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ՈՒՂԵԳՐՈՒԹԻՒՆ ՍԻՄԷՈՆ ԴՊՐԻ ԼԵՀԱՑՒՈՅ 

ՄՈՒՏՔ 

Ես մեղաւոր եւ անարժան, բիւր քանքարոյ պարտական, ծառայ չար եւ ապիրատ ի հրամանս 

Տեառն Աստուծոյ իմոյ, այլ եւ հուսկ եւ յետին եւ տրուպս յամենայն աստիճանաւորաց, կոչեցեալ 

դպիր՝ որ է չորս աստիճան, բայց գործովս հեռի եւ մեկուսի, Սիմէոն անուն որդի Մարտիրոսի£ 

Ծնօղքն իմ բնական յաշխարհէն Հոնաց, ի տիրախնամ եւ աստուածապահ ծովահայեաց քաղաքէն 

Քաֆայու, պանդուխտ գոլով եկեալ բնակեցան [ի] քրիստոնէից երկիրն՝ ի գաւառն Ըռզաց, որ այժմ 

տիրեն Լէհք, ի նորաշէն գիւղաքաղաքն Զամոսցա£ Թողեալ զմեզ նշդեհ եւ ինքեանք փոխեցան 

յանանց կեանսն, առ յոյսն ամենեցուն Քրիստոս£ 

Բայց զիս տվեալ յուսումն գրոց, որում հասու եղեալ ի մանկութենէ մինչ ի չափ հասակի հասեալ՝ 

դեգերեալ եւ մարզեալ ի վարժարանս ջահաստանի առ ոտս վարդապետաց եւ բանասիրաց£ Եւ 

երբեմն ընթերցեալ իմ զՎարս հարանց եւ զՊատմութիւնս վիպասանաց, անկաւ ի սիրտ իմ փափագ 

եւ ջերմ սէր, ըստ այնմ թէ «Ջեռաւ սիրտ իմ ի փորի իմում, եւ ի խորհուրդս իմ վառեցաւ հուր», ի 

բազում ամաց եւ ի վաղուց հետէ© վասն որոյ եւ տոչորէր սիրտ իմ, գալարէին աղիք իմ միշտ եւ 

հանապազ, շրջագայիլ եւ տարաշխարհիկ լինել [յ]օտար եւ [յ]անծանօթ գաւառսն եւ ի սփիւռս 

հեթանոսաց£ Այլ եւ ուխտիւ գնալ նախ [յ]աստուածակոխ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ՝ 

յերկրպագութիւն լուսաբուխ սուրբ գերեզմանին Քրիստոսի եւ այլոց սուրբ տնօրինականացն որ 

անդ£ Եւ անտի գնալ ի Մուշ, ուր նշխարքն է սրբոյն Յովհաննու Մկրտչի© եւ ապա ի մեծն Հռոմ, ի 

սուրբ գերեզմանն Պետրոսի եւ Պօղոսի եւ այլ յոքնախումբ եւ բազմահաւաք արեամբ ներկեալ սուրբ 

վկայիցն£ Եւ վասն այսմ բարի մտածութեանս յոգոց հանեալ միշտ հառաչմամբ աղաչէի 

զխնդրակատարն Աստուած՝ զտուիչն ամենայն բարեաց եւ կատարիչն ամենայն խնդրուածոց, 

զլսողն աղօթից, զի տացէ ինձ ըստ սրտի իմում© եւ ցուցցէ ինձ զճանապարհ յոր եւ գնացից, 

հասուցանել զիս այս հոգեւոր եւ աստուածային բաղձանացս£ 

Զոր եւ բազմագութ, ողորմած եւ մարդասէրն Աստուած, որ տա[յ] ամենայնի առատապէս եւ ոչ 

նախատէ, ըստ Յակոբու առաքելոյ, այլ եւ լնու ամենեցուն զփափագն առաւել քան զոր խնդրեմք եւ 

իմանամք© որ եւ ինքն իւր ամենասուրբ բերանովն հրամայեաց, թէ Զամենայն զոր ինչ խնդրէք ի 

անուն իմ ի հօրէ, տաց ձեզ£ Եւ դարձեալ թէ Ամենայն որ խնդրէ առնու եւ որ հայցէ գտանէ, եւ այլն£ 

Նոյն անարգամեծար Տէրն, որ ոչ գարշի ի մեղաւորաց, ոչ հայեցաւ յանօրէնութիւն իմ, այլ [եւ] ի 

անթիւ զազիր սղալանս իմ£ Արդ լուաւ աղօթից իմոց եւ զխնդրուածս իմ ընկալաւ© եւ առաջնորդեաց 

ինձ ի շաւիղս ուղիղս© եւ ի ճանապարհս արդարութեան վասն անուան իւրոյ, ըստ անուստ խոստման 

իւրոյ© որում փառք, պատիւ եւ երկրպագութիւն, անդադար գոհացողական փառատրութեամբ 

յամենայն արարածոց նաեւ [յ]իմ մեղապարտ յանձնէս, քանի եմ եւ եղէց եւ մինչեւ ցելս չնչոյ իմոյ© 

ամէն£ 

ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ Ի ԼՈՎԱՅ ՄԻՆՉԵՒ ՑԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍ 

Արդ ի թվին Հայոց ՌԾԷ, Փետրուարի ԺԵ, աղուհացից [յ]երկրորդում շաբաթի՝ օրն երկուշաբթի, 

կամօք եւ զօրութեամբ ամենակարօղին Աստուծոյ, ապաւինեալ ի Հոգին սուրբ Աստուած ճշմարիտ, 

ելի [ի] ԼՈՎԱՅ մայրաքաղաքէն, լեալ ամաց քսան եւ չորից£ Եւ մտա[յ] ես ի ճանապարհ հետ 

Պուղտանցոց Հայոց վաճառականաց£ Եւ զի ձմեռն էր՝ տասն օրն հազիւ հասաք ի ՍԻՆԱԹԻՆ 

քաղաք, որ է սինօռ եւ վերջ Լեհա[ց] երկրին եւ մուտ Օլախաց երկրին£ Կացաք անդ օր մի£ Եւ անտի 

ինն օրն եկաք ի աստուածաշէն քաղաքն ՍԷՉՈՎ, որ էր թախտ Պուղտանաց պարոնաց եւ աթոռ 

հայրապետի Հայոց եւ Օլախաց£ Եւ այս Սէչովս էր յոյժ բարձրաւանդակ տեղ[ւ]ոջ, քաղցրահայեաց 

եւ վայելուչ, բարեխառն եւ առողջարար օդով£ Եւ ջուր մեծ երթայր շուրջ զքաղաքաւն£ Եւ կայր [յ]այս 

քաղաքս երեք չորս հարիւր տուն հայի© երեք քարաշէն եկեղեցի եւ երկու վանք վիմաշէն քաղաքէն ի 

դուրս, յոյժ գեղեցիկ եւ պատվական© մինն մերձ եւ հուպ քաղաքին, միւսն երկու մղոն հեռի£ Եւ էր 

անդ եպիսկոպոս մի երկրցի՝ Յովհաննէս անուն, եւ վարդապետ մի Հիզանցի՝ Մկրտիչ անուն, եւ 
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վարդապետ մի այլ Մեսրոբ անուն£ Եւ ժողովուրդ քաղաքին էր խիստ հիւրասէր, երկիւղածք 

Աստուծոյ եւ մարդասէրք£ Կացի առ նոսա երեք ամիս եւ երկու շաբաթ յաղագս ընկերաց£ 

Ապա լուայ զի խազնայ տանէին Օլախաց երկրէն թուրքին խօնթքարին ի Ստըմպօլ£ Եւ 

խնդութեամբ չուեալ երեք օրն հասայ ԵԱՇ ՊԱԶԱՐն© եւ կացի անդ ամիս մի, մինչեւ ելնէ խազնան£ 

Եւ կայր Եաշն երկու հարիւր տուն Հայի՝ եկաց եւ բնակաց© եւ փառաւոր եկեղեցի մի քարէ© եւ 

իմաստուն քահանայք եւ պերճ տօլվաթաւորք£ 

Եւ Աստուածածնա[յ] պահոցն երկուշաբթին ելին հետ խաղնա[յ]ին£ Եւ խազնատարքն էին Հայք 

եաշցիք՝ խոճայ Յովհաննէս Կերոնենց եւ Ավրամի որդին խոճայ Խաչիկն£ Բայց Աստուած այվազ 

առնէ Խաչիկին եւ վարձահատոյց լինի միոյն հազարապատիկ աստ եւ ի հանդերձեալն, զի նա էառ 

զիս իւր արապան, եւ բազում երախտիս եցոյց ինձ մինչեւ ի Ստմպօլ անարժանիս£ 

Եւ անտի հասաք երկու օրն խասապայ մի ՎԱՍԼՈՎ անուն© եւ կար անդ եկեղեցի մի փայտէ, 

քահանայ մի եւ քսան տուն Հայի£ Եւ օրուկէսն կաց[ե]ալ անդ՝ հասաք ի ՊՌԼԱՏ© եւ սուրբ 

Աստուածածնի Փոխման օրն անդ արարաք, չորս օր յամեցեալ անդ£ Քանզի սովորութիւն այսպէս 

էր, որ խազնան ամէն քաղաք երկու երեք օր պիտէր կենար© բայց կերակուր եւ ըմպելին իւրեանց եւ 

գրաստուցն ամէն տեղ պիտոր տային£ 

Եւ անտի երեք օրն հասաք ի ԿԱԼԱՍ© որ էր վերջն Պողտանաց երկրին եւ մուտ ի Թուրքաց 

աշխարհն£ Եւ այս Կալասուս առջեւովն երթայր սրընթաց ահագնատեսիլ, մեծ եւ ծովանման գետն 

Թունայ, սոսկալի եւ բազմաց զարհուրելի, լայնատարած եւ անդնդային, մարդակուլ եւ արենարբու£ 

Եւ օգոստոս ի ԻԲ©, օրն կիրակի, անցաք զայն անհուն գետն© եւ երկուշաբթին յայն կոյս անցեալ 

մտաք ի գեղջուկ մի ՄԻՋԻՆ անուն£ Եւ անդ կացաք երեք օր© եւ անդ առնուին զԹուրքին կօմրուկն£ 

Եւ չուեալ անտի երկու օր ու կէսն եկաք ի ԽԱՐԱՍՈՒՎՆ խասապայ£ Եւ օգոստոս ԻԶ© մտաք ի 

ՊԱԶԱՐՃՈԽ£ Եւ անտի երկու օրն հասաք ի ԲՐԱՎԱՏԻ£ Եւ այս քաղաքս էր ի մէջ երկուց բարձր 

լերանց, զոր ոմանք ի քաղաքացոցն ասին մեզ, թէ յառաջն ծով էր այս վա[յ]րքս© եւ հաւանելի էր բանք 

նոցա լսողաց, զի եւ տեղիքն զայն յայտ առնէին£ Եւ կային անդ յոլով Հայք տնով© ունէին եւ ժամատեղ 

մի տնակ© երկու էրէց, մին հաբեղայ կայր£ 

Անտի եկաք ԵՆԿԻ ՔՕՅԸն© եւ օթեցաք ի Չանկին£ Եւ անդ առաւօտն սկսաք անցանել 

զՊԱԼԽԱՆՆ£ Եւ այս Պալխանս յոյժ նեղ եւ դժուարին էր եւ քարուտ ճանապարհ երկու լերանց 

միջով© ապա այնպէս ճանփան սարբ էր, որ հազիւ արապան անցանէր£ Եւ այս լերանց միջովն երթայր 

գետ մի ոլոր եւ ծուռ© եւ մին օրն զայս ջուրս անցաք քսան եւ վեց անգամ£ Եւ երեք օրն հասաք 

ԱՅՏՕՍԴ© ո՛չ վասն հեռաւորութեան, այլ վասն դժուարութեան ճանապարհին£ Եւ անցեալ 

զՏԷԼԻՕՐՄԱՆն՝ հասաք ԽՐԽՔԻԼԻՍԱն, որ էր զարմանալի շէնք© եւ էին բուսածու վէմք մեծամեծք, 

որ եւ տներն ամէն ի վիմէ կոփած էր© եւ բուն սարուձորն որպէս ծառս եւ անտառ բուսել էին ահագին 

վէմք£ 

Եւ անտի երեք օրն՝ Սեպտեմբեր Ժ© հասաք ի մեծահամբաւ հռչակաւոր, ծովահայեաց եւ 

կայսերանիստ մայրաքաղաքն Բուզանտիա, որ է Կոստանդնուպօլիս եւ այժմ կոչի ՍՏԱՄՊՕԼ, առ 

ցանկալին ամենեցուն£ Ապա հազար աւաղ զրաբախտ եւ անաջող տալէհիս իմոյ, որ չժամանեցի 

Մսրա[յ] կէմոցն, որ գնային յԵրուսաղէմ© վասն որոյ զբուն ձմեռն անդ մնացի© զի ցամաքով ճանփան 

կապ էր, եւ ահ կայր ի Պարսից£ 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՅ 

Եւ կայր Ստամպօլ հինգ եկեղեցի Հայոց© ի Վլանկայ երեք, աւագն Սուրբ Նիկողայոս, Սուրբ 

Աստուածածին եւ Սուրբ Սարգիս© ի Պալատն մէկ© եւ ի Սուլումանաստրն մէկ, Սուրբ Գեւորգ անուն£ 

Եւ կայր չորս հինգ վարդապետ Ստամպօլ© երեք եպիսկոպոս© հարիւր քահանայ կամ այլ աւելի© թող 

զհաբեղայսն£ Եւ ութսուն տուն՝ տուն տեղացի հազիւ գտանէր© բայց եկն եւ ղարիպն աւելի քան 

զքառասուն հազար տուն ի Ստամպօլ, Ղալաթա եւ Սկուտարն£ Քանզի յօթաեախան Ճէլալիքն 

աւիրել էին© եւ ամենեքեան հալածեալք եւ փախուցեալք անդ էին հանգուցեալք£ Եւ թէ հաշուես ի 

Պուղտանա[յ] մինչեւ Ստամպօլ, պութուն Ուռումէլին մինչեւ մեծն Վանատիկ, նա չկայ քաղաք, գեղ 

կամ չֆտլիկ, որհայ չկենայ© որ վասն ծովացեալ մեղաց մերոց ցիրուցան եղեալ եմք ի վերայ երկրի 
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որպէս զփոշի© փառօք Աստուծոյ£ 

Եւ էր պատրիարգն Հայոց վարդապետ մի Կեսարացի Գրիգոր անուն, խրթնազգի եւ խստակրօն, 

առաքինի եւ սրբասնեալ, յոյժ իմաստուն եւ հմուտ Հին եւ Նոր Կտակարանաց, ճգնող եւ պահեցող© 

