմորացւոց թէ այնքան մինչ ոչ գտաւ ի նոսա արդարս, զի փրկեսցի եղբօրորդին 

իւր Ղովտ եւ զի յայտնի կացուսցէ մեզ ամենեցուն, եթէ ոք զսոդոմայականն յանդգնիցի գործել 

գործս, եթէ բարեխօս մեր լինի Աբրահամ եւ ամենայն ծնեալքն ի նմանէ դասք առաքելոց եւ 

մարգարէից, քանզի եւ նոքա յերանսն Աբրահամու էին, եւ ոչ ուղղեցին, եւ արեան չափ եւ 

մարտիրոսութեան ապաշխարեսցէ, ոչ թուլացուցանել կամի մեզ նոյն Տէրն եւ խստագոյն հրով 

յաւիտենական կորուսանէ: Քանզի որ ոչ լսէ պատուիրանացն Աստուծոյ, ասէ ուրեմն 

աստուածաւանդն ասացեալ` Դիւրագոյն լիցի երկրին Սոդոմացւոց եւ Գոմորացւոց քան քաղաքին 

այնմիկ: 

Եւ այսոքիկ այսքան բաւական լիցի առ այս վայր: Քանզի եթէ զաղէտ տարակուսանացն որ ի 

չարեացն յայնցանէ, զոր էհաս մարդկային բնութեան մի ըստ միոջէ պատմեցից, ոչ բաւական 

գտայց. նաեւ ոչ լսել բաւականասցիս դու. զի վաւաշ ցանկութեան բորբոքումն շամբուշ ամեհեաց 

առնամոլութեանցն, զոր անհեդեդ հսկայածնութիւնսն հնարս հտպտանաց առ վշտին վարանեալ 

գտին բոզքն այն բորբորիտոն կաթոտքն եւ օճերագործքն խստամբակութեանն բնութեան, եւ 

զբնականագոյն զպէտսն յանբնականագոյնսն յեղափոխեալք զմանկարարութեանն 

ծննդականութիւն ապաքինեալ, ի տղմատիպ տաղտկալի մեղկեալք ըմբռնեալք ի կարիսն 

անարգութեան, վասն որոյ ջրասուզեալ սատակին: Այսոքիկ այսքան կարճառօտ: 

Իսկ յաղագս Ադամայ մերոյն նախահօր զիա՞րդ ճաշակելն զպտուղ` կամա՞ւ Աստուծոյ եւ 

հրամանաւ, եթէ ակամայ, մեք, զամենայն մատեանս որք միանգամ յաշխարհի ընթերցեալ, ոչ 

անտեղեակ եմք` եթէ Քաղդէացւոցն անվաւերական պատմութեանն եւ եթէ Հելլենացւոցն եթէ 

Կապադովկացւոցն եթէ Եթէովպացւոցն եթէ Պարսից եւ այլոց բազմաց, զորս ոչ եմք բաւական 

զբոլորն յայտնի կացուցանել. արդ` քանզի բազումք ի սոցանէ, ոչ հանգունակ միմեանց ասացեալք 

յաղագս առաջին մարդոյն ոչ զանուն, ոչ ժամանակ: Այսպէս Ապիւդինոս Քաղդեայ եւ Բիւռռոս 

այլանդակ իմն պատմեն զլինելութիւն երկնի եւ երկրի. օտարոտի եւ ասեն անուն Ադամայ 

Աղովրոս եւ կացեալ նորա շարս տասն, եւ ամս յանգեն երեսուն հազար, թէպէտեւ լուսնականօքն 

թուեն: Իսկ Ելլադացւոցն իմաստունք ոչ այսպէս. վասն զի Եպիկուրեայքն ոչ կամեցան զԱդամ 

մարդ առաջին ասել եւ ոչ ստեղծեալ աստուածուստ, այլ եթէ ի պատճառէ ումեմն է ապականեալ 

երկիր, եւ միայն մնայ Ադամ, որպէս եւ Նոյ: Բայց Պղատոն ոչ հանգոյն սոցա, այլ ի Տիմիոսի 

տրամաբանութեանն այսպէս եւ ըստ այսմ օրինակի ասէ. յետ առնելոյ արարչին զերկին եւ զերկիր 

հրատարակէր առ իմանալի զօրութիւնս, եթէ երկին անկատար, երկին կոչէ զաշխարհ ի 

պարունակողէն, եւ եթէ այլեւս երեք սեռք մեզ անեղանելիք, որոյ ոչ եղելոյ երկին անկատար, յորոց 
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եւ մարդս: Եւ այլ բազում վիպագրեն յիւրաքանչիւր մատեանս, որպէս Զրադաշտ մոգ Պարսից, զոր 

Զարդահեշտն կոչեն, որ յաստեղաց մոլորակացն ասէ լինել երկրի եւ վարել նոքօք մեզ մինչեւ յեօթն 

դար եւ ապա ապականիլ. սա առաջին Ադամ ասէ լեալ, բայց զկնի ոչ ասէ կատարած լինել երկրի. 

քանզի ի նոյն ասէ դարձեալ յեղափոխեալ շրջեսցի եւ նորոգեսցի: Եւ այս երկարագոյնք են եւ 

նրբագոյնք իմաստասիրաբար ասացեալք իւրաքանչիւր ումեք: Քանզի ոմն ի մատեանս ի ձկանէ 

ասէ ուսեալ զինքն ի մարդապատկերէ, ի ծովէ արտաքս եկեալ, եւ ոմն ի սանդարամետականէն եւ 

ոմն յաստեղաբաշխութենէ: Այլ մեզ այսոքիկ ոչ հաւատացեալ եղիցի, այլ ընթերցեալք, զի մի' 

պարսաւեսցեն զմեզ հեթանոսացն իմաստունքն, եթէ ոչ եմք տեղեակ անվաւերական նոցայն 

մատենագրութեանն: Սակայն մեզ հաւատացեալ լիցի միայն Մովսէսին աստուածեղէն պատգամս, 

զոր ի Սինականն ընկալաւ լերինն Աստուծոյ դէմ յանդիման, ոչ աղճատանս եւ ցնդեալն, այլ պարզ, 

մաքուր եւ լուսաւոր օրինադրութիւնս, եւ գրեալ բանիւ Աստուծոյ, եւ ոչ յորովայն ձկան որպէս 

Բիւռռոսին կամ սանդարամետականին Եպիկուրեանց անաստուածիցն կամ արեգական 

Զրադաշտին կամ պիւթագորականացն, որք ի քառից զբոլոր բաղկացութիւնս ասեն լինել կամ ի 

Սմոնեանցն, որ երկուս հաւանին արարիչս` զմիւսն բարւոյ եւ զմիւսն չարի: Այլ այս Մովսէս, որ 

յայտնի եղեւ յամենայն երկիր նշանօք եւ արուեստիւ քաջութեամբք եւ արդեամբք, սա մեզ գրեաց, 

յաստուածուստ ընկալեալ, զԱդամ առաջին մարդ ի հողոյ ստեղծեալ եւ զկնի զկինն իւր ի կողէն 

կամացն յօժարութեան եւ կենացն հաղորդ եւ ի դրախտի անդր յԵդեմ յարեւելս. իսկ զդրախտն 

ամենապատիկ ծառօք ծաղկաւետեալ դալարավայր գեղեցկութեամբ զարդարեալ ծառոցն 

հովանաւորութեամբ եւ սաղարթացեալ վարսիւք, եւ պտղովք պայծառացեալ, անապականագոյնք 

եւ լուսատեսակք եւ երկուց ծառոցն ի նմա լինել երիցագոյնք եւ վեհագոյնք, յորոց հրաժարեցոյց 

Արարիչն, այլ ոչ եթէ չարաչար տնկեալ ի սկզբանն եւ ոչ հրաժարեցուցեալ մախանօք, քանզի 

ստեղծ Աստուած զամենայն ի կերակուր Ադամայ, սակայն ի տնկոցն յայնցանէ վայր մի 

հրաժարեցուցանէ չուտել, զի ի դէպ ժամու կերիցէ, եւ յեղափոխեալ ի բարիսն կոյս, եղիցի 

յԱստուած մերձեցեալ. զոր ոչ լուաւ եւ եկեր եւ կորոյս զկեանս իւր տնտրտում, մահու հասանէ, 

պատուհաս ընկալեալ, զոր ի մեզ պտղաբերեաց ցաւս եւ տրտմութիւն, ապականութիւն եւ մահ: 

Այլ ոչ ասեմք մեք անգէտ գոլ զԱստուած, եթէ ոչ էր յառաջադէտ, զոր ինչ յանցեաւն Ադամ, քանզի 

նախագիտական է ամենայնի: Եւ ոչ ասեմք, եթէ յԱստուծոյ էր յանցանսն պատշաճեալ, քանզի 

զԱստուած ի չարեացն անփորձ իմանամք: Սակայն եւ այժմ մեք ամենեքեան ի նոյն օրէնսն 

Ադամայ փակեալ կամք, քանզի հրաժարեցուցեալք եմք ի բազում հեշտութեանց օրինօք, է որ 

ժամանակաւ պահոցն որպէս երբեմն Ադամ. եւ է ինչ, որ բնաւին յոչ հպելիսն եւ յոչ մերձենալիսն, 

իսկ յորժամ յանցանեմք զօրինօքն, հակամիտելով ի մեղսն, ոչ եթէ անգէտ է Աստուած 

նախագիտական, այլ ոչ կամի զմեղանչելն: 

Արդ` ոչ կամել իմասցիս Աստուծոյ զյանցանսն Ադամայ եւ ոչ անգէտ յանցանաց նորա. 

զայսոսիկ սակաւուք հատանել քեզ պարտ վարկանիմ, քանզի ի բազմաց այսոքիկ նախ քան զմեզ 

իմաստասիրեցան: Եւ սիրելի է ինձ նորագոյն ասել բանաստեղծութիւնս եւ ոչ յայլմէ 

առասացութեանց պատմեալ: Իսկ բարւոյն եւ չարին, եթէ յԱստուծոյ են երկոքեան եթէ բարին 

յԱստուծոյ է եւ չարն ի սատանայէ: Աստուած միշտ բարի է, բոլոր բարեաց բաղկացուցիչ. քանզի եւ 

յաշխարհարարարողութեանն իմանամք զամենայն բարի ստեղծեալ եւ յանգումն բերեալ տեսանէ 

զամենայն ի բարիս աւարտեալ. եւ զի չար ոչ գոյ է, եւ ոչ գոյացեալ, եւ ոչ ի գոյէ, եւ զիա՞րդ ի 

սատանայէ ասեմք եղեալք. որ երբեմն արիւսակն էր, եւ նա ոչ ունի զիշխանութիւն գոյացուցանել 

զոչ գոյս: Եւ այսոքիկ պարզաբար քեզ: Վասն զի զչար այսպէս իմասցիս` ոչ է' է, եւ ոչ ամենայն ինչ 

չար. քանզի որ ոչն է, ոչ եղիցի ամենեւին չէն, վասն զի ոչ է: Քանզի բարին յէէ անտի է եւ է եւ էասցի. 

իսկ չար ոչ է յէէ, եւ ոչ յէսս եւ ոչ էասցի, բայց որոց հետեւին: Որպէս եւ վէմ բարձրաբերձ լեալ դղեակ 

յաղագս ամրապահեստ ի թշնամեացն մնալոյ, իսկ եթէ ոք զկամուրջ ոչ որոնէ, զանձն հեղձուցանէ: 

Այսպէս եւ սուսեր յաղագս խահարարաց կամ փայտահատաց կամ ի մորթս ձողաձեւութեան 

յօգտակարութիւն պատշաճեալ է ի կենցաղումս, ապա եթէ ոք փոխանակ այսոցիկ ի կողս ընկերի 
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իւրոյ կամ ինքեան իսկ ի մահ յեղափոխեսցի, զիա՞րդ այսոքիկ են չարութեանցն բաղկացումն: Եւ 

այսոքիկ յաղագս բարւոյն եւ չարի ասացաւ: 

Իսկ յաղագս արտաքին իմաստասիրացն թէ զմի՞ Աստուած խոստովանեցան եթէ 

զԵրրորդութիւն, այնոցիկ ասացեալքն յոգնաբի ստորասացեալք եղեն. քանզի ոչ միակրօնք եւ ոչ 

հանգիտապատումն միմեանց երբէք գտանին, որպէս մարգարէականացն միեղինութիւնքն: Եւ 

պիւթագորականքն աշակերտ Պիւթագորայ, որ եւ Պիւթագորոս ուսեալ է Փերեքդեայ, այսպէս 

հաւանեցան ձունել, զքառեակն պատուեցին ի քառեացս բնութեանց մեզ բաղկանալ, իսկ 

զքառեակն ի չորից տարերց գոյանալ, իսկ զտարերս պատուեցին ինքնեղ. արդ այսոքիկ 

պիւթագորականքն: Իսկ Հոմերոս, յԵլլադայ եւ յԵգիպտոս պատուեալ, յԱրամազդայ 

ակնարկութենէն ասէ զՈղոմպոս տատանեալ եւ զնա երկնի որդի, որպէս զԿռօնօս հայր իւր, եւ 

պատուէ սա զեօթնեակն կոյս զնա իբրու զԱթենայ: Եւ Արիստոտէլէս պղատոնական 

Ստագիրացին, ճշմարտախոհ քան զայլսն եղեալ, ծանեաւ սուղ իմն ոչ զտարերս պատուեալ, 

թէպէտեւ ոչ բնաւին, քանզի եւ սա մեհենական պատիւ արարեալ, եւ որ ի սմանէն Աղէքսանդր, 

որդի Նեքտանեւեայ: Բայց Պղատոն փոքր ինչ իմաստասիրելով գերակատար գոյիցս ասելով 

կամեցաւ զարարչականն էութիւն յասելն իւրում այսպէս, թէ որ զամենեսեան ածեալ անեղական 

եւ մակաւասար բնութիւն, ի վերայ կալով ամենայնի, նախախնամէ զամենեսեան, տեսանելով եւ 

ինքն ոչ յումեքէ տեսանի, այլ անցեալ կայ սարաւանդեալ յիւրումն առանձին բարձրութեան: Եւ 

Հերմեռաս մեծ շարժօղ զնա եւ տածող եւ իմանալի աշխարհ: Անդիսթինէս զԱստուած ոչ ումեք 

նմանել ասէ. վասն որոյ զնա ոչ ոք կարէ ուսանել ի պատկերէ կերպարանաց: Իսկ Կղէանթէս 

Պէգեսացի արդար, իրաւակ, արժանաւոր եւ սուրբ, իշխան անձին ունի զինքն, պիտանացու, 

գեղեցիկ, հզօր, աներկիւղ, պատուական, անհպարտ, խնամածու, հեզ, ի յամենայնէ անբիծ, միշտ 

նոյնպէս կայ մնայ. եւ այսոքիկ Կղէանթեայ յաղագս Աստուծոյ: Իսկ պիւթագորականքն այսպէս 

ասեն. Աստուած մի է, եւ զսա ոչ, որպէս ոմանք կարծեն, արտաքոյ յարդարման զարդուս է. ի սմա 

բոլորի բոլորում շրջանակի, ակնածի, դէտ ամենայն սերման ծննդեան, խառնումն բոլորից ունելով, 

գործօղ իւրոյ զօրութեանն եւ գործոց սկիզբն շնչացութիւն բոլոր շրջանակիս եւ ամենեցուն 

շարժումն: Սերովդոս Ասկրացի զԱստուած թագաւոր եւ իշխան գոլ ասէ վսեմ անմահիցն եւ քան 

զնա ոչ ոք է այլ զօրութիւն հաստատեալ եւ յարմարեալ: Իսկ Սոփոկլէս ասէ. Մի է Աստուած, որ 

զերկին կազմեաց եւ զերկիր երկար եւ զծովու զահագին ալի եւ զհողմոցն բռնութիւնս: Որփիս 

այսպէս ասէ. Մի, ինքնեղ, միոյ ծնունդք ամենայնք եղեալք եւ կազմեալք եւ ինքն շուրջ գնայ 

թափանցանց, ոչ ոք զնա տեսանէ ի մահկանացուացս, բայց ինքն զամենեսին տեսանէ: Սիբիլլայ 

մարգարէուհի այսպէս ասէ յաղագս Աստուծոյ. Սա ամենեցուն յայտնի է, մի է Աստուած, քանզի 

Աստուած է, անձրեւս, հողմս շարժունս ի վերայ առաքելով, կայծակունս, երկնի իշխան է եւ զերկիր 

ունի, ինքն է Աստուած յոյժ սքանչելի: Եւ Հռոփուս` բարերար եւ անկարօտ: Եւ այսոքիկ բիւրք, 

սակայն ոչ համաբարբառք: 

Բայց սոքա ոչ միութիւն Աստուծոյ ծանեան եւ ոչ Երրորդութիւն, սակայն զերրորդն թիւ 

պատուեցին, պատարուն զնա գտեալ, ունելով սկիզբն, միջութիւն եւ կատարած, եւ առաջին թիւ, 

քանզի զմիակն պատուեցին, գիծ զնա անորակ եւ անմակերեւութիւն ասացեալ, եւ զեռամասնեայ 

միեղինաբար յանգեալ, միակ եւ երրեակ, եռանկիւն ի բոլոր անկեանցն, առաջին եւ բաղկացուցիչ 

որպէս ի նմանէ յառաջ խաղացեալք բոլոր անկիւնաւորաց մեծ արուեստին երկրաչափութեան: Եւ 

պատուեցին Պռիմիթէս եւ այլքն յԱթենայ, երրեակ նովաւ եղեալ եւ կեալ եւ լինել իբրու անցեալքն 

եւ յորում եմքս եւ հանդերձեալքն: 

Բայց զի՞նչ մեզ ի հեթանոսացն բերել զվկայութիւնս, քանզի կաթիլ իմն աստուածային կաթեալ 

էր առ նոսա, այլ ոչ ոք ի մարգարէական կամ առաքելական. այլ ո՞րպէս կամիցիս դու վկայս 

կացուցանել Արաբացւոցն ի Հելլենացւոցն կամ ի Մակեդոնացւոցն եւ Հելլադացւոց, Պարսից եւ 

Խուժաստանեայց. զոր ոչ պարտ է, քանզի ոչ ի հեթանոսութեանն եւ ոչ ի լուսաւորութեանն գտան 

այսոքիկ միաբանեալք: Սակայն յայսմ վայրի կամեցայ արտայայտել ինչ: Եւ եթէ բացցես զաչս 
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սրտի քո եւ զառագաստս մտածութեան, քաջ գիտեմ, եթէ ամենայն ծածկեալք խորութեանց եւ 

գիտութեանց Աստուծոյ յայտնի քեզ լինին, եւ մերկ եւ առանց սքօղելոյ երեւեսցի քեզ. այլ ոչ 

մարմնական աչաց երեւեսցի եւ ոչ ըմբռնեսցի, անբռնելի եւ անմարմին մեր իմանալին յայտ, այլ 

հաւատով իմանալ ճանաչի: 

Բայց աղէ¯ տե'ս զգուշութեամբ եւ մի' իբրու զայսոսիկ որ անխորհրդազգեացք  են, այլ 

զգուշութեամբ զիմանալիսն տրամադրեա' տեւողական զետեղութեամբ, որպէս կարծեն 

կարծեցեալքն զմէնջ կամ զինչ ձեռնարկեն հարցանել յաղագս Երրորդութեան միեղութեան, 

ամբոխեալ ի բազումս հեթանոսաբար եւ ցնդեալ կամ ընկեր առ ընկեր. զայս ոչ ի մէնջ լուան. կամ 

ծնունդ մարմնական Աստուծոյ կամ հատուցումն կամ անջատումն կամ զատումն կամ միջոց կամ 

նախադասութիւն կամ յղացումն կամ կերպարան կամ ձեւ կամ որակութիւն կամ երիցութիւն կամ 

որդիութիւն որպէս զմերս, թէպէտեւ ասի, կամ հոգի ըստ մերում եղանակի, թէպէտեւ անուանի, 

կամ հայրութիւն, որպէս ասի, եւ ոչ մի ինչ յայսցանէ զգայականօքս չափաբերութեամբ 

թեւակոխելով իմացեալ: Քանզի արտաքոյ այսմ ամենայնի իմանամք զաստուածային բնութիւնն 

եւ գերագոյն քան զամենայն գոյացութիւնս գտեալ անբաւ եւ անհասանելի, անժամանակ եւ 

անիմանալի. եւ ըստ մերում իմանալեացս ոչ իմասցի, այլ հաւատովք ծանուցեալ ճանաչի մի 

աստուածութիւն եւ մի տէրութիւն, եւ մի արքայութիւն եւ մի զօրութիւն, եւ մի իշխանութիւն եւ մի 

բնութիւն, եւ մի կամք եւ մի ներգործութիւն, միեղինաբար յանգումն կենդանւոյն Աստուծոյ եւ 

բնաւին նորա եւ Հոգւոյ իմացեալ ճանաչի: Քանզի կենդանի է Տէր, կենդանի է եւ Բան նորա, 

կենդանի է եւ Հոգի նորա. էութիւն կատարեալ, աստուած, այլ ոչ աստուածք եւ ոչ տեարք եւ ոչ 

հատեալք կամ որոշեալք կամ չափեալք ի վերայ Աստուծոյ իմացեալ տեսանի: 

Զի՞նչ ոք ասիցէ շամբուշ մտածութեամբ յայսցանէ, զաղքատութիւն աստուածութեանն տալով. 