որ բնաւ ամենեւիմբ չուտէր միս եւ գինի ոչ ըմպէր, այլ չորապաք զամենայն աւուրսն իւր անցուցանէր, 

բայց միայն ի շաբաթ եւ ի կիրակէն լուծունէր ի եիւղ եւ ի պանիր, [ի] ձուկն, ի ձէթ եւ ի ձու© եւ 

յաղուհացսն երկու օրն անգամ մի ճաշակէր£ Առ որ կացի ես կէս տարի մի£ Եւ ունէր սա Ջուղեցի 

աշակերտ մի բանասէր՝ անունն Մովսէս, յոյժ խոնարհ եւ հեզ, առաքինի եւ սուրբ, կոյս եւ ընտիր© որ 

օր մի առանց ութ կանոն դատարկ ոչ լինէր© այլ զցայգ եւ զցերեկ հսկէր եւ տքնէր [յ]աղօթս անձանձիր 

ոտնակացութեամբ© եւ պարապէր միշտ ընթերցմամբ սուրբ Գրոց£ Առ այսպիսի աստուածահաճոյ 

արս կացեալ£ 

ՍՈՒՐԲ ՍՈՓԻԱ 

Օր մի խնդրեցի զոմն քաղաքացի եւ գնացաք ի միասին ի տենչալին ամենեցուն Սուրբն Սոփիա© 

եւ տվեալ կաշառ շեխերուն՝ մուծին զմեզ ի ներս£ Եւ տեսեալ զմեծութիւն եւ զվայելչութիւն տաճարին, 

զլայնութիւն եւ զբարձրութիւն, եւ հիացեալ փառս տվաք Աստուծոյ© զոր ոչ երբեք տեսաք ուրեք 

այնպիսի շինուածք£ Այլ եւ տեսաք ի նմա բազում զարմանալի սիւնս մեծամեծս, զանազան 

մարմարիոնեա[յ] երկայնս եւ միջակս, ազգի ազգի ստուար եւ նուրբ, գեղեցիկ ի տեսութիւն աչաց© 

ոմն կարմիր, ոմն սպիտակ իբրեւ զձիւն, ոմն լուրջ եւ ոմն կանաչ, ոմն սեւ եւ ոմն ծիրանի© եւ այլքն 

խէտումէտ© իսկ կէսքն խէտումէտ կոփած եւ քանդակած դժուար իմն կապուածովք© եւ զփորուածքն 

լցեալ ոսկ[ւ]ով եւ լաճվարդով£ Զի աչք հազար պիտի որ հայի եւ վայելէ գեղեցկութիւն արվեստին£ Եւ 

կայր սիւն մի մեծ ի մէջ տաճարին եւ մարդաչափ մի պատած էր զինքն յերկրէ, զբոլորն սպետրով, զոր 

հանապազ քրտունք հոսէին ի նմանէ ակներեւ ամենայնի£ Եւ գտաք ի գրոց, որպէսպատմի, թէ անդ 

են նշխարք սուրբ Լուսաւորչին եւ Գրիգորի Աստուածաբանի£ Եւ հարցի ես թէ վասն է՞ր է պատեալ 

սպետրով© ասեն սպասաւորքն, թէ վասն բազմամբոխ ժողովրդոց, որք գան աստ, տաճիկք եւ 

քրիստոնեայք, արք եւ կանայք© եւ ձգեալ զձեռն առնուն զքիրտն եւ զփեն յերեսս իւրեանց© վասն այն 

[ի] բազում ձեռաց հաշեալ եւ մաշեալ էր սիւնն երկու երեք մատ© եւ զայն սպետրն արարեալ էին 

պահապան սեանն, զի մի ի սպառ մաշեսցի£ 

Եւ խնդրեցաք որ հանին զմեզ ի վերնատունն© քանզի երեք տապաղայ էր մինչեւ ի գմպէթն£ Եւ 

բացեալ զդուռն ելաք ի վեր հարիւր աստիճան մինչեւ ի միջին տապաղան© եւ անտի եւս հարիւր 

աստիճան մինչեւ [ի] վերինն£ Եւ ամէն տապաղայ այնպէս մեծ էր, որ թէ երեսունհազար հոգի մտնէր 

յինքն՝ ոչ լցվէր£ Այլ եւ տեսաք զարմանալի իրս արվեստից© կայր յարեւմտից կողմանէ երկու տափակ 

քար մարմարիոնեա[յ], որ լոյս տային, զոր տաճկի լեզուաւ եանար տաշ կոչէին£ Տեսաք անդ 

զտնօրինականքն Քրիստոսի նկարեալ© այլ եւ զպատկերս ամենօրհնեալ Կուսին Մարիամու, նաեեւ 

սուրբ Առաքելոց, Մարգարէից, Հայրապետաց եւ այլ սրբոց, զոր անօրէնքն եղծեալ եւ աւիրեալ էին, 

որ միայն նշմարանքն երեւէին£ 

Եւ այլ յառաջ գնացեալ՝ տեսաք պատվար, եւ միջին՝ դուռն մի սպիտակ մարմարէ, որ ի վերայ 

նորա կոփած էր զՔրիստոս եւ զԵրկոտասան առաքեալս© զոր եւ զնոսա քերած էր եւ եղծած£ Եւ 

մտեալ յայն դուռն ի ներս տեսաք գերեզման մի© գիր չունէր, բայց միայն երկու խաչ£ Եւ հարցի թէ ո՞ւմ 

է© ասին թէ Կոստանդիանոսի թագաւորի© այլք թէ շինօղին է սորա£ Եւ անտի ելաք յիսուն աստիճան 

մինչ վերին առաստաղն£ Եւ կայր չորս կողմանէ պատուհան, յորոց քաղաքն որպէս ձու երեւէր£ Այլ եւ 

տեսաք բազում շէնս եւ բան, զորս ոչ կարեմ գրել մի ըստ միոջէ, վասն չձանձրանալոյ ընթերցողաց եւ 

լսողաց£ Եւ իմ զայս ամենայն տեսեալ՝ գոհութեամբ փառս ետու Աստուծոյ, որ զիս զանարժան 

բազմամեղս արժանի արար տեսոյն Սրբոյն Սոփիայ, զոր տամ հազար երանի շինօղաց եւ շինել 

տվողաց© զի ո՞ր բերան կարէ գովել կամ պատմել զնորա շէնքն, կամ զծախսն [ընդ] գրով արկանել, 

կամ զգեղեցկութիւնն պատմել£ 

Արդ ո՜րպէս գովեցից, զիա՞րդ մեծարեցից եւ ո՞րպէս կամ ո՞ւմ նմանեցուցից զԱյեա Սոֆիան, ես 

որ յիմար եւ տկարս եմ ի մէջ ամենայն կարգաւորաց© զի շինեալ է ի սուրբ թագաւորաց եւ օրհնեալ 

[ի] սուրբ հայրապետաց, փառաւորեալ [ի] հրեշտակաց£ Որ եւ ընկալեաւ յինքն զՅԺԸ հայրապետս 
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Նիկիոյ եւ զՃԾսն© որ պատվեցաւ ի նոցա սրբութենէն£ Արդ որպէս պարծի մեծն Հռոմ Պետրոսիւ եւ 

Պօղոսիւ, նոյնպէս մեծս Կոստանդնուպօլիս տիեզերալոյս եւ աստուածաբան վարդապետօքս՝ 

Գրիգոր Աստուածաբանով եւ Յոհանու Ոսկեբերանիւ£ Նաեւ այլ բազմահաւաք եւ յոգնախումբ 

նշխարս ունի յինքն ամփոփեալ, իբրեւ զգանձս պատվականս եւ զանգին մարգարիտս£ 

Որ եւ մեծամեծ սքանչելիս առնէ սուրբն Սոփիա մինչեւ ցայսօր© զօրս ի բազմաց զմինն ասացից 

որ ի ժամանակս իմ եղեւ£ Որ ի թվին ՌԾԸին հրամանաւ կայսեր ելին ճարտարքն ի Սուրբն Սոփիա 

մէրէմէթ եւ նորոգումն առնել£ Եւ մի ոմն ի նոցանէ ունելով կարիս, յուլացեալ ոչ էջ ի վայր, այլ ի աման 

կրին միզեաց© եւ զայն խառնեալ ի կիր կամէր ի գործ ածել£ Զոր Սուրբն Սոփիա ոչ հանդուրժեալ 

անօրէն գործոյն, այլ իսկոյն վերացուցեալ ընկէց զնա անօթովն [յ]երկիր, ակներեւ ամենեցուն© եւ 

մարմինն բազմամասն եղեալ անկաւ յերկիր, իբրեւ զգէշն Սիմոնի Կախարդի£ Եւ որք տեսինն՝ 

երկեան երկեղ մեծ£ Մինչ զի համբաւն ել առ թագաւորն, որ հիացեալ փառս տար Աստուծոյ© եւ 

հրաման եհար, զի մի ոք այլ այնպիսի յանդուգն եւ լիրբ գտցի, այլ եթէ ոք ունիցի կարիք, իջցէ 

վանդակաւ ի վայր© այլ եւ սրբութեամբ եւ երկիւղիւ ծառայել նմա£ Եւ այս հրաշս զբազումս 

զարմացոյց, զոր մեք աչօք ոչ տեսաք, այլ լուաք ի պատվաւոր արանց Հայոց, Հոռոմոց եւ Տաճկաց որ 

անդ գործէին© նաեւ ի քահանայից£ Եւ այս գործեցաւ ի փառս եւ ի պատիւ ամենասուրբ 

Երրորդութեանն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն սրբոյ, ի պարծանս քրիստոնէից եւ ի պատիժ ուրացողացն 

եւ ոչ պատվողաց զսուրբսն Աստուծոյ£ Բայց վա՜յ եւ եղուկ մեղսամակարթ թշուառ անձին իմոյ© զի 

վասն անարժանութեան քրիստոնէից եւ մեղաց մատնեաց Աստուած զսրբութիւնս իւր ի ձեռս 

այլազգեաց£ 

ԱՍԼԱՆԽԱՆԱ 

Եւ անտի ելեալ քայլ մի քանի առաջ, տեսաք եկեղեցի մի մեծ, փառաւոր եւ գմբէթաշէն© եւ մտեալ 

ի ներս՝ տեսաք զի դեռ եւս երեւէին նկարք սրբոց պատկերաց եւ աւագ խորանն մեծ եւ լայնանիստ© 

եւ ունէր մատուռք բազում մեծ եւ բարձրաբերձ, զոր այժմ գազանաց տուն են արարեալ եւ տաճկերէն 

Ասլանխանայ կոչեն, զոր արկեալ են ի ներս բազում եւ ազգի ազգի գազանս, եւ կայր ամէն 

մատուռումն ազգ մի գազան© այլ եւ առիւծ, ինձ, ծովային կատու, վաշախ եւ այլն£ Զայն իբրեւ տեսի 

ես՝ յարտասուս հարեալ յոգոց հանի եւ ասեմ© Տէր իմ ընդէ՞ր մտին հեթանոսք ի ժառանկութիւն քո, 

եւ պղծեցին զտաճար սուրբ քո£ Ընդէ՞ր քակեցեր զցանկ սորա եւ հայհոյեն զսա անցաւորք£ 

Ապականեցին զդա խոզք եւ երէք վայրիք© եւ պատառող գազանք արածին եւ կերակրին ի սմա£ Եւ 

զսեղանս քո կործանեցին եւ մեք եղաք ծաղր եւ այպն կատականաց, այլ եւ նախատինք դրացեաց 

մերոց© եւ ոչ ոք է որ պատվէ կամ նորոգէ զսա£ Եւ դարձեալ յարեւելս կոյս ասեմ© Տէր Աստուած 

զօրութեանց, դարձ հայեաց եւ տես© այց արա՛ այգոյս այսմիկ եւ դարման© զի սա է հարսն քո եւ մայր 

մեր, զոր պսակեցեր պատվական արեամբ քով սրբով© եւ փառօք զարդարեալ պճնեցեր եւ տուն 

աղօթից կոչեցեր£ Եւ ընդէ՞ր ես ոչ կորայ կամ մեռայ, քան թէ տեսի այսպիսի  աղէտ դառն կսկծանաց 

աչօք իմովք£ Վա՜յ ինձ, վա՜յ ինձ© զիա՞րդ այժմ անարգեալ եւ դսրովեալ [յ]անօրինաց է© եւ դու զիա՞րդ 

լռես եւ համբերես£ Եւ ի միտս իմ երկրպագութիւն մատուցեալ Աստուծոյ՝ տրտմութեամբ ելի ի 

նմանէ£ Եւ ասին թէ այս եկեղեցիս կուսանաց վանք էր£ 

ԱԹ ՄՕՅՏԱՆ 

Եւ կայր այս եկեղեցոյս առջեւն մեծ մօյտան մի, զոր Աթ մօյտան կոչեն© եւ էր անդ սիւն մի մեծ եւ 

բարձր՝ կանգնեցուցած միափերթ մարմարիոնէ ի վերայ ուրիշ սեան, հաստատեալ ի վերայ չորս 

պղնձէ առիւծու© հնարիւք եւ բազմիմաստ հանճարիւք զահագին սիւնն հանած էր© որ տեսողացն էր 

հրաշալի£ Եւ բնաւ չաւտա[յ] մարդ, թէ զայն հողածին մարդու է շինած, այլ թէ դիւաց կամ քաջից 

սահմանած© բայց գրած էր հ[ոռ]մի եւ ֆռանկի գրով, թէ մէկ վարդապետ մի ֆէնտով է հանել զդա£ 

Փառք Աստուծոյ© ամէն£ 

Եւ քայլ մի քանի այլ առաջ գնացեալ տեսի օձ մի պղնձէ երեքգլխեան, բարձրութիւն երեք 

մարդապօյ, իսկ հաստութիւն՝ գիրկ մի, որ պատեալ էին զմիմիամբք£ Եւ հարցի թէ զի՞նչ է պատճառն© 

եւ ասեն թէ այս տլիսմ է՝ իմաստնոցն հնարեալ© քանզի քաղաքս այս յոյժ օձուտ էր, որ բնաւ ամենեւին 

մարդ չկարէր աչք բանալ© վասն այն զայս օձս բարձրացուցին եւ իսկոյն կորեան եւ ջնջեալ 
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սատակեցան օձքն եւ այլ ոչ եւս երեւեցան£ Ըստ օրինակի Մովսէսի ի հին օրէնքն որ օձիւ սատակեաց 

զամենայն օձսն, որպէս ասէ Քրիստոս, թէ Որպէս բարձրացոյց Մովսէս զօձն [յ]անապատի£ 

ԽՕՆԹՔԱՐԻՆ ՍԱՐԱՅ 

Եւ նետաձիգ մի այլ առաջ տեսաք սիւն մի բարձր եօթն մարդապօյ՝ մեծամեծ վիմօք պատած, 

առանց կրի© եւ է անշարժ ի հիացումն եւ ի սքանչելիս ամենայն մարդոյ£ Եւ մերձ սոցա Խօնթքարին 