միթէ անբա՞ն իցէ Աստուած, ապա եթէ անբան է, որ խօսեցաւն ընդ Մովսէսի, զիա՞րդ բարբառի 

անյայտնի: Ահա' բան նորա առ Աստուած, քանզի Բանն Աստուծոյ Աստուած է. եւ եթէ առ 

հրեշտակս բարբառի, ո՞չ ապաքէն Բանն Աստուծոյ. եւ արդ յայտնի եղեալ Բանն Աստուծոյ, զի բան 

է, եւ բանն, զի Աստուած է, եւ զի ի սկզբանէ էր, քազնի ոչ երբեմն էր. ապա եթէ էր երբեմն, որ ոչ 

ունէր բան եւ որ էր բանն, նա ուրեմն յայնժամ անբան էր: Եւ այսոքիկ ոչ Աստուծոյ վայելչաբար 

ասի անբան գոլ մանաւանդ ընդ ժանամակաւ. այսոքիկ յաղագս բանին Աստուծոյ. իսկ կենդանի 

զԱստուած իմացեալ ճանաչեմք, եւ եթէ ոչ հոգի, ոչ կենդանի, թէպէտեւ ոչ ըստ մերում հոգւոյն: Արդ 

Մովսէս զՀոգի Աստուծոյ ի վերայ ջուրցն գոլով, ոչ անտեղի վարկաւ ասել, եւ Հոգւով Աստուծոյ 

Բեսելիէր զխորանն կազմէր. Հոգի Աստուծոյ ի Սաւուղայ վերացաւ, ասի եւ ի վերայ Դաւթի 

խաղաղեալ Հոգւոյն Աստուծոյ. Հոգւովն Աստուծոյ Դաւիթ զամենայն զօրութիւնսն Աստուծոյ, նորա 

աստանօր եւ զբանն Աստուծոյ միեղինաբար պատկանեալ, շարամանեալ, յարմարական 

նուագեալ, յասելն իւրում. Ողորմութեամբն Տեառն լի եղեւ երկիր եւ Բանիւ Տեառն երկինք 

հաստատեցան եւ Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նոա: 

Բայց ես այժմ ոչ յաճախեցից ի մարգարէիցն կացուցանել քեզ վկայս մինչեւ յայմն 

առասացութեան, որ գրեցեր ասել համակրօն զմարգարէիցն դասս Մահմէդի: Բայց յայսմ վայրի 

սակաւուք ճառեցի զանճառելի նորա աստուածպետականութեան իմացուած, եթէ ստուգապէս 

միութիւն եռանձնեան միեղինութեան անբաժին եւ անքակական, անանջատական: Եւ եթէ 

սքանչասցիս, յըզգայականաց եւ երեւելեաց ցուցից քեզ, թէպէտեւ ոչ ըստ իսկութեան. տեսանես 

զակն տունջեան ունել նմա ջերմութիւն, ճառագայթ եւ լոյս. կարե՞ս բաժանել կամ ոչ խոստովանել 

զայսոսիկ ի նմա գոլ, կամ զխոնաւութիւն եւ զորակութիւն եւ զցրտութիւն, եթէ ոչ յերիցս յանգեալ 

յարդարիցի: Քանզի յիմանալիս երկնային զօրութիւնքն երիս երախանս եւ քահանայապետութիւնս 

առաջինս եւ միջինս եւ վերջինս երիւք յերիսս, ինն դասուց, երեքկին որբասացութիւն եւ մի 

տէրութիւն անանջատ, անորոշ բնութիւնն եղանակելով անեղապէս վերաձայնեն: Բայց այժմ 

բաւական են այսոքիկ: 
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Իսկ յաղագս որոյ գրեալ էր քո եթէ քսան եւ չորս մարգարէքն համաբարբառ են Մահմէտայ, 

այժմ սկիզբն արարից քեզ ի մարգարէիցն, եթէ ծանիցես: Քանզի Իսրայէլ ոչ երբէք ծանեաւ 

զասացեալսն, որ յօրէնս եւ ի մարգարէսն, վասն զի զորօրինակ զքօղ արկեալ Մովսէս ծածկէր 

զերեսս իւր, որպէս ծածկեալ էր ի Հրէիցն ամենայն խորհուրդ գիտութեանն Աստուծոյ յաղագս 

խստասրտութեան նոցա, որպէս գրէ Հոգին Սուրբ. Ջանացայ ընդ ազգին ընդ այնմիկ եւ այլն, որ 

զկնի սոցա հետեւին երգ: Արդ եւ դու մտադիւրութեամբ ընկալցիս, զի եւ ոչ ծածկեսցի ի քէն 

պատգամք կտակարանացն Աստուծոյ, պարտ եւ պատշաճ է մեզ նախ ի Մովսիսէ սկսանել 

յիսկզբանէ անտի արարչագործութեանն եւ զայն յաստուածուստ: Առ ո՞ ոք ասաց. Եկա'յք 

արասցո'ւք մարդ ըստ պատկերի մերում եւ ըստ նմանութեան. գուցէ առ հրեշռա՞կս ասէ զայս. զոր 

եւ Մովսէս իսկ ոչ ճառէ վասն հրեշտակաց եւ ոչ ունել նմանութիւն եւ ոչ պատկեր նոցա եւ ոչ 

տեսանել իսկ բնաւ զԱստուած նոցա. ապա եթէ առ մարդիկ զոր եւ  ոչ երբէք էր ստեղծեալ, եւ նախ 

քան զայս հոգի Աստուծոյ շրջէր ի վերայ ջուրց. եւ յայսմ գրի օրինաց գտցես եւ զայլ բազումս. եւ զի 

ասէ. Որ հեղու զարիւն մարդոյ, փոխանակ արեան նորա հեղցի արիւն նորա, զի ի պատկերի 

Աստուծոյ արարի ես զմարդն. տե'ս եւ զայս, զիա՞րդ ոչ ասէ. Ի պատկեր իմ արարի, այլ թէ ի 

պատկերի Աստուծոյ արարի, զայս ի Փիլոնէ ուսցիս, քանզի Հրէայ էր եւ ոչ քրիստոնեայ. եթէ 

որպէ¯ս ասէ յաղագս Բանին Աստուծոյ եւ նախ քան զայս ի սկզբանն իսկ ի լերինն ընդ Մովսէսի, 

զիա՞րդ ասէ. Ես եմ Աստուած Աբրահամու, Աստուած Սահակայ, Աստուած Յակոբայ, ի մորենւոյ 

անտի հրով եւ միգով, քանզի զեռաբարբառ Բանն եւ զՀոգին յայտնեալ, այլ միգով ծածկեաց ի 

նոցանէ, զոր մեզ հանդերձեալ էր յայտնել Քրիստոսիւ: Այս ծայրագոյն է Աստուծոյ երբեմն, զոր 

ծածկեաց Նոյիւ, յայտնեաց Աբրահամու, եւ զոր յԱբրահամէ, զի ոչ գոյր օրէն, յայտնեաց Մովսէսի, 

եւ զոր ծածկեաց ի Մովսիսէ, յայտնեաց այլոց մարգարէիցն. եւ զոր ի մարգարէիցն, յայտնեաց 

Բանիւն Աստուծոյ Յիսուսիւ Քրիստոսիւ ամենեցուն. քանզի եւ Մովսէս զհրեշտակաց ոչ ճառեաց, 

այլ Դաւիթ կարի յայտնապէս հոգիս եւ պաշտօնեայս: 

Արդ տեսցես զայս սակաւ սակաւ յիւրաքանչիւր մարգարէիցն բերեալ վկայութիւնս ըստ 

խոստման իմում եւ զխնդրոյ քոյ: Եւ նոյն իսկ Մովսէս պատուէր տայր ժողովրդեանն լսել ճշմարիտ 

մարգարէին Բանին Աստուծոյ. եւ Յեսու զնոյն նմանութիւն բերելով Փրկչին մերոյ վկայեաց, եւ 

տեսեալ զնա եւ հարցեալ զþի մէ՞նջն թէ ի թշնամեաց մերոց. իսկ Դաւիթ յառաջագոյն ծանեաւ 

զայսպիսի սքանչելագործութիւն տնօրէնութեանն Աստուծոյ, թէ իշխանութիւն հեթանոսաց 

խռովեսցին զարմացեալ եւ ժողովուրդք Հրէից սքանչեցեալ զսնոտիս խորհեցան, սակս որոյ 

բարբառեցաւ. Ընդէ՞ր խռովեցան հեթանոսք, եւ ժողովուրդք խորհեցան ի սնոտիս. Յանդիման եղեն 

թագաւորք երկրի եւ Իշխանք ժողովրդոց ժողովեցան ի միասին վասն Տեառն եւ վասն օծելոյ նորա, 

եւ Քրիստոսդ անուն օծեալ է. եւ Ես այսօր ծնայ զքեզ. եւ եթէ` Տաց քեզ իշխանութիւն ընդ ամենայն 

ծագս երկրի. մի՞ արդեօք եւ Սողոմոն ժառանգեաց զհեթանոսս եւ գաւազանաւ երկաթեաւ 

խորտակեաց զնոսա, զոր եւ ոչ երբէք թագաւորն Հոռոմոց ծառայեաց նմա: Որպէս եւ դարձեալ ասէ. 

Երկրպագցեն նմա ամենայն թագաւորք երկրի եւ ամենայն ազգ ծառայեսցեն նմա: Արդ ո՞ ոք 

ծառայեաց նմա ի հերթանոսաց թագաւորաց Հրէից. թագաւո՞րն Հոռոմոց, եթէ Ֆռանկաց եթէ Հայոց 

եթէ Գամրաց կամ Վերիացւոց: Ահա ոչ ոք. այլ Յիսուսի երկրպագեցին: Իսկ զնշանէ նորա ասէ. 

Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց. իսկ զկնի այսորիկ` 

Յառաջագոյն տեսանէի զՏէրն առաջի իմ յամենայն ժամ. եւ եթէ Ոչ թողցէ զանձն իմ ի դժոխս, իսկ 

վասն այսորիկ Ի ժողովուրդս խոստովան եղէց քեզ եւ անուան քում սաղմոս ասացից, եւ վասն 

նորա առաքելոցն եթէ Ընդ ամենայն աշխարհ ել բարբառ նոցա. եւ եթէ Ուր ոչ են խօսեալ, անդ ոչ 

բան քո եւ ոչ խօսք: Իսկ զչարչարանացն ի նոյն յարեալ. Բաժանեցին զհանդերձս իմ յիւրեանս եւ ի 

վերայ պատմուճանի իմոյ արկանէին վիճակս. եւ եթէ Ետուն կերակուր ինձ լեղի եւ ի ծարաւ իմ 

արբուցին քացախ: Անէծ զՀրեայսն այսմ վայրի դարձեալ եթէ Բղխեսցէ սիրտ իմ զբան բարի 

այսինքն Բան Աստուծոյ, որ ի Դաւթայ ծնանելոց էր յազգէ Յուդայ, եւ Աթոռ քո Աստուած 

յաւիտեանս յաւիտենից գաւազան զօրութեան գաւազան ուղղութեան. եւ Աþծ զսուր ընդ մէջ քո եւ 
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լարեա' ուղղեա' աղեղն. քանզի ոչ ոք ուղղաձիգ կարաց ի մարգարէիցն լինել, եւ վասն այսորիկ Օծ 

զքեզ Աստուած քո իւղով ուրախութեամբ առաւել քան զընկերս քո: Տեսցես թէ ահա' ոչ գոյր նորա 

ընկեր, եւ եթէ Յառաջ քան զարուսեակ ծնայ զքեզ. եւ Ասաց Տէր ցՏէր իմ նի'ստ ընդ աջմէ իմմէ, զոր 

եւ ինքն իսկ Տէր ասէ առ Հրէայսն, եթէ Դաւիթ զիս Տէր կոչէ, դուք ասէք թէ Հայր քո է: Արդ այսոքիկ 

Դաւթեայ ասացեալք, եւ այլք բազումք յաղագս Բանին Աստուծոյ: 

Բայց աղէ¯ ե'կ դու, ընկա'լ ի լսելիս քո յուսով եւ հաւատոց քաջութեամբ յաղագս 

մարմնաւորութեան նորա զասացեալսն ի մարգարէիցն ըստ իւրաքանչիւր աւետարանութեան: Եւ 

արդ նախ սկսայց քեզ. Եսայիաս ասէ Ահա կոյսն յղասցի եւ ծնցի որդի եւ կոչեսցեն զանուն նորա 

Էմմանուէլ այսինքն ընդ մեզ Աստուած. եւ այլ բազումք յԵսայեայ: Իսկ Միքիաս ասէ. Եւ դու 

Բեթլէհէմ տունդ Եփրաթայ սակաւաւոր իցես լինել ի հազարաւորս Յուդայ, ի քէն ելցէ ինձ իշխան 

լինել Իսրայէլի եւ ելք նորա ի սկզբանէ աւուրց աշխարհի: Եւ դարձեալ Եսայեայ. Այլ նոքա կամէին, 

եթէ հրձիգ լեալ էին, զի մանուկ ծնաւ մեզ, որդի տուաւ մեզ, որոյ իշխանութիւն նորա ի վերայ ուսոց 

իւրոց եւ անուն կոչեցաւ նմա հրեշտակ մեծի խորհրդոյ, սքանչելի խորհրդակից, Աստուած հզօր, 

իշխան, հայր հանդերձելոց աշխարհին: Արդ ծանի'ր զասացեալդ Եսայեայ որդւոյ Ամովսայ. ո՞ ոք 

է խորհրդակից Աստուծոյ, կամ ո՞ ոք է Աստուած կամ ո՞ ոք է հզօր, եթէ ոչ յաղագս Էմմանուէլին 

ասացեալքդ: Դարձեալ Եսայեայ. Բղխեսցէ գաւազան յարմատոյն Յեսսեայ եւ ելցէ ծաղիկ 

յարմատոյ անտի եւ հանգիցէ ի վերայ նորա հոգի Աստուծոյ այսինքն մարմնաւորութեան նորա ի 

կուսէ: Եւ դարձեալ Եսայիաս ասէ. Զօրացարո'ւք ձե'ռք լքեալք եւ ծո'ւնկք կթուցեալք, 

մխիթարեցարո'ւք կարճամի'տք սրտիւք, զօրացարո'ւք եւ մի' երկնչիք, ահաւասիկ Աստուած մեր, 

հատուցանէ զդատաստան եւ հատուսցէ, ինքնին եկեսցէ եւ փրկեսցէ զմեզ. յայնժամ աչք կուրաց 

բացցին եւ ականջք խլոց լուիցեն, յայնժամ վազեսցէ կաղն իբրեւ զեղջերու եւ պարզ լիցի լեզու 

ծանրախօսացն, եւ ինքն եկն Աստուած եւ փրկեաց զմեզ: Եւ ահա' ճշմարիտ է բանս մարգարէին, 

քանզի վազեաց կաղն իբրեւ զեղջերու, անդամալոյծն, որ լ. եւ ը. ամեայ անկեալ դնէր, կամ որ 

զցուոցն կախեալ էր. եւ ահա' բացան ականջք խլից, որ էարկ զմատունս յականջս եւ աղաղակեաց 

եփփաթա'յ. եւ աչք կուրին բացան, որոյ զկաւն արար եւ եդիր որդւոյ Բարտեմեայ: Եւ դարձեալ 

Եսայեայ. Ահաւասիկ Աստուած մեր, ահաւասիկ Տէր, Տէր գայ զօրութեամբ եւ բազուկն 

տէրութեամբ, ահաւասիկ վարձք իւր ընդ իւր, եւ գործք առաջի նորա, իբրեւ հովիւ մի հովուեսցէ 

զխաշինս իւր եւ բազկաւ իւրով ժողովեսցէ զգառինս, եւ ի ծոց իւր կրեսցէ զնոսա, եւ մխիթար լիցի 

յղեացն: Արդ որ զայսոսիկ զամենայն արար, Աստուած զնա անուանէ Եսայի մարգարէ: Իսկ 

Դանիէլի մարգարէի. Տեսանէի զվէմն առանց ձեռին հատեալ, եւ դարձեալ հին աւուրց որ գայր 

իբրեւ զորդի մարդոյ. եւ զկնի այսորիկ նմա ասէ նստել յաթոռ դատաւորութեան. եւ նմա 

երկրպագել ամենայն երկնաւորաց եւ երկրաւորաց, որպէս Դաւիթ իսկ ասէ, թէ երկրպագցեն նմա 

ամենայն թագաւորք երկրի եւ ամենայն ազինք ծառայեսցեն նմա: Ո՞ւմ ոք ասէ մարգարէն 

երկրպագանել, եթէ ոչ Աստուծոյ, որպէս եւ գրեալ է յօրէնս թէ Տեառն Աստուծոյ քում երկրպագցես 

եւ զնա միայն պաշտեսցես: Իսկ վասն աստուածութեան նորա դարձեալ վկայութիւն եւ մարմնաւոր 

ծննդեան նորա ի Գաբրիէլէ հրեշտակապետէ ասացեալ առ Մարիամ. Ուրախ լե'ր բերկրեա'լ, Տէր 

ընդ քեզ. եւ դարձեալ Որ ծնանելոցն է ի քէն, սուրբ է եւ Որդի Բարձրելոյ կոչեսցի. եւ դարձեալ առ 

Յովսէփ նոյն հրեշտակապետն. Մի' երկնչիր, քանզի որ ի նմա ծնանելոց է, ի Հոգւոյն Սրբոյ է: Արդ 

եթէ ոչ պատկառի հրեշտակապետն Որդի Աստուծոյ անուանել, զիա՞րդ պատկառեսցուք մեք ասել, 

որ եւ ինքն վկայէ ասելով. Ելի ի Հօրէ եւ եկի յաշխարհ, դարձեալ թողում զաշխարհ եւ երթամ առ 

Հայր. եւ եթէ Ի տան Հօր իմոյ պարտ է ինձ լինել, եւ Հա'յր ի ձեռս քո յանձն առնեմ զհոգի. եւ եթէ 

Հա'յր պահեա զնոսա, եւ եթէ Հա'յր գիտեմ, զի յամենայն ժամ լսես ինձ, եւ եթէ Որ ետես զիս, ետես 

զՀայր իմ, եւ եթէ Որ ոչ հաւատայ յՈրդի, բարկութիւնն Աստուծոյ կայ եւ մնայ ի վերայ նորա, եթէ 

Գոհանամ զքէն Հա'յր Տէր երկնի եւ երկրի, զի ծածկեցեր զայս յիմաստնոց եւ ի գիտնոց, յիմաստնոց 

այսինքն յիմաստասիրաց, ի գիտնոց այսինքն ի մարգարէից. յայտնեցեր տղայոց այսինքն 

առաքելոցն. եւ' եթէ Այո' Հա'յր այսպէս հաճոյ եղեւ առաջի քո, եւ եթէ Ամենայն ինչ տուաւ ինձ ի 
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Հօրէ իմմէ, եւ եթէ ոչ ոք ճանաչէ Հայր եթէ ոչ Որդի եւ ում կամիցի յայտնել: Եւ ապա բարբառի 

երանաւետական բանիւն ասելով Եկա'յք առ իս ամենայն աշխատեա'լք եւ բեռնաւո'րք եւ ես 

հանգուցից զձեզ, առէ'ք զլուծ իմ ի ձեզ եւ ուսարո'ւք, զի հեզ եմ եւ խոնարհ սրտիւ, եւ գտջիք 

հանգիստ անձանց, զի լուծ իմ քաղցր է եւ բեռն իմ փոքրոգի: 

Արդ եթէ պարտ է լսել աւետարանական ձայնին, ե'կ ընկա' զքաղցրլ լուծն եւ հրաժարեա' ի 

հաղբից հրապուրեցուցիչ եւ հնադիր օրինացդ մոլորեցուցիչ: Քանզի ասէ Բանն Աստուծոյ, եթէ 

Հայր ոչ զոք դատէ, այլ զամենայն դատաստան ետ Որդւոյ իւրոց: Այսոքիկ ծայրութիւնք բազումք 

ասացեալք ի Յիսուսէ եւ բազում, զոր ոչ եմք գրեալ: 

Ապþեթէ ասիցէ ոք ի ձէնջ, եթէ սուտ են գրեալքն աւետարանին եւ ոչ են Յիսուսի, ամբարիշտ 

բարբառի բերանն այն: Քանզի զի՞նչ օգուտ էր մեզ այսքան ազանց իմաստնոց եւ գիտնոց 

Հռովմայեցւոց, Յունաց, Հայոց, եւ Վերիացւոց, Աղուանից եւ այլ բազում ազգաց թիւրել 

զաւետարանն Աստուծոյ եւ երկրպագել մարդոյ իբր Աստուծոյ, մանաւանդ առաքելոցն. զի՞նչ 

օգուտ է քարոզել ճշմարտութիւն ստուգութեան, եւ ինքեանք մերկ եւ բոկք քաղցեալ եւ ծարաւի 

շրջելն. եւ ի վախճանին ոմն խաչի գլխիվայր որպէս Պետրոս եւ համբուրէ զխաչն եւ ի խաչին զնոյն 

քարոզէ զայն, որ վէմն է հաւատոյ հիման առաքելոց եւ մարգարէից. եւ Անդրէաս խաչի, գիրկս 

արկեալ զխաչիւն համբուրէ եւ ասէ. Վա¯շ քեզ խա'չ. եւ Պօղոս գլխատի եւ զնոյն քարոզէ. Ինձ քա¯ւ 

լիցի պարծել բայց միայն ի խաչ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, եւ քարոզէ յայտնապէս, եթէ 

յանուն Յիսուսի Քրիստոսի ամենայն ծունր կրկնեսցի երկնաւորաց եւ երկրաւորաց եւ 

սանդարամետականաց եւ ամենայն լեզու խոստովան լիցի, թէ տէր է Յիսուս Քրիստոս ի փառս 

Աստուծոյ Հօր. իսկ Մարկոս յԵգիպտոս գլխատեալ լինի եւ ի մեռանելն իւրում քարոզէ զՈրդի Բանն 

Աստուած. եւ Յոհաննէս ի բանտի ի Պատմոս կղղւոջ աւետարանէ. Իսկզբանէ էր բանն եւ բանն էր 

առ Աստուած եւ Աստուած էր բանն. եւ Թադէոս զԱբգար բժշկէ եւ ինքն ի Սանատրկոյ մեռանի եւ 

ի մեռանելն իւրում քարոզէ զՔրիստոս Աստուած բանն. այսպէս եւ ամենայն առաքեալքն 

երկոտասանքն եւ եօթանասունքն եւ հինգ հարիւրքն, ոմանք գլխատեալ եւ ոմանք խաչեալք, եւ 

ոմանք չարչարեալք, քարոզեցին զԲանն Աստուած եւ ոչ ուրացան: Եւ Ստեփաննոս առաջին 

մարտիրոս քարկոծեալ աղաղակեաց ասելով. Ահա' տեսանեմ զերկինս բացեալ եւ զՈրդի նստեալ 

ընդ աջմէ Աստուծոյ. եւ Յակոբ արդարն կոչեցեալ այն, որ վկայեալն էր յամենայն Իսրայէլի, այն որ 

ծունկք իւր իբրեւ զուղտու կաշեալք էին եւ հերք խռուացեալք եւ երես իւր այլագունեալ. սա ի 

քարոզել զԲանն Աստուած անկեալ յաշտարակէն ի վայր կոփչօք զարկուցեալ մեռանի եւ զնոյն 

բարբառի. եւ մերն Գրիգոր զկնի այսմ բազում ամաց չարչարեալ անտանելի չարչարանօք, որպէս 

տեղեակ ես, եւ երեքտասանամեայ ի խորագոյն վիրապին կելով, ոչ ուրացաւ, այլ զնոյն քարոզեաց 

Բանն Աստուած եւ զՀոգին Սուրբ բղխումն եւ լցուցիչ. եւ նախ քան զայսոսիկ ամենեքեան` 

Յովհաննէս որդի Զաքարեայ քահանայապետի եւ Մկրտիչ այն, որ ի վերն է քան զամենայն ծնունդս 

կանաց, քանզի է. ամեայ յանապատ վարեցաւ ի հրեշտակէն եւ լ. ամ պահօք եւ կուսութեամբ 

ընկալեալ զՀոգին Աստուծոյ. զայս Յիսուս, ասէ, գառն Աստուծոյ ըստ մարմնոյ, իսկ ըստ 

աստուածութեան Որդի Աստուծոյ բարձօղ մեղաց աշխարհի: Արդ այսոքիկ առաքեալքս եւ 

աշակերտքս թէ սուտ զաւետարանն Աստուծոյ գրեցին եւ փոխեցին զճշմարտութիւն ընդ 

ստութեան, ընդէ՞ր մեռեալս յարուցանէին, զիա՞րդ կուրաց տային տեսանել, զիա՞րդ զբորոտս 

սրբէին, զիա՞րդ զթագաւորս խռովէին եւ զբիւրս զօրացն մոլեալս եւ դարձեալ բժշկէին, զիա՞րդ 

նշանքն լինէին, զիա՞րդ երկոտասան այր Եբրայեցի տխմար ձկնորսք Յունաց իմաստնոցն 

յաղթեցին եւ Աթենացւոց հռետորացն, եւ թագաւորացն առանց զինու եւ նետի. նոցա ոչ սուսեր, այլ 

Բան Աստուծոյ, որ ի վեր է քան զամենայն սուր երկսայրի. նոքա բոկք, նոքա աղքատք, սակայն 

այսպէս բարբառէին, որպէս Պօղոս, եթէ քակտեմք զամենայն միտս ի հնազանդութիւն հաւատոցն 

Քրիստոսի: Արդ այն Յիսուս, զոր դուք մարգարէ ասէք, հոգւով Աստուծոյ ծնեալ, ապþեթէ փոխեցին 

առաքեալքն զաւետարանն նորա եւ սուտ գրեցին, ուրեմն չէր մարգարէ, որ աշակերտօքն զայն 

ստացաւ, որ սուտք էին եւ ստութիւն քարոզէին եւ մարդապաշտութիւն ուսուցին. այն ոչ մարգարէ 
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եւ ոչ տեսանօղ, քանզի ոչ ծանեաւ զճշմարտութիւն. քանզի թէպէտեւ Հրէայքն խոտորեցան 

յօրինացն Մովսէսի եւ ի պատուիրանացն Աստուծոյ, այլ զօրէնսն ոչ փոխեցին, այնպէս եւ 

զամենայն մարգարէից գիրս, թէպէտեւ զիւրեանսն սպանանէին, այլ զգրեալսն ճշմարտութեամբ 

պահէին Հրէայքն, եւ այս ոչ ուրուք ի գրի կայ փոխեալ զգիրս մարգարէիցն կամ զՄովսէսի: 

Արդ եթէ փոփոխեալ եմք, զի՞նչ դիւրութիւն ի կենցաղումս օրինադրեցին մեզ` ի կերակո՞ւրս 

թէ յըմպելիս թէ յամուսնութիւնս թէ յարիւնհեղութիւնս եթէ յագահութիւնս. կամ զի՞նչ ինքեանք, 

որք ուսուցին զմեզ, փառս ընկալան կամ հեշտութիւն, գուցէ ասիցեն տխմարք կամ տգէտք լեալք. 

եւ զիա՞րդ Ելլադայ եւ Աթէնս անգէտ, եւ Արաբիա ապառաժ ծանօթ, աղէ¯ ո' սիրելի: 

Արդ յաղագս ծննդեան նորա որ ըստ մարմնոյ ասացաք: Ասացուք յաղագս տնօրինական 

մատնութեան եւ չարչարանաց ի մարգարէիցն նշանակեալ: Զաքարիա. Եւ ծանիցեն Քանանացիքն 

զխաշինս պահեստի իմոյ, զի Բան Տեառն է. եւ ասացից ցնոսա, թէ բարիոք թուի, տո'ւք զվարձս իմ, 

ապա թէ ոչ, զրոյց արարէք այսինքն մատնութիւնն Յուդայի, որ էառն լ. արծաթ: Եւ դարձեալ 

Եսայեայ. Վա¯յ անձանց նոցա. զի խորհեցան խորհուրդ չար առանձին եւ ասեն. Կապեսցուք 

զարդարն, զի դժպհի եղեւ մեզ. այսուհետեւ զարդիւնս ձեռաց իւրեանց կերիցեն: Դարձեալ 

Եսայիաս. Ես ոչ խստանամ եւ ոչ ընդդէմ դառնամ. զթիկունս իմ ետու ի հարուածս եւ զծնօտս իմ 

յապտակս, եւ զերեսս իմ ոչ դարձուցից յամօթոյ ընդ երեսս թքանելոյ: Իսկ Դաւթեայ. մատնեցայ եւ 

ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան. եւ թէ մատնեցին զիս ի տարապարտուց. եւ թէ Բան տնօրէնութեան 

եդին ի վերայ իմ. եւ թէ որ ուտէր ընդ իս հաց, արար ինձ խաբէութիւն. եւ թէ կակուղ էին բանք նոցա 

քան զձէթ եւ ինքեանք էին որպէս սլաք. եւ այլ ի բազմաց մարգարէից: 

Իսկ վասն խաչելութեան նորա յԱմբակումայ մարգարէէ. Տէ'ր, զլուր քո լուայ եւ երկեայ, Տէ'ր, 

եւ զարմացայ. ի մէջ երկուց կենդանեաց ելեր ի կառս քո եւ հեծելութիւնդ քո ի փրկութիւն եղեւ. եւ 

աղաչեաց թէ ի բարկութեան զողորմութիւն յիշեա'. վասն որոյ աղաղակեաց Յիսուս Հա'յր թո'ղ 

դոցա: Իսկ ի Միքիայ մարգարէէ. Արեգակն խաւարեսցի եւ լուսին ոչ տացէ զլոյս: Իսկ Զաքարեայ. 