սարայ, որ էր մեծ քան զքաղաք© եւ երկու երեք տակ պարու ունէր, եւ [յ]երրորդումն ապա էր 

բնակութիւնն£ 

ՄՕՅՏԱՆՆԻ 

Եւ ով կարէ մի ըստ միոջէ գրել զամենայն զմօյտաննուն ընդարձակութիւնն, չէշմանին, 

մուտպախնին, փայտից տեղն, պալթաճոց© եւ միւսն պարտէզնի, պօստանի եւ պօստանճիք, աճամ 

օղլանի, ճէպաճիք£ 

ՃԷՄԶԱԽԱՆԱՑ (ՀԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ) 

Եւ կայր սարայըն մեծ եկեղեցի մի գմբէթայարկ, որ էր պատրիարգարան Յոհանու Ոսկեբերանի, 

զոր ասին թէ անդ է սուրբ մարմին նորա£ Զոր այժմ ճէմզախանայ են արել© եւ միայն մատուռ եւ 

գմպէթն է մնացել© եւ զայն եւս կամէին քանդել եւ աւիրել, զի մի երեւեսցի թէ եկեղեցի է© եւ ոչ 

կարացին, զի ամենեցուն ձեռքն գօսացան ի հրաշից փառաց սրբոյն եւ երեսքն յետս դարձան© վասն 

սրբոյ զղջացան եւ երկիւղիւ սահմանեցին, զի անդ զցայգ եւ զցերեկ վառման մնասցեն ի պատիւ 

սրբոյն£ 

ՏԻՒԱՆ ԽԱՆԱՅ 

Եւ անտի առաջ Տիւան խանայ է, ուր նստին վազիրքն եւ փաշանին© անդ ժողովին հազարք 

հազարաց պարոնտաք, չավուշնի, զայիմնի եւ այլ խառնիճաղանճ, այլ եւ այլ ազգ եւ ազինք£ Եւ 

տիւանին վերեւն կայ դարպաս մի ազնիւ եւ յոյժ գեղեցիկ, որ մուշապախն ի վար հայի նա ի տիւան 

անդր եւ անտի տեսանէ զամենայն© բայց զնա ոչ ոք տեսանէ£ Եւ ունի դարպասն այն երկու բարձր 

խուպայ, վրան ոսկէջրով օծած© եւ բոլորն՝ սէլվիք վայելուչք եւ ծառք աննման եւ ջրադարձք, զոր այլ 

տեղ մարդ չէ տեսել ամենեւին£ Եւ քօշքն մեծ հուպ ծովուն, զարմանալի£ Անտի գնացաք ի տուն£ 

ՆՈՐ ՊԷԶԷՍՏԱՆ 

Եւ այլ օր երթ[ե]ալ մտաք ի պէզէստան, քանզի երկու էր© մինն՝ հին, միւսն՝ նոր£ Նախ ի նորն 

մտաք© բայց աչք հազար պիտէր, որ տեսանէր եւ վայելէր զգեղեցկութիւն կումաշից եւ գանձուց 

ոսկոյն եւ արծթին եւ մեծագին դիպակնուն, ազգ եւ ազգ սուլահնուն, անգին վահանից եւ պողովատ 

թրից, ակամբ ընդելուզած խանչարնին, ազնիւ աղեղանց, զուտր ոսկ[ւ]ով կամ ճօհար կոթով 

դանկնուն, թող զսէրասէրքն՝ աթլազն, մախմուրն, քեամխան, խութնիքն, ազգի ազգի ալաճա 

դաֆդանի, սօֆեր, եաղմուրլուխնին, խըյմաթի քարեր, մեծամեծ մարգարիտք, ակունք պատվականք 

եւ այլ բազում անտես եւ անգիւտ դօհվանի, որ [յ]աշխարհս ոչ գտանի, անդ լի եւ առատ գտանի եւ 

ծախի© եւ զինչ մաթահ կամի ոք անդ գտնու£ Եւ ունէր սա չորս դուռն© մէկն ոսկերիչք, եւ զարնիշանճիք 

եւ այլ արվեստաւորք հմուտ եւ ճարտարք, որ այլ երկիր բնաւ չգտանի£ Զի զամենայն ինչ զոր մարդ 

զմտաւ ածէ, կամ սրտէն անցնէ, անդ առ նոսա գտանէ£ Այլ եւ զմրուխտք, լալ հաւկթաչափ եւ ալմասէ 

զէքիրնի, գաւաթնի, եւ չի գիտէ մարդ զո՛րն գնէ կամ յո՛րն հայի£ 

ԵԱՍԸՐ ՊԱԶԱՐ 

Երկրորդ դուռն Եասըր պազարն է, ուր բազում քրիստոնեա[յ]ք գերիք ազգ եւ ազգ£ Որք ծերքն 

են եւ պառաւք՝ նստել են£ Իսկ զաղջկունս եւ զմանկունս, զտղայս եւ զաղվորերես կանայս տէլլարնին 

առեալ ի ձեռս զնոսա՝ շուր ածէին եւ ծախէին որպէս զձի եւ զջորի© եւ զայլս ժողովեալ ի տեղի ինչ կամ 

ի մօյտանի՝ իբրեւ զոչխարս ի փարախի£ Իսկ գնօղքն եկեալ բանային զերեսս եւ զծոցս կոյս աղջկանց 

եւ զամենայն մարմինս նոցա շէշափէին յոտանց մինչ ի գլուխ, զի մի քոս, խոց կամ այլ ինչ սպի կամ 

վէր ունիցին£ Եւ նոքա լուռ եւ անմռունչ կային© եւ զորս հաճէին՝ գնէին© եւ որոշեալ [ի] հօրէ, [ի] մօրէ 

կամ [ի] քւերց եւ [յ]եղբարց բաժանեալ առեալ տանէին ի տուն£ Եւ ես տեսեալ զայս ամենայն աղէտս 

ցաւագինս, զոր բնաւ չէի տեսեալ, ցաւաց գլուխ իմ, դողաց սիրտ իմ, խռովեցաւ անձն իմ եւ ամենայն 
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ոսկերք իմ սասանեցան© եւ ոչ իշխէի հարցանել կամ մերձենալ առ գերեալսն, թէպէտ զլեզուս նոցա 

գիտէի՝ վասն ահի Տաճկաց£ Վասն որոյ արտասուաթոր աչօք եւ տխուր դիմօք հայեցեալ յերկինս 

յոգոց հանեալ ասեմ© ո՜հ ո՜հ եւ եղուկ տառապելոյս© լաւ էր թէ չէի ծնեալ կամ թէ չէի եկեալ աստ, քան 

թէ տեսի ես զայսպիսի աղիողորմ խեղճս աչօք իմովք£ Եւ ասեմ© Ո՜վ տէր իմ եւ ստեղծիչ, մինչեւ յե՞րբ 

մոռանաս զմեզ ի սպառ եւ մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո ի մէնջ© ընդէ՞ր մատնեցեր զմեզ ի 

ձեռս թշնամեաց հեթանոսաց, անօրինաց, խստաց եւ ապստամբողաց£ Թէպէտ մեղաք, անօրինեցաք 

եւ [յ]անցեաք, եւ զպատվիրանս քո ոչ պահեցաք, այլ գին եմք անապական արեան քո© զքեզ կարդամք 

օգնութիւն, զքո նշանդ պատվեմք, եւ զանուն քո անուանեմք© դու զմեզ փրկեա վասն մեծի փառաց 

քոց£ Եւ այլ բազում եւ ազգի ազգի խեղճ եւ ողորմելի բանքեր տեսաք, զի անօրէն Տաճիկքն՝ ազգն 

Հագարու զըզվին եւ նեղեն զազգս քրիստոնէից© եւ իբրեւ ընդ լծով ծառայութեան տառապեցուցանեն 

եւ չարչարեն, որպէս Եգիպտացիք զԻսրայելացիսն© որոց Քրիստոս լիցի վրէժխնդիր© ամէն£ 

Իսկ երրորդ դուռն եօրղանճիք, քիթաբչիք, սիրմաճիք եւ այլ խանութնի ազգ եւ ազգ£ 

Չորրորդ դուռն ֆինճան արախճինչիք եւ խաւուխչիք£ Եւ այլ սակաւ մի յառաջ՝ քարէ մաղազիք, 

ուր գնոջ ազնիւ ջուխանի ծախեն, ֆռանկի սկէռլէթ, եթմիշչլա կամ (ութսուն) չլա, եիւզչլայ 

մախմուրնի, եւ զանազան ջուխանի եւ այլն£ 

ՀԻՆ ՊԷԶԷՍՏԱՆ 

Իսկ այլ օրն գնացաք ի հին պէզէստանն© եւ անդ եւս ազգի ազգի կերպասք, ղումաշք, եւ անօթք 

եւ ձիոյ թամք, դանդանաւանդք, լկամք, տիկտիկք՝ արծթէ ոսկէջրած, ղալամ քաշած եւ սիրմայ, այլ եւ 

քարամբք, ակամբք եւ մարգարտով ընդելուզած, գնոջ եւ անգիւտք, որ այլ տեղ ոչ գտանի£ Եւ այլ տեղ 

չատրճիք եւ չատրնի յոլով եւ մեծագին© եւ սէլվի աղաճէ սնտուկք£ 

ՍՈՒԼՈՒ ՄԱՆԱՍՏՐ 

Եւ այլ օրն գնացաք ի Սուլումանաստր որ մերձ է Եօթն Ղուլան, ուր կայ Հայոց մեծ Եկեղեցի մի 

վիմաշէն եւ գմբէթաձեւ, թագաւորաշէն, որ կոչի Սուրբ Գեւորք, [ի] փառաւոր եւ բարձրաւանդակ 

տեղով եւ ծովահայեաց© եւ ասին թէ Կոստաս թագաւորն որդին Կոսդանտիոսի շինել է տվել© քանզի 

զարմանալի շինուածք էին շուրջանակի՝ դրախտք, պաղչայք, բուրաստանք, այազմաք, պարտէզք, 

մրգաստանք, եւ ջուրք բարէհամ, այլ եւ բազում բնակութիւնք կարգաւորաց եւ աշխարհականաց, 

եկաց եւ բնակաց£ Եւ կայր ի բարձր տեղ դարպաս մի փոքրիկ, որ հայէր ի վերայ ծովու, յոյժ գեղեցիկ 

եւ վայելուչ, ոսկէզօծ եւ զանազան դեղօք նկարեալ եւ [յ]օրինեալ պայծառ© եւ առջեւ սըֆայ մի մեծ 

թավանլու, սեղանատեղ որ ի շող ժամու եւ տօթ անդ նստեալ ոք՝ այլ ոչ կամէր անտի գնալ£ Այլ եւ 

եկեղեցնայ թիկունքն կայր քարուկիր կամար, նեղ եւ երկայն, նման Էտրնու Ալի փաշի, կամ Պուրսու 

Կէլնճիկին© եւ շուրջ ու բոլորն նկարք պատկերաց ՅԺԸ© հայրապետաց եւ ի գլուխն Քրիստոս եւ աջմէ 

Կոստանդիանոս թագաւորն եւ ձախմէ դշխոյն Հեղինէ որդովքն£ Եւ ասին թէ աստ եղեւ ժողովն© եւ 

այս էր սեղանատեղն Յոհանու Ոսկիբերանին© իսկ այժմ աթոռ է եւ պատրիարգարան Հայոց£ 

ԱՎՐԱԹ ՊԱԶԱՐ 

Եւ ի գնալն հանդիպեցաք յԱվրաթ պազարն£ Տեսաք անդ տիքմատաշ մի յոյժ բարձր© զի գլուխն 

հազիւ երեւէր, զոր զանազան պատկերք եւ ձիք եւ բանք կոփած էին ի նմա, հիանալի տեսողաց£ 

Կային եւ այլ տիքմատաշք, բայց սորա նման բարձր չէին£ 

ԹԱՎՈՒԽ ԽԱՆ 

Եւ անտի յոլով գնացեալ եկաք ի Թավուխ խանն© եւ անդ եւս կայր սիւն մի այլ մէրմէրէ, բայց չէր 

նման Ավրաթ պազարին© եւ էր պատեալ շուրջանակի յոլով տեղիս պողովատով՝ վասն ամրութեան£ 

Եւ ասին թէ ի ներքոյ այսմ սեանս է եօթն զամպեղն որ Քրիստոսի օրհնութենէն յաւելաւ հացիւ եւ 

ձկամբ£ Կային աստ եւ անդ բազում եւ անթիւ եկեղեցիք մեծամեծք, վիմաշէն եւ մարմարիոնեա[յ], եւ 

մատուռք© յորս կային նշխարք եւ ոսկերք սրբոց© եւ որք գեղեցկագոյնք եւ [ի] բարձր տեղ[ւ]ոջ էին, 

զայն անօրէնք խլեալ եւ յափշտակեալ էին© եւ զիւրեանց ոչ հաւանեալս թողեալ էին Հոռմոց© զի 

քաղաքն Հոռմոց էր նախ£ 

Եւ կայր հարիւր կամ աւելի Հոռմոց եկեղեցի© իսկ Տաճկաց մզկիթ, մէջիթ քանի հազար© նոյնպէս 



7 

 

բաղնիք, խաներ զարմանաշէն մեծ եւ լայնանիստք, կամարակապ, մեծամեծ սայլիւք, եւ մարմարէ 

խարսխօք հաստատեալ© դռվին մեծ երկաթի որպէս քաղաքին£ Կայ խան, որ հարիւր օտա ունի© կա[յ] 

երկու հարիւր, կայ որ երեքհարիւր, եւ մէջն շատրվանի եւ ջրեր քաղցրահամ£ Նոյնպէս եւ բաղանիքն 

մեծամեծք, գմպէթայարկ խուպայիւք իբրեւ զեկեղեցիս© ոմն մարմարէ սպիտակ, ոմն խէտումէտ 

քարանց, այլքն շինի սաֆի պատերն, եւ այլքն այլ իմն£ Շատրվանք ջրոց եւ գռներ ի նմա յոլով£ 

Սպասաւորք քանի հարիւր ի նմա© նոյնպէս փէշտամալնի, մախրամանի, սրբիչք եւ խզմէթնի որպէս 

մարդ կամի կամ հաճի£ Եւ ամէն Աստուծոյ օր կու վառի© եւ թէ մարդ ամէն օր գնա[յ] ի նա՝ ա՛յլ կÿուզէ£ 

ԵՏԻ ՂՈՒԼԱ 

Եւ այլ բազում շէնք եւ եաբուք տեսաք զարմանալիք՝ հին եւ նոր£ Նաեւ սարայնի վէզիրնուն, 