Եկեսցէ Տէր Աստուած մեր յաւուր յայնմիկ եւ ամենայն սուրբք ընդ նմա: Իսկ ի Մովսէսէ. Տեսանիցէք 

զկեանս ձեր կախեալ զփայտէ: Ի Զաքարեայ. Եղիցի օրն այն ցուրտ եւ պարզ. եւ օրն այն յայտնի 

Տեառն, ոչ տիւ եւ ոչ գիշեր եղիցի. եւ ընդ երեկս եղիցի լոյս. եւ յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր 

կենդանի յԵրուսաղէմ այսինքն աւազան, որ կանգնեցին առաքեալքն: Իսկ յԵրեմիայ. Լոյս երեսաց 

մերոյ Տէր Քրիստոս. եւ եթէ Ես որպէս գառն անմեղ վարեցայ ի սպանդ. եւ եթէ Եկայք արկցո'ւք 

փայտ ի հաց նորա: Եւ ի Սողոմոնէ. Փայտ ամենեցուն ի նա եւ որ պատսպարին իբրու ի տէր 

հաստատութեան: Իսկ ինքն իսկ Յիսուս. Որպէս Մովսէս բարձրացոյց զօձն յանապատի, այնպէս 

բարձրանալ պարտ է Որդւոյ Մարդոյ. եւ եթէ Խաչել պարտ է Որդւոյ Մարդոյ: Քանզի եղեալն 

երկրորդ Ադամ, յորմէ անկաւ ի ծառէն ստորանկեալ, ել սա եւ արբեալ զդառնութեան ճաշակ, 

զգեցեալ զադամային մարմին եւ եբարձ զանէծս. եւ ինքեան միայնոյ է գիտել զտնօրինելն այլ ոչ մեզ 

միայն հաւատալ, զոր ինչ ասացն, եւ ակն ունել աւետեացն յուսով որպէս Աբրահամ հաւատովք: 

Բայց զոր գրէ Մահմէտն ձեր ի կուրանն բազում ինչ օտարոտի զմարգարէիցն 

առասանութիւնս, զորս ոչ եմք գտեալ զմարգարէսն երբէք, նաեւ ոչ ասացեալ իսկ նոցա բնաւին: Եւ 

եթէ ոչ հաւատաս մեզ, առեալ ի Հրէիցն, ընթերցցիս. եւ ոչ երբէք գտցես այնպէս, որպէս ասաց 

Մահմէտ. եւ ահա' վկայութիւն թշնամեաց հաւատալի է. եւ ոչ, զոր ի Մովսէսէ եւ ի Դաւթայ եւ ի 

Սողոմոնէ ասացեալն եղեւ, եւ ոչ յայնցանէ, զոր առեալ է բան. ուղղախօսութեան գտցես եւ ոչ բան. 

եւ զկնի այնորիկ գրեաց բանիւ Յիսուսի իբրու թէ յաւետարանէ նորա է եւ յերկիւղի եղեալ 

զգուշանայր, եթէ գուցէ որ զկնի իմ գալոց են, առեալ ընթերցցին զգիրս Հրէից եւ քրիստոնէից եւ ոչ 

գտեալ համեմատ բանից իմոց, ոչ ընկալցին զօրինադրութիւնս իմ եւ գտայց սուտ առաջի աչաց 

նոցա. գրէ այսպէս, եթէ զգիրս Մովսէսի առեալ Հրէիցն յեղափոխեցին եւ որ այժմս է, որ ոչ վարեն 

Հրէայքն ոչ Մովսէսին եւ մարգարէիցն. նոյնպէս եւ զքրիստոնէիցս  գրէ այսպէս. եթէ զաւետարանն 

Քրիստոսի, զոր հրամայեաց ինքն, փոխեալ զկնի համբառնալոյն Քրիստոսի աշակերտացն եւ 

գրեցին. այլ օտարոտի, զորս ոչ երբէք է ասացեալ Քրիստոսի, եւ զոր այժմ ունին, այս ոչ է բան նորա: 
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Եւ առ այս, եթէ կամիս, առակեալն ի գռեհիկս ի ճահ մեզ եղիցի բան. Տեառն ինքնին իսկ եկելոյ ոչ 

հաւատացին ուրուք շարաբարձեալ ի վերայ կիսիշոյ: Բայց սքանչանամ ընդ այսոսիկ. եթէ ասիցեն 

ձեզ Հրէայքն կամ քրիստոնեայքն, եթէ հարքն մեր փոփոխեալ են զգիրս Մովսէսի եւ մարգարէիցն 

եւ Քրիստոսի, մի՞թէ եւ ձերն զՄահմէտին. եւ ասեն եթէ Մահմէտ ոչ է գրեալ զայդ այդպէս, որպէս 

այժմ դուք ունիք, զի՞նչ առ այնոսիկ պատասխանել կարող էք. քանզի ոչ էիք մօտ յայնմ ժամու եւ 

յայժմ վկայս երկարակեացս ունել հնար էր. եւ ոչ յերկնուստ երեւումն լինել ումեք կարողութիւն է. 

ապա եթէ խոստովանիք, եթէ այն իսկ է, եւ յուրաստ կայք, եթէ ոչ եմք փոփոխեալ. զայս եւ նոքա 

այսպէս խոստովանին. եթէ այն իսկ եւ հրաժարեն, եթէ ոչ եմք փոխեալ. եւ համեմատ ի 

դատաստանին գտեալ երկոցունցդ կողմանց վկայից ճշմարիտ պէտս ունել. եւ ահա' վկայք ի 

դատաստանի Հրէայք են քրիստոնէից, ոչ ինքեանք այլ գիրս Մովսէսի եւ բոլոր մարգարէիցն, որք 

թշնամիք իսկ էին յայտնապէս. նաեւ վկայէ Մահմէտն ձեր, Բան եւ Հոգի զՅիսուս կոչէ, որում 

հետեւիմք եւ լսեմք կենդանարար եւ լուսաւոր Բանին Աստուծոյ այն, որ լուսաւոր առնէ զամենայն 

մարդ, որ գալոց է յաշխարհ, որք հաւատան ի նա, այնմ Բանին, որ ընդ Հօր ծածկեալ էր, այնմ Բանի, 

որ ոչ իբրեւ զմերս հատանի կամ յօդ մակագրի լեզուաւ, Բանն Աստուծոյ, Աստուած, էութիւն եւ 

կարողութիւն, աջ եւ բազուկ եւ զօրութիւն, ըստ որում եւ ասէ. Ես եւ Հայր իմ մի եմք: 

Եւ այժմ եկից յայս վայր, որ ի վեր է քան զամենայն զարմանս: Ասէք ի կուրանն ձեր, եթէ ասէ 

Մահմէտ, եթէ յաւուր գալստեանն Աստուծոյ Հօր ասէ ցՅիսուս, եթէ դու ասացեր` եթէ որդի եմ ես 

Աստուծոյ եւ Աստուած եւ հաւասար նորա. յայնժամ հրաժարէ Յիսուս, եթէ մի' Տէ'ր, քա¯ւ լիցի այդ. 

եւ ե՞րբ ասացեր դու ինձ, զի այդպէս քարոզէի ես. եւ ամենեւին յուրաստ լինի ի քրիստոնէից: Եւ այս 

են բանք ձեր, զոր հանդերձեալ է Հայր ասել զՄիածին որդին իւր Յիսուս Քրիտոս: Եւ զիա՞րդ այս 

կամ ո՞րպէս, ո¯հ մեծի ապշութեան եւ յամառութեան մանաւանդ եթէ անգիտութեան: Եթէ այդ 

այդպէս է, որ ասէ Հայր զՅիսուս եւ Յիսուս ցքրիստոնեայս, պատասխանի տալով քրիստոնէիցս, 

թուի թէ իրաւացի գոլով ի դատաստանին անպարտականք գտանիցին եւ գերակատարք յասելն 

մեր. Տէ'ր ընթերցաք զգիրս Մովսէսի եւ բոլոր մարգարէիցն. գտաք զքեզ Մեսիայն յառաջ քան 

զարուսեակ ծնեալն ընդ Հօր. Բանդ Աստուած ի վերջին աւուրսն մարմնանալ յանձն առեր ի սրբոյ 

կուսէն աւետեօք հրեշտակապետին Գաբրիէլի. գտաք զհրեշտակս սպասաւորս, զմոգսն 

ընծայաբերս առաջնորդութեամբ հրեշտակապետին, որ զօրէն աստեղ նմանութեան ընթանայր 

առաջի նոցա. մտեալ յԵգիպտոս շարժեցեր զձեռագործս եւ տապալեալ կործանեցեր. եւ փակեալն 

քեզ բանայր դուռն տաճարին, ի գիրկս ընկալեալ ծերունւոյն, խնդրէր ի կապողէդ զարձակումն ի 

կենացս եւ երթալ ի խաղաղութիւն. քեզ ձայն բարբառոյն յանապատին Յովհաննէս եւ Հօր 

առաքման Հոգին Սուրբ. զքեզ Հայր սիրելի Որդի իւր անուանէ եւ հրամայէ քեզ լսել, հաճութեամբ 

Հօր. բարձօղ բոլորից մեղաց զքեզ նշանակէ Յովհաննէս. դու Տէ'ր, որ զդեւս յետս զարկուցեր մինչ 

յանապատին զքեզ Տէ'ր հրեշտակք մատեան եւ պաշտէին. ետուր Տէ'ր խաւարելոց լոյս` շնորհեցեր 

եւ կաղաց գնալ, խլից լսել, անդամալուծաց առողջութիւն, հիւանդաց բժշկութիւն, գոսացելոց 

առողջութիւն, դիւահարաց զգաստութիւն, մեռելոց յարութիւն. եւ զորս ոչ կարէ տանել աշխարհ, 

զանբաւելի բարերարութիւն զիա՞րդ համառօտաբար կարասցուք սակաւուք յայտնել. քեզ 

դարձեալ ի Թաբօր Մովսէս եւ Եղիայ վկայք ճշմարտութեանդ երեւեալ եւ Հայր յամպոյն վկայեալ 

դա' է Որդի իմ սիրելի, ընդ որ հաճեցայ, դմա' լուարո'ւք. տեսաք Տէ'ր զբազում նշանս եւ զարուեստս 

աստուածապէս ի մեզ սքանչելագործեալ, մինչեւ հրեշտակք սարսեալք, ծովու պակուցեալ, դեւք 

կապեալք եւ ի խոզս առաքեալք եւ խոստովանեալ լեգէոնի զքեզ Որդի Աստուծոյ. ի բանից քոց Տէ'ր 

դժոխք սարսեալք, մեռեալք արտաքս ելեալք, հաց բազմացեալ, քաղցեալք յագեալ, ծառ գոսացեալ, 

կաւ ակն եղեալ տեսանէր. դու Տէ'ր, որ զմարմին զգեցար եւ ի չարչարանս եկեալ առաջի ծառայի, 

տեսաք զքեզ եւ ի խաչի բեւեռեալ. ի ձայնէ գոչման քո զերկինս տեսաք ցելեալ, զարեգակն եւ զլուսին 

խաւարեալ, զվարագոյր տաճարին հերձեալ, զվէմս պատառեալ, զմեռեալս յարուցեալ ի մէնջ. Տէ'ր, 

հարիւրապետն տեսեալ վկայեաց, Յովսէփ Արեմաթացի պատեաց, ի գերեզմանի եդեալ 

զկենդանիդ Աստուած Բանդ. քահանայիցն մատանեաւ կնքեցար վիմի եւ զօրութեամբ 
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աստուածութեանդ քո յարեար. հրեշտակք ի վերայ վիմին նստէին, ի ձայն փողոյ զյարութիւն քո 

աւետարանեցին մեզ. յարուցեալ լոյս ծագեցեր աշխարհի, կատարելով զբոլոր ասացեալն ի 

մարգարէիցն վասն քո. ութօրեայ դրօքն փակելովք մտեր առ աշակերտսն, ձեռօքն Թովմայի 

շօշափեցար, ցուցեր եւ զնշան բեւեռացն. ընդ մեզ Աստուած շրջեցար, քառասնօրեայ ճաշակեալ 

ընդ մեզ, երեւեցար յայտնապէս. հրամայեցեր մկրտել յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, 

ուսուցանել որ ինչ պատուիրեցեր մեզ. հարցաք ընդ քեզ Տէ'ր ցո'յց մեզ զՀայր, սաստեցեր այսպէս. 

Եթէ անմիտ էք, ես եւ Հայր իմ մի եմք եւ որ ետես զիս, ետես զՀայր. եւ զայն զՓիլիպպոս ասացեր 

Տէ'ր. Հայր ոչ զոք դատի, այլ զամենայն դատաստան ետ Որդւոյ իւրոյ, եւ որ հաւատայն յՈրդի, 

հաւատայ ի Հայր, եւ որ ոչ հաւատայ յՈրդի, բարկութիւնն Աստուծոյ կայ եւ մնայ ի վերայ նորա, եւ 

Որ ոչ հաւատայ յՈրդի, ոչ հաւատայ ի Հայր առաքիչ նորա, եւ Ես ի Հայր եւ Հայր յիս, եւ Ամենայն 

որ Հօր է, այն իմ է, եւ որ ինչ իմ է, այն Հօր է, եւ Եթէ ոչ ընդունիք զԲանն իմ, զոր լսէք, Որդի մարդոյ 

յամօթ արասցէ զնա առաջի հրեշտակաց Աստուծոյ. դու Տէ'ր յաղօթելն քո առ Հայր քո ասէիր, եթէ 

Չեմ յաշխարհէ աստի եւ եթէ Ելի ի Հօրէ եւ եկի յաշխարհ, դարձեալ թողում զաշխարհ եւ երթամ առ 

Հայր. հրամայեցեր մեզ, եթէ Որ ոչ ուտէ զմարմին իմ եւ ըմպէ զարիւն իմ, չունի կեանս յանձին 

իւրում, եւ եթէ Որ յամօթ համարի զիս եւ զԲանն իմ, յամօթ արարից զնա առաջի հրեշտակաց 

Աստուծոյ. յորժամ հարցեր Տէ'ր եթէ Զո՞ ոք ասեն զինէն մարդիկն եթէ իցեմ, եւ ասացին եթէ Ոմն 

զԵղիայ կամ զԵրեմիայ կամ զմի ոք ի մարգարէիցն, ոչ ընկալար. իսկ յորժամ ասաց Պետրոս, եթէ 

Դու Քրիստոս Որդի Աստուծոյ Կենդանւոյ, երանելի զնա կոչեցեր եւ ասեցեր. Մարմին եւ արիւն ոչ 

յայտնեաց քեզ, այլ Հայր իմ, որ յերկինս է. եւ յորժամ յայտնեաց հայրն իմ զայսոսիկ ճշմարտութիւն 

խոստովանել, ետուր նմա զփականս արքայութեան երկնից եւ իշխանութիւն կապել եւ արձակել 

յերկինս եւ յերկրի. ասացեր Տէ'ր Ոչ ոք ել յերկինս եւ ոչ որ էջն յերկնից Որդին Մարդոյ, որ էն 

յերկինս, եւ եթէ Յառաջ էի քան զլինել աշխարհի. ասացեր Տէ'ր ի ժամանակի մատնութեանն քո 

Մի՞թէ ոչ եմ կարող հասուցանել ինձ այսօր ի Հօրէ իմմէ աւելի քան երկոտասան բիւրս 

հրեշտակաց. դու Տէ'ր ասացեր մեզ թէ Որ որանայ զիս առաջի մարդկան, ուրանամ զնա առաջի 

Հօր իմոյ, որ յերկինս է. դու Տէ'ր խաչեցար մարմնով ըստ գրոց մարգարէիցն, զոր վասն գալստեան 

քո յայտնեցին մեզ. եւ դու իսկ ասացեր, եթէ Պարտէ Որդւոյ Մարդոյ ի խաչ ելանել: Սակայն 

Մահմէդ ասէ, եթէ ոչ էր ի խաչին, այլ զայլ ոմն ետ խաչել. դու Տէ'ր առեալ զբաժակն օրհնեցեր եւ 

արիւն քո անուանեցեր եւ զհացն մարմին. իսկ Մահմէդ ամենեւին ոչ տայ հպել կամ ըմպել, բայց եւ 

զկաթուածս ի վերայ զգեստուն այնու ոչ տայ թոյլ աղօթել. դու Տէ'ր հրամայեցեր մեզ քարոզել 

յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. եւ զայս ամենայն պատուիրեցեր, զոր վերագոյնդ ասացաք. 

այժմ հրաժարե՞ս, յուրա՞ստ լինիս ի Բանէն քո ճշմարի'տդ Աստուա'ծ, խուսափե՞ս ի Մահմետէ: 

Քաջ գիտեմ ո'վ Ամիրա'յ, եթէ ոչ գտանես, եթէ յայնժամ զոր յուսացեալն ես եւ ոչ յայսոսիկ լսես 

դու եւ ոչ բոլոր յուսացեալքն. քանզի դարձցին հեթանոսք անդրէն ի դժոխս, որք մոռացան 

զԱստուած. բայց պարտ է առաքելոցն սրբոց դարձեալ ասել ցՅիսուս այսպէս. Տէ'ր քոյին 

աստուածեղէն բարբառովդ լոյս աշխարհի զմեզ անուանեցեր եւ աղ անհամութեան մարդկան. եւ 

ասացեր այսպէս, եթէ Որք ոչ ընդունին զձեզ եւ զբանն ձեր, դիւրագոյն լիցի երկրին Սոդոմացւոց եւ 

Գոմորացւոց քան քաղաքին այնմիկ. հրամայեցեր մեզ նստել յերկոտասան աթոռսն, դատել 

զերկոտասան ազգն Իսրայէլի. եւ այժմ Մահմէտ զմեզ գողս ասէ եւ այլ չար եւս, եթէ զաւետարանն 

Քրիստոսի փոփոխեցին եւ օտարոտիս գրեցին. դու Տէ'ր հրամայեցեր Օրէնք եւ մարգարէք մինչեւ 

զՅովհաննէս եւ յայնմհետք արքայութիւն Աստուծոյ քարոզի. եւ մեք քարոզեցաք զարքայդ 

ճշմարիտ եկեալ յաշխարհ եւ ծանեաք զճշմարիտ աստուածութիւն քո. եւ կատարեցաւ առ մեզ 

ասացեալքն ի քէն Տէ'ր, առաքեալ իբրեւ զոչխարս ի մէջ գայլոց սպանանել զմեզ եւ համարեալ 

պաշտօն մատուցանել Աստուծոյ. գայլս գտաք, այլ մարգարէ ոչ երբէք. գողս տեսաք, այլ 

ճշմարտութիւն ոչ ամենեւին, եւ այսոքիկ առաքելոցն առասութիւնք: 

Իսկ քրիստոնէից բոլոր արտօսր, հալածանս, յափշտակութիւն, տնանկութիւն, գերութիւն, 

աւերումն, անխնայ խողխողումն, այսոքիկ առ Տէր: 
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Իսկ մարգարէիցն աղաղակ հանդերձ քննութեամբ այսպէս. ընդէ՞ր ի մէնջ անուանեցեր զքեզ. 

զո՞ր հոգի արդեօք ընկալար. զիա՞րդ ճշմարիտ բանս մեր ստեցեր, յոր ընկալեալ ի ձեռն Հոգւոյն 

Սրբոյ, յայտնեցաք զգալուստ Որդւոյն Աստուծոյ եւ զամենայն տնօրէնութիւն նորա 

ճշմարտութեամբ. զիա՞րդ խափանեցեր եւ քակտիչ եղեր ճշմարիտ օրինացն եւ լուսաւորութեան 

Բանին Աստուծոյ. զյիշատակ մեր խափանեցեր ի վերայ շիրմանց մերոց, զեկեղեցիս հրձիգ 

արարեր, զտառս մեր ստեցեր, մարգարէութիւն մեր այլանդակ ուսուցեր, հակառակ Մովսէսի եւ 

Քրիստոսի գտար, զշաբաթ խափանեցեր եւ զկիւրակէս ոչ պատուեցեր, զքահանայութիւն բարձեր 

եւ ամենեւին անագորոյն եղեր. զի՞նչ նշանս արդեօք արարեր կամ զո՞ր նախասացութիւն ցուցեր. 

եթէ ի սուսեր պարծիս, ոչ հանգոյնս Աղէքսանդրի գտցես կամ Արտաշէսի. եւ եթէ ի հաւանելոցդ 

քեզ բազմութեանց ոչ առաւել քան Զրադաշտին մոգի, որ առաւել քան զերկու հազար ամ բոլորեալ, 

Մարաց եւ Պարթեւաց եւ ամենայն Պարսից օրինադրեաց պաշտել զհուր, որ հզօրագոյնքն այն 

թագաւորքն Պարսից հաւանեցան հնազանդեալք օրինացն եւ մինչեւ ցայսօր հասին վկայք 

ստութեանն իւրեանց: Եւ այս մարգարէիցն բանք առ Մահմէտ: 

Իսկ իմաստասիրացն հոյլք, եթէ պարտ է ասել, հարցանեն յաղագս գերութեան, սպանման, 

յափշտակութեան, հրասուզման, եւ զայն Բանիւն Աստուծոյ եւ երախտիս նմա եւ պատարագ. եւ 

քաջ գիտեմ, եթէ այսմ հտպտանաց ոչ հաւանին նոքա, որք ի նոցունց ոմանք ոչ միսս երբէք ուտէին 

յասելն իւրեանց, եթէ մեք զորովայնս մեր գերեզմանս ոսկերաց ոչ պարտ վարկանիմք առնել եւ 

զիւրեանք ի մահ մատնեալ ոչ խուսափէին զանգիտեալ, որպէս Սոկրատէս եւ ի նոցունց իսկ 

ճեմականացն աղօթէին փորձութիւնս կրել եւ զբարկացեալն կամ զսրտմտեալն ոչ ընդունէին ի 

ժողովս իւրեանց, ոչ եթէ զարիւնահեղսն կամ զմարդասպանսն եւ զյափշտակօղսն: Եւ այսոքիկ 

հեթանոսացն ժողովք: 

Եւ ի գալստեանն այսոքիկ Հրէայք եւ հեթանոսք, քրիստոնեայք եւ Տաճիկք: Բայց ի խոստմանն 

իւրում Մահմէտ թուի թէ ստէ եւ յուսացեալքն ակն ունելով յայնմանէ: 

Այժմ աճապարեցէ'ք մինչդեռ այս օրդ առաջի կայ. քանզի զկինն բազմամօթեայ թուի թէ ոչ 

գտանէք. քանզի անդ ոչ արք կանայս առնեն եւ ոչ կանայք արանց լինին. եւ գետն գինւոյ լռեալ 

դադարեալ լի'նի. եւ զոր աստ անպատուեաց եւ խոտեաց, անդ ընդէ՞ր պատուեաց. եւ գետս հրեղէն 

զոր ձիով եւ ներքս վազեալ արտաքս բերէ զձեզ, աղաչեմ, զի մի' մտցես ի գետ անդր, զոր յահեկումն 

լինին. եթէ ոչ, մի' հաւանի'ր հանել զքեզ ձիովն իւրով, ի ձորն հաւանին հաստել: 

Արդ որպէս յառաջագոյն ասացաք, մի' խստացուցաներ զսիրտ քո որպէս հարքն քո 

յանապատին, եւ բացցես զաչս սրտի մտաց քոց, եւ հաւանեա' հնազանդել Բանին Աստուծոյ, որ է 

լոյս փառաց Հօր եւ նկարագիր էութեան նորա, որ կրէ զամենայն բանիւ զօրութեամբ իւրով. 

սրբութիւն մեղաց մերոց արարեալ նստաւ ընդ աջմէ մեծութեանն Աստուծոյ. եւ որ իւրով իսկ 

արեամբն եմուտ ի սրբութիւն սրբութեանց առ ի քաւելոյ զմեղս այնմ, որ ոչինչ յափշտակութիւն 

համարեցաւ զինքն լինել հաւասար Աստուծոյ եւ զանձն ունայնացոյց, զկերպարանս ծառայի 

առեալ հնազանդ եղեւ մահու չափ եւ մահու խաչի այն, որ լոյսն էր աշխարհի. ըստ որում ասէ ինքն. 

Լոյս եկի յաշխարհ, զի որք ոչն տեսանեն, տեսցեն եւ որք տեսանեն, կուրասցին. եւ դարձեալ եթէ 

Գոհանամ զքէն Հա'յր, զի լուար ինձ. եւ զայս յաղագս մեր աղօթականս, զոր պտղաբերեաց ի մեզ, 

եւ որք ի խաւարի նստէաք, լոյս ծագեաց: 

Եւ քեզ, եթէ կամիցիս, ծագեսցէ զլոյս ողորմութեան իւրոյ այն, որ առատն է եւ զուարթ առ 

ամենեսեան, եւ կոչէ ի ծագաց երկնից յիւր արքայութիւն եւ ծագեսցէ զարեգակն իւր բոլորից: Արդ 

այնմ բարի բախտին արժանացեալ եմ եւ վիճակեալ ընդ հովանեաւ թեւոց նորա եւ ամրացեալ ընդ 

ամրածածուկ աջով նորա եւ արժանացեալ երիցս երանեան կոչմանն եռանձնեան 

աստուածպետականին քրիստոնեայ անուան. ըղձամ եւ փափագիմ այսմ երանութեան եւ բախտի 

քեզ հասանել եւ ընդ մեզ փառաւորել զամենասուրբ զԵրրորդութիւնն եւ զմի աստուածութիւնն 

յաւիտեանս ամէն: 
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ՀԱ. 
Պատասխանի Իբրահիմի ամիրայի, զոր խնդրեաց մի վասն իմաստասիրութեան եւ մի 

վասն հաւատոյ: 

Հարկաւորեցայ ի բարձրագոյն խնդրոյս եւ զարհուրեալ պակեայ ի հիացման եղեալ` այսպիսի 

ունել քեզ մտածութիւնս ի բարի խոհականութիւնս խուզել զբոլորն բաղձալի յոգունց: Քանզի ի 

կենցաղումս յայս դուզնաքեայ երկիցս այս պատուելի է նախ հաւատ, երկրորդ իմաստութիւն եւ 

հանճար: Եւ են սոքա մակաւասար ամենայն պարառութեան եւ պայծառութեան, որք ի 

մերձակայումս եւ զբոլոր բարիսն պարունակեալ եւ յապառնիսն առհաւատչեայ: 

Այժմ զհաւատոցն հատուցի քեզ խնդիր յառաջնում մերում մատենին, թէպէտեւ յանսպառ եւ ի 

բազմաբեղուն կարասեաց մերոց զմասնաւորն ճաշակս առաքեալ իբրու կաթիլ մի համատարած 

ծովէ կամ շիթս յամպոյ ստորիջեալս: Վասն զի Հոգւոյն է տուչութիւնս այս անհատաբար հոսեալ 

առատաբուղխն յանսպառ աղբերէ: Եւ արդ դու ընկա'լ եւ ա'րբ որպէս Աբրահամ, Իսահակ եւ 

Յակովբ, Մովսէս, Ահարօն, Յեսու, Սամուէլ, Դանիէլ եւ Զաքարիա եւ այլք ի մարգարէից յոգունք: 

Ապþեթէ արքայից ես, Դաւիթ, Սողովմոն, եւ Եզեկիա եւ որ միանգամ այսպիսիք: Եւ ահա ոչ քեզ 

պատկառելի, իսկ ինձ յոյժ ըղձալի է տարփանս լինել եւ զանձուկ խանդաղատանաց եւ 

խոհեմական քո խնդրոցդ լնուլ: 

Եւ արդ ընծայեմք քեզ նպաստ ոչ զնումիզմատայն արաբացի եւ ոչ զմաքրափառն ի Թալատայ 

արտակիտեալ ստորիջացն ի խորս եւ յախոնդեանց ոսմիդայն ընկալեալս. զոր շիթք ամպոց զնա 

գործեն կամ ի կարծրիցն վիմաց ճողոպրեալ ճաճանչանայր նուիրականն յատրագունիցն առաջին 

կամ յերկնագունէն երկրորդել. այս ոմն առ եզերբն Կիւթիրոնի եւ ոմն յապառաժի Ապառնի: 

Սակայն եւ սոքա յարհեստս եւ ի տրամադրութիւնս յենթակայէ յեղափոխեալք, թէեւ ըստ 

բնութեանն ունել յինքեան զպիտանիս. այլ սոքա իսկ պէտս ունին կազմածոյ, հաւանին հանճարոյ 

եւ իմաստութեան ստորակայիլ, թէպէտեւ գերակայ գագաթան ընդելուզին մանուածովք 

շարամանեալք արքայիցն: 

Այսպէս եւ որք զնոսա պարածածկեն, պերճագոյնքն առաջին Ովքսիովն կամ Ոլովեռովն եւ որք 

այլքն եթէ Յունաց եւ եթէ յԱրաբացւոց, ո՞չ ապաքէն բացանցութիւնք ճիոց եւ ճողորտեացն 

արտասորեալ: Վասն որոյ յիրաւի մեծն այն Սողովմոն վեհագունին ըղձացաւ անկողոպտելի 

գանձուց, իմաստութեանն ասեմ, եւ զամենայն որ ինչ պատուականագոյն ոչ հանգանակել նմա, եւ 

ոչ միայն նա այլ եւ Փերեքդէս, որդի Պիկկոսի, եւ Փղատոն եւ Փողոմեռ եւ Նեքտանեբոս: Ահա' 

արքայ գոլ սոցա հզօրագոյնք եւ վեհք եւ զկնի այսոցիկ ծանօթագոյնս ասացից քեզ եւ ի քումմէ սերէ 

եւ նահանգէ համակրօն Մայմունն մականուն իսմայէլացւոց պետութեանց: 

Արդ զայսոսիկ արհեստս եւ մակստացականութիւնս մեծարեցեր դու. վեհ ինձ զքեզ ասել ոչ 

անտեղի վարկանիմ, մանաւանդ իմաստասիրել քեզ ոչ խուսափիմ: Եւ արդ` դիւրագոյնս եւ 

քաղցունս սկսեալ զպատճառս տառիդ ոչ ի բաց արտավազել վերծանողաց, զի նախ մխեսցին ի 

դրունս մեր, մուծանելով ի խրախճանութիւնս սուղ ինչ կերակրել, եւ ապա ըմպելեաց զմայլեցուցից 

ի խորինս խաղացուցեալ ի Դիոնիսեայ եւ Հեփեստեայ արբեալ, զի շռնչան խելապատակին 

վերտառեալ դեդեւեսցին այսր անդր ոտնառութեամբ, զոփալով թոպեալ իբրու ի Պիսիդոնի, ոչ 

այժմ ստորաբերեալ խափուցանէ, ի Կռօնէ կարկատեալ այծահեծուկն այն եւ երկնաչուն, որպէս 

յեղջերդ խոռի խրեցեալ խափուցմամբ կամ իբրու ի ծովի համատարածի ծփեալք, անղեկաբար 

վարանեալք ի ծերունեաց ծառացելոց ալեացն ծփմանցն, ի ծերպ անկեանցն ծպտեալք նաւացն, 

ծապատրակեալք ի հոսիցն բլրաձեւ կոհակացն, նաւապետին ակն արկին: 

Եւ ահա ոչ թողից չասել զտենչալին քեզ կարծրագոյն եւ զոսկրուտն պղատոնական եւ 

հռետորաբար եւ պուետիկոսութիւնս անգծելիս եւ անշորթելիս շաղկապութիւն, քանզի 



96 

 

գերագունական է այս կուսածին բոլոր բանս, հիկէն իբրու յականս կայծին դժուարագիծ եւ իբրու ի 

պողովատսն տիմին Եմանն եւ Բասրային. քանզի սոքա ականաւոր եւ մզնատեսակ համանման 

նշուլիցն, որք յականէն տունջեան ստորիջեալ ընդ լուսանցս մանրամաղ փոշէտեսակութիւն, 

վսամական սթափառումն ի նոսա է օդոյն. զմիմեամբք հոլովեալ զօրէն անագի, կամ որպէս 

դրակոնտիկոն շարամանաբար մակ ոսկւոյ մածեալ մատիտմամբն մանուածոյ մետ եղեալ, միայն 

յորջորջեալ սա եւ անգիծ եւ լպրծոտ լակոնացի եւ արաբացի վիմաց, մանաւանդ որ ի Հեփեստեայ 

հրացեալ եւ ի Պիսիդոն ստորամոյծ խանչեալք. քանզի զօրէն Պարսից ճարճատեալ եւ որոտմամբ 

մախանացն պղպջակս մակտառեցանէ, տրոհելով ցիր, եւ ծիրս հատանել հզօրաբար յարձակմամբ, 

եւ մալէ յորս քաջամուխն լինիլ իբրու զդովրացի յարամանութեամբ օդոյ: Եւ ինքն թէպէտեւ 

նահանջի, սակայն զզօրութիւն իւր գերակատարէ, եւ յորս յարձակեցաւն ստորադասէ յենթակայէ, 

ներածական բնականն բնութեամբ տարերն այն տարագիծ արարեալ, յեղափոխէ: 

Այսբար եւ իմաստասիրաց անձինք անհպելիք եւ անմերձանալիք իբրու զանդանտայս յինքն 

կարծրագոյնս քարշօղ եւ ինքեան ոչ յումեքէ համամիտեալ. եւ զի՞նչ զարմանալիք այս. մի' եւ 

պարսաւ ոք իմասցի իբրու ոստայնանգութիւնս, որք զպաստառակն խաշարս եւ անհոյծս եւ 

անգայտս յանգեն, անհարթութեամբ կեամատարազ կարկատեալ խեղկեալ մատանց մանուածով, 

եւ զպատկանեալն պոռփիւռիկոն թեսմայփաւռեացն այպանեն, եւ որք զկնի նառեանն լիգոնի 

ակիւրրափաւռեացն սփողէն նրբաքարշիւքն քանոնիկոն հարթութեամբ հոյծեալ. եւ այսոքիկ ի 

խոյրագործսն է խնդիր: Եւ որք այսպիսում հետեւին, յարատեւողական արկանեն զով, եւ անորակս 

պատուեն. վասն զի զսա ոչ ի գծէ գերաբնաբար ներգործեն, այլ միեղինութեամբ մակադրեն: 

Այսոքիկ առասացութիւնք առականք հագներգութիւնք սակս իմաստութեան ներհակաց իբրու 

Տիւռռենացւոց զԵլլադացիս եւ Պառնասոյ զԱտտիկէ: Այժմ տո'ւր ինձ առ այս սուղ ինչ 

իմաստասիրել որակութիւնք ի քեզ: Այս յենթակայումդ բնականագոյն առկայասցի բանակետղ. 

ընկալցի անյեղափոխելի հարազատաբար հանդիսից իբրու զանանջատն եւ զեղուտն ի 

բաղկացութենէ բնուստն բնականագոյնն իբրու զթխութիւն եւ զկարմրութիւն եւ զգայարանացն 

զգոյացութիւն, եւ զանդամոցն պատկանաւոր ի միմեանս յօդումն: Որոց բոլորին է սեռից եւ ոչ 

մասնաւոր, եւ մի' իբրու զորակութիւն արտաշնչական ախտից ներհոսեցեալ ժամանակեայ 

պատահ անջատական տարբերութեամբ քեզ եղեալք: Քանզի գոյս այս մակստացական եւ 

մեծագոյն արհեստիս գերաբնաբար ի գոյէ բնաւորեալ, յորմէ գոյքս. եւ գոյն ի գոյէն ասի բնաւորեալ. 

քանզի եւ գոլն ածանցութեան իրիք մտածութիւնն ենթադրէ. նաեւ խնամածի եթէ ոչ արտակայի 

իբրու ձկանց ի ջուր, յորմէ են եւ նովաւ կեան եւ որ արտաքոյ այսմ օդոյ: 

Այլ բնականքս այս թէպէտեւ յօդոյ սիմեռիկոնն անուանեալ սակայն մտաց եւ մակացութեան 

ընդունակ. վասն որոյ երկիր զսա կոչել աստուած ոչ պատկառի, հերմեռամած, թէպէտեւ աշխարհ, 

բայց ի բազմաց աստուածս. վասն որոյ յիւրում սքանչելի տախտակին այսպէս հատանելով 

պարգեւ վճիտս, աստուած անշարժելի աշխարհ, երկին շարժուն աշխարհ, մարդ բանաւոր 

աշխարհ երկիր եւ միակք աստուած: Իսկ եթէ ոչ բանաւոր, զիա՞րդ մարդ. եւ եթէ ոչ իմաստուն, 

ո՞րպակ բանաւոր. եւ եթէ ոչ մակստացական, հի՞կէն իմաստուն. եւ որ ոչ իմաստուն, ո՞րգոն մտաց 

եւ մակացութեան ընդունակ: Եւ վասն զի բան գոյացութեանն մտացն ծննդականութիւն եւ խոր 

մտածութեան խոհականութիւն իմաստութեան յառաջարկութիւն կամաց հատուցանել ինչ կամ 

հայցել: Եւ որ ոչն իմաստուն, ոչ յայսոսիկ յածի. եւ որ ոչն խնդրէ, ոչ գտանէ. եւ որ ոչն գտանէ, 

կարօտեալ է, եւ փանաքութիւն ստանայ նա եւ անբանութիւն, եւ միայն իբրեւ զկապիկս կամ եթէ 

անձայնութիւն, հի՞զան իբրու զանդրի անզգայ ի զգայարանացն կռփեալ: 

Ապա որ յայսմ մասին հասին գիւտից առաջին իսկ մատենի սահմանի յատուկ ոչ եդեալ այլ ի 

բազմաց անկեանցն վեցից: Եւ ասէ որք միով մատամբ ճաշակիցեն, ամենայն կենցաղականացս 

բարւով մնալ ասացեալք: Իսկ եթէ հիասցին սակս սիրական կառուցման քո առ իս, տարաբնակ 

կարծելով եւ անանգ, ոչ ուղղապէս զայս խորհեսցի: Վասն զի ասացից ինչ սխրալիս քեզ, եթէ ոչ 

բարձրասցիս ըստ մարմնոյ բառացի գոլ. վասն զի Զրուանեան մեզ ըստ հօր հաւանիմ 
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յԱբրահամայ, թէեւ ինձ ի Քետուրայ, իսկ Յապետոսթեան դարձեալ երկիցս, եւ այս մերձ եւ 

անտարակոյս Հայկեան ի Սիսակայ սարաւանդեալ: 

Ապþեթէ պերճասցի ոք մի եւ յառաջին աղաւրէ արտակացեալ, զմեզ տարաբունս կամեսցի 

առնել, ոչ վարկանիմ զայս պարտ, այլ հաւաստի միմեանց առուք արեան. ապþեթէ ոչ, 

իմաստութիւնն քան զայսոսիկ առաւել շաղկապ ընդանութեան, որ եւ հարազատութեան ծնօղ եւ 

արտահոսեցուցիչ եւ ի բաց մղիչ ստութեան եւ մայր ճշմարտութեան. եւ զիա՞րդ վիժեալքն 

վարանին քաջողջութեան եւ ողջախոհութեան, անկենցաղքն եւ անբացք բաց եւ աչացուք, նաեւ 

անշունչք իսկ. թերեւս ղօղանջեն, դսրովելով զկենդանիսն, կափիւնս տալով, կափուցեալ զաչս 

իբրեւ զխլուրդս. սա'պէս անիմաստից անձինք ինձ վարկցին: 

Զայս գիր տառի կարճառօտ հատանել պարտ վարկայ անտաղտուկ լսելեաց, զի մի' 

յանդգնիցիս. նաեւ ոչ ի սպառնալեացն յագեալ եմ, զի մի' կարօտեալ տրտմեսցիս, այլ իբրու 

մանկական տիոց յարբումն զՊիսիդոնեայ ճաշակս կառուցեալ ի փողս փարատեցուցիչ 

նշանակեն, ձայնս կարկառել, ի ծայրս երդից ծտից լինել գուշակեն, զի մակ յերկիրն հայելով 

ստորիջեալ ջուրն սթափի յԵլիոնն. իսկ յարբունս հասեալ անչափաբար ընձեռնեն: Եւ հի՞մ այս ինձ 

եղեւ կարօտութիւնս քո այսմ հետեւել զկնի եւ ոչ յսկզբանն, քանզի եւ բազում անգամ հեղձամղձուկ 

ինձ լինել սակս ոչ խնդրողացն զսա անիմաստասիրաց անձանց. եւ ո՞ ոք կալցի համաբնակութիւն 

սիրոյ առ անիմաստ, քանզի շամբուշք եւ վաւաշք, եւ ամենայն գործառնութիւն նոցա 

անվաւերականք, միայն վհատողք եւ վրդովիչք մեր լինին: 

Արդ այս բաւական քեզ ի մերմէ զբաղանացն թեւակոխութիւնք ցնորականք, վասն զի ո՞ւր մեր 

յայսոսիկ միտք եւ զգացութիւնք, որ յասպարիսի խաղացուցանէի ի բանս իբրու ի ստադին Կոռիբոս 

կամ Մսեմնաս եւ Պիպալիոս, որ եւ զծովականն ստեղծանէր մրմունջս: Քեզ եւ հոմերականս 

հատանէի բան, ի պիսանի պուետեալ առաւել քան զԵւնոմէոս, որոյ ճպուռն ի լծակին նստեալ եւ 

զպակասեալն լնոյր զաղի ի վերայ վիշապին, եւ զկաղնիսն մերկ երգով փոփոխէր եւ ուր կամեսցի 

տնկէր: Թողից եւ զԴիայն, որ զձկունսն զկնի իւր խանձեցուցեալ նմա եւ ներբողականս եւ 

նուիրականս ձօնին, կամ Որփեւս տակաւին, զի տեղայր նա ի մէջ պարուցն առաջին գոլ. եւ եթէ 

ասել քեզ իբրու զԴիայն Արամազդայն, յորմէ եւ Որմիզդն սերեալ, քանզի ի սմա ասէ Հերմէս 

ակնարկութեամբ տատանել զՂոմպոս: Զայս քեզ ասել պարտ է պատշաճ եւ ոչ անտեղի. քանզի ի 

դիւցազանց քեզ լինել իմասցի. այլ ի պակասել Եւնոմեայ եւ ի հատանել աղիոյն Աղէկատրացւոյն 

զոստուցեալն լնոյր զտեղի ճպուռն այն: Իսկ մերս ո՞ ոք լցցէ պատարուն զպարս աղեացն 

պատկանաւոր. քանզի ի բաց փախեաւ յինէն ի բիւրաւոր խազմիցս խռովեալ, զոր եթէ 

խաղաղացայց, խորին զքեզ խաղացուցից ներբողականս ներածութիւնս յաւէժս եւ նուիրականս 

նորագոյն: 

Արդ միայն կեա'ց բազմամեայ խաղաղութեամբ. ընթերցցի' նոյնդ սիրեցեալդ ձեր Անանիա. 

քանզի հզօր գոլ դմա ի վերծանութիւն անվթար յառաջաբերութեամբ, զի մի' ոք եղծանիցէ զեղեալն, 

այլ ըստ մասին իւրաքանչիւրն աւարտիցէ զկիտիցն եւ տրոհակաց եւ զփաղառութիւնսն 

աւարտակիտովք եւ ստորակիտովք յարդարել ըստ իմ յեղանակի անյեղապէս պատարուն եւ 

անտրամադրելի զենթակայէ կազմեալն եւ քերեալն. մի' պատառոտուն կարկատեալ դեգերման 

ընկալցի պէտս տարակուսանաց. քանզի դիտողութիւնս այս յԵպիդիմիսն պատուի ի 

Հիպոկրատայ ըստ օրէն բուժողացն ի բաղխոհութիւնսն ուղղապէս բացորոշութիւնս: 

Եւ արդ զպատճառն իսկ դոյն այր արտայայտեալ քեզ ցուցցէ: Եւ դու տէ'ր իմ աւագ աչօք 

հայեսցիս, զի ծանիցես թէ սոյնպէս մրմնջեն հռետորացն մանկունք: Այս գիր գերակայ գծագրեալ 

մակ տառիդ եռակի շարժեցելոյ յիսկզբանն, վասն զի եւ' պատուեմ իսկ. եւ այս յստորեւ կայ ի դասէ 

հնգեկին անկեանց մակաւասարին մեծագունի յարեալ եւ յերկեակն տասանց տարաբերեալ 

զետեղի, եւ դարձեալ յերրեակն պատկանեալ, եւ ապա ի վեցեակն միջին անկեանց, եւ անդուստ 

յօդեալ ի հնգեակն զգայական եւ պահպանական: Եւ է սա առ միակն միեղէն եւ յատուկ պատուեալ 

յիսկզբանն. եւ երկեակն ըստ անձին եւ մարմնոյ, եռակի տարորոյշ եւ մակտառեցեալ ի հնգիցն 
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անկեանց եւ ի նոյն միակ պարառեալ եւ յեօթնիցն երկրորդացն դասուէ շաղկապեալ եւ յիւրն 

սիրեցեալ միակ մեգարեալ եւ անդուստ յերկեակն երրորդին թաւացեալն եւ յօդն յանգեալն, վասն 

զի ոչ սա վեցանկիւնի նախ յիսկզբանն, զի եւ ոչ բազմամասնեայ, այլ հնգից հաւանեալ 

մականունութեան, որ եւ վեցից վերտառեցեալ անկեանցն ի Տեառնէ վերկոչեցեալ: 

 

ՀԲ. 
Առ որդին Աշոտի պատասխանի, մինչ զհօրէն իւր գրէր բանս կեղերջականս: 

Ես բնաւորեալ եմ ի խրատուէ ոչ խուսափել եւ յանդիմանէ ոչ հրաժարել մանաւանդ 

զթագաւորականն եւ զարքունի. քանզի հլու հնազանդութեամբ անհեղգաբար զինքն համարել, զի 

մի' իբրու զչամոքելոցն ի հնազանդութիւն կրիցեմ պատիժս. վասն զի այն դուժիցն եւ դժնէիցն է 

անգ, որք ժպրհելով ժամանեն ի պատասխանիսն փութալ իբրու յաստուածաւանդն գտեալ 

տախտակի լուսաբեր մերոյն աւետաբեր տառի. Տէ'ր ե՞րբ տեսաք քաղցեալ կամ ծարաւի, եւ զկնի 

այդմ պատկանեալ պարայարմար հետեւեալ ողորմելի եւ սարսափելի բան: Վասն որոյ եւ 

երանելին Յոբ անգ գտեալ, պարտ միոյն վարկանիւր զափիբերանն լինել. այլ Տէր զինչ յամպոյն եւ 

ի միգէն ո՞չ ասէ. Պնդեա' իբրու այր զմէջ եւ տո'ւր ինձ պատասխանի: Եւ կինն Փիւնիկ արիական 

եւ աղերսական բանիւ զբարկութեանն շիջուցանէ զվճիռ հրաժարելոյն եւ ոչն ընձեռելոյ 

բժշկութեանն, այլ ընկալաւ զդատողութեան. այսպէս եւ տնտեսն, սոյնպէս այրին սակս աշխատ 

առնելոյն: 

Եւ ծառայ քո յայսոսիկ հայեցեալ համարձակի. ընկա'լ երկայնամտութեամբ եւ հեզաբար. 

բաւական գոլ, շուրջ հայելով եւ անաշխատաբար զփոշէտեսակն եւ զամբարեալն ի բջիջս մեղու, 

արտաբերեալ հրազարդն միգաւ զխայթոցն, խոկայ ի բաց մղել: 

Նախ այսքան առկայասցի առ ասացեալս պատճառ մակագրութեան սակս ոչ օգնական լինել 

ի բարիսն կոյս ի կռփողացն եւ ի նախատչացն. զորոյ ներեցի նոցա, որք զքէն խօսէին, որ նստէին 

առ դրանն, եւ այպն արարին, որք ըմպէին զգինի: Եւ առ այսոսիկ զի՞նչ արդեօք. յաղօթս կայի ասէ 

ի ժամանակ ընդունելի եւ ապրեցո' զիս ի կաւոյ, զի մի' ընկլայց, ապրեցո' զիս յատելեաց իմոց, եւ 

որ այսմ հետեւաբար երգի: 

Երկրորդ առ այսոքիկ, եթէ անտես արարեր ի նեղութեան ի դէպ ժամանակի. Յիսուս 

յայտնապէս ասէ, եթէ զոր լսեմն, դատեմ եւ դատաստանն իմ արդար է. իսկ եթէ որ զծածուկսն քննէ 

եւ զանյայտսն յորովայնի ճանաչէ, զլսելն խնդրէ ի դատողութեանն, զիա՞րդ, անլուր եւ անտես 

գոլով, դատէի զդոսա, զորս ոչ երբէք գիտէի մեղուցեալ զքեզ: 

Գրեալ էր քո, եթէ հալածեաց զվարդապետն իմ, որ ըստ հոգւոյ կենդանութեան պատճառ էր իմ 

գոլոյ: Եւ յիրաւի այս. քանզի վարդապետք բարի ելոյ  պատճառք են եւ առաւել պատիւ ընդունելոյ 

քան զհարք ըստ մարմնոյ. քանզի նոքա միայն ելոյ պատճառ, իսկ վարդապետք բարիոք ելոյ. 