փաշանուն, եւ այլ մեծամեծ պազայից, զայիմնուն եւ իշխանաց, որ թագաւորաց լայեխ էր£ 

Եւ ունէր քաղաքս այս ԻԴ© դուռն© ԺԸ© ի վերայ ծովուն եւ Զ© ի ցամաքի© զի սպիտակ ծով 

ովկիանոս բոլորեալ է զքաղաքն եւ միշտ հարկանէ զպարիսպս նորա£ Եւ ի մէկ դուռն Ետի ղուլան է© 

յոյժ ամրոց եւ անառիկ© զոր անդ արկանեն զմեծամեծ իշխանս, զպարոնայք եւ զխաներն, զորս 

ձեռբակալ առնեն կամ գերեն զթշնամիս£ Եւ անդ դռան վ[ե]րայ հանած էր սպիտակ մարմարէ ազգ եւ 

ազգ մեծամեծ մարդիք£ 

Գնացաք ի Ղատրղալիմանն, Չաթլաղաբին, Սամաթեան եւ այլ տեղիս£ Տեսաք զարմանալի 

շինուածք© եւ գետնափորս սալարակապս                                                                              եւ ասին մեզ 

թէ բոլոր քաղաքիս ներքեւն այսպէս է եւ ջուր պատեալ եւ եւ կամուրջք եւ շէնք© զորս ոչ կարեմ մի 

ըստ միոջէ պատմել կամ գրել, զի մի ձանձրացեալ նիրհիցէք, զի բազմութիւն խօսից տաղտկութիւն 

տա[յ] լսելեաց£ Զի որչափ կացի անդ, օր մի չկացի ի տան© այլ ամէն օր [երթայի] յեկեղեցի մի կամ ի 

շէնք£ 

ՊԱԼԱՏ 

Գնացի Պալատ, որ էր պաղատն Կոստանդիանոսի թագաւորին© որ անդ նստէր յամառն, զի [ի] 

բարձրաւանդակ տեղ[ւ]ոջ էր, բարէշունչ օդն£ Եւ մերձ նմին կայր եկեղեցի մի փոքրիկ, յոյժ ազնիւ եւ 

գեղեցիկ, սաֆի օսկով օծած եւ զարդարած© աչք հազար պիտի որ հայի£ Թագաւորն եւ թագուհին 

անդ աղօթէին£ Ցամաքի կօմրուկն եւ Լէհցոց անդր կÿառնուն եւ Ուրումելու© իսկ Անատօլուէն ծովու 

եզրն, Եմիշ սքալու մերձ£ Եւ կա[յ] ի Պալատ եկեղեցի մի© կէսն ֆռանկի, կէսն հայի© նոքա ժամ ու 

պատարագ կÿառնեն© եւ Հայք կÿառնեն ի միասին սիրով եւ խաղաղութեամբ£ 

ՂԱԼԱԹԻԱ 

Եւ յայն կոյս ծովուն Ղալաթիա կղզին է, մեծ եւ ընդարձակ© ունի ԻԱ Եկեղեցի© Ժ Հոռմի եւ Ժ 

Ֆռանկի© եւ մին Հայի՝ ապա յոյժ գեղեցիկ վիմաշէն եւ կամարակապ Սուրբ Լուսաւորիչ անուն£ Եւ 

աւագ եկեղեցին Ֆռանկի Սան Տօմէնիկ կոչի՝ է մեծ եւ լայնանիստ, որ ի տարին անգամ մի մեծ ուխտ 

ունին անդ, [յ]աւուր հինգշաբաթոջ, Զատկէն յետոյ [յ]իններորդում շաբթուն© եւ օրն այն եծ ամբոխ 

լինի© այլ եւ բազում Տաճիկք եւ քրիստոնեայք, արք եւ կանայք, մինչեւ տնարգել աղջկունք գան, 

ոմանք ուխտ եւ այլք ի տեսութիւն եւ [ի] սէյիր, իբր ի տօնանմայ£ Իսկ պալիօզք եւ էլչիք, որք են 

թագաւորաց վէքիլք, Ֆռանցու, Ինկլիզու, Վէնէտիկու եւ այլոց, Ղալաթայ են£ Վասն որոյ եւ ազնիւ 

պատվական գինիք, մուշքէթ եւ մալմազի՝ անդ գտանի£ Եւ ունին մէհանայք մեծամեծ եւ յոյժ բարձր՝ 

երեք չորս տապաղայ, որ Ստամպօլ եւ ծովն կէմէստնով առջեւն կÿերեւի իբրեւ զխնծոր£ Անդ են վայելք 

եւ հեշտութիւնք եւ ուրախութիւնք մարմնաւոր կենացս բերկրանաց£ Այլ եւ ծովային ձկունք 

զանազանք եւ անուշահամք, խայվարք ազգ եւ ազգ, եւ չոր թուխու ձուկ, նարինճ, լիմօն, ձէթ եւ 

ձիթապտուղ լաւ եւ ազնիւն անդ գտանի£ Այլ եւ յոյժ բարելի է Ղալաթան© ասեն թէ ի սմանէ եւ ի 

Մըսրայ լիանայ քաղաքն Ստամպօլ© խաչափառք, կարէվիտ, միտիայ եւ այլ համեղ կերակուրք անտի 

ելանեն£ Զի թէ այս երկու քաղաքս չէր, սովալլուկ լինէր Ստամպօլ ի բազմութենէ մարդկան£ Զի քսան 

մղոն է պարսպին բոլորն լայնանիստ եւ ընդարձակ եւ մեծ յոյժ© եօթն մեծ լեառն կայ ի նա, որպէս 

եօթն մեծ քաղաք, հինգ տիքմատաշ, եւ եօթն ղուլայ£ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆ ՔԱՂԱՔԻՆ ԵՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՔ 

Եւ ասին թէ կա[յ] ի Ստամպօլ ԽՌ Հրէի տուն եւ ԽՌ տուն Հոռմի© ԺՌ տուն Հայի, բայց Տաճկաց 
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հաշիւ եւ համար չկայ© ՁՌ խանութ կայ© ԼՌ մէհանայ£ Թող զմէջիթնին, հիւրանոցնին, վախֆնին, 

մէտրասանին, ճումայանին, թէմպէլխանանին, հիւանդանոցնին, աշխանանին, մուտպախնին, 

պէզէզտաննին, սարաճխանն, ախոռնին, մօյտանին, բաղնիքնին, խաներն, չարշունին եւ որ ամէն օր 

[ի] չարշու մի պազար կու լինի եւ քահվէխանանին, ղաֆաֆնոցնին, զատ սարայնուն, պաղչանին, 

պօսդանին եւ [ի] Վլանկա պօսդան մի կայ, մեծ քան զքաղաք մի եւ, շուկանին, չարշունին, եւ 

փողոցնին մարդաշատ եւ ապրանօք լի£ 

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆՔ 

Եւ այնպէս ողորմած եւ բարերար է ազգն Տաճկաց, որ ամէն փողոցի գլուխ աղբիւր է շինած© եւ 

շատ ջրի աման դրած, անուշ եւ բարեհամ© դեռ մէջ պաղպաղ ձգած որ եկօղ գնացօղն կու խմէ եւ 

դիւրի, այլ եւ բազում տեղիս սառն ջուր եդեալ անջրդի եւ անմարդ տեղիս վասն ճանապարհորդաց£ 

Իսկ այլք ուսովն կամ յիշեանն (յէշն) բարձեալ ածեն ի շուռ եւ աղաղակեն թէ Վասն սիրոյն Աստուծոյ 

սէպիլ ջուր ցուրտ ըմպեցէք© եւ ոչ զոք խտրեն, կավուր կամ հրեայ£ Ունին եւ դպրանոցս£ Եւ օրն երկու 

անկամ կերակուր կÿելնէ հիւանդաց եւ հիւրոց£ Եւ ոչ միայն ի քաղաքսն, այլ եւ ի գիւղս եւ [յ]անբնակ 

տեղիս, ի լերինս, ի այրս, ի անտառս եւ ի անապատս շինեալ են խաներ, մեծամեծ մէջիթնի, բաղանիք 

եւ շատրվանք© գան քարվանք, իջնուն, երկու հեղ կերակուրն ուտեն, պաղ ջուրն խմեն, ի բաղանիս 

լվացվին եւ գնան զճանապարհն իւրեանց© մէկ փող մի չտան£ 

ԿԱՄՈՒՐՋՔ 

Դարձեալ ի վերայ գետոց եւ մեծամեծ աղբերաց եւ ջրոց, նաեւ ի տղմուտ տեղիս կամուրջս 

վիմաշէն կամարակապ սայլիւք յիսուն, հարիւր, կամ այլ աւելի ակնով քարուկիր ամրոցիւք լայն եւ 

ընդարձակ ի վերայ անհուն ջրոց զուգեալ են£ Ընդ որ անցանեն մարդիք, գրաստք եւ անասունք եւ 

փող մի չտան, ի յամօթ եւ ի նախատինս սուտ քրիստոնէից, որ քանի մն փայտ դնեն ի տղմային տեղիս 

կամ փայտեա[յ] կամուրջ շինեն եւ յանցանելն բռնութեամբ առնուն [ի] ճանապարհորդաց երկու 

դրամ՝ վասն արապէ[ի]ն կամ ձիուն© ո՜հ, ո՜հ£ 

ԱՂՕԹՔ ԵՒ ԾՈՄԱՊԱՀՔ ՏԱՃԿԱՑ 

Դարձեալ զի են յոյժ աղօթասէրք, որ զհինգ նամազն ոչ թէ ի տան,այլ եւ ի ճանապարհս անգամ 

ոչ թողուն ի բաց, այլ անխափան կատարեն զցայգ եւ զցերեկ, նա եւ ի սաստիկ ձմեռն ի վերայ ջրոյն 

եւ ձեան պաղ ջրովն ողողին եւ աղօթեն, թէեւ [յ]ընկերաց յետ մնան£ Ապա վա՜յ ինձ եղկելոյս, 

քրիստոնեայ գոլով՝ աւուրն անգամ մի գնալ եկեղեցին յուլանամք եւ իբրեւ ի տուգանս գնամք© նաեւ 

ի խաղաղ ժամու [յ]եկեղեց[ւ]ոջ ոչ աղօթեմք, ոչ թէ ի տան կամ ի ճանապարհի, որպէս նոքա ուղիղ եւ 

յօժար սրտիւ£ 

Պահեն եւ պահս երեսուն օր, զոր ռամազան կոչեն, ըստ Հրէից եւ Ասորոց ծոմ կենան զօրն եւ 

իրիկունն լուծանեն ի միս եւ այլն՝ ի պարարտ կերակուր© եւ այնպէս մինչ ի լոյս ագահ ուտեն երեք 

չորս անգամ, զի քնանան, զարթնուն եւ դարձեալ ուտեն£ Զգինին հարամ ասեն եւ ոչ ըմպեն© եւ 

արբեցութիւն բնաւ չկայ առ նոսա£ Ունին եւ այլ բարէգործութիւնս, դատաստան եւ իրաւունք, 

զաքաթ եւ ողորմութիւն© թէպէտ այժմ բարձեալ է այս ի նոցանէ, որպէս եւ [ի] քրիստոնէից£ 

ԽՆԱՄՔ ԱՆԱՍՆՈՑ 

Այլ եւ հոգ տանին անասնոց, գազանաց եւ թռչնոցն£ Կայ մեծ մէջիթ մի Ղարամանն, այն որ 

յԱվլուն, քանի տեղ քապապնի խորովեալ՝ արկանեն շանց եւ կատվից որ տէր չունին© այլ եւ ագռաւուց 

եւ այլ թռչնոց, որ սովորեալ ի ժամն այն՝ գան ժողովեալ երամով առ ի ուտել£ 

ՏԱՐԱԾՈՒԹԻՒՆ ՔԱՂԱՔԻՆ 

Եւ այնպէս մեծ է Ստամպօլ, որ թէ կրակ ընկնի տասն հազար, քսան հազար տուն այրի՝ չի գիտեն, 

այլ հարցանեն թէ ո՞ւր անկաւ կրակն£ Եւ ամէն պաղչա սալվի է£ Եւ որչափ ճանփա[յ] կայ Ստամպօլայ, 

ամէն ճանփայ վեց աւուր ճանապարհ է, գետինն սալարակապ, որպէս մինչեւ Էտրնան եւ այլն£ Այլ եւ 

ամէն տեղ աղբիւր, չէշմայ© եւ եասախչիք, զաֆտչիք, զի մի վնաս լիցի կամ կռիւ£ 

ԿՐՕՆ ՏԱՃԿԱՑ 

Աստուած ասեն© եւ զերեքանձեայ աստուածութիւնն ուրանան՝ զՀայր, զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին© 
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թէ [եւ] ի գիրս իւրեանց ունին եւ յարապ լեզուս դաւանեն զԵրրորդութիւնն ասելով© ալլահ, վալահ, 

թալահ, եւ ռօհ, զոր գրած է ի գիրքն Հարցմանց© այլ եւ գտցես ի պատասխանիսն Մատթէոսի 

վարդապետի ընդդէմ Տաճկաց£ Այլ եւ զՔրիստոս ոչ դաւանեն, այլ մարգարէ© եւ չորս գիրս ընդունին՝ 

զԱրարածքն, զՍաղմոս, զԱւետարան© բայց չորրորդ որ իւրեանց Մէհմէտին է՝ Ղուրան կոչեն, եւ զայն 

առաւել պատվեն քան զայլսն£ 

ՀԱՆԴԻՍԱԿԱՆ ՉՈՒ ՍՈՒԼԹԱՆԻՆ 

Պատմեցից ձեզ սակաւ մի վասն խօնթքէրին սալթանաթով գնալն ի ճումայաթն£ Քանզի ամէն 

ուրբաթ, զոր նոքա ճումայաթ կոչեն, պիտ՝ որ գնայ նախնի թագաւորաց շինած ճումայանին© ապա 

այլ ստէպ եւ ի ժիր Այա Սօֆին երթայ, մեծ սալթանաթով եւ ամբոխիւ, զօրօք եւ հեծելօք, իշխանօք եւ 

մեծամեծօք, զարդարեալ եւ պաճուճեալ, զրեհաւորեալ եւ սուր ընդ մէջ ածեալ պատրաստութեամբ 

իբրեւ ի պատերազմ, մինչ զի ամենայն քաղաքն շարժի եւ դղրդի գնալ ի տեսութիւն նորա© եւ հազարք 

հազարաց լցվին ի փողոցնին, ուստի գնալոց է£ Եւ նախ ենկիչարիքն գան եւ չարին երկու կողմ դռան 

արքային երեք, չորս հարիւր՝ մուճավազանին ի գլուխս, եւ զայլն այլ եւ այլ© զի ոմանց քէչան սպիտակ 

է, առանց արծաթի© ոմանց դեղին© ոմանց մուծավազան ոսկէջրած, ոմանց եւ ակամբք ընդելուզած£ 

Եւ յորժամ թագաւորն շարժի, սոքա ընդառաջ գնան թէ ի պատերազմ եւ թէ յայլ տեղ© բայց միշտ 

հետեւակ£ Եւ զկնի սոցա սօլախնին, զօրվաճիք© ապա եայապաշիքն, ձիաւոր՝ ի գլուխսն ունելով 

թուլուխ արծաթի, աղեղք ի ձեռս եւ ի գլուխն ազնիւ ոսկէթէլ սօրղուճ£ Եւ յետ նոցա ջավուշք եւ 

ջավուշպաշիք՝ մեծամեծ տօլպանտով, ոսկիակազմ ձիօք եւ սէրասէր դիպակօք, զուտր արծաթի 

թամպովք£ Եւ զկնի նոցա սուրհանդակք այս է փայիկ՝ հոլանի եւ հետեւակ, ունելով ի գլուխս իւրեանց 

սաղաւարտ բոլոր իբրեւ զխաւուխ արծաթէ ոսկէջրած£ Ապա աղանին, զայիմնին© ապա փաշայնին© 

երկու ղազի էսքէրն© զկնի մուֆտին, ապա վէզիրնին, պէտավի եւ արապ ձիօք£ Եւ րախտքն ամէն 

մարգարտով եւ ակամբք յօրինեալ© զոր այլ երկիր կարծեմ թէ եւ թագաւորք ոչ ունին այնպիսի 

կազմուածք£ Եւ զկնի այսր ամենայնի գայ մեծ վազիր ազէմն© եւ զկնի թագաւորն հեծեալ ի ձի հրաշալի 

եւ զարմանալի, զուտր ոսկիակազմ© իսկ թամքն, տիկտիկն եւ ամենայն րախտքն սաֆի մեծամեծ 

մարգարիտ եւ ակամբք զարդարեալ, որ փայլզփայլի տան եւ զաչս մարդկան պշուցանեն© զոր ոչ կարէ 

մարդ գին դնել կամ զիյմաթն գիտնալ կամ լեզուաւ պատվել զմեծութիւնն անգին խազնային կամ 

զձիուն, որ ոչ գտանին առ այլ թագաւորս£ Այլ եւ ունէր ի գլուխն մեծագին տօլպանտ© եւ երկու սօրղուճ 

ի վերայ անգին ճուհարով կազմած, որ մինն ՃՌ ղուռուշ կÿարժէր£ Եւ հուպ թագաւորին յետուստ 

երկու զիլիֆդար ազնաւուրք, ահագնատեսիլ եւ քաջք, մազերն երեսն ի վայր կախ, ունելով ի ձեռս 

պալթայք£ Ապա զկնի խազնատարն եւ խզլարաղան£ Եւ որք զկնի եւ զհետ երթան, եւ որք սէյիր 

կÿանեն՝ աղաղակեն՝ «հո՜ւ, եահո՜ւ»© իբր թէ երկիր աստուած է£ Այսպիսի փառօք, պերճ եւ ճոխ 

փարթամութեամբ երթայ նա ի նամազն իւր© եւ կոչեն զնա Եէր խալիֆայ£ 

Եւ ես տեսեալ զայս ամենայն՝ հիանայի ներողութեանն Աստուծոյ, թէ որպէս փառք եւ մեծութիւն 

է տվել ուրացողացն զնա£ Եւ միշտ վարանէի ի միտս իմ, թէ որպէս հասանեմ փափագանացս© եւ գնամ 

[յ]ուխտ եդեալ տեղիս© բայց զի ձմեռն էր եւ ճանապարհնին մեծ տալզալուխ£ 

4. ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹԻՒՆ ԱՌ ԱՓԱՄԲՔ ԵԳԷԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐՄԱՐԱԿԱՆ ԾՈՎՈՒՑ 

Եւ եկն [ի] Ստամպօլ վարդապետ մի Մկրտիչ անուամբ Խարբերթցի, աշակերտ Ազարիայ 

կաթողիկոսին£ Նա իմացեալ վասն իմ եթէ գիր գիտեմ, էառ զիս առ ինքն շրջել ընդ նմա յաշխարհն 

Բիւթանացոց£ Եւ ասաց ինձ թէ Մուշ յինէն հինգ աւուր ճանապարհ է, ես զքեզ տանիմ£ Վասն այն 

կամաւորեցայ ես եւ մտի առ նա սպասաւորել եւ շրջիլ ընդ նմա ուր եւ երթիցէ£ 

Եւ ելեալ [ի] Ստամպօլայ՝ մտաք ի նաւ© եւ երկրորդ օրն եկաք ի ՄՈՒՏԱՆԻԱՅ, որ է սկելէ© եւ 

կայր քանի մն տուն հայի© եւ էրէց մի© բայց եկեղեցի չկայր© ի տան միում ժամ ասէին£ Եւ կացաք անդ 

հինգ օր© եւ գնացեալ տեսաք զբաղանին, ուր Յոհանէս աւետարանիչն բաղնէպան էր, եւ Պրոխորոն 

հրավառ, որ այժմ մէջիթ է£ Եւ Հոռոմ շատ կայր անդ£ 

Անտի օր ու կէսն ցամքով հասաք ի հին քաղաքն յԵՓԵՍՈՍ որ այժմ կոչի ՊՈՒՌՍԱ© որ էր մեծ 

եւ լայնանիստ£ Կայր անդ երեքհարիւր տուն հայի© եւ փայտէ ժամատնակ մի եւ հինգ էրէց£ Կացաք 

անդ ամիս մի, զի էր յոյժ ախորժ եւ մրգաշատ եւ բարելի© այգիք եւ բուրաստանք բազում շուրջ 
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զքաղաքաւ© եւ երթայր նուազ գետ մի մէջ քաղաքաւ© բայց հաւան դառնաշունչ էր եւ ջուրքն չար եւ 

հիւանդացուցիչք£ Կային ի նմա շինուածք հին եւ եաբուք մեծամեծք եւ եկեղեցիք գմպէթայարկ, զոր 

այլազգիք խլեալ են եւ մէջիթ արարեալ£ Եւ կայր մեծ ÿւ ահագին աղօթանոց մի հին, մեծ վիմօք© զոր 

ասին թէ դեռ Ներոնի շէնքն է£ 

Եւ քաղքէն ի դուրս կային գեղեցիկ թագաւորաշէն զարմանալի մեծամեծ բժշկարար ջերմուկք եւ 

խաբլուճայք մեծ ծախիւք© եւ ի միջի հաւուզնի, շատրվանք, որ ի բազում տեղաց բխեն ջերմ ջուր եւ 

առողջարարք£ Զի երբ մտնէ առ նա, այլ ոչ կամի ելանել ի հեշտութենէն եւ յառատութենէ ջրոց£ 

Պատերն ամէն չինի է© եւ գետինն սպիտակ մարմար© եւ վերեւն ղուպանի մեծամեծ, որպէս 

եկեղեցեաց© եւ այնպէս բաք եւ ստակ կու պահեն, որ մազ մի չերեւնայ£ Եւ այլ յառաջ տասն կամ այլ 

աւելի խաբլուճայք փոքր, զոր մտեալ ի նոսա հեշտացեալ վայելէի մինչ զի մոռանայի 

զպանդխտութիւնս եւ զնեղութիւնս իմ£ 

Եւ [յ]այնկոյս քաղքին էր ՈՂՔՈՍ ԼԵԱՌՆ, զոր ՔԷՇԻՇՏԱՂԻ կոչեն© ուր Եօթն մանկունքն անդ 

ննջեցին եւ դարձեալ յարեան, զոր դեռ եւ, կան գերեզմանք նոցա© եւ ի գլուխն կա[յ] մեծ եկեղեցի մի© 

այժմ հանգուցեալ է£ Բայց լեառն մեծ եւ բարձր է քան զԱրճիաշու, զոր բնաւ յամառն եւ ձմեռն ոչ 

վերանայ ձիւնն ի նմանէ© այլ եւ ասին թէ յորդն հոտած նեխած է եւ յորդնած£ Եւ մեք ելաք մինչ ուր 

եկեղեցին էր© եւ այլ ոչ կարացաք գնալ ի վեր, զի սաստիկ քամի էր եւ հով պաղ եւ ձիւնամեծ, թէպէտ 

ամառն էր© եւ անտի տեսաք որ քաղքին կէսն աւեր եւ այրած էր եւ ամայի ի Ճէլալոցն£ 

Եւ անտի ծովեզերբ եկաք ի ՄՈՒԽԱԼԻՃ խասապան£ Կացաք անդ ամիս մի եւ հինգ օր© զի էր 

հարիւր տուն հայի եւ երկու էրէց£ Անտի մին օրն հասաք ի ՊԱՆՏՐՄԱՅ խասապան, որ էր ծովու 

եալուն£ Եւ անդ կայր տնակ մի, ժամ կÿասէին, եւ քանի մն տուն հայի, մէկ հաբեղայ մի եւ էրէց մի© 

բայց հոռոմ յոլով£ Եւ կացաք անդ տասն օր£ Եւ օրուկէսն գեղօրօք եւ ջիֆթլիկովք՝ ուր Հայք կային 

մէկէ երկուսէ՝ հասաք ի յԷՏՆՃՈՒԿ քաղաքն© եւ այն եալու էր՝ ի բարձր լերան վերայ© եւ շուրջ ու 

բոլորն սաֆի ձիթենիք, այգիք եւ նռնենիք անթիւք£ Եւ կայր անդ երեք էրէց, հարիւր յիսուն տուն հայի© 

եւ տուն մի ժամ ասէին£ Եւ այս քաղքին չէշմաքն եւ գռներն ուստի ջուրք բխէին, ամէն խաչ կար 

հանած© ուստի յայտ է որ քրիստոնէից շէնք էին£ 

Եւ անտի յառաջ կէս միլ մի կայր ատա մի ի մէջ ծովու, մեծ քան Ստամպօլ, որ այժմ ամայի էր© 

միայն նշմարանքն երեւէին, եւ պրճերն եւ ղուլանին£ Եւ գնացեալ ի նա տեսաք զարմանալի շինուածք 

եւ մեծամեծ եաբուք հին ժամանակաց, եւ գետնափոր մաղարայք, ներքեւն տաշած եւ կոփած, մեծ 

վէմք եւ սայլք պատերն վերեւն ու ներքեւն£ Եւ մտեալ ի նոսա՝ տեսաք [յ]ոյժ լայնանիստ եւ ընդարձակ, 

որ թէ երեք օրն շրջէաք չհասանէաք ի վերջքն© եւ ասին թէ այս էր յառաջն քաղաքն որ կոչի 

ԲՈՒԶԱՆԴԻԱ, զոր Բուզանդ թագաւորն է շինել իւր անուան վերայ© զոր թողեալ զայն [յ]այլ տեղւոջ 

շինեցին եւ անուանեցին Կոստանդնուպօլիս© եւ այժմ ամայի մնացեալ© անտի կրեն ղատրղայիւք 

փայզանք զանթիւ մէրմէրսն եւ սալս մեծամեծս հազար ամաց ի վեր ամէն եաբուից կու կրեն եւ չի 

հատնիլ, ոչ կու պակսի£ 

Եւ սակաւ մի յառաջ էր կղզի մի փոքր, ուր կայր հինգ տուն հայի£ Կացաք երկու ամիս յԷտնջուկն, 

զոր բազում մարդասիրութիւն ցուցին մեզ անդր Հայքն£ 

Եկաք անտի ՊԱԼԸՔԷՍԱՐ© որ եւ սա յոյժ բարձր լերանց վերայ շինած էր եւ յոյժ քարուտ, որ 

դալար չէրեւէր£ Եւ կացաք անդ երկու շաբաթ, զի կայր քառասուն տուն հայի եւ էրէց մի£ 

Եւ անտի եկաք [ի] մեծահռչակ քաղաքն ՄԱՆԻՍԱՅ, որ էր թախտ շահզատա[յ]ից, այս է որդոց 

թագաւորաց, զոր անդ յղեն մինչեւ սնցի եւ զարգասցի£ Եւ կայր այս քաղաքս երկու եկեղեցի Հայոց, 

փայտէ տան պէս© մինն ի վերն լերան վերայ, եւ մինն ի դաշտն© կայր եպիսկոպոս մի անունն Յակոբ 

Ֆրնօզցի, եւ երկու էրէց եւ քանի հարիւր տուն հայի© զոր սիրով ընկալան զմեզ եւ յոյժ մեծարեցին£ 

Կացաք անդ երկու ամիս եւ տասն օր, զի էր յոյժ մրգաւէտ եւ բարելի, լի եւ առատ ամենայն պտղովք£ 

Եւ անտի կէս օրն հասաք ԻԶՄԻՐ քաղաքն Նիկողայոսի£ Եւ սա էր ծովու եալու մեծ սկալայ, որ 

Ստամպօլայ, Մսրայ, Վանատիկու, Սաքըզու եւ այլոց կէմիք կու խաղային եւ բազում Ֆռանկք եւ 

Հոռոմք կային անդ£ Եւ սա եւս յոյժ պտղատու եւ մրգաշատ© իսկ սարուձորն ամէն ձիթենիք եւ 

նռնենիք£ Եւ կայր Հայոց եպիսկոպոս մի, հաբեղայ մի եւ էրէց մի, հարիւր տուն հայի եւ երկու 
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եկեղեցի© մինն ի բերթն եւ մինն ի դուրս£ Եւ ունէր սա որպէս Մանիսան՝ բերթ անառիկ ի վերայ բարձր 

լերին© բայց հաւան գէշ էր եւ ջուրն՝ չար£ Եւ կացաք անդ երեք ամիս£ 

Եւ անտի երկու օրն հասաք ի ԹԻՐԱՅ£ Եւ սա մեծ քաղաք էր, պէնտէր եւ շէն© զի ամէն օր բեռն 

կու կապվէր եւ քարվան կÿելնէր© բայց հայ տասն տուն կար© եւ էրէց չկար£ Կացաք անդ ութ օր© 

քաղաքացիքն յոյժ քաղցր էին եւ հիւրասէր, Հայք եւ Տաճիկքն£ 

Անտի ելեալ օրուկէսն հասաք ի ԿՕԶԱԼ ՀԻՍԱՐն£ Եւ ի ճանապարհին կէսն դիպաք մեծ եւ բարձր 

լերան մի© եւ ի գլուխ լերինն կայր աղբիւր մի քաղցրահամ, ցուրտ եւ սառն, որ յամառն մարդ չի կարել 

երկու կում ըմպել ի պաղութենէն£ Եւ իջեալ ի լեռնէն ի դաշտն, ուստի սկսաւ նեղել զմեզ հաւան, մինչ 