քանզի Բանն Աստուծոյ ի ձեռն դորա սերմանեցաւ առ քեզ. քանզի այսպէս գրէ 

աստուածպետականն Յիսուս. Բանն իմ, զոր լսէք, կեանք են եւ լոյս. զի օրէնք Տեառն լոյս են եւ լոյս 

տան աչաց: 

Սակայն ի հալածելն իւրում քաղաք ոչ սպառեսցի Իսրայէլի: Մի' այսպիսի տրտմականս ի քեզ 

թուլացուսցես երբէք: Բայց ի փախստեան իւրում զիա՞րդ ոչ առ մեզ փութացաւ ապաստանել, զի 

զփորձութիւն յուզողացն անդրէն նահանջեալ ի գլուխս իւրեանց դարձուցանէի: 

Ապþեթէ վարդապետն քո ծայրագոյն, ի Ծար ծարաւի ծորեալ, ի քէն ջերմուկն ջայլիր ջոկ 

կապեալ ջնարոհարացդ, ջատագով քաջին ջեռուցանէն, զի՞նչ իմ առ այս վնաս վարանելի վտանգ 

ի վերայ կացուցանես` վտարել վիրօք զրահետ վարեալ նետիւք: Ի դատաստանին երկրորդումն 

ինձ հատուցանել հրամայես, զոր յուսամ աղօթս սրբազանս ի վերայ իմ առնել, իբրու իրաւացի է ի 

վերայ ծառայից եւ բնակչաց եւ հնազանդելոց եւ հաւանելոց արքայի եւ քո իսկ բնական եւ հայրենի 
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հարազատ զօրու: Յիրաւի եթէ այսպէս է, որպէս կասկածանս կարծեաց կարկատեն կաշկանդել, 

կոհակս կեղծեաց կոփել, եւ զբան անօրէնութեան եթէ պարտ է առ այն ասել ինձ, զոր ինչ գիտէի 

հարցանէին զիս, եւ յայսոսիկ յարմար եւ զկնի կացցէ բանս զի մի' յոլորտս պրկելոցն սպրդեալ մտցէ 

եւ զանծառայաբարսն համարձակիցեմք զընդդսէմսն ի դէտ երեւել, այլ զհնազանդիցն ընկալեալ 

ուղեւորութիւն ի վերջին բարձի եւ զկնի յաստիճանս ճեպիցեմք, ճողոպրելով յանճոռնեացն եւ ի 

ճոռոմիցն ճակատէ, եւ յարդարն Յիսուս դատաւորն յարել, յամբատաւանն եւ յանտրտումն, եւ զնա 

ածել մեզ անպատկառ ի պատասխանիսն վկայ: 

Անվրէպ գոլ գոյիցն գաղտնի նենգութեանց ոչ գիտեմք. արդարեւ ոչ եմք գիտակ. Տէր է ճանաչող 

ճանապարհաց իմոց. նա գիտէ զգաղտնիս սրտի իմոյ. դու սպառնաս անիծանել, այլ ես աղօթել ի 

վերայ քո. զորս ոչ երբէք սխալեցի եւ ոչ սխալեմ. դու խոստանաս դատել յերկրորդումն գալստեան, 

ես խոստովանիմ, եթէ ոչ ամաչեցայց վասն այսր եւ վասն քո երբէք ի Տեառնէ. դու խրատս խնդրես. 

ես ոչ իշխեմ զպիտանացուն պեռեկել զխորոցն. վասն զի ի կասկածի կարծեաց ծուլացաւ յիս 

երիկամունք իմ. եթէ այսպէս է, արդարեւ որդի եմք բարկութեան, զկամս մտաց եւ մարմնոյ: 

Այլ դու եթէ ի մէնջ զօգնութիւն խնդրեցեր, ո՞ր էր, որ օգնէր. ո՞ արար տեղեակ զիս. զիա՞րդ 

ճանաչես զիս` հալածելոցն հաւաքի՞չ կամ խռովութեան շիջուցի՞չ, եթէ ընդ խազմարարս խռովիչ, 

ասա' առաջի Տեառն: 

Բայց վարդապետն ի Վարդիկն վահանաւորեալ վաղվաղեաց. ես զիա՞րդ անպարտականս 

պակուցեալ պաղատիմ թողութեան, զորս գտայց շնորհս առաջի տեառնն իմոյ. ողջ լե'ր: 

 

ՀԳ. 
Պատասխանի թղթոյն Գագկայ որդւոյն Աշոտոյ, եկեալ վասն ոչինչ իրաց վայրապար զկնի 

կրօնաւորաց սակս պարտուց ինչ նոցա ի գաւառէն Տարօնոյ: 

Զտրամախոհականն նախուստ իմոյ անբաղաբար մտածութեան մինչ տակաւին առ 

գերագոյականն ծայրութեան տռփումն ըղձայի ձգիլ քեզ` ի լրոյ համբաւեալ կրօնաւորացս ունել 

յաւէտ ինձ ներածական: Յորմէն ակն ունէի իբրու ենթակայ մակացուի ելոյ, ստորակայեալ առ ի 

տենչմանն փափաքման, վերստանալ զըղձումն: Եւ այսմ արհեստի ոչ միայն բոյսք եւ 

կենդանաբոյսք կամ կենդանիք յատուկ եւ սեռաբար, այլեւ անաճական մարմինք. եւ բոլոր իսկ 

գոյացութեան, որոց մակացու մակացութեան եղեւ մակստացական ոչ միայն արհեստից, այլեւ 

արհեստից արհեստ. որոց սեռաբար երկիրս այս տիրեաց ծայրացեալ եւ ստորակայեցոյց ինքեան 

տեսականն եւ գործական. եւ զառաջին դասն ընկալեալ տեսականին, որոյ ենթակայանայ բոլոր 

մարդկային հոգիք. վասն որոյ նմանութիւն Աստուծոյ յանգագոյն նմա ճահաւորեն տալ իբրու 

բարւոք ելոյ եւ իբրու զբոլորն ծանուցելոյ ըստ որում է: Եւ այսոքիկ ոմն հուպ յենթակայէ եւ ոմն 

հեռի ի կատարմանէ, եւ իբրու զայսոսիկ խուզեալ որոյնեալ, ընտրեալ, խոկումն խոհականագոյն ի 

հասեալ տառիս ունայն եւ թափուր մնացեալ ի մերոյն խնդրոյ, ըստ օրէն տեսլեան երազական 

պատահեաց մեզ այս, ի բոլորն ըղձական տրփմանէ մակաւասարն ի բնաւին խոնարհս զմեզ 

ստորաքարշեաց: Սակայն սուղ ինչ պատճառ եղեալ, յուսամք եթէ յաստուածուստ սա եղեւ, որ 

զխաղաղութիւնն միշտ խորհի ծառայից իւրոց: 

Տէ'ր իմ, աղէ¯ զմտաւ ա'ծ զքսութիւն ոմանց եւ զþի չարն եւ ի վատթարագոյնսն կողմ 

զհակամիտօղսն զքեզ խրատողացն: Եւ ի տրամախոհութեան քում մակատպաւորեա' իբրու զկնիք 

տառի դրոշմելոյ զականակիտն եւ զվճիտն. եւ ի բարձրագոյնն մակարդակ լեառն ձգեա' զքոյդ 

վեհական խոհեմութիւն: Եւ այսոքիկ նախուստն մինչ տակաւին ի քումն սեպհականի: 

Իսկ արդեան զի՞նչ արդեօք կրկին զկծեցուցանել անրմբոն եւ անհոյծ, անգայտական 

տրամախոհութիւն, մինչ զի զտգեղ եւ զոչ արժանիսն յիշատակել: 
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Ասել պատկառելի է ինձ. ընդ մեզ նորագոյնք եւ անտիականքդ դնեն թշնամութեան սկիզբն. որ 

եւ զոմանս պարտականս պահեալ եւ զոմանս յազատաց եւ ի խոհակերաց յերիցանց եւ ի դպրաց: 

Զի՞նչ այսոքիկ քեզ տռփելի կամ ըղձալի. կամի՞ս զի յաղթեսցեն ինձ. եւ ո՞չ պատկառելի է քեզ այն: 

Քաջ գիտեմ, եթէ յոյժ. ապþեթէ ես կամեցայ, ո՞չ է ինձ մեղս, եթէ հարստահարեցից. այո' մեղս 

համարիմ: Սակայն եթէ ոչ մեղս այսոքիկ, աղէ¯ արձակեա' զմեզ ի ձեռն գրոյ. եւ զօրութեամբն 

Աստուծոյ ցուցից տեառնդ իմոյ, մինչեւ յե՞րբ ոչ հասեր ի վերայ խաբօղ սուտակասպասից եւ 

թշնամեացն Աստուծոյ: 

Աղէ¯ զմտաւ ա'ծ զԴաւթեանն փախուստ յերեսաց իւրոյ արքայի. աղէ¯ տե'ս զՅովսէփեանն 

վաճառումն յիւրոցն. յիշեա' զպանդխտելն Աբրահամու. որչափ ժամանակաց Սեմայն նահանջէ'ր 

վիճակ, ծառայէր Յեսու. տես եւ զՂեւտականն Եղիազար: Ոչ մոռասցիս. մինչեւ յե՞րբ զկնի իմ ձգեն 

զքեզ ախտացեալ հակաճառել գրով եւ առաջի արքայի ապաստանել եւ ի լերինս գրել առ 

կրօնաւորս հակաճառութիւն, եւ զմարդիկս ժողովել, այպանել, հայհոյել: Եւ այսոքիկ քաղցրասցին 

քեզ ընդէ՞ր, տէ'ր իմ: Վասն որոյ այս մարդ հայի յերեսս մարդոյ եւ Աստուած ի սիրտս: 

Ո՞չ գիտես, զի համբերեցի այսքան ժամանակ. զիս համալուծ առնես որդւոյդ խեղկեալ Խարբի, 

որ հազարաց եւ բիւրոց ընդդէմ եդեալ են թշնամեաց եւ պետաց. եւ ո՞չ գիտես, եթէ երկնչիմ 

յԱստուծոյ, տակաւին խոցոտես զիս եւ ոչ երկնչիս յԱստուծոյ ամենակալէն այն, որ նստին ի 

քերօբէս: 

Հրաչեայ մոռացեալ եղեւ, Վաղարշակ ոչ յիշեցաւ, Շամբաթ եւ Ասուդ ոչ յիշին, Հայկն թաքչի, 

Խոսրով զետեղի, Պարթեւն նուազի, Քետուրա յափշտակի, եւ այս երկարեն: Ե'կ տէ'ր իմ, 

Վասպուրականի եւ Տարօնոյ եւ Մանազկերտի, Արճիշոյ, Բերկրոյ, Միջագետաց տէ'ր եւ 

Մօնումախին մագիստրո'ս, վեստ եւ տուկ ի Խարբի որդւոյդ ի գանգատ գնա'. չէ, մի' աւատայք: 

Բայց յԱստուծոյ երկնչիմ յայն, յոր յուսամ, որում երկրպագեմ: Դաւիթ իւր լու եդ անուն եւ մեռեալ 

շուն, մինչեւ Աստուած ետես եւ այց արար: Եւ ես ներեմ եւ աղաչեմ, որ ձեզ կեանք տայ եւ բարի 

միտս, ողջ լի'ք: 

 

ՀԴ. 
Առ իշխանն Մամիկոնեան (Թոռնիկ): 

Խոստացար երբեմն մեզ նպաստ առաքել ղուղակս եւ այն յատուկ կարմրախայտ, 

արտակիտեալ զնա կարթիւք ի կաղկաջահոս եւ ի կոհակաւէտ ականակիտ ականց: Կէտք վեհ 

գոլով քան զՓագրոս Եգիպտացի, զորս ի պաշտօն առեալ, որք առ եզերբն  Նիւղոսի, եւ քան 

զԴռակոնոռայն եւ կամ զՈվամայն, որ ի Կարմիր ծովէ արտաքս ելեալ մատենագրէր պատ առ 

Բաբելոն: Փոքր ինչ առ նա զՅովնանեանն ասէիր գոլ կէտ եւ չափ հարթութեան հանգէտ 

Լեւիաթանայն: 

Իմ այսմ խոստաման խոհի խոկացեալ յուսայի նաւթի զայսքան երկարութիւն աւուրց կրել 

տագնապ քաղցոյ, տրամակայեալ մտածութեամբ, բաղխոհական խորհուրդ ի մէջ առեալ, վէհ 

կազմելով զխոհ երախանին բազմազան խորտկաց առաւել քան ի Պեղղէ Թեսաղացւոց զզոհն 

հարիւրաւոր Արամազդայն տօնի, յորս Թէոպոմպոս էր Ղակեդեմոնացւոց թագաւորն եւ 

Եւրիպիդէս ի տեսարանին երգէր. Մոնենոս պատմէր ի Թոմացւոց ժողովին ի Պեղղէ Թեսաղացւոց: 

Սապէս կամելով մեր զյօշուածս կիտին, զոմանս ի շամբուրս հարեալ ի վերայ Հեփեստեայ, 

զոմանս ի սանի Պոսիդոնիւ ամոքեալ, եւ զոմանս ի տապակի տրամադրական մակեղուտ ելով 

ելլադացի իւղովք, եւ զոմանս ծպտեալ ի մէջ Դիայ, պարապատեալ արմանօք, քառանկիւնի եւ 

ուղղանկիւնի յարամանեալ ըմբոն, եւ զոմանս գծօրէն կտապս, եւ դարձեալ խորտակեալս 

մանրագոյն պարսկական խորտիկս, եւ զայլս որակացեալս ոսկէտեսակ քրքմով, ռետին 

մակաւասար արկեալ եւ ոքսեմելի: Եւ այսոքիկ յանհատսն վարին զյատուկսն յանուանէ թուել: 
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Բայց մինչ ես յայսմ խորհրդի զբաղեալ կայի իբրու յանուրջս, զարթուցեալ ոչ տեսի ի քէն զոր 

յուսայի: Արդ կամ հրամայեա' բերել մեզ ի խոստացեալ ձկանցդ պարգեւաց, կամ զանյուսալին մեզ 

անհասիցդ ընկալցուք գիր, զի մի' նքթեալս զօրէն Պաղմենիդեայն շան, որ ի կամուրջն ելեալ եւ կող 

ի բերանն իւր կալեալ, զստուերն ի գետին տեսեալ, տենչայր ըղձացեալ այնմ հասանել, ի բաց 

ընկեցեալ եւ յստորս վազեալ, եւ ոչ այնմ հասեալ, նքթեալ հոլովիւր ի գետէն: Զոր Պաղխոսի 

կենդանագրեալ ի Պարմենիդայ տաճարին մերձ մակագրեալ խրատականս այսպիսեաց 

անիմաստ տռփման: 

Բայց դու Մամիկոնեա'ն, որ համոզեան հաւանեցար Ղեւոնեան ընդարձակագոյն տօմարի, ո՞ 

ոք ի քէն այժմ կարասցէ կորզել ղուղակս, զոր Պոնտոս  եւ Ովկիանոս ոչ հանդուրժէ կերակրել. որ 

եւ զայլոց ոմանց պատրաստեալ կերակուր յափշտակել փութայք զթռչնոց եւ զզեռնոց որպէս զխէչս 

եւ զքառաձէտս եւ զօձասանդրս եւ զկրայակիրոս եւ զայլ զբիւրս ի բզզոց անզարդ զեռունս: 

Բայց դու փութա' զխոստացեալսն առաքել, թէ ոչ, զկնի այսմ նամակի ճահեցուցից քեզ 

ճարտասան բանիւք ճայթմունս առասութեան, զի ոչ քաղցրասցի ի կոկորդս քո պարարտութիւն 

կարմրախայտիդ. զի ոչ միայն զայդ, այլ եւ զամենայն զեռունս եւ զբզիզսն եւ զճճիս, զոր յուրբաթու 

ճաշակեալ է քո, տաղտկացեալ ախոնդեացդ զօրէն Կռոնեայ ժայթքեալ արտաքս բերցես: 

 

ՀԵ. 
Առ նոյն Մամիկոնեան, որ խնդրէր իմաստասիրել յաղագս ձկանց եւ առաքէր նմա 

կարմրախայտ: 

Զտռփումն մշտախոհ զցանգ ըղձման քո յար տրամախոհական մակամտածութեան փութամք 

իբրեւ հարկաւորեալք ի դիւցազնական եւ ի պատկառելի վեհագոյն քո սիրոյ: Գիտեմք զձկանց 

իմաստասիրել խնդրես. եւ քանզի զայս յառաջնումն մերում նամակի հատաք, յորում յիշատակեալ 

եմք զՓագրոս եւ զՈվանայն եւ զԴռակոնոռայն եւ զկէտն Յովնանու, ընդ նոսին եւ զԼեւիաթանայն: 

Բայց զՅովբայն յարացոյց, զորմէ նշանակէր` Եթէ ամենայն նաւք ուղղակի ի մի վայր ժողովին, 

ոչ են կարող շարժելոյ թեփ մի ի տանէ նորա, իսկ ի նաւս ձկնորսաց գլուխ նորա, կամիմ քեզ եւ 

յայսմ տառի լնուլ զպակասեալն եռանդեան, որում տենչաս, զի մի' կարծեսցես թէ ի մէնջ մոռասցին 

բնաւին մատեանք աստուածեղէնք կամ անվաւերականք: 

Յիշեմ եւ որ յաւուրսն Դանաւոսի այսինքն Յարեդի չորիցն յուշկապարկացն ունել 

զնմանութիւն ձկան: Եւ դարձեալ այլ ումեմն ձկան զմարդկան եւ զձկան ունել կերպարանս 

ահագին գազանի, որում անուն էր Ովդակովն, որպէս պատմէ Ապողոդորոս: Գիտեմք եւ զձկունս 

զկնի Որփեայ շրջեալ զդլփինն ստորակայեալ եւ յինքեան ստանձնեալ, փրկագործելով զնա ի 

խարդաւանօղ նաւապետաց, յորժամ ի Սիկիլիայ դառնայր պարգեւօք առատաձիր գանձու. որ 

մինչեւ ցայսօր ի մեհենին Եփեսացւոց նկարագրեալ գտանիւր. սոյնպէս եւ պղինձ կռեալ, անդրիս 

կանգնէին: Եւ զոմն Եթովպացի յԱխճինայ նաւեալ, յաչաղեալ մախանօք նաւակցացն ստորընկէց 

ի նաւէն ընկղմէին ոտնակապօք. զոր գտեալ ձկան եւ յուս իւր բարձեալ, ողորմելով տանէր զնա, 

նախընթաց եղեալ ի նոյն աշխարհ նաւել. եւ զի ոչ ժամանեցին ի քաղաքն, առ եզերբ ծովուն առեալ 

ձկանն քար լերդորակ, փոխանակ հացի քար տայր նմա. յորմէ ճաշակեալ, մտանէր ի քաղաքն. եւ 

ի գալ նաւակցացն, ի դիմի հարեալ, մատնէր դատաւորին եւ պատմէր զեղեալսն. զոր ըմբռնեալ, 

զփայտէ կախեցին եւ զինչսն դարձուցեալ, ետուն ցայրն. եւ զպատկեր ձկանն պատուեալ 

կանգնեցին ի մեհենին, ընդ նմին եւ զառն տարաշխարհիկ: Առ այսոքիկ եւ այլ եւս 

բարեգործութիւնք ի ձկանց եղեալ. քանզի երբեմն Փագրոս` յԵգիպտոս ի սովի եղեալ 

սաստկութեամբ եւ Նիւղոս ոչ ոռոգանէր զանդաստանս արտորայցն, եւ Փագրոս փեռեկեալ զինքն 

ընկղմէր պրկեալ, եւ յայմանէ վտակ արտաքս հոլովեալ, ոռոգանէին իւրաքանչիւր ոք ըստ 

պիտոյիցն, եւ ապա ի ժամանակ հնձոցն զեխեալ դարձեալ անյայտ լինէր: 
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Իսկ ի Փիսովն սքանչելեացն հանդիպիս. հարճ արքային Խոսրովու, քանզի սա ատեցեալ 

տարապարտ յումեմնէ ի հարճից արքայի, կիւսոյ հնարիւք քսութեան մատնեալ: Իսկ նորա առ 

եզերբն Փիսովնի լայր կականմամբ. զոր ելեալ ձկան երեւել նմա, Աշդահակ կոչեցեալ, եւ լռելեայն 

ի գոգ նորա ժայթքեալ մարգարիտ մի, երկոտասան կշիռ ունելով նմա սատեր: Եւ առժամայն 

ծանեաւ, եթէ ի դիցն ազդմանէ եղեւ ողորմութիւնն այն, եւ մատուցանէր զչքնաղն զայն եւ զսխրալին 

եւ զհրաշալի սպիտակափառ եւ զականակիտ արքայի: Զոր, սքանչացեալ ընդ սխրալին 

զարմանալին, դնէ ի ծայրս գագաթան թագին իւրոյ, զոր Եզդադովսն կոչեն այսինքն 

աստուածատուր, եւ զհարճն զայն առաջին ամենայն կանանց իւրոց հրամայեաց կարգել, եւ զդիսն 

մեծաւ պատարագօք պատուել, իսկ զնկարագրութիւնն ձկանն այն, Աշդահակ կոչեցեալ, ի դիսն 

նկարագրել եւ առ եզերբ գետոյն Փիսովնի զոհել ի տեղւոջն այն: 

Ոչ դանդաղիմ եւ զԱմոզեանն ասել քեզ ղուղակէ. յասպատակել հիւսիսայնոց ոմանց առ նոսա 

նաւօք ի ժամանակի, յորում ոչ ժամանէին ի խառնս եղելոյ ըստ օրինի իւրեանց, քանզի ամի ամի 

սովորեալք են առ միմեանս չոգել, կասկածեալ թշնամեացն, դիմեցին իբրու ոչ եղեալ ի տան 

իւրեանց ասպատակել նաւուք. եւ ձկան ոմն, Բիտոն կոչեցեալ, հանդիպի նաւուց ախտացեալ, եւ 

սղոցէ ողամբն զողնափայտն նաւուցն. եւ առհասարակ ընկղմեաց զնոսա. զոր դուժքն այն, ոչ 

ունելով արհեստ պղնձագործաց կամ այլոց արուեստաւորաց, բայց ի փայտ կերպարանեալ 

կանգնեն առ եզերբ գետոյն եւ պատուեալ զնա յայնմ պարապէին մատուցանել պաշտօն: 

Միթինա ոմն Հնդիկ շինէր ապարանս առ եզերբ ծովուն եւ խոկացեալ ընդ պարիսպն 

ապարանին հանդերձ մահարձանօք ի միջոցի ծովին կերտացուցանել, իսկ յանձն առեալ 

արուեստաւորացն եւ առեալ գանձս ոչ կարէին. զոր բարկացեալ արքայի հրամայեաց զնոսա, զի 

ջրասոյզ կորուսցեն. իսկ քեռ նորա գաղտնի պահեալ զնոսա, խնդրէին աւուրս ինչ, զի ներեսցէ, 

թերեւս հնար իմասցին այնպիսում խնդրոյ: Եւ ի տեսլեան երեւեալ նոցա ձկան միոյ փութալ առ 

եզր ծովուն առաւօտուն, եւ զվէմսն կոփեալ, առնոյր եւ տանէր, դնէր յատակս ծովուն, մինչեւ 

բարձրացեալ քան զջուրն եւ ապա անյայտ լինէր: Եւ այսպիսի սքանչելեօք մնային ի մրրկեալ 

բարկութենէն ճարտարապետքն. յորում ապարանի վէմ կոփեալ զկերպարան ձկանն եւ զինքեանս 

մնացեալս մերձ առ նա: 

Յայսցանէ յոլովագոյնս ինձ մակագրել քեզ ոչ դժուարին է. բայց են ի սոցանէ երկարագոյնս, որ 

ոչ թղթով բաւականասցի որպէս զայն, որ երեւեալ որդւոյ արքային հարցանէր գիտել նմա զհամբաւ 

հինգշաբաթեան աւուր կամ զայն, որ դրդմամբ իւրով ի նաւէն առեալ օգնականութիւն իւր տանէր 

մարտակցութեանն առ ազգակիցսն եւ ի հանդիսի մրցման յաղթէր այնմ, եւ շնորհեալ նմա ձիր 

զկայծն ատրորակ ի յականց պատուականէ: 

Կամիմ այժմ զառասպելականս սպառել յայսմ տեղւոջ, թէպէտեւ յոգնագոյն ունիմք զսորա 

տարացոյց: Հաւանիմք այժմ հասանել ի ճշմարտութեանն ասպարէզ, յիշեմք զՓրկչին առ նոսա 

հրամանատրութիւն` հատուցանել զհարկն եւ զհասն ոսկի, հնազանդեալ բանին. եւ այլուր ուր 

յուռկանսն ժողովեալ, եւ այն եռակի յիսունց եւ երիցն յարաբարդեալ եռանկիւնի չափ կատարուն 

եւ պատարուն միեղինաբար պատուեալ. եւ արդ այսմ բախտի հասեալք իմանամք յաջակողմանսն 

արկեալ զուռկանսն եւ ի վերայ լինել արժանացեալ աստուածային սեղանոյն եւ բազմացեալ եւ 

բաւականացեալ: 

Այս քեզ ձկանց փոխարէնս իբրու ի փարթամ կարասեաց: Բայց զոր այժմ առաքեցեր, թէպէտեւ 

զթիւն ունէր կատարեալ, զոր Պիւթագորասն պատուէր, ի քառեկէն շարադրելով, որ զտասնեակն 

ծնանէր: Բայց սոքա ճխմեալք եւ ճեկճեկեալք ճիօրէն ճողորտեաց. եւ թուի ինձ եթէ ի կարծրութենէ 

վիմացն ծպտելոցն գտեալ զսոսա նքթեալս կամ թէ հաւուց հոյլս կլեալք եւ դարձեալ յարտաքինսն 

զսոսա գտեալք: Յիրաւի եւ զսոսա ո'չ մեղք են ճաշակել քեզ. քանզի ոչ մարմին եւ պարարտութիւն 

ինչ ի սմա գտաք, այլ որպէս մարախ եւ ճանճ այսպէս իմացի'ր զսոսա: 

Եւ դու փութացի'ր հաճեցուցանել զմեզ ձկամբք, նորագոյնս եւ առոյգս զնոսա առաքել. եւ յայսմ 

մի' դանդաղեսցիս խնդրոյ, եթէ ոչ զաշխատութիւն իմաստասիրելոյդ իմ զեղչեալս յըղուզակս քո 
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ենթադատութիւնս հակաճառեցից ընդդէմ քեզ: Բայց զհայցեալդ առ ի մէնջ զոսկեկոկոնդ 

եթովպացի յաղագս զորկայութեան զգեղեցիկս շնորհեցաք. եւ եղիցի քեզ ի մաքրութիւն եւ 

յառողջութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ: Ողջ լե'ր: 

 

ՀԶ. 
Առ նոյն Մամիկոնեան սակս ծառոյն զոր խնդրէր ի պէտս սեղանոյ: 

Կամիմք իմանալ զծայրագոյնդ ծառէ, զի ծանուսցես մեզ զծուէնս քանակութեան, եթէ որքան 

յօշեալ հերձաւ տիտղոս մակաւասար տունկ յորմաշար սղոցի գերակայ գագաթանն հուպ սղոցեալ. 