զի հիւանդացաք ամէնքս© զի սէհիլ էր երկիրն այն եւ մերձ հարաւակողմ ջուրքն վնասակարք եւ 

պտուղքն սաճի նարինճ, թուրինճ եւ լիմօն անթիւ եւ աժան, ձմեռ չի լինէր, այլ հանապազ ամառ, մինչ 

զի անասունք եւ չորքոտանիք ի տարին երկու անգամ ծնանէին© նոյնպէս ամենայն բոյսք եւ դալար եւ 

բանջարք երկու հեղ սերմանէին եւ երկու [հեղ] հնձէին© եւ այնպէս մեծ շող լինէր որ ասին թէ տարի 

մի մէջիթի վ[ե]րայի արճիճն հալել էր ի սաստիկ ջերմութենէն£ Եւ ոչ երեւի [ի] գաւառն այն այլ թռչուն, 

բայց միայն արագիլք անթիւք սփռեալք [յ]ամենայն երկիր, ի գիւղս, ի քաղաքս եւ ի տանիս£ Կայր անդ 

էրէց մի, երեսուն տուն հայ եւ փայտեա[յ] ժամատեղ մի£ 

Զոր անտի կամեցաք գնալ ծովեզերօք ի Պատմոս կղզին, ուր տեսիլ ետես եւ զաւետարանն 

գրեաց Յոհանէս© եւ անդ կայ մարմին Պրոխորոնի զըմռսեալ զըմռով ի արծաթի տապանի, որպէս 

կենդանի£ Բայց ասին թէ շատ Լէվէնդք շրջին խայիխնովք, վասն որոյ մեք երկեաք գնալ, թէպէտ մերձ 

էր մեզ երեք աւուր ճանապարհ© այլ դարձաք կրկին [յ]Իզմիր եւ անտի [ի] Ստմպօլ£ 

Եւ նստեալ ի նաւ՝ հինգ աւուր ճանապարհ քսան եւ երեք օրն չի կարցաք հասնիլ, այլ ի մէջ ծովու 

տատանէաք եւ երերեալ կայաք© ուր եւ տեսաք զանազան կղզիս եւ աւերակ շէնս£ Եւ եկեալ ի մէկ մեծ 

կղզի մի հոռմի որ ՄԻՏԻԼԻ կոչի© եւ ասին թէ ՅԿ գեղ կա[յ] ի նմա եւ հինգ քաղաք£ Եւ ի սկէլէն երեք 

տուն հայի գտաք՝ համալնի© առ նոսա հանգեաք երկու օր եւ մխիթարեցաք£ 

Ապա անտի եկաք ՊՕՂՈՍ ՀԻՍԱՐՆ, ուր երկու կողմանց շինած էր բերթ ամուր Անատօլու եւ 

Ուռումէլու© եւ էին մեծամեծ թօբեր ի նմա, որ եւ ի Ստամպօլ չկայ այնպիսի թօբ© եւ տեսաք թօբ մի 

Պալեէմազ անուն, որ բերնին չափն խուլաճ մի էր£ Եւ կայր անդ երկու երեք տուն հայ© զոր տեսեալ 

զմեզ ջերմնոտ եւ տկար, ընկալան սիրով եւ տարան ի տուն հոգ տանելով մեզ եւ դարման՝ շաբաթ մի 

ծառայելով եւ կերակրելով զմեզ£ 

Եւ առաջնորդեալ հասուցին զմեզ մինչեւ ի ԿԷԼԻՊՕԼԻ, որ եւ նա էր մեծ քաղաք եւ մեծ սկէլէ© 

ղատըրղայք եւ կէմինք ամէն անդ ժողովէին եւ սպասեն քաբիտանին, եւ անտի երթան ի վերայ 

թշնամեաց£ Այլ եւ կալիօնքն Մսրայ անդր նաւահանգիստ առնուն£ Այլ եւ զհացն, զջուրն եւ զայլ 

կերակուրն անդր պատրաստեն£ Կացաք անդ ամիս մի© զի շատ հայ կայր© հաբեղայ մի եւ էրէց© եւ ի 

տաշխանն օտայ մի ժամ կÿասէին£ Եւ մարդիքն չարաբարոյք էին£ 

Իրեք օրն անտի եկալ ի ԹԷՔԻՐՏԱՂՆ£ Եւ այս եւս փոքր սկելէ էր ի վերայ դարի քաղաքին£ Եւ 

կայր հաստատ եկեղեցի մի ի վերայ ծովու, զոր Յակոբ անուն վարդապետ մի Զէյթունցի, զոր մեծ 

ջանիւ եւ տրօք բազմօք շինել էր եւ վախջանեալ թաղեալ կայր ի նմա£ Եւ էր անդ երկուհարիւր կամ 

աւելի հայ© հինգ էրէց եւ երկու հաբեղա[յ]£ Կացաք անդ երկու ամիս£ 

Եւ անտի մտեալ ի նաւ՝ մտաք ի ՂԱՐԱՄՈՒՍԱԼ սքէլէն£ Եւ կայր անդ էրէց մի ծերունի եւ սակաւ 

հայ£ Եւ ուր եւ ինչ տեղ գնայաք, նա հայ գտանէաք, զի տարածեալ եւ սփռեալ էին ընդ երեսս երկրի 

որպէս զփոշի£ Կացաք անդ չորս օր£ 

Եւ անտի եկաք ի ՆԻԿԻԱՅ որ այժմ կոչի ՉԻՆԻԿ ԻԶՆԻԿ, զի անտի ելանեն չինիք, ֆինճանք եւ 

սուլահիք£ Եւ էր մեծ քաղաք© ապա այժմ մեծ կէսն աւերակ եւ ամայի է© եւ հաւան գէշ£ Եւ ի քաղքէն 

դուրս կային շինուածք զարմանալիք© եաբուք եւ հիմունք եւ դիքմադաշ մի որպէս [ի] Ստմպօլ© եւ 

ասին թէ յառաջն մինչեւ ի այս քաղաք էր, եւ թէ այս սեանս ներքեւն սատակեցաւ պեղծն Արիոս£ Եւ 

կայր ի քաղաքն երկու էրէց եւ ԺԵ տուն հայ© կացաք առ նոսա ԺԲ օր£ Եւ կայր հուպ քաղքին մեծ լիճ 

մի, ուր Վրթանէս հայրապետն Լուսաւորչի որդին ակօսս վարեաց եզամբք, որ մինչեւ ցայսօր երեւին 

ի վերայ ջրին տեղիք ակօսացն, որպէս յերկինս պատռուածք սահանաց ուստի տեղեաց անձրեւ£ Եւ 
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մերձ լճին հուպ քաղքին տեղին ուր ՅԺԸ սուրբ հարքն ժողովեցան£ Եւ անտի յառաջ մեծ եկեղեցի մի 

գմպէթայարկ, զոր Արիանոսքն յափշտակեալ էին երբեմն ի ուղղափառաց, որ աղօթիւք սրբոյն 

Բասիլիոսի բացաւ եւ նոքա ամօթալից եղեն© այժմ ի ձեռս Յունաց է, բայց յոյժ հին£ Իսկ Պարիսպքն 

մեծ եւ պրճերն սըխ© եւ ամէն պուրջ իբրեւ մատուռ էր նկարած պատկերօք սրբոց© եւ ամէն խուլայ 

մտեալ տեսաք զի այնպէս նախշած էր© ապա այժմ ամայի էր եղել£ Եւ ի դուռն քաղքին կոփած էր ի 

վերայ մեծամեծ վիմաց երկու բարաւորս դռան, մի կողմն զպիղծն Նեստոր, յոյժ զազիր եւ գարշելի, 

եւ միւսն զԱրիոս՝ որովայնն հերձեալ եւ աղիքն ի դուրս վազեալ, եւ Նեստորի բերանն բաց եւ լեզուն 

ի կլափ տրորեալ, որ եւ տեսողացն էր ահարկու£ Եւ զի օդն դառնաշունչ էր եւ դժնիկ, վասն այն ոչ 

միայն եկաց, [այլ] եւ բնակաց գոյն երեսաց դեղին եւ նուաղեալ որպէս մեռելոցն£ 

Եւ անտի եկաք ի գիւղ մի ԶԱՔԱՐԱՅ անուն, ուր կայր էրէց մի եւ երեսուն տուն հայ£ Եւ անտի 

եկաք ի տափարակ տեղ մի, որ մին կողմն անտառ էր եւ միւսն լեռ քարէայր£ Եւ այս լերինս վ[ե]րայ 

քարակոփ փոքրիկ վանք մի էր շինած ի վիմէն© եւ կայր անդ եպիսկոպոս մի Եզնկու Կապոսու վանից, 

եւ երկու մալազ£ Եւ հուպ վանաց իրեք նոր գեղ էր շինած, հայ սաֆի£ Կացաք անդ իրեք օր£ 

Եւ անտի եկաք ԻԶՄԻՏ£ Եւ սա մեծ սկելէ էր© եւ պէնտէր քաղաք եւ շէն£ Կայր ի նմա երկու էրէց 

եւ հարիւր ութսուն տուն հայի£ Կացաք անդ ամիս մի© եւ եկաք կրկին դարձեալ ի Ստամպօլ£ Եւ 

հանդիպեցաք ի վերայ ծովուն ատա մի, որ պիղծն Վաղէս արկեալ զսուրբն Ներսէս ի ծովն© բայց ի 

նա ոչ ելաք£ Եւ կային Հայք ի այլ կղզիս£ 

Եւ կեցաք ի Ստամպօլ իրեք ամիս£ Վարդապետն գնաց յայլ տեղ, զի իւր երկիրն եւ Մշու օվան 

Խըզլպաշն աւիրել էր, եւ զմարդիկս գերի տարել£ Վասն որոյ երկեայ գնալ յայն կողմն£ Եւ մնացեալ 

ժամանակս ինչ ի Ստամպօլ տրտում եւ լի սգով՝ սպասէի Աստուծոյ իմոյ՝ ակն ունելով 

մխիթարութեան, մինչեւ այց արասցէ ինձ Տէր եւ հասուսցէ զիս փափագանացս£ 

5. ՈՒՂԵԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ Ի Կ© ՊՈԼՍՈՅ Ի ՎԵՆԵՏԻԿ 

Ապա զմտաւ ածի եւ ասեմ© մինչ խաղաղանայ երկիրն Մշու, ես երթայց սուրբ գերեզմանն 

առաքելոց Պետրոսի եւ Պօղոսի£ Եւ մինչ այն խորհրդեան էի, ապէնիազն Աստուած, որ տայ 

ամենայնի առատապէս ըստ սրտի, զամենայն խնդիրս կատարէ, ելից եւ զիմ անարժանիս փափագն 

եւ զիղձս իմ կատարեաց£ 

Զի եկն քարվան մի մեծ Էնկուրիու զօֆով© կային ընդ նմա եւ վաճառանկանք հայ© այլ եւ 

վարդապետ մի Վանական Զաքարիայ անուն£ Եւ յետ սակաւ աւուրց ծանօթ եղեալ ընդ միմեանս՝ 

յորդորէր զիս ընդ իւր երթալ£ Եւ ի թվին ՌԿ© յունիս ամսոյ ԺԱ© կոչելով զանուն Աստուծոյ 

[յ]օգնականութիւն, բազում պատրաստութեամբ ելաք ի ճանապարհ£ 

Եւ վեց օրն հասաք ԷՏՐՆԱՅ£ Եւ Ստամպօլայ մինչեւ Էտրնայ ամէնն ֆարշ էր սալարակապ, որ 

ոտք մարդկան կամ գրաստից ոչ թանար© եւ [յ]ամէն իջեւանի բազմածախ, մեծամեծ վիմօք մէջիդնի, 

խաներ, օտանի, բաղանիք, հիւրանոցք, հիւանդանոցք£ Եւ երկու անգամ կերակուր կÿելնէ՝ փիլաֆ, 

զարտա եախնի© եւ երկու ֆօտօլայ հաց£ Թող ղպախչանին եւ գեղեցիկ սէլվի աղաչնին, չէշմանին եւ 

աննման ջրերն£ Եւ թէ հազար հոգի լինի, գան իջնուն, ուտեն, խմեն, հանգչին ինքեանք եւ գրաստքն© 

եւ երբ կամին բաղանիք մտնեն եւ ապա գնան£ Այլ եւ տեսաք ի ճանապարհին կամարակապ վիմաշէն 

կամուրջնի, քսան, քառասուն, եօթանասուն ակնէն ի վերայ լայն եւ մեծ գետոց£ Եւ էր Էտրնայ թախտ 

եւ մեծահամբաւ քաղաք, յոյժ բարելի եւ մրգաշատ, լիութիւն եւ առատութիւն ամենայն իրաց© եւ երեք 

մեծ գետ երթայր շուրջ զքաղաքաւ՝ ուրախացուցանելով զմարդիկ ըստ Դաւթայ, թէ Գնացք գետոց 

ուրախ առնեն զքաղաքն Աստուծոյ£ Եւ կայր քաղքին մէջն քարէ եկեղեցի մի Հայոց, վեց էրէց, երկու 

հաբեղայ, մին եպիսկոպոս եւ երկու, երեք հարիւր տուն հայի© բայց տեղացիք յոյժ սակաւք£ Կացաք 

անդ հինգ շաբաթ£ Եւ քաղքին բոլորն սաֆի պաղ ու պախչա, կէս աւուր ճանապարհ© այլ եւ պէնտէր, 

շէն£ Պէզիրկանի շահրիստան է, ամենեցուն գովելի£ 

Եւ ելեալ անտի վեց օրն Ուռումէլով հասաք ի ՀՈՒԼՈՒՊԱՅ մեծ քաղաքն© եւ այս քաղքիս միջով 

երթայր մեծ գետ© եւ գտաք ի գիրս թէ այն քաղաքն Աղէքսանդրու հօրն Փիլիպպոսի Մակեդոնացոյ 

շինած է© եւ այլք [ասին] թէ ո՛չ, այլ թէ միւս Ֆիլիպիայ կայ ծովու եզրն£ Եւ կայր անդ էրէց մի եւ հարիւր 

տուն հայի£ Եկեալ զմեզ մեծարեցին եւ առեալ տարան ի տունս իւրեանց© իսկ մեք ոչ կարացաք գնալ, 
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զի քարվանն կÿերթայր£ Եւ այս Հուլուպու բրինձ կÿելնէ, այլ կարմիր եւ չէ նման Մսրայ բրինձին£ 