եւ ըղձամ տեսութեան այսպիսի տնկոյ տնօրինել մեզ, որ երբեմն գերակայ գոլով սպասաւորէր 

պտղով կենդանաբուսելով աճական մարմինն, այժմ անաճիցն պատկանեալ հաւանի 

ստորակայել. եւ որ երբեմն ի բարձանց կերակրէր, այժմ ստորակացեալ առաւել հպատակեալ 

արբանեկէ. եւ յայլուստ զմեզ կերակրէր ի մահուանն իւրում վեհագոյն քան մինչ դեռ տակաւին 

կենդանին էր. վասն որոյ հանդերձեալ եմք ներբողական գովասանութեամբ պատուել զդա եւ 

մակհուպ յեզերս սպառուածի ոտանաւորս եւ չափաբերականս գերակայ գրել տաղս: 

Եւ զի՞նչ քեզ այժմ իմաստասիրեցից, քանզի յոլովագոյնս առասութիւնս նախադրական 

աճապարեալ մրցեն զմիմեամբք ելանել: 

Քանզի ծառն կաղնի պառաւեալն Կիրրայի, յոր աւազս պատուեալ յանապատին եւ 

գերակատար գագաթանն Արամազդայ ի տապ ժամու հովանաւորեալ, պարածածկէր ի բեզեկեան 

տապոյն: Ոչ հանգոյն դորա զնա հաւանիմ ասել եւ զԵռակալեան սոճին, զոր ջայլեացն օդից 

բիւրուց եւթեանց կաթամբ սնանէր. յորմէ ճիւղ ի ճակատ կապեալ ի տաճարին Ապողոնի ի 

բժշկութիւն ախտից հաւանին զնա գոլ եւ ի տերեւոյն շարժմանէ հողմով հանդարտագոյն ազդումն 

դիւթութեան կիւսոյ կարծեցին. եւ զԱթենայն նիզակի առ եզր Պիսիդոնի ցցեալ. զոր ի տունկ 

ձիթենւոյ յեղափոխիւր. զոր յՈլոմպիադսն պատուիւր: Եւ ոչ Եսթեմիական սոճի եւ ոչ 

Կեկրոփեանն, որ առ դղեկին Աթենայ, վերաբուսեալ ձիթենին, յորմէ Ելլադայ աշխարհն կոչիւր: Եւ 

ոչ սաւսին յԱրմարիր առ դրան ապարանին արքունի, զոր Անուշաւանն պատուէր Արայեանն 

մանուկ, վասն որոյ սաւսանուէրն կոչիւր. մերձ ի տեղին, որ զնոյն ինքն զՆիւքարն Մադէս կոչեցեալ 

անդ ուրեմն հանդէպ ի ծայրս աշտարակի պարսպին ցից երկաթի ընդ ճակատն վարեալ ի յորմ 

վարսել հրամայէր ի տեսիլ ամենայն անցաւորացն եւ եկելոցն առ նա: Եւ ոչ մայրն Սաբալանի, 

զորմէ Պարթեւք երից քաղաքաց յոստոցն կերտացեալ, իսկ արմատ եւ միջոց նորա ի վէմ 

յեղափոխեալ, Սպանդիարայ զնա կանգնեալ արձան: Եւ զԱփրիգիոն առ Թէովպացիսն ծառ 

մարդածին, զորմէ ասեն պտուղ լինել մարդ, զհերացն ստորակախեալ իբրու զայլ ինչ ի մրգաց. եւ 

ի հատանել հերացն շիթս արեան կայլակացեալ հոսի. եւ բոլորն մայրեաց աւաղական 

միեղինաբար արձակեալ հնչեցուցանեն ձայն. զոր զոմն տարագիր արտալածիկ ի խաւարչուտ 

կապարանաց բանտէ ասեն զերծեալ եւ ծովածուփ ղեկավարութեամբ ալէկոծեալ եւ ի հողմոց 

վարեալ յայն վայր. եւ անդ զփորձ առեալ այսմ իրողութեան. զէգս ոմանց յոստոցն հատանէր եւ 

առժամայն վախճանեալք լուծանէին. ապա հնար առ վշտին ուսեալ տռփականն այն եւ վաւաշ, 

գահաւորակ ձեւացուցեալ մերձ առ տնկովն առ ոմն ի նոցունց եւ հնար հասակին գտեալ 

մերձենայր. յորմէ մանկունս եղեալ եւ յարբունս հասեալ. հանդիպի ոմանց ուղեւորաց քաշտեօք 

նաւուց եւ յայնս մտեալ յիւրն հասանէ յաշխարհ: 

Գիտեմ եւ այլ եւս տունկ համասեռ, թէպէտեւ ոչ ըստ տեսակումն զԱնփեանն սպիտակափառ 

եւ զԵթովպականն եւ զԱշհաբեանն, կամ եթէ զծայրագոյնն ի նոցունց, որ գերագոյնն է եւ պարարտ, 

զՄանդալն անուանեալ, կամ եթէ ի կաղնեացն յայնց, որ զկնի յԵթեմնացւոցն Ամփիովնի: 
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Կամիմ քեզ եւ ի մերոյն տարացոյց Պարթեւաց, զոր Լամաչուն անուանեն այսինքն մանկան 

ծառ կամ պատանեաց, զոր ի հանդիսի մերկամարտիցն ցցեալ զարդարեն յոքնական կարասեաց 

գանձու եւ որք յստադին եւթանցն յաղթէ, պարգեւօք պսակեալ նմա եւ զայն ձիր ընձեռեն: 

Ասեմ քեզ ի մերում սեփհականին իսկ յԱղուանեանն աշխարհի աւանն կոչեցեալ Ծար, եւ ահա' 

ոչ ծեքաբանեմ քեզ մակաբուսեալն վաղընջուց գեղեցկուղէշն գի, յորմէ սիւնս ոչ սակաւս հզօրս եւ 

ստուարս ի կոչարանում անդ տեսեալ մեր եւ գերանք գերակատարք եւ երկայնաձիգք, որ է 

վկայարան սրբոյն Յակոբայ. ամենայն կահք տաճարին գերակայ տախտակք եւ խոյակք եւ 

խարիսխք, եւ զթակաղակք եւ զդրունս եւ զսեամս հանդերձ բարաւորօք եւ ներքոյ զատակս 

կազմեալ ի միոջէ ծառէ յայնմանէ գիոյն գոլ ասէին. զնա եւ զայլս ոմանս ի նոյն աշխարհին 

ընդարձակագոյնք սրահք եւ միջոցք այնմ տաճարի տեսեալ մեր, որ գրէթէ այսպիսի ոչ այլ ուրեք 

բայց միայն ի թագաւորեալ քաղաքին. եւ ասեն զնմանէ փոքրագոյն քան զԵռակլեանն սոճի, վասն 

որոյ եւ միայն եւթանց հազարաց ասեն կաթամբք սնանել նմա հօրանաց, եւ ի նորայն ոստոց ասէին 

լինել բժշկութիւն: Բայց ասեմ զՌոստոմեանն տնկոյ, զորմէ ասեն յոստոցն հատեալ գործէին զնա 

մանրագոյն քնարս, զորս եդեալ ի ձեռին համբակացն եւ առժամայն ուսեալք անաշխատաբար 

որպէս ի սարդենի մահակէ պար գոլով երգէին զհոմերական քերթուածսն: 

Եւ եթէ' ախորժես այժմ, թողից զայսոսիկ եւ ի մերս մտից ասպարէս եւ եկից ի Նոյեանն 

կազմեալ տապանակ յողնափայտն եռամասնեայ կանգնոց հարիւրոց կամ յԱբրահամեանն 

կաղնին Մամբրէի. ոչ կամիմք այժմ զՄովսէսեան փայտիցն նշանակութիւն եւ ոչ զԵսայեան եւ ոչ 

զՍողովմոնեան, զոր յոմանց ընծայ եւ ձիր ընկալեալ. լռեմ զբարձրագոյնն որ ի նշանակութիւն 

կենաց փայտին եւ մեզ տուաւ. քանզի ոչ պարտ վարկանիմ զայնոսիկ յիշատակել 

կատագերկական յայսմ տառի. քանզի բնաւորեալ եմ ի մանկութենէ ոչ զաստուածեղէն մատեանս 

յաշխարհական բանաստեղծութիւնս բերել, որով կեամք եւ հանդերձեալ: Բայց դու փութա' 

զտախտակսդ տրոհել, զի մի' բաղբաղեսցես իբրու զբաղանեացն սան, այլ աճապարեա' հաճել 

զմեզ. ողջ լե'ր: 

 

ՀԷ. 
Առ նոյն Մամիկոնեան, զոր կոչեալ ի տօնի նաւակատեաց եկեղեցւոյն: 

Զբաղձումն անձկութեան տենչանաց քոց եւ զփափագ ցանկութեան գերագոյն տռփանաց, որ 

խանդակաթ ըղձմամբ յաւէժ տոչորիս, պասքմամբ կարօտեալ նախուստն քո հայրենի 

աւանդութեան հետեւել. որ եւ հեղձամղձուկ եղեալ ի խնդիր ելեալ տրամախոհական 

մտածութեամբ թեւակոխես: Եւ յիրաւի այս քեզ հասանէ տարակուսանս զծայրագոյնն խուզել 

հաւատոցն հաստատութիւն: 

Քանզի եւ յառաջագոյն ի քում սեփականի զբոլորն իմանամք սկիզբն արարեալ 

լուսաւորութեան մերոյն Պարթեւի եւ անդ ուրեմն նշանք եւ արուեստք առաւել ի գալն ի Հռոմէ. անդ 

եւ հրեշտակք, յերկնից երեւեալ սրբոյ եւ աստուածային քահանայապետին, եւ յաստուածուստ 

յայտնի հաստատութիւն սրբոյ վկայարանին մեծի Կարապետին Յոհաննու եւ Աթանագինի. զոր 

վանս Մատրանն կոչի: Եւ ի զօրութենէ սուրբ եւ աստուածընկալ Նշանին տէրունեան իբրու հողմ 

զփոշի հոսեալ այսպէս արտալածէր զբնակութիւն սանդարամետական դասուն եւ հաստատէր 

զհաւատս ի վերայ հիման կաթուղիկէ եկեղեցւոյ: 

Ե'կ դու այժմ, զի զորս հանդերձեալ եմք մակագրել, այսմ պարապեսցո'ւք: Զգուշացուցեր մեզ 

սակս գոլոյ քեզ ի նաւակատիս տաճարիս Աստուծոյ այն, որ նստին ի քրովբէս, այնմ, զոր ոչ երկին 

եւ ոչ երեւելիքս միանգամայն կամ աներեւոյթք պարածածկեն: Բայց զի՞նչ քեզ այսր տեսութեան 

հանդիպել տենչումն աղքատ եւ վայրաբնակ մանաւանդ եթէ տարաշխարհիկ եւ արտալածեալք եւ 

տարագիր եղեալք. զի՞նչ ոք այժմ ի մէնջ հայցէ: 
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Քաջ գիտեմք, զի հոյլք ի հանդիսի հզօրք եւ փառացի եւ փարթամք, եւ վիճակելոց դասք 

ոսկէհուռ զարդիւք պարածածկեալք, սպիտակափառ եւ երաժշտական պարք գումարեալք 

դաստակերտացն տնօրէնութեամբ, եւ ոտիւք կաքաւեալք, եւ հնչմանց երգ արտակիտեալ եւ 

փողեալ քնարական ներդաշնակապէս. քանզի եւ այս ինքեանց սեպհական եւ հարազատապէս ի 

Թրակիայ երեւեալ գիւտ մանաւանդ ի յատտանցն ներքինեաց մաքրագոյն եւ վճիտ 

քմազարդութիւն եւ բացագանչութիւն պատկանեալ եւ յարմարեալ ձայնիւ: Եւ առատապէս 

զբուրումն անուշահոտութեան խնկոց եւ զլուսաւորութիւն յոքնաբեղուն զամբարափայլ 

լապտերացն եւ զխրախճանութեանն հանդէս բազմախորտիկ եւ դիւցազնական երախանացն: Իսկ 

տաճարացն հրաշակերտութիւն յերեւելի զակոնացի վիմացն ուղղանկեանցն պարածածկեալ 

յոքնորակակն գունովք շարամանեալք, եւ նեցուկք եւ մոյթք սեանցն հրատեսակ եւ ատրորակք, 

ստուարք եւ բարձրագոյնք Հռովմայեցի նախուստ գտեալք, եւ զոմանս ի տաճարացն Ապողոնի եւ 

Երակլի կապտեալ, եւ զկարծրութիւն անկոփ վիմացն սխրալի կոփեալ կենդանատեսակս, եւ 

ընդելուզեալ ոսկւով մակաւասար թակաղակին. իսկ զխարիսխն արծաթիս եւ զսիւնսն 

պարածածկեալ ոսկւով, եւ զմիջակսն ի միմեանս պատկանեալ վանդակացն եւ ակամբք 

յարամանեալ սարդիովնիւ եւ տպազիոնիւ, զմրխտով եւ կարկեհանիւ, շափիղաւ եւ յասպիս 

գոճազմ եւ ակատ եւ սուտակ եւ յակինթ, բիւրեղ եւ եղունգն եւ այլոցն պարսկական քարանց 

փայլեցուցեալ իբրեւ զերկին յարդարեալ լուսաւորացն պարու: Իսկ զսեղանն սրբութեան յոսկւոյ 

յազնուէ եւ յարծաթոյ մաքրագունէ եւ ի մարգարտէ մեծագնէ եւ յանագւոյ եւ ի պղնձոյ, ի կապարէ 

եւ յամենայն ականց հանդերձ մատիտմամբ եւ դրակոնառիւ մանրեալք եւ յուզեալք միեղինապէս 

հրաշափառագոյն զնա կազմեալ քառանկիւնի ծիրանեգոյն իբրեւ զանագ. եւ զնկարագրութիւնս 

վկայիցն եւ ամենայն աստուածեղէն դասու նկատեալ յոսկւոյ ընդելուզեալ մատիտմամբ եւ ի 

կարծրակոփ վիմացն մանրագոյն զնոսա տարակայացեալս առ միմեանս հոյծ եւ խիտ 

յարամանական ձեւացեալ, որ գրէ թէ իբրեւ զկենդանիս զնոսա ոչ պատկառելի է քան զմզնաձեւ 

բիբս եւ թաղանթս, զարտեւանունս եւ զկոպս. ոչ դանդաղեցայց նկատել զջիլս եւ զերակս կամ եթէ 

զկրկնակս եւ զհով հանդերձին: 

Թողից ասել զընդարձակութիւն եւ զբարձրութիւն կամարցն եւ զոսկիակոփ դրանցն եւ 

զստորակայ քանդուածոցն սքանչանս, որ ի կիզմանէ ծախման խնկոցն մակտառեցեալ ծխոյն 

իւրաքանչիւր ումեք հանդերձի հանդէպ բուրեալ զօրէն մառախլոյ մածեալ ամպատեսիլ միգով 

շուրջ փարի: Եւ զանազան հանդերձիւք երեւելի մետաքսաց եւ ոսկէհուռ արտակիտեալ 

զզրահակսն ծածկեալ: Եւ բազմութեան առասանիցն յոսկւոյ եւ յարծաթոյ օղամանեկօք կախեալ 

ջահք եւ աշտանակք, ոսկիք եւ բիւրեղք: Եւ տուն գանձուց առաւել եւթնպատիկ քան զՍողոմոնեան 

տաճարին: Քանզի աստուածաւանդն ասացեալ պարածածկեալ ի քարաց պատուականաց եւ ի 

մարգարտէ մեծագնէ: Այսբար եւ բոլորն անօթք աստուածային խորանին եւ բիւրք այսոքիկ 

կարասեացն նշանակութիւնք: 

Արդ այսոքիւք սովորեալք են տեսութեան եւ կացեալք ի հանդիսի ի ժամանակի 

խաղաղութեան, եթէ ոչ աւագ աչօք շուրջ պարահայի. զի՞նչ աղքատացն երեւեսցի նմա հանդէս 

նաւակատեաց տօնի. բայց եթէ կամիս ուսանել, փոքր ինչ իմաստասիրեցից եւ այն զգուշալի, 

քանզի մեծի լսողութեան պէտս ունի եւ մաքրագոյն մտաց, եթէ յայսոսիկ զուարճանալ քեզ 

հաւանիս: 

Թէպէտեւ եկեղեցիդ ըստ Եբրայեցւոցն ժողովոյ բազմութիւն ասի, սակայն ժողովոցն 

բնակութիւն ընդունիլ պարտ է, յորմէհետէ ի կենաց փայտէն եւ ի հայրենի տեղւոյն արտաքս 

անկաք, որ էր եկեղեցի. Քանզի ծառն կենաց զօրինակ սեղանոյն ունէր, իսկ գիտութեանն 

զվարդապետութեանն եւ զպատուիրանացն Աստուծոյ: Յորժամ յայնցանէ ոստուցեալ անկաք, 

պանդխտեալ յօտար երկիր, ընդ մեզ եւ եկեղեցիս պանդխտի եւ հալածի իբրեւ զտապանն Նոյեան, 

որ ի ջրոյն տարաբերեալ շրջէր, սակայն զապաւինեալսն ի նա  փրկագործէր, եւ խորանն 

Աբրահամու պանդխտեալ շրջէր ընդ իւր, սակայն հրեշտակաց լինէր բնակութիւն եւ աւետեացն 
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տաճար եւ միեղինութիւն երկնաւորաց եւ երկրաւորաց. Իսահակ ի պանդխտութեանն մատչէր 

պատարագ ի հօրէն իւրմէ, որ զաւեաիսն ընկալաւ, եւ Յակոբ փախուցեալ ի Լաբանու, օծանէ 

զվէմն, որ մերկամարտիկ ընդ Աստուծոյ մրցէր, եւ զերկինս բացեալ, դարձեալ միեղինութիւն 

հրեշտակաց ընդ մարդկան տեսանէ. եւ Մովսէս յուղեւորութեանն իւր յաստուածուստ երեւեալ 

զխորանն կազմէր եւ ընդ իւր շրջեցուցանէր. քանզի պանդուխտ եւ օտար նմա գոլ արծաթոյ. եւ 

Դաւիթ գնէր զտեղի պատարագին: Իսկ Յիսուս Տէր եւ Աստուած մեր յիջեւանի խնդրէր 

մատուցանել պատարագ: 

Այսոքիկ սակս պանդխտութեան եւ փանաքութեան եւ օտար գոլոյ քեզ այժմ բաւականասցի 

պատճառ: Քանզի մեզ ոչ է մարտ ընդ մարմնոյ եւ ընդ արեան, այլ ընդ իշխանութիւնս եւ ընդ 

պետութիւնս. եւ հաւանիմք հաւատացեալ հանդիսադրին ինքեան մատուցեալ պատարագ եւ ինքն 

ընդունի, զի ի մեզ բարեգործեսցէ ողորմութեամբն իւրով ըստ կամաց իւրոց, փրկելով յերեւելի եւ 

յաներեւոյթ թշնամւոյն: 

 

ՀԸ. 
Առ պռաւտեւսպատրիկն եւ աշխարհագիր սակս բարեխօսութեան վաճառականի ումեմն ի 

Մելիտենոյ Եւտափաւլ անուն: 

Զծայրագոյն յոքնատեսակ ճոխաբանութեան քո առ մեզ սիրական գովասանական բանս, որ ոչ 

միայն ի վեր է քան զմեզ սա, այլ եւ անդր քան զվերն իմանալ զսա, վասն զի որք ոչն նմանապէս 

ունին յինքեանս ստանձնեալ զկերպարան նկարագրութեանն, ոչ ցուցանէ յայտնապէս 

զնախատիպն տիրաբար զիսկութիւն, եւ ճանաչի, թէ ոչ այս այն է: Սակայն յողջախոհ եւ ի մաքուր 

եւ յամենեւին անբիծ բարսդ քո եւ ի կատարելագոյն սէրդ եւ ի բոլոր գիտութիւնդ յուսացայց 

հաւատացեալ. զի թէպէտեւ ոչ եմք այսմ արժանի եւ ոչ նման սակայն բարեհայեաց աչաց քոց 

թուիմք ի բարիսն կոյս տրամախոհել: Եւ այս կատարեալ իմաստասիրացն է հանճար յորդորել եւ 

ի բարիսն կոյս յառաջացուցանել: Այլ եւ ասէ ուրեմն երիցս երանելի հայրն մեր Գրիգորիոս 

յիւրումն աստուածեղէն տառի սակս աղաւնւոյ, զոր յիշէ իմաստունն, եթէ աչք աղաւնոյ բարետեսիլ 

է, եւ ամենայն որ ինչ ի կենցաղումս է կենդանի, հաճոյ նորա թուեցեալ է, վասն որոյ եւ ոչ զոք ի 

կենդանեացս կամի ճաշակել կամ սպանանել: Իսկ նախքան զայսոսիկ Հռոփոս գովասանական 

բանից արժանի արար զսա` ասէ այսպէս. հաճոյ ինձ թուեցեալ է հաճոյատեսիլն աղաւնի. 

մանաւանդ եթէ իմաստասէրն այն, որ ոչ կամի առնել զորովայն իւր գերեզման կենդանեաց. քանզի 

եւ սա ոչ երբէք եկեր ի կենդանեաց: Վասն որոյ բանս զքեզ աղաւնի ոչ դանդաղեաց կոչել սակս 

ողջախոհութեան եւ բարետեսիլ երեւեալ ամենեցուն յաչք քո: Եւ այսոքիկ ձիր պարգեւի ի Հոգւոյն 

է. բայց եւ զկնի քառիցն ուսումնականաց տիրապէս կատարեալ անցանել քեզ ի մակացութեանն 

մակացութիւն. քանզի եւ սա ոչ այլ ինչ ունի տեսութեան դիտաւորութիւն, եթէ ոչ ի նմանութիւն 

Աստուծոյ: Աստուծոյ սովորութիւն է զամենեսեան սիրել  եւ նախախնամել: Այսպէս եւ ըստ 

կարողութեան իմաստասէր հոգւոյ, որով ի քեզ տեսանեմք եւ ըղձամք լինել քեզ միշտ այսպիսի, եւ 

այսքան: 

Բայց եւ սիրեցեալդ ի քէն Գէորգ անուանեալդ Եւտափաւլ, որոյ անունդ նշանակէ զԱթենայ 

զայն, որ յուղղոյն Արամազդայ ծնեալն էր, կոյսն ունելով զթիւն եւթեանն, ներքոյ տասնեկին, որ ոչ 

ծնեալն է եւ ոչ ծնանի զոք, որպէս ասէ Պռիոտոս, եւ Փիւնիկէ որում տեղեակ իսկ ես. քանզի հմուտ 

ես բոլորին մանաւանդ եթէ թուականութեանն, յորմէ բոլորն ուսումնական արհեստ 

յառաջխաղացեալ տարրականայ մանաւանդ եթէ զեւթնիցդ շարժմունս, որ ի վերոյ քան զմեզ եւ որ 

առ մեւքս հետեւի, որով վարիմք: 

Գիտես զսա ի բոլորն պատուեալ ազգս, եթէ առ Քաղդէացիսն ըստ աստեղացն պարու 

շրջաբերութեամբ եւ ծննդաբանութեամբ, եւ եթէ առ բժշկապետսն եւ իմաստասէրսն ըստ 
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հասակին եւ ըստ ներածութեանն եւ ըստ յղութեանն եւ մանկանց ծննդեան եւ ծերութեան ի բոլորն 

տարբերութիւն, եւ եթէ ըստ Եբրայեցւոցն ի բոլոր խորհրդածութիւնսն ի նախնում ի սկզբանն 

մինչեւ ցհանդերձեալսն յաւիտեանսն, զոր ի մերոյն ամեներջանիկ հօրէ ասացեալ բաւական 

համարիմք ի բանս Պենդակոստէին: 

Բայց ասեն եթէ Պիսիդոն երբեմն մաքառէր ընդ կուսին Աթենայ իբրու զի երկիր նմա լիցի ծով. 

զոր քաջին Աթենայ ոսկի ուռամբն զծայրս ծառացելոյ ալեացն կոփեալ վերջնանահանջ առնէր. զոր 

իւր բերեալ զՊռոմիթոսն զայն, որ յաստուածոցն զհուր գողացեալ, շնորհէր աշխարհի հանդերձ 

Հեփեստիւ: Այսպէս եւթնեակդ, զոր բանս Աթենայ անուանեաց, եւթն անկիւնքն յեռանկիւնեացն 

բաղկացեալ կրկնապատիկ վեցանկիւնս ծնանին միոյ կարօտացելոյ միակին յարաբարդութեանն, 

որպէս Եւտափաւլդ քումդ օգնականութեանդ. ողջ լե'ր: 

 

ՀԹ. 
Առ ոմն իշխան, որ խոստացեալ էր կաթսայ եւ հեղգայր առաքել զնա: 

Կաթսայ յեռանդեան տեսանէր երբեմն մեծն Երեմիաս, եւ զայն յերեսաց հիւսիսոյ, եւ որ այսմ 

հետեւին: 

Զայնոսիկ լռեցից զսանսն Թէսպռոտեան, ի վերայ կալով եռոտանւոյն Կիւռռացի, եւ զսանսն 

Տիտանեան, յորում զյօշեալ զանդամսն Դիոնէսիոսի եդին: 

Գիտեմ եւ զսանն, որ պատրանօք զՊելոսոսն կորուսանէր, յորմէ խոյն խրտուցեալ արտաքս 

վազէր: 

Ոչ թողից չասել եւ զսանն, ի վերայ գլխոյն կալով Ափրոդիտեայ անդրւոյն, զոր այժմ ի ստադին 

պերճն այն մակտառական գագաթանն ունի, յորում Եբրայեցիքն մտանեն յաւուր հանդիսին: 

Բայց եթէ պարտ է, ոչ զանց արարից զՄեստրեմեանն սանէ, զորմէ ասեն երիցս հազարաց ցռից 

եւ եղջերուաց անյօշել կենդանւոյն ի վերայ եդեալ Հեփեստեայ, ի ճայթոյն վանգիցն ուռուցման 

պատառելոյ պայթման մորթոյն նշանակեալ, առժամայն լափլէզ մաքրէր զսանն եւ քաղցեալ 

մնալով, աճապարէր որսոց ինչ հայել. զոր ի միում աւուր վազեալ զկնի իշոց վայրենեաց, գթեալ 

անկանէր եւ յերեք հարիւր գրկից ունչս հսկային զվէմ առեալ հարթ դիմացն լինէր. եւ վէմն 

աղացեալ մանրէր յռնգաց առնն. զոր բարկացեալ վիմին, զմնացեալսն ձեռամբ աղացեալ լեսոյր եւ 

հողմով քամեալ տափարակէր զտեղին, կասկածելով թէ այլ երբեմն այսր գթեալ վնասեսցի: 

Բայց ե'կ դու առ աստուածային սանսն օրինաց, յորմէ զպատառսն Ղեւտականք արտաքս 

բերեալ: Այլ սակս գրոց թարգմանութեանն հատուցաք, զի գիտասցես, եթէ Մովսէսի եւ Յիսուսի եմք 

աշակերտք եւ նոր Իսրայէլ կոչեցաք ի Քրիստոս. ողջ լե'ր: 

 

Ձ. 
Առ ոմն, որ խաբէութեամբ ջանայր եւ կեղծաւորէր: 

Բաւարդան ոմն, արեւելեան հարաւային կալով պետութեանն Մարաց ի ժամանակին 

Վարբակայ, խոստանայր նմա յաղագս Գոհական լեռնայնոցն հանդերձ զօրու նորա ասպատակել 

եւ յափշտակել զամրոցսն, կարծիս կասկածանաց կալեալ իբրու թէ յաղագս մախանաց նախուստն 

եղուզակութեամբ արշաւանացն որ ի Մարս ի նմանէն եղեալ: Քանզի նա ի Ջերմականն գետի 

ապառաժին բնակէր եւ այսպէս պատրեալ ի յայլս ցուցակութեամբ ջանայր ձգել զնորայն 

սրտմտական յարձակումն, գուցէ ի ցնորս ինչ ցնդեալ անկցի ի ձեռն լեռնականացն Գոհական եւ 

ինքն ճողոպրեսցի յայսպիսի փորձութեանց: Արդ առեալ զզօրս Մարաց չոգաւ ի վերայ 

Գոհականաց եւ ազդեալ ի ծածուկ պատրաստէ զնոսա յեզր անձուկ ձորակին. եւ յայսպիսի 
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խաղտիս ծպտեալ եւ ի ծերպս անձաւին մուծանէր եւ նշանակի արարեալ, զոր յառաջ 

զգուշացուցեալ էր, արկանէր զնոսա ի սատակումն եւ սոյնպէս մատնէր զնոսա. ինքն մնայր 

կենդանի. զոր եւ զկնի հատուցանէր նա զպարտիսն. քանզի սա, անկեալ ի ձեռն Սաբիհն կոչեցեալ 

խորհրդակցի արքային, զկնի անցեալ ժամանակաց եւ յաղագս այսպիսի մախանաց նենգութեան 

ընդվզեալ մեռուցանէր զնա, եւ առ նոյն ինքն եզերն գետոյն, Գարմիան կոչեցեալ, հանդէպ 

ապարանից նորին կաշկառեալ վիմօք ի տեսիլ արշաւանացն թողոյր զնա: 

Ոչ թողից չասել եւ զխարդաւանական երկպառակութիւն մոլորութեանն, որ առ Փերափտեայ 

ի ձեռն հօրն գործիւր. ոչ եւս Բիւտականին Բրաքսիդեայ որ առ Թէոպոմպոսիւ Ղակեդովնացւոյ: 

Ունիմ քեզ եւ յայսմ վայրի զաստուածականին Կիւթռոնի. քանզի նա զականսն որ առ եզերբն 

գետոյն Կիւթռոնի ցանգ բերեալ եւ զծայրագոյնսն ի նոցունց խորէր եւ խաբեալ զԻւդորսն որ ի վերայ 

գանձուցն արքունի Փտլոմէոսի Փիլատէլփեայ, եւ դարձեալ խաբէր ի Թէովպացւոցն երթալ 

յաշխարհ ի հեռագոյն, եւ այլեւս բերել վեհագոյն քարինս ի ձեռն գնոյ ոսկւոյ եւ զայն եւս առեալ 

խաբէութեամբ յափշտակեալ գնաց: 

Բայց զի՞նչ քեզ յայսոսիկ ըղձանս տռփանաց կամ մեզ պարապել յառասպելագրութիւնս. 

բաւական է մեզ զոր առ Յիսուս Տէր եւ Աստուածն մեր դիւականն հայցուածս ի խոզսն մտանել 

խնդրել, զի թերեւս այնու զերծեալք մնայցեն արտաքոյ ոչ աշխարհի լինել. զոր երկոքումբք ոչ 

դարձուցանէ զհայցուածս, բայց երկոքումբք առաքի ի սանդարամետս. իբրու ոչ խաբեալ, այլ խաբէ 

եւ գողացեալ գողանայ եւ ստեալ ստուգէ եւ պատճառեալ հաւատարիմ լինի, եւ ի մէնջ զայսոսիկ 

հայցէ. բայց մեք յիշեսցուք զմեծին Հռոփոսի, որ ասէ յիւրում սքանչելի տախտակին առ ոմն 

Անկղիտոս, թէ լաւ համարիմ քան զչարչարելն եւ զչարչարիլն յուսով սակս քեզ եւ իբրու որ զքեզն 

անյուսացեալ հեշտանալ. քանզի նա' զանյուսութիւն հեշտութիւն հատանէ սահման, այլ ոչ իբրու 

յԱստուծոյ: Իբրու ոչ, որք միանդամ անեղք ասին, Աստուած է, եւ ոչ որք օծեալք, Քրիստոս. քանզի 

այս բազմաւորական է: 

 

ՁԱ. 
Առ կարծեցեալ ոմն գիտնական, զոր յոյժ տգէտ գտեայ եւ զգիրս արտաքին եւ 

զԱստուածաշունչ արտողի մեկնէր: 

Ի Տրաքոնացիսն Բիւռոս Պենտացի յոքնամրցիկ մարտուցմամբն զոչ նահանջեալն երբէք 

յԱռակլեայ ընկալոյր շնորհս. եւ ի պատահել Պռովթիւնեայ հասանէ նմա ի ստադին տագնապել: 

Քանզի սոքա, մերկամարտիկք ելով ըմբշամարտիկ, վասն որոյ երկուցեալ Տանտաղէս 

յանկարծօրէն ուժգնակի խանչմամբ գոռացեալ զարհուրեցուցանէր զՊռօնօթեայ, քանզի 

ընդոստուցեալ ի վերջ կոյս հայէր ի Տանտաղէս. վասն որոյ դարձեալ յաղթէր Բիւռոս Պենտացի: 

Բայց քեզ գերապանծ պանծալովդ ըստ Նարկիսեայ յորսոց դարձեալ պատահեսցի աղբիւր 

կամ ըստ Նեկտառեայ տրամախոհութեանն պատառումն վիմի: Որոյ արտաքոյ սպիացելոյն 

մակագրեալ առաքինութեանն սքանչանս Եւկլիւդոսի առ եզերբն Նեղոսի անգիտանալ եւ 

յանվարժիցն իմաստից իմաստասիրութիւն ուսեալ: 

Բայց ե'կ դու առ Տիւռռենացին Ագնետիս, որ չափու հասակի զծառսն վարկանէր ընդ ինքեան 

կաշկանդել, զի այնու ձգեսցէ զերկայնութիւն հասակին աճեցուցանել. զոր կրէր յանկար կարծիցն 

զՄենեդրոսին ըղձումն, որ ի վերայ ծովուն Սիկիլիացւոց սերմանել տենչայր, թեթեւ ոտս զինքն 

կարծեցեալ ունել. յոմանց գովեստիւ պատրեալ եւ զԱքինոսին զամահիսն մղել առժամայն 

զորդւոյն Բէլոտրոսի, որ առաջի Թէոպոմպոսի թագաւորին Ղակեդոնացւոց ի ձեռն գրաւու դնէր 

առհաւատչեայ, եւ հեծեալ ի շամբուշն կրէր զարժանն: Բայց ուրումն Միդեայ հանդիպեալ քեզ եւ 

իբրեւ զխոյն ի սանէն խլրտացուցեալ եւ զօրէն Պէլիասայ տարացուցիւն պատրեալ: 
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Այսպէս քեզ. թուէր ինձ եթէ զԱստեղանտեայ զվազսն թափ առեալ ոտիւք քեզ պատահեալ 

Պոմպենէս եւ պարգեւեալ խնծորիւքն, որ յԱստղկանէ շնորհս, եւ հոլովիւք ի խաղսն 

անդամաբեկսն պատրեալ ուրեմն ամաչէր: 

Բայց եթէ պատճառես այժմ իբրեւ զօդիս եւս, զի մի' զինւորիցիս ընդդէմ մեզ, զեզն եւ զձի ի 

միասին լծեալ, սակայն գտցի քեզ Պաղէմիդէս եւ զՏեղեմաքոս կալեալ ի պատճառս զենման, զի 

զգաստասցիս: 

Բայց ահա' զգուշութիւն քեզ բաղխոհութեամբ ստուգեսցի, զի մի' զՊովղեկրատեան հայցեսցես 

փորձանս եւ մի' զմատանին ի ծով ստորանկեալ պակասեսցի, քանզի ոչ ըստ բախտին 

Պովղեկրատեայ ի ցանցս հարեալ ձկանց դարձեալ արտաբերեալ գտցի: Այլ թէ պարտ է ոչ 

հասելոցն հասեալ կարծել, զիա՞րդ հասելոցն հաւանել անհասիցն: Ասեն ի գռեհիկս թէ մուրցացի 

ոմն զկանափ մետաքս կարծեալ ի Թրակացիս տանէր վաճառել. եւ ոմն մեղու օծեալ զքարինս 

ասրորակս ի Պաղեստին վաճառել փութայր իբրու զռետին. եւ ոմն զբուս եւ զասրատակս ըմբռնեալ 

առ լեռնոտամբն Կասբեայ, շրջեցուցանէր, բազէ զնոսա կասկածեալ: Իսկ մերձ առ մեզ ելոյ ոմն 

գորտ գտեալ ի Վերիացւոցն կողմանէ ասեն ապախտ արարեալ եւ ի Կոթ գաւառին Գեղամայ 

ձայնէր, ձուկն զնա կարծելով, զի գնեսցեն. որոյ ստանձնեցուցեալ բառնան նմա յարտակիտելոցն 

կողից կարկատուն կեմովքն կաշկանդեալ: 

Բայց թէ պարտ եւ հաճոյ ոմանց թուեսցի, որք հռետորացն են մանկունք, առակականս ինչ 

շարամանել սակս տարագրական եւ խորթիցն խուզման վերաստեղծական մակամտածական 

տարախոհութեամբդ յեղջերուաքաղսն եւ յուշկապարիկսն յածման, զոր ի դէպ մեզ թուեսցի, ոչ 

միայն յեղջերուաքաղս, այլեւ փղաքաղս եւ ուղտաքաղս զլուծմունսդ կասկածեմ գոլ: 

Եւ առ այս ի ճահ եղեալ մեզ, բայց որք ի մեղուացն անծաղիկս ձմերայնի հայցէ մեղր, եւ յօդեաց 

առանց ճարակոյ ստիպեն կաթն, եւ ի ծովու առանց նաւուց եւ ուռկանից կամ կարթից ըղձան 

ղուղակս ճաշակել, զիա՞րդ ոչ գիտես, եթէ զոր ոչն է ծնեալ, ոչ է ժառանգ, եւ զոր ոչն է գնեալ կամ 

աւարեալ, ոչ է ծառայ: Սապէս որք ոչ են մրցեալ ներկուռ վերծանութեամբ, ոչ ենթադատութեամբ 

բաղդատին եւ ոչ ստորաբաժանեն, եւ որ ոչն մակաւասար ենթակային տրամախոհի, զիա՞րդ 

տնօրինաբար բաժանէ, քանզի արհեստն ի վերայ կայ ենթակային, ապա որքան արհեստ 

արհեստից եւ մակացութիւն մակացութեանց: Քանզի ըստ օրէն հիւսանց, եթէ ոչ ստորանկեալ 

զծառսն ի մայրից ինքեան խոնարհեցուցանէ եւ պարունակեալ յարմարեսցէ ճախարակին, ոչ զնա 

գահաւորակ կամ յաթոռս յարամանեալ գործիցէ. զի ոչ եթէ միայն ներքոյ աչացն կամ ձեռին զնա 

ընկալցի ստորադասեալ, այլ եւ ոտին: Այսպէս եւ ոսկէգործք եւ դարբինք եւ որք զվէմսն կոփեն: 

Եւ արդ որք զայսոսիկ խոկան, մեծի լսողութեան ունին պէտս եւ աւագ աչօք շուրջ հայել եւ այս 

այնոցիկ որոց ի հոգւոյն ձիր ընկալեալ է ըստ շնորհին. եւ բազում հոգ եւ կրթութիւն եւ ջան, եւ որ 

գրէ ամենայն կենցաղական հոգոց բարով մնայ ասացեալ: Եւ արդ պարտ է մեզ սարսափել, ի 

Դաւթեան նուագերգութեան Սաղմոսէն զարհուրել, զոր միշտ առաւօտուն երգեմք, զի յոյժ 

սարսափելի մեզ թուի ընդ արիւնահեղսն համարել, մանաւանդ եթէ կորուսեալս եւ կործանեալս, 

որ զսուտսն բարբառեն: Զոր աղաչեմ անհակամիտաբար ուղղել զքեզ յայսպիսի թեւակոխութեանց 

եւ պարապել ճշմարտութեանն եւ զհետ երթալ աւանդութեանց հարցն, ապþեթէ ոչ, զկնի այս 

հակաճառութիւն ի մէնջ գտցես հռետորական ճարտարասանել զՊիւթագորայն եւ զՄանինտոսին, 

զի այնու պատկառեալ մանկանց ճեմարանին զգաստացեալք զուղղագոյն խոկասցեն խուզմունս. 

եւ այս այսքան: 
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ՁԲ. 
Առ ոմն, որ իմաստասիրէր ոչ ուղղապէս: 

Ոմն անուն Պենտոկլէս ի Պագնասոս տօնէր Դիոնէսեայ ի տաճարին Ապողոնի որդւոյն 

Արամազդեայ. իսկ ի տօնելն երգէր օրհնութիւն Դիոնէսեայ եւ անէծս Տիտանեացն, իբրու թէ 

պատճառ եղեալ նոցա Դիոնէսեայ յօշման. զոր մինչդեռ տակաւին մանուկ տղայն էր, խաբմամբ 

պատրանաց այսպիսի տագնապ հասուցանէին. զոր լսեալ զերգ պարուն Ելլադացւոյն 

Ամպռիոդոսի, կալով յատեան կոյս տաճարին զետեղեալ, ասէ. Ո՞չ պատկառես Պենտոկլէս, այլ 

վարդապետե՞ս եւ աստուածաբանե՞ս, եւ այն արաժշտական երգով կարծիս կասկածանաց ունել 

քեզ, եթէ Աթենաս հեռագոյն է եւ ոչ տեսանէ, սակայն ակն Աթենացւոյ տեսանէ, Ամպռիոդոս: 

Արդ թուի ինձ առ հուպ առակ մերձակայ ի մեզ. եւ խնդրեմ վերծանել զմակագրութիւն 

տախտակիդ, սակս որոյ է բանդ. վասն այսորիկ ոչ կարկատեցի զդա հագներգութեամբ եւ 

շարամանեալ յոլորտս ստորասացութեամբ այլ յայտնի եւ դիւրահաս, բայց խոկասցիս 

տրամակայեալ մակամտածութեամբ. ողջ լե'ր: 

 

ՁԳ. 
Առ որդին իւր զօրանալ ի պատերազմին հասանելոյ ի չարաբաստ ծերունւոյն Նիկաւլայ 

այլարար: 

Լուաք թէ եկն պապն պաղակ, վարդանասարն պիսակ, 

Գիշերաբուն Բուլղարաց, սպիտակափառն գեստրաս, 

Այրարատեանն գագաթն եւ Կոդրայինն կատար, 

Պատագարոսն պրաքսիս, սէգ գիշերեանն ճեմօղ, 

Աւարառօղ, աւերօղ, վատահամբաւն Նիկաւղաս: 

 

Աղէ¯ զինեա', զինուորեա', սպառազինեա', դու վառեա'. 

Արիաբար դու մրցեա' ի հանդիսի ատադին. 

Միամարտիկն վառիս, որ մերկանդամ մարտնչէր. 

Փիղսաժանի անհառի քեզ ի դիմի հարկանի. 

Արջ անտառի շիկորակ քեզ մարտնչել հանդերձի: 

 

Արդ միլարեայն, դու պնդեա¯ զլայնալիճ հայրենին. 

Զերեքթեւեանն դու մխեա', յառաջ մատի'ր եւ քաղեա'. 

Այս քեզ Բէլայն հաս հանդէս եւ Թորգոմեանն Հայկայ. 

Աճապարեա' եւ փութա', զի ես Կադմեանն Արամեան. 

Ահա' հրոսակք աճեցին, ահա' հասին քեզ քաղդեայք. 

Այլ դու Տէրամբ զօրացի'ր եւ Յիսուսիւ պարծեցի'ր: 

 

 

Աղէ¯ ա'ռ ընթերցի'ր զարհեստ ոտանաւորացդ. դիւցազնական է տաղդ, քաջ ոլորեալ, եւ տաղ 

պղպջուն, օղուն եւ զեղուն, եռակի վանկօք շարակայեալ, լի, հոյծ, կատարուն, շարժուն, ոչ վիժեալ 

գծի, ոչ նուազեալ յօդի, ոչ փոփոխեալ տառին, կարեկցաբար առ իս ձգելով զձայնակիցսն, 

ստուգաբանութեամբ եւ շարակացուցեալ, շորթելով կամ ճողոպրելով, այլ իբր առ մանկականսն 
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քեզ կամեցայ յըստակ վճիտ շարագրել զայսոսիկ, զի մի' անկարելի ոմանց թուեցեալ, արտավազիկ 

արշաւանօք փախիցեն, այլ դիւրալուր եղեալ թերեւս լսիցեն. զի սովորեալ կաթին, կարասցեն զկնի 

այսր զմերս փութացուցանել բանաստեղծութիւնս, զի զկատարեալն կերակուր տացո'ւք իբր զքաջ 

խոհակեր: Ողջ լե'ր: 

 

ՁԴ. 
Առ վեստն Վահրամ, որդին իւր: 

Վարժողական ներտրամադրութիւն մակամտածական բաղդատութեամբ երկպատիկ ի քէն 

հայցէ բանս իրաւացի ինձ վարկանիլ, մանո'ւկ դու, նախ ելոյ եւ ապա բարւոք ելոյ: 

Արժանապէս բաղկացուցանօղ եւ արծարծօղ եւ մակացու ենթակայի յարհեստ պիտանացու 

տածեալ վեհագոյնն խոկման ի բարիսն մոլորեցուցիչ եւ ի վատթարագունէն քեցեալ տռփմանէ: 

Հպատակ եղեալ ի հուսկիցն կարծեաց, եւ յանուսումնութենէ արիական ջանիւ նահանջեալ, եւ 

յատտիկեցի կրթմունսն, մինչ տակաւին յանտիական տիս հասեալ, ի տէրունեան ճեմարանին 

զարգանաս: 

Րակերտեալ րաբունական եռանձնեան կոչմանն եւ հայրենի աւանդութեանն պատահեալ 

բախտի հուպ քեզ յենթակայէ եղեալ բոլորն եւ ի կատարմանէ: 

Առասանութիւնս Պիւթագորեան եւ Պղատոնական եւ Ստագիրացւոյն իբրու զստինս դիեցեալ, 

մինչ ի տարերս տակաւին տարբերէիր, տենչացեալ ըղձայի քեզ արբուցանել անդանդաղ: 

Մեծագոյն ձիր քան զոսկի եւ քան զականս եւ զբոլոր բաղկացեալ նիւթ զդա կապտեալ 

յոքնական առաքինութեամբ, ի մի հաւաքեալ, ընձեռեցի քեզ աննախանձ, եւ անդուլ ոչ հանգեայ 

երբէք. եւ փոխարէնս հայցեմ ի քէն զաւանդութիւնն մեր ոչ մոռանալ երբէք եւ զփոյթ սիրոյն առ 

Քրիստոս Աստուած մեր եւ զլոյս ճրագի նախնւոյն մերոյ ոչ շիջուցանել զՊարթեւին ասեմ քոյոյ 

հաւուն: 

 

ՁԵ. 
Առ հեղգ աշակերտս յուսումն եւ հպարտս գոլ: 

Գանգիւն բախիւն հասեալ գեղազանամ քեզ ճոխացեալ. 

Րաբայական պայքար պարսիւ իւրատական աճապարեալ. 

Իհուսկիցն ի բաց քեցեալ քեզ շոհանամ շահատակեալ. 

Գերապանծ միտ մակտառեալ ոտանաւոր առասացեալ. 

Որոնեմ որցեալ կերտեալ ճեմարանիս եպիդեմեալ. 

Րախարար Ատտիկեցի Ելլադացւոց վարժապետեալ. 

Իսկ թէ յայսմէ ոչ պատկառեալ կամ յարհաւրացն զարհուրեալ. 

Համարեա' դու զքեզ քեցեալ, ձաղեալ, ծեծեալ, ի բաց վարեալ. 

Եղկելի, տատանական, ծոյլ, մեղկասէր, վատ, չամոքեալ. 

Ղեկավար գէթ համարեալ ի կոհակաց ոչ զահանդեալ. 

Գեստրաս դադարկայած, ապաշնորհաց բախտի հասեալ. 