Եւ կէս խօնախ խասապա մի եկաք, ԹԱԹԱՐ ՊԱԶԱՐԻ կÿասեն£ Եւ անտի եօթն օրն եկաք 

բազում լերամբք եւ անտառախիտ մայրիւք եւ աղբերօք ի ՍԿՈՒԲ£ Եւ կացաք անդ ԺԲ օր, զի 

ճանփան ահ կայ[ր] Լէվէտննուն եւ հարամոց£ Եւ կային անդ իրեք տուն հայի, պաշչաճիք, խիստ 

հիւրասէրք եւ երկեղածք Աստուծոյ© որ ընկալան զմեզ առ ինքեանս ի պաղչան եւ մխիթարեցին զմեզ 

կերակրովք եւ անուշ խօսիւք, մինչեւ այլ քարվան եկաւ եւ ապա ի միասին ելաք£ Իսկ կապուտ քարին՝ 

որ է կօզտաշի՝ մէտանն անդ է© եւ կին մի պառաւ ամալով կու բռնէ զայն մատէնն£ 

Եւ անտի հինգ օրն հազիւ հասաք ԵՆԿԻՊԱԶԱՐն՝ անցանելով զմեծամեծ եւ բարձր լերինս եւ 

զխորաձորս£ Եւ անդ ծործոր մի երթայր մեծ գետ մի շառաչմամբ՝ ծուռ ու մուռ, որ մէկ օրն վաթսուն 

անգամ անցաք զնա ձիովք եւ ջորով£ Եւ այնպէս նեղ եւ անծուկ էր ճանապարհի շաւիղն, որ հազիւ 

անցանէին գրաստք© վերեւն բարձր անտառախիտ քարավէմ լեառն է, եւ ներքեւն հազիւ երեւէր ջուրն© 

մեք միջովն անցաք£ 

Եւ այնպիսի բարձր լեառն մի անցանէաք, որ եւ զարեգակն չտեսանէաք© այլ մշուշ եւ պաղ քամի© 

եւ այնպէս մրսեցաք, մինչ զի ամէնքն [յ]երիվարաց իջաք© եւ բազումք հիւանդացան ի սաստիկ 

ցրտոյն, թէպէտ օգոստոսի ամիսն էաք£ Եւ այս ճանապարհս խիստ ահ եւ դող քաշեցաք, զի պօլուք 

պօլուք շրջէին հարամիք եւ զայն կողմանքն աւիրէին, եւ զքաղաքս եւ զգիւղսն այրէին, եւ այլոց 

սալղուն ձգէին, որպէս յԱնատօլուն սօխթայք£ 

Եւ այս Ենկիպազարս կÿելնէ ազգ եւ ազգ ցեղք եւ ցեղ Թուրքի կուպղայք, մեծ եւ փոքր£ Եւ երբ 

պազարի օր լինի, ամէն գեղէ, քաղքէ բերեն, դիզեն© զի ամէն ատրաֆն քիլիթչիք են© եւ եկեալ 

պէզիրկանք գնեն եւ տարեալ սփռեն ընդ աշխարհս ամենայն վաճառելով£ Եւ ընդ մէջ քաղքին մեծ 

գետ մի երթայր նման Խզըլերմախին, կարմրագոյն եւ պղտոր£ 

Եւ անտի հինգ օրն հասաք ՊՕՍՆԱ ՍԱՐԱՅըն, որ էր մեծ քաղաք եւ բարձր լերան վ[ե]րայ 

շինեալ£ Եւ սորա միջովն երթայր լայնածաւալ գետ մի, առաւելագոյն քան զայլ գետսն£ Եւ էր շէն եւ 

պէնտէր, եւ վաճառականաց տեղ© եւ Ուռումէլու պէկլէր պէկին անդ նստէր£ Զոր գտաք անդ չորս հայ 

պէզիրկան, որ զմեզ սիրով ընկալան եւ մեծարեցին ի խանն մխիթարելով զմեզ© որոց Տէրն 

վարձահատոյց լիցի£ Եղաք անդ երկու օր£ Եւ էին մարդիք երկրին մեծ եւ երկայն ազնաւուրք, ուժեղ 

եւ զօրեղք, երկայն եւ յաղթանդամք© բնաւ չի գիտեն Տաճկի լեզու, բայց միայն Պուլղարի£ Եւ ասին թէ 

Ուռումէլին ութսուն հազար գեղ կայ Պուլղարի՝ զատ ի քաղաքաց© եւ են հոռմի դաւանութեամբ© եւ 

նոցա եպիսկոպոսն արհի նստի Ատրանայ£ Եւ թէ վասն է՞ր տաճկացեալ են գաւառօք© ասին թէ եկեալ 

էր առ նոսա խարաճչի մի ժամանակ մի եւ վասն չքաւորութեան ուրացան զհաւատն, թէ չի տան 

խարաճ£ Իսկ խարաճչիքն ժողովեալ գնացին ի Ղաբին եւ հասկացուցին խօնթքարին, թէ Պօսնացիք 

ոչ վասն Աստուծոյ, այլ վասն խարճին տաճկացան£ Վասն որոյ թագաւորն հրամեց թէ Թող տան, 

թէպէտ տաճիկ եղան, բայց ի հաճիցն որ Մեքան են գնացել£ Նոքա տեսին որ [համ ի] հաւատոց 

զրկեցան, համ խարաճ կու տան© սկսան Մէգան գնալ վասն խարճին£ Ամէնքն հաճի են© սակաւ կա[յ] 

ի մէջ նոցա խարաճ տվող© զսոսա կոչեն Ուռումելու քազի£ Այլ եւ կայ Պօսնայու բոլորն շատ վանքեր 

Պօլղարի£ Եւ հինգ միլ՝ վանք մի կայր մեծ եւ անվանի եւ փառաւոր© եւ ասին թէ երեքհարիւր գեղ թէմ 

ունի, ի վերայ բարձր լերին© եւ մտեալ ի ներս շրջեցաք եւ զԱստուած օրհնեցաք£ Եւ հուպ վանաց 

ջերմուկն մեծ կայր, որ ԺԳ ջաղացք կու բանեցնէր, զատ եւ որիշ միմիանց© եւ այլում տեղ[ւ]ոջ ալ՝ 

մերձ Հուլուպոյ՝ տեսաք թագաւորաց շինած մեծամեծ հաւուզնի եւ հուճուրանի վիմաշէն, նման 

Պուրսայու խաբլուճայից£ Եւ Պօսնու մարդն ամէն պուլղարնակ կու զրուցեն© եւ թէ երդվին այլ ինչ չի 

գիտեն տաճկերէն բայց միայն զանունն Մահմատի© զի ասեն «Թաքօմի պօկայ, ի վիրա Մէհմէտսքայ», 

այս է «Ան աստուածն եւ հաւատն Մահմատի»© եւ այլն£ 

Անտի եկաք երկու օր ու կէսն ի ՔԻԼԻՍ քաղաք, ի սինօրն Ֆռանկաց, որ այս կողմն Տաճկաց է 

եւ միւսն Ֆռանկաց© եւ միջովն անցանէր գետ մի£ Բայց ի ճանապարհին շատ վիշտ եւ նեղութիւն 

կրեցաք եւ ազգի ազգի տառապանք© այլ եւ ահ եւ դողում ի հարամկաց եւ յաւազակաց© եւ այնպէս 

դժուար էր, որ հինգ հարիւր, վեցհարիւր հոգի չիշխէր երթալ£ 

Եւ ելաք ի բարձր լեառ մի, որ խիստ բարձր եւ սիրվի էր© որ ոչ ձի եւ ոչ այլ գրաստ կարէր ելանել, 
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այլ միայն ջորի© զուտր քար ու ապառաժ է եւ ոտնատեղ չկայ, այլ փայտէ աստիճանք է շինած եւ 

սանդուխք, ուստի ջորով հազիւ եւ մուտարով ելանեն£ Եւ այս Քիլիսու ատրաֆն հող բնաւ չտեսաք, 

այլ սաֆի քար, արտերն եւ էգինին պիլա զուտր քարեր են մանտր£ Ապա սքանչելագործին Աստուծոյ 

հազար բերան փառք, որ այնպիսի քարսն առանց հողոյ բոյսք եւ տունկք եւ այգիք լինին, որպէս եւ 

յԵրուսաղէմն© զի եւ յԵրուսաղէմ այսպէս անջրդի է եւ քարուտ£ 

Եւ իբրեւ անցաք յայնկոյս գետոյն եւ եկաք ի ՍԲԻԼԻԹ բերթն, ընդ առաջ եկին մեզ զինվորք© եւ 

մեք խնդացաք թէ զմեզ պատիւ տանին£ Իսկ նոքա զմեզ տարան ի խան մի, որ կոչեն «Նազարեթ»© եւ 

փակեալ զդրունս ի վերայ մեր՝ գնացին£ Իսկ մեք զի զլեզուս նոցա ոչ գիտէաք եւ ոչ զելս իրացն, 

մնացաք անդ անմխիթար ի սուգ© եւ լայաք զօրն ի բուն£ Եւ երիկունն հայեցեալ ընդ պատուհանն՝ 

տեսաք զբազում վաճառականս այլ եւ այլ քաղաքաց՝ Ստամպօլու, Անկուրու, Էտրնու, Ջուղու, եւ այլ 

գաւառաց, քրիստոնեայք եւ անհաւատք© եւ խօսեցեալ ընդ միմեանս՝ հարցաք թէ վասն է՞ր այսպէս 

արգելին£ Եւ ասին թէ այսպիսի սահմանք է նոցա, որ թէ թագաւորն ալ գայ Թուրքաց՝ պիտոր 

նազարէթ քաշէ£ Զոր մեք լուեալ տրտմութիւն մեծ եւ հոգք անհնարինք կալան զմեզ© մինչ զի 

խռովեցան ոսկերք եւ ցամաքեցան լեզուք մեր, եւ տառապէաք որպէս ի բանտի եւ ի կապանս© զի ոչ 

ոք երեւէր մեզ եւ ոչ մեք ումեք© զի [ի] միմեանց խորշէաք£ Եւ երկրորդ օրն բերին մեզ կվարտիանտի, 

որ է նազր, եւ ասին թէ սա զամենայն ինչ զոր կամիք՝ կատարէ եւ գնէ£ Բայց մեք զլեզուս նոցա ոչ 

գիտէաք եւ ոչ նա զմերն, այլ ձեռօք եւ իշմարով հասկցնէաք, որպէս համր£ Եւ թէ կերակուր կամ եմիշ 

ուզէաք, ընդ պատուհանն տային մեզ© եւ մեք զդրամն ընկենուաք£ Եւ ես տեսեալ զայս ամենայն 

աղէտս տարակուսանաց եւ անցից զոր եկին ի գլուխս մեր եւ հառաչմամբ ասի զողբս զայս© 

Տէրն ազատէ ըզմեզ աստի 

Այս նազարէթ ղարիպ երկրի© 

Ղաֆիլ անկաք մեք այս տեղի, 

Փորձանք եկաւ խիստ մեր գլխի£ 

Այս նազարէթս որ է զընտան, 

Անմեղ մարդկանց արգելարան, 

Չէ ի գրոց, ոչ Տեառն հրաման, 

Այլ յախմարաց եդեալ սահման£ 

Այս նազարէթս իժ ու գազան, 

ոչ հաց ունի ոչ ջուր յինքեան© 

Ունի անլեզու կվարտիան, 

Մեծ մեծ մըժեհ եւ շատ լվան£ 

Այս նազարէթս դժոխոց նման, 

Հալէ մաշէ զոսկերս մարդկան, 

Աստուած առնէ մեզի տարման, 

Մէկ մի ելնեմք սորա դրան£ 

Կարօտեցաք տեսոյ մարդկան, 

Եւ կերակրոցըն զանազան© 

Եւ թէ կոչես զոք քեզ ի բան, 

Խորշին ի քէն եւ հեռանան£ 

Մեծ սուգի կամք եւ տրտմութեան, 

Տէրն փրկէ ի փորձութեան© 

Այս անողորմ մարդիքս որ կան, 

Քառսուն օր մեզ պահել տըվան£ 

Աւա՜ղ թէ ոք ի աստ գայցէ, 
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Եւ շատ դրամ հետ իւր չբերէ, 

Յայնժամ նա հալըն տեսցէ, 

Որ ոչ մահու, ոչ կենաց է£ 

Աստուած առնէ մեզի տէրման, 

Հանէ զմեզ սորա դըրան, 

Երթանք տեսնունք ըզՖռանկիստան, 

Պօղոս Պետրոսի գերեզման£ 

Եւ ամէն շաբաթ գային եւ զմեր հագուստն եւ փարթալն եւ ղումաշն քրքրէին, թափէին եւ սփռէին 

ի պարանս© եւ այնպէս կախ մնային մինչ իրիկուն, եւ սակաւ մի մխիթարէաք հետ Հայոց զրուցով 

հառեւանց£ Եւ ասէին մեզ թէ ազգ եւ ազգ է նազարէթն© ով մոմ ունի, սէկ, սախդիան եւ այլ այսպիսի 

որ թո՜ւյ չունենայ, քսան եւ հինգ օր կու պահէ© եւ թէ քէպայ կամ կաշի, սօֆ, թույ ալաթ լինի, քառսուն 

օր պիտի պահէ, եւ թէ զա՛տ չունենայ, քսան օր£ Եւ մեք զի դատարկ էաք© բայց վարդապետն ունէր 

քանի մն թօբ սօֆ արմաղանցու, վասն այն արգելեցին զմեզ քառսուն օր£ Ո՜հ, ո՜հ, ո՜հ, վա՜յ զիս£ Բայց 

վարդապետն տրտնջէր եւ յոյժ նեղէր, ճճկոհէր եւ անգոսնէր զնոսա© բարկանար, սրտմտէր եւ յոգոց 

հանէր, ասելով թէ ազատ գոլով եւ անձնիշխան՝ եկաք մտաք իւրովի կամաւ ի նեղ զընտան£ 

Եւ իբրեւ կատարեցան աւուրքն սըգոյ քառսուն օր, հանին զմեզ ի դուրս£ Մտեալ ի քաղաքն 

տեսաք փառաւոր եկեղեցիս եւ բարձր զանկակատունս վիմաշէն, այլ եւ մեծամեծ զանկակս, որ ի 

հնչելն զուարճանային հոգիք ի քաղցր եւ համեղ ձայնէն© եւ խաչեր մեծամեծ ի վերայ եկեղեցեաց եւ 

զանկակատնից՝ ոսկէջրած£ Եւ անդ այլ ոչ երեւէր տաճիկ կամ հրաման Թուրքաց, այլ բովանդակ 

քրիստոնէութիւն էր£ Զայս ամենայն տեսեալ ուրախացաք եւ բերկրեալ ցնծացաք հոգ[ւ]ով եւ 

մարմնով, մինչ զի մոռացաք զամենայն նեղութիւն եւ զտանջանս, եւ զդժուարութիւն ճանապարհին, 