Սողոսկեալ ստաբանական մակացութեանցն ոչ կարօտեալ: 
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Հի՞մ ինձ յայսոսիկ ոչ դժուարել, որ այսպիսում ոչ հասեալք արհեստից եւ մակացութեանց 

գիւտի, մինչ զի զկարծր եւ զվճիտ կոփեալ բանս, զանգէզ եւ անգծական, հոյծ խոշոր 

կերտացուցանեմք սակս լսողացդ. զի մի' զլպրծոտ եւ իմալակեալ ողորկատեսիլ ապակատարազ, 

որ զօրէն լակոնացի վիմացն սահեալք լպրծին փայառական եւ լինիցին գմեալ իբրու զխաղքն 

անդամաբեկ: Վասն որոյ դիւրահաս զոտանաւորս սկսայ կատարել, սուղ սատարելով 

պարառական ի Հոմերովնին անվարժասէր եւ հեղգից մեղկեալ մանկանց, որպէս 

զգովասանականն վեհիդ իմոյ սեփական վեստիդ Վահրամայ: 

 

ՁԶ. 
Առ հեղգս ոմանս յաշակերտացն, որք ուսանին զիմաստասիրութիւնս: 

Մրգուզ փանաք ծրդեալ ծեքեալ անհոյծ ոգեալ յառեալ, 

Իրազեկ խանտեալ մանձրեալ յարազինեալ իսկոյն յահրեալ. 

Սանջուկ մանչոն ճահճեալ զամեկեալ ըմբահակեալ, 

Դիւրադատ պատենեալ անռահավար պարայածեալ: 

Որջասոյզ եւ գրուանող ծեքեալ նոծեալ ապազոնեալ 

Փինատ թեքըտ փքացեալ ապա զինիւ բաց ասացեալ. 

Հի՞կէն գոյս կոյր կոպանեայ թափառական կոկոզացեալ, 

Ամայի բաղադրեալ առ վիրական ի զուր խոնջեալ: 

Անխորասոյզ արգոբ կարծեալ արտօրինեալ բարուրեալ, 

Անդրուատ գրուակ բոսոր անիրապէս ըմբոշխորեալ. 

Անճոռնի տիպ դիմառեալ ապաժաման լաւից եղեալ, 

Ընկրկեալ թոպեալ թրմեալ խողեալ ի յայտ տրամակայեալ: 

Բոսորագոյն հաշմեալ չույածական արտալածեալ, 

Իւղագործ կիւտ կածնական յուզեալ խուզեալ եւ խողխողեալ. 

Անհեթեթ վիթխարացեալ հրազիմացող գաղափարեալ, 

Մեզդետ մախիզ զոփեալ միտեալ յարդեալ արասունեալ: 

 

ՁԷ. 
Առ հեղգս յուսումն իմաստից: 

Գամագտական գեղանամ շոհացեալ` քեզ յայդմ պատահեալ տառի, տարակոյս տատանական 

տրոհել զտարբեղունն կասկածանս` տորբանելով վեւեռագոյն իմն ածեալ, լպրծական 

փայառութեան անկառուցական վազից անսիթեցք: 

Րաքովական աջառութեամբ փարագրական պուետեալ տարակացուցանեմ. զի տարփասցիս 

տարախոհ, քանզի տրամադատական իմ տախտակ տոգորեալ վարժ խուզման անխոհի, քանզի 

կոպանեալ ծխողնի: 

 

Իսկապէս իրածել եւ իրողնաբար ժտել` ժամարունակ զաւշոտէ, զի զեղչեալ զետեղի եւ ափու 

եկն քեզ եկեսիկէն, սակայն ոչ ետեկնեսցիս. հարազատ ըստխողդ երբեմն մեզ պատահեալ` 

որոճեա' սուղ: 
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Գոզրումական գռեհաւրէն, ըստ որում ոգէ Հոմերոս ի գէմաւն ճեմարանի, ճմղճելով ճոխ 

առոցեալ ճաճանչաւէտ, այլ մեզ մակառ իմրիականն մունչ ել, քեզ տմախիզ: 

 

Ոյնք ստանձնեալ ողջախոհիմ ուղփագունեալ, պատ առեցեալ յԵլաւղէն ըստամաղութեան քո 

ըստարուումն ցնցեցից փաղպիական: 

 

Րախճանակ եղանիմ փաստողիդ թէրէք զթրողակութիւն տրոհիցես` ենթադրեցից վճտական 

արգոբ, յարբունս զքեզ ձգեալ եւ համոզեալ ի հուսկիցն կարծիցդ: 

 

Մատի'ր դու առ մակադրութիւնս անմոմոզական, միտելով մագոյն եւ զմականկեալ բբաւք առ 

մարզ, յորում յուղում յար արհուն: 

 

Աժխորեալ արտասանեմ զդատարկակեաց գիր յանգականդ, զի զոփեսցէ թառ աւրինող 

թինոսեանդ ներդիմեա զժտեալս: 

 

Գեստրաս գրէ` իցես խորթաբար եռանկիւնեայ աւդահատեալ կառաչմամբ. հիկէն գեստրաս 

հտպտեալ ըմբարհակեալ կոկոզանս, սակայն ոչ մակթեւիս ապուսեալ միայն աճիւնիցն ծասքման: 

 

Իրազեկ զինէն ծանեայ, զի լիցիս ի բաշի կարծրակուռ առասութեան իբր ի թնատէ եւ ի կէս 

դակոնդակէ վարատեալ անհպելի համբդեռ կարծեցեալ: 

 

Ստորոգեալ քեզ զքողոստիկոսեան փաբնակապէս ոգեցից. ոչ իբրու տարբեղուն, այլ 

տրամակոչ փատ ողանալ եւ շորթել ի ներկայից մակացութիւնս ներում նպաստ եղելոյ առ ի մէնջ 

առոգասցիո: 

 

Տարփիմք ցանգ տածել եւ պատըզբայել եւ բուծել, զի բաղածեալ բեկտեսցին բակտերեալ 

զլեզուն գնդակին ի ստադին: 

 

Ռատնագոյն յայսմ եռափա ախորժիմ տիտանել դռասիմալ յաքաքրութեան յարատեւանալ եւ 

ընձեռել ներձրաբար նեցուկ զկրթմունս եւ ոչ ծասքիմ մախելով, զի մի' մախ եղեալ եւ ծիւրեալ 

մեղկիցիս: 

 

Ողիմպիական մրցանակ ուղղակիտեմք, զի ուռճասցիս, ելոյդ ի նիշդ ահորական տոգորից 

տենչամ քեզ տրամակայեալ փարթար զտարրումն. շաղապատեալ շաղաշարտի տրամաբանիցես 

տերէկովկացի զկացարդական տիւռռենական օտարավրէպ կորբանիցն Արտեմական բագնին 

զիսկութեան. ոգեա' մեզ սեւեռագոյն, զի ծանեայց եթէ սուղ փաղփեալ քոյ, փանաքիմաց 

փարաւարթեալ գոս զփաստ քո վիպասանութեան: 

 

Սխրալի սաթերովդ վերլուծական ուղփաճեմ զգուշացուցից քեզ չու ի քարգոնոսական նպատ. 

զի մի' մախիզ մնասցէ մթերեալ մեհենջանք ձանձել աստուստ. Ռիսափանէ ներ առոգեալ 

շափրազազգեաց բառացի մի համբակաց փարաքեան այս խակագոյն ազոխիցն անտիոցն 

տրամանական տաղասութեան տղմասոյզ անվարժիցն վարկեալ տղայական տատանումն 
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տիտանեաց մանկասպանիցն տխրական տառի որակք տարաժամիցն եւ մրցումն ստորասութեան 

հոլովիցն անտինել անվարժիցն եւ տաղտկանալ տգիտացն եւ դանդաղականն ծուլաց: 

 

ՁԸ. 

 

Անցք ստուերի է փառք մարդոյ, 

 Հոլովի յար որպէս անուոյ. 

 Տարբերի նման հողմոյ, 

 Մինչ անկցի ի գուբ տղմոյ: 

Մարդոյ աւուրք որպէս խոտոյ, 

 Եւ փառք նորուն նման ծաղկոյ, 

 Ցամաքի խոտն ի խիստ տապոյ, 

 Թափի ծաղիկն ի սուտ պատուոյ: 

Մարդն է զէտ ծառ, կեանքն է արատ, 

 Մահն առ արմին եդեալ հաստատ, 

 Օր մի առնէ զնա կենատ, 

 Տանի յատեան վեհին ի դատ: 

Մարդն է գերի մահուն չարի, 

 Թէեւ իցէ Սամփսոն արի, 

 Շրջաբերէ որպէս ջորի 

 Աղալ զերկանս ի յաղօրի: 

Ի Դալիլայ չար պոռնկէն 

 Խաբօղ մարմնոյ հեշտութենէն 

 Եօթնեակ գիսոյ զօրութենէն 

 Զրկի մեղօք, լինի անզէն: 

Է գարշահոտ չար գիճութիւն, 

 Քսակ աղբոյ եւ նանրութիւն, 

 Թէեւ մարմնով իցէ արթուն, 

 Հոգւովն ի մեղս է միշտ ի քուն: 

Հետք արծուոյ ոչ ճանաչին, 

 Երբ ի յօդդ թեւօք թռչին, 

 Եւ ոչ նաւուց շաւիղք յայտնին, 

 Նոյնպէս իմա' զկեանս մարդկային: 

Փառքն է անիւ հոլովական 

 Միշտ վարուվեր տարբերական, 

 Բաղդն է նման կոյր աղջկան, 

 Տայ զպատիւն անզանազան: 

Կայսրն Զենոն յորժամ լուաւ, 

 Թէ ի մարտի զօրք իւր պարտեաւ, 



115 

 

 Ասաց թէ մարդն որքան եւ լաւ 

 Թէ խաղալիկ տեառն բնաւ: 

Կեանքն մարդոյ իբրու երազ 

 Զտեսանօղն առնէ տնազ, 

 Ոչ տայ յագուրդ թէեւ նուազ, 

 Այլ սորի միշտ իբրու աւազ: 

Զէտ պղպջակ է փառք մարդոյ, 

 Շուտ շիջանի դիպմամբ հողմոյ, 

 Կամ փքով լի նման տկոյ 

 Ասղան ծակիւ պայթեցելոյ: 

Որ հետեւի փառաց մարմնոյ, 

 Նա ընթանայ զհետ հողմոյ, 

 Կամ որպէս խոզ ի մէջ տղմոյ 

Հրճուի նորին ի գարշ հոտոյ: 

Շիթ բերանոյ է կեան մարդոյ, 

Եւ կամ կաթիլ մի ի դուլոյ, 

Մէտ նժարից մի ի կշռոյ, 

Որ վերջին մասն է չափոյ: 

Կամ որպէս ցօղ առաւօտեան 

Քարշի ծագմամբ արեգական 

Կամ ջուր գետոյ շուտ անցական 

Եւ ջուր ծովու յորդ ծփական: 

Սարդի ոստայն է կեան մարդկան, 

Որ թէ դիպի օդ մահական 

Եւ կամ զեռուն ինչ ճանճական 

Խզի շուտով ծուենական: 

Է ձու քարբի ըստ երեւման, 

Բայց միջի ջուրն է թունական, 

Յորմէ ելեալ օձ իժական, 

Խայթել իսկոյն մահ տայ դաժան: 

Մարդու կեանքն է դիւրանց մրրիկ 

Ներհակ բախմամբ զէտ փոթորիկ 

Վայրկեան ժամու տեւէ փոքրիկ, 

Անյայտ լինի յետ այնորիկ: 

Յայսմիկ կիտոջ, յոր ջանալի 

Զյաւիտենականն ստանալի, 

Որոյ երկն է թէպէտ լալի, 

Բայց վայելումն յոյժ բերկրալի: 

Գործով բարեաց սերմանելի, 

Ջուրբ արտասուաց ոռոգելի, 

Վերնոյն շնորհօք հուրբ տածելի 
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Զարդիւն պտղոց յառաջ բերլի: 

Հաւատն է հիմն այսորիկ տան, 

Յոյսն նեցուկ սիւն ամրական, 

Սէրն առաստաղ ծածկողական, 

Վայելքն է մէջ ուրախական: 

Խոհեմութիւն շրջապարիսպ 

Յամէն դիմաց առնէ զզիսպ, 

Արդարութիւնն հաւասարօղ, 

Ողջախոհ կեանն աւել մաքրօղ: 

Աղօթքն է այս տան բանալի, 

Պահքն է ամրոց անմատչելի, 

Ողորմութիւնն է մառան լի, 

Շտեմարան ցորենալի: 

Մկրտութիւնն է մաքրարան 

Աղտից մեղաց ջնջողական. 

Դրոշմն օծումն անուշական 

Պարգեւ Հոգւոյն աստուածական: 

Պատարագն է խրախճանական, 

Որ է ընթրիս արքայական, 

Ոյր կերակուրն անուշական, 

Մարմին արիւնն է տեառնական: 

Ներ յայսմիկ տան դատ եւ իշխան 

Քահանայից կարգ պետական, 

Իսկ տանուտէր եւ տիկին տան 

Սուրբ պսակն է ամուսնական: 

Իսկ թէ ի գործ տնտեսական 

Լինիցի ինչ սխալական, 

Ապաշխարանքն արդիւնական 

Բաւարարումն քաւչական: 

 

 


	ԲՆԱԳԻՐՆ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆՈՎ ԵՒ ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ Ի ԼՈՅՍ ԸՆԾԱՅԵՑ Կ. ԿՈՍՏԱՆԵԱՆՑ
	ԱՂԷՔՍԱՆԴՐԱՊՕԼ
	Տպարան Գէորգ Սանոյեանցի
	1910
	Ա. Առ հոգեւոր տէրն Պետրոս կաթողիկոս ի ժամանակին, յորում ի կապանաց իւրոց վերստին յաջորդեաց յաթոռ իւր, խնդրեալ ի Գրիգորէ զգիր սրբոյն Եփրեմի Հաւատոցն, զոր ընթեռնոյր մինչ ի բանտին էր:
	Բ. Առ տէր Պետրոս ի ժամանակի խուժան յառնելոյ ի քաղաքին ի վերայ նորա. բան մխիթարական եւ հարցումն Անանիայի գրոց Շիրակայնոյն, զոր մեծ Քննիկոնն անուանեն:
	Գ. Պատասխանի կաթողիկոսին յաղագս Գագկայ, որ ասէր թէ խորհին կորուսանել զքեզ:
	Դ. Պատասխանի տեառն Պետրոսի Հայոց կաթողիկոսի սակս տրտնջոյ զորդւոյն Աշոտի մինչ կինն վաղճանեցաւ:
	Ե. Պատասխանի տեառն Պետրոսի Հայոց կաթուղիկոսի ի ժամանակի քանզի խնդրեաց յաշակերտաց իւրոց զոմանս, զԲասիլն եւ զԵղիսէ:
	Զ. Պատասխանի տեառն Պետրոսի կաթողիկոսին Հայոց մխիթարական թղթին:
	Է. Առ Տ. Պետրոս կաթողիկոս:
	Ը. Առ Տ. Պետրոս կաթողիկոս:
	Թ. Յաղագս խաչանշան գաւազանին, զոր ընծայեաց տեառն Պետրոսի Հայոց կաթողիկոսի:
	Ժ. Առ ոմն սարկաւագ տեառն Պետրոսի ի ժամանակի խազմի խուժանին, ի վերայ յարուցեալ:
	ԺԱ.
	Պատասխանի թղթոյն տեառն Յովհաննիսի Սիւնեաց արքեպիսկոպոսի յաղագս Վահրամայ հօրեղբօր իւրոյ կատարման մարտիրոսութեամբ:
	ԺԲ. Առ արքեպիսկոպոսն վասն ձկանց սուղ ինչ իմաստասիրել:
	ԺԳ. Առ Արքեպիսկոպոսն:
	ԺԴ. Առ արքեպիսկոպոսն է:
	ԺԵ. Առ Արքեպիսկոպոսն է:
	ԺԶ. Առ արքեպիսկոպոսն է:
	ԺԷ. Առ արքեպիսկոպոսն:
	ԺԸ Առ վարդապետն Սարգիս ի ժամանակի հալածանաց գրեաց ի մայրաքաղաքն Անի:
	ԺԹ. Պատասխանի Սարգիս վարդապետի եւ ողբ ի վերայ Արամեանս նահանգի:
	Ի. Պատասխանի Սարգսի վարդապետին:
	ԻԱ. Առ վարդապետն Սարգիս:
	ԻԲ. Առ վարդապետն Սարգիս առաջնորդ ուխտին Սեւանայ, քանզի գրեալ էր Գագիկ առ վարդապետս այս, եթէ եկեսցես առ իս եւ ի միասին գրոց պարապեսցուք:
	ԻԳ. Առ հայրն սրբոյ Կարապետին:
	ԻԴ. Առ նոյն հայր սրբոյ Կարապետին:
	ԻԵ. Առ հայրն սրբոյ Կարապետին Սարգիս եւ առ այլ եղբարսն:
	ԻԶ. Առ հայրն Կարապետի:
	ԻԷ. Առ տէր Գրիգոր եւ առ արքեպիսկոպոսն Ստեփաննոս:
	ԻԸ. Առ արքեպիսկոպոսն եւ առ տէր Գրիգոր:
	ԻԹ. Առ արքեպիսկոպոսն եւ առ տէր Գրիգոր:
	Լ. Առ եպիսկոպոսն Մոկաց եւ Մանազկերտոյ պատասխանի թղթոյն մխիթարութեան:
	ԼԱ. Առ եպիսկոպոսն Մոկաց եւ Մանազկերտոյ:
	ԼԲ. Ի Գրիգոր եպիսկոպոսն Մոկաց վասն շինութեան դղեկի եւ կանգնելոյ մահարձան:
	ԼԳ. Յաւուրս ձմերայնոյ եղեալ ահագին որոտումն յամսեան Ահեկի, որ էր քսաներորդ, եւ զայսոսիկ գրեաց ի Գրիգոր եպիսկոպոսն Մոկաց եւ Մանազկերտոյ, սակս ելոյ եւս անձրեւ սաստիկ:
	ԼԴ. Առ նոյն եպիսկոպոսն Մոկաց վասն ահագին ցրտոյ եւ սառնամանեաց:
	ԼԵ. Առ տէր Գրիգոր:
	ԼԶ. Առ Հնձացին Գրիգոր տելետիս, սակս որոյ ել ի վանաց եւ չոգաւ ի լեառն Վարագայ:
	ԼԷ. Առ Հնձացին Գրիգոր տելետիսն:
	ԼԸ. Առ Գրիգոր Հնձացին տելետիսն:
	ԼԹ. Առ Հնձացին Գրիգոր:
	Խ. Առ Գագիկ որդի Աբասայ յաղագս գիտնական կրօնաւորին Գրիգորի Հնձացւոյ:
	ԽԱ. Առ հայրն Սամուէլ առաջնորդ վանիցն Խնատի:
	ԽԲ. Առ կրօնաւորսն Խնատին, յորժամ վախճանեցաւ ծերն Սամուէլ:
	ԽԳ. Պատասխանի առաջնորդի սուրբ ուխտին Մարմաշինոյ Սոսթինէսի:
	ԽԴ. Առ հայր Սոսթինէս յաղագս ոսկի մատանւոյն:
	ԽԵ. Առ աշակերտս իւր Բարսեղ եւ Եղիսէ յաղագս խնդրոյ գրոցն Արիստոտէլի:
	ԽԶ. Առ աշակերտ իւր Եղիսէ, եպիսկոպոս Սեբաստիոյ:
	ԽԷ. Առ Կիրակոս յոյն դպիր:
	ԽԸ. Առ Կիրակոս յոյն դպիր:
	ԽԹ. Առ հայր Անանիա:
	Ծ. Առ Անանիա դարձեալ սակս ձմերայնոյ սաստկութեան:
	ԾԱ. ՅԱնանիա, գոլով յուղւոջ, երկուցեալ ի հոսանուտ հողմոյ յաւուրս ձմերայնոյ:
	ԾԲ. Առ Անանիա հայրն Տիրուայ:
	ԾԳ. Առ երաժիշտն Դանիէլ:
	ԾԴ. Առ Դանիէլ յաղագս քնոյ:
	ԾԵ. Առ վարդապետն Գէորգ սակս խնդրոյ մեկնութեան մարգարէին Երեմիայի:
	ԾԶ. Առ Կաղ վարդապետն, զոր ի տօնի Աստուածայայտնութեանն կոչեալ զնա:
	ԾԷ. Առ կրօնաւոր ոմն Գրիգոր անուն ի գեղջէ Այլաբերից:
	ԾԸ. Յաղագս նռանց բան կատակական առ Եփրեմ եպիսկոպոս Բջնւոյ:
	ԾԹ
	Յաղագս կրօնաւորի ումեմն, զոր Շապուհ անուանեն:
	Կ. Առ Սարգիս Կառամարտիկ տէլէտիս:
	ԿԱ. Պատասխանի սրբազան եղբարցն սուրբ ուխտին Սանահին, որ գրեալ էին թուղթ օրհնութեան ի Միջագետս եւ մեղադրականս սակս ոչ գրելոյ թուղթ առ նոսա:
	ԿԲ. Առ խրախճանս մայրաքաղաքացի եւ վարդապետք:
	ԿԳ. Պատասխանի թղթոյ ումեմն կրօնաւորի, զոր գրեալ է յաղագս վախճանելոյ ումեմն յազգականաց իւրոց. որ բազում երախտանօք վերաստացեալ էր զնա եւ զկնի այնորիկ ապերախտութիւն եւ փորձութիւն ի նմանէ եղեալ անտես արարեալ. զկնի մահուանն այսպիսի գրեաց պատասխանի:
	ԿԴ. Առ եպիսկոպոսն Կարուց պատասխանի վասն երթալոյ նորա ի սուրբ քաղաքն Աստուծոյ:
	ԿԵ. Առ Հայրն Վարագայ:
	ԿԶ. Առ ոմն կրօնաւոր:
	ԿԷ. Պատասխանի թղթոյն կաթուղիկոսին Ասորւոց ի ժամանակին, յորժամ էր դուքս ի Վասպուրական եւ ի Տարօն. զկնի բառնալոյն զՄանիքեցիսն յաշխարհէն Յունաց, եւ ի Թոնդրկաց մնացեալսն նոցա կործանեալ ազգն. չոգան առ կաթուղիկոսն Ասորւոց ի քաղաքն Ամիթ, զի թերեւս խաբէութեամ...
	ԿԸ.
	Պատասխանի թղթոյն Թուլայեցեաց, մնացելոցն ի նորոց Մանիքեցւոց Թոնդրակեցեացն, որք եկեալ էին առ կաթուղիկոսն Ասորւոց եւ կամէին խաբել զնա:
	ԿԹ. Յաղագս նկարագրութեան սրբոյ եկեղեցւոյն սրահի գաւթի գրեաց զայսոսիկ եւ սակս Մանիքեցւոց:
	Հ. Առ Իբրահիմ ամիրայն վասն հաւատոց Գրիգորոյ որդւոյ Վասակայ ասացեալ:
	ՀԱ. Պատասխանի Իբրահիմի ամիրայի, զոր խնդրեաց մի վասն իմաստասիրութեան եւ մի վասն հաւատոյ:
	ՀԲ. Առ որդին Աշոտի պատասխանի, մինչ զհօրէն իւր գրէր բանս կեղերջականս:
	ՀԳ. Պատասխանի թղթոյն Գագկայ որդւոյն Աշոտոյ, եկեալ վասն ոչինչ իրաց վայրապար զկնի կրօնաւորաց սակս պարտուց ինչ նոցա ի գաւառէն Տարօնոյ:
	ՀԴ. Առ իշխանն Մամիկոնեան (Թոռնիկ):
	ՀԵ. Առ նոյն Մամիկոնեան, որ խնդրէր իմաստասիրել յաղագս ձկանց եւ առաքէր նմա կարմրախայտ:
	ՀԶ. Առ նոյն Մամիկոնեան սակս ծառոյն զոր խնդրէր ի պէտս սեղանոյ:
	ՀԷ. Առ նոյն Մամիկոնեան, զոր կոչեալ ի տօնի նաւակատեաց եկեղեցւոյն:
	ՀԸ. Առ պռաւտեւսպատրիկն եւ աշխարհագիր սակս բարեխօսութեան վաճառականի ումեմն ի Մելիտենոյ Եւտափաւլ անուն:
	ՀԹ. Առ ոմն իշխան, որ խոստացեալ էր կաթսայ եւ հեղգայր առաքել զնա:
	Ձ. Առ ոմն, որ խաբէութեամբ ջանայր եւ կեղծաւորէր:
	ՁԱ. Առ կարծեցեալ ոմն գիտնական, զոր յոյժ տգէտ գտեայ եւ զգիրս արտաքին եւ զԱստուածաշունչ արտողի մեկնէր:
	ՁԲ. Առ ոմն, որ իմաստասիրէր ոչ ուղղապէս:
	ՁԳ. Առ որդին իւր զօրանալ ի պատերազմին հասանելոյ ի չարաբաստ ծերունւոյն Նիկաւլայ այլարար:
	ՁԴ. Առ վեստն Վահրամ, որդին իւր:
	ՁԵ. Առ հեղգ աշակերտս յուսումն եւ հպարտս գոլ:
	ՁԶ. Առ հեղգս ոմանս յաշակերտացն, որք ուսանին զիմաստասիրութիւնս:
	ՁԷ. Առ հեղգս յուսումն իմաստից:
	ՁԸ.