այլ եւ նազարէթին© զոր այսուհետեւ բարձաւ իշխանութիւն եւ զօրութիւն Տաճկաց եւ թագաւորեաց 

Քրիստոս քրիստոնէիւք£ Եւ քաղաքս էր սքէլէ եւ ծովահայեաց© եւ շուրջ զնովաւ էին այգիք եւ թզենիք£ 

Եւ կացաք անդ մինչեւ եկին ղատրղայք Վէնէտիկու զի եւ ի վերայ ծովուն այն կային հարամիք© 

եւ իրեք օրն հասաք յատա մի ԶԱՏՐԱՅ անուն© եւ մտեալ յինքն տեսաք պայծառ եկեղեցիս, վանորայս 

եւ եպիսկոպոսարանս՝ գեղեցիկ վիմօք եւ աշտարակօք շինեալ© այլ եւ զանառիկ բերթն եւ զպարիսպ 

քաղաքին, որ էր թիկնապահ£ 

Եւ անտի ելեալ բազում քաղաքաւ եւ դղեկօք, բերթունօք եւ վանորայիւք ի վայելուչ տեղիս© զորս 

ոչ գրեցի մի ըստ միոջէ£ 

6. ՎԵՆԵՏԻԿ 

Ապա հասաք ի գեղեցիկ նաւահանգիստն ի մեծահամբաւ եւ ի հռչակաւոր, զարմանալի քաղաքն 

եւ աստուածաշէն կղզին մեծն Վէնէտիկ£ Եւ երկու աւուր ճանապարհէ ծովով կÿերեւէր Սա Մարքոին 

զանկակատուն եւ եկեղեցիքն, որպէս զՊղնձէ քաղաքն£ 

Եւ կացաք անդ երկու ամիս ու կէս© զի կայր Հայոց քարէ հաստատ եկեղեցի մի՝ հոգէտներով, 

խցերով, այլ եւ դարպասնի, սեղանատեղք եւ օթեւանք հիւրոց£ Եւ կայր անդ էրէց մի եւ երկու 

հաբեղայ£ Այլ եւ տեսաք չորս եպիսկոպոս աղթարմայ© մին Եայճի Յովանէս© մին Մարտիրոս, մին 

Ղազար Արճիշեցի© մին Պետրոս Կառկռցի© քանի ալ Սպանիայ ասին կայ© ամէնքն դարձուած£ Եւ 

կայր տասն տուն հայ© այլքն աղթարմայ£ Բայց պէզիրկան շատ կայր£ 

Եւ էր այս քաղաքս յոյժ զարմանալի եւ ամենայն մարդկան սքանչելի© զի ոչ կղզի է եւ ոչ ծով կամ 

ցամաք, այլ ի մէջ ծովու որպէս արձանն Հերակլեա[յ], շինեալ բազմածախ եւ մեծամեծ ամուր հիմամբ© 

զոր այնպիսի շինուածք եւ եաբուք չէ տեսեալ մարդ© եւ զատ ի Աստուծոյ ոչ ոք կարէ շինել£ Եւ ջրին 

մէջն մարդապօյ անտաշ քարով եւ վիմունք հիմնարկած© եւ փողոցքնին ամէն ջուր է£ 

ՍԱՆ ՄԱՐՔՕ 

Եւ նախ գնացաք ի Սա[ն] Մարքօն, որ է Մարկոս աւետարանիչն© եւ է աւագ եւ մեծ եկեղեցի£ Եւ 

կայր վերեւն գմպէթին առջեւն իրեք պղնձէ սիւն, որ ի հանդիսի աւուրս անդր խաչալամ կանգնեցնեն© 

եւ ի վերն սպետրէ չորս ձի ամեհի£ Եւ Սա Մարքոյին դռան բարաւորքն եւ վերեւն եւ դուռն ամէն 



16 

 

պղինձ է© եւ այնպէս արվեստ, փորուածք եւ քանդակք է սահմանած, որ ղալամով չեն կարել այլ տեղ 

գրել կամ նկարել© եւ քանի մարդ որ հայէր՝ չէր յագիլ ի գեղեցկութենէն£ Եւ այն ձիանքն թափած զինչ 

ոսկի կու փայլէին, զոր հային ի վերայ միմիանց որպէս կենդանիք£ Եւ այլ ի վեր շուրջ ղուպայիցն 

կոփած էր եւ քանդ[ակ]ած ի սպիտակ մէրմէրէ զերկոտասան առաքեալսն եւ չորս աւետարանիչս եւ 

այլ սքանչելի իրս£ 

Եւ ի ներս մտեալ տեսաք զարմանալի շինուածս եւ կամարս£ Եւ բուն չորս կողմ եկեղեցուն զուտր 

ոսկ[ւ]ով եւ լաճվարթով փուսուսի զամենայն տնօրինականքն Քրիստոսի եւ սրբոց՝ զանազան դեղօք£ 

Եւ յաւագ խորանին առջեւն երթեալ երկրպագեցաք Աստուծոյ եւ սուրբ Աւետարանչի© մեղաց 

թողութիւն խնդրեցաք մեզ եւ մեր ննջեցելոց£ Եւ մատեաք յառաջ, ուր էր մարմինն Մարկոսի ի 

մատուռ մի, որ էր ի սպիտակ եւ ազնիւ մէրմէրէ եւ անգիւտ© խուպայ էր շինած ի վերայ իրեք սեան, 

զի ասեն թէ ոսկոյ պարապար է© եւ ի գիշերի լոյս տան առաւել քան զեանարտաշն£ Եւ ղուպպին 

վերեւն հանած էր սաֆի ոսկ[ւ]ով զսուրբն Մարկոս, որ տեսողքն պշուցեալ հայէին եւ բերանաբաց 

լինէին£ Նաեւ գետինն ամէն փուսուսքէրի էր£ Եւ զինչ աշխարհս եղել գնացել, անդր տեսանես© այլ եւ 

որչափ կենդանի կայ աշխարհս, թէ գազան, անասուն, թռչուն, անդ գտանես£ Իսկ խէտումէտ 

մէրմէռնուն աչքն մարդուն խամաշմիշ կու լինէր եւ չի խմիշէր մարդ կոխել զայնպիսի բազմահնար 

արվեստն իմաստնոց, զոր այժմ ոչ ոք կարէ առնել զայն£ 

Եւ ասին թէ Սա Մարքոյին խազնին հէսէբ եւ համար չկայ© զի անթիւ է գանձն եւ խազինան նորա© 

եւ ամէն քաղաքն նորա դրամովն կու շրջին£ Եւ կայր աւագ խորանին առջեւ իրեք լալ մեծ 

հաւկթաչափ© եւ մէկն ասին թէ հարիւր հազար կռօշ կÿաժէ£ Եւ կայր շամ չրախ մի, որ է լուսատու ակն© 

ասին թէ Կոստանդիանոս թագաւորին խազնէն ելել է, գին չունի, ոչ խըյմէթ© իրեք տարպա հարիւր 

հազար ոսկի կարմիր կÿաժէ եւ այլ աւելի, զի ճրագի պէս լոյս կու տայ£ Եւ այլ տեսաք տասն մարգարիտ 

կախ՝ աղաւնոյ հաւկթի չափ© թող եաղութիքն, գունզգուն ալմասնին, զմրուխտնին եւ այլ ճուհարնին, 

անգին ÿւ աննման£ Այլ եւ տեսաք քէրկէրտանի կօտօշ ճշմարիտ եւ ստոյգ, որ խազինայ մի կÿաժէ£ 

Զայսպիսի անգիւտ եւ անգին ճօհարնին հանդիսի օրեր դուրս կու հանեն© այլ օրն կու պահեն£ Իսկ 

զոսկեղէն եւ զարծաթեղէն անօթսն ո՞վ կարէ թուել£ Եւ կայր Ստամպօլցի ճօհարտար մի ի հօն© նա 

զարմացեալ ասաց, թէ Ամէն ճուհար վէլիաթ մի կÿաժէ£ Եւ մեք զայս ամենայն տեսեալ գոհացողական 

փառս մատուցաք Աստուծոյ, որ այտպէս փառք եւ մեծութիւն եւ պերճ ճոխութիւն է տվել 

քրիստոնէից եւ իշխանութիւն£ Իսկ մեք վշտալի կենօք յայսմ ամենայնէ զրկեալ եւ գերի եղեալ 

այլազգաց եւ Տաճկաց վասն մեղաց մերոց£ 

ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ 

Եւ այլ օր ելաք ի Զանկակատունն, որ էր երեքհարիւր աստիճան բարձր մինչ ի զանկակն© եւ 

անտի մինչ ի վերին ղուպան ուր խաչն է՝ հարիւր աստիճան£ Եւ ի գլուխն գագաթան շինած է 

թէսնիֆով թափած սպէտրէ հրեշտակ մի մեծ մարդապօյ մի, որ ներքուստ վարէն իբրեւ զթռչուն 

կÿէրեւէր© ունէր մին ձեռն սուր եւ միւսովն մատամբ ցուցանէր, զի այս հրեշտակս խուլավուզ էր 

նաւորդաց եւ ամենայնի© զի այնպէս իմաստութեամբ տլիսմ էր զուգած, որ քամին ուստի կÿելնէ՝ այն 

կողմն մատամբ ցուցանէ£ 

ԹԱԳԱՒՈՐՆ ՍԱՐԱՅՆ 

Այլ եւ կայր Սա Մարքոյին առջեւն մեծ մօյտան© եւ ներքեւն ծով© եւ ձախ դիհն թագաւորին 

սարայըն է՝ յոյժ զարմանաշէն, յոքնաբեղուն եւ բազմայարկ© եւ իւր նստած տունն զուտր ոսկ[ւ]ով 

ծեփած է, վարախով եւ լաճվարթով© ազնիւ արվեստ եւ բան անցուցած, եւ նախաշ© այլ եւ մէրմէռէ 

շինած ազգի ազգի կենդանիք, գազանք եւ անասունք£ Եւ սարային դուռն շէմն վերն եւ բարաւորքն 

խիստ աննման եւ զարմանալի© ոչ գրով, ոչ լեզուաւ մարդ չի կարէ պատմել£ Եւ ի վերայ դռան սպիտակ 

մէրմէռէ իբրեւ զկենդանի զուգած էր կոյս մի գեղեցիկ, որ ունէր թագ ի գլուխն ընդելուզեալ 

մարգարտով եւ ակամբք մեծագնով© եւ ունէր յաջ ձեռն սուր երկսայրի մերկ© եւ ի ձախն կշիռք© եւ էր 

գրեալ թէ թագն թագաւորութիւնս նշանակէ եւ կոյսն՝ զկուսութիւն քաղաքիս նշանակէ, որ ի սկզբանէ 

մինչեւ ցայսօր ոչ անկաւ ընդ ձեռամբք ումեք եւ ոչ տիրեաց ոք սմա եւ ոչ ծառայեաց այլում եւ ոչ ոք ի 

թշնամեաց տիրեաց կամ գերեաց© այլ մնաց անյաղթ եւ անխախտ որպէս զկոյս աղջիկ£ Իսկ կշիռն 
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զարդարութիւն նշանակէ, որպէս եւ ի գիրս ամենայն ուրեք զարդար դատաստանն ցուցանէ£ Իսկ 

սուրն մերկ զբարկութիւնն Աստուծոյ ըստ Պօղոսի© Զի թէ զրկէք զմիմիանս եւ անիրաւիք եւ չլինիք 

որպէս զմէտս կշռոց, նա սուրս այս մաշեսցէ զձեզ£ Վասն որոյ տեսեալ զահագին սուրս պատրաստ 

կացիք£ 

Եւ կայր հանդէպ սարային տառապխանա մի ամուր որպէս բերթ, զարմանաշէն, որ չկայ 

[յ]արարածս նման նմա£ Եւ դռան երկու կողմն դրսէ շինած էր երկու մեծ եւ անճոռնի ծովային մարդիք 

ի մարմարէ, մերկ եւ խայտառակ© եւ ունէր մինն ի ձեռն հաստ բիր մի եւ միւսն մեծ քար© եւ թէ ոք 

կամէր ի ներսն մտանել՝ կարծէր թէ կամին հարկանել£ Եւ տառապխանին վերեւն զուգած էր 

մարմարէ զշինօղ վարդապետն ու զիւր բանվոր[ն]ին© եւ ամէնին ձեռն հանգանակ բան մի, զոր ոչ 

կարեմ գրել մի ըստ միոջէ£ 

Եւ մերձ ծովուն ի մօյտանն կայր երկու մեծ սիւն մերմէրէ© մէկին վ[ե]րայ սուրբն Գեւորգ ձիով եւ 

գեղարդով© եւ վիշապն թափած ու պղնձէ© եւ միւս սեանն վ[ե]րայ ահագնատեսիլ վիշապ մի£ Եւ Սա 

Մարքոյին յանկիւն մի, ուր մարդիք միզեն, կազմած էր կուտն, եւ ֆռանկ մի խոզ դնէր ի շալակն© իսկ 

փախչելն սարըղն ծռել էր եւ քէլ գլուխն բացվել, բորբոսն կÿերեւէր© եկել խոզն քիթն, զականջն կրծել 

էր© եւ ամէնք գային ի վերայ գլուխն միզէին£ 

ՍԱՀԱԹԱՏՈՒՆ 

Եւ յաջակողմն կայր Սահաթատուն մի, բարձր քան զաշտարակ£ Եւ աղաչեցաք որ հանին զմեզ ի 

վեր© եւ ելեալ ներքի խուպպան՝ տեսաք յոլով տօլապնի, եւ անիւք երկաթի, որ շուրջ ածէին զսահաթն© 

եւ դրսեւանց շինած էր որպէս բոլորակ մի, որպէս եւ այլ տեղաց սահաթսն© եւ կայր երկաթէ ձեռք մի 

ի ճոթն, որ այն ծրին գրերն կու ցուցանէր մատամբ, թէ քանի սահաթ է© եւ միւս ծայրն լուսին£ Եւ 

միջին տապաղան այլ հնար արվեստից դէսնիֆ ածէր© նման լուսնի սաֆի կապուտ լաճվարդով, եւ թէ 

երկինքն լուսինն հնանար, այն կապուտ բոլորակին միջի թօփն որ կէսն կապուտ կէսն դեղին այնպէս 

երեւէր թէ նոր եւ նա նոր© եւ այնու ճանաչէին ամենեքեան հինն եւ զնորն£ Եւ այլ վերն առիւծ մի 

ահագին եւ զարհուրելի, որ է սուրբն Մարկոս ըստ տեսլեան Եզեկիէլի մարգարէի եւ այլոցն, որ ասէ 

թէ Տեսի եւ ահա չորք կենդանիք© դէմք միոյն արծւոյ, որ է Յոհանէս աւետարանիչ© դէմք երկրորդին 

Եզն որ է Ղուկաս, դէմք երրորդին մարդ, որ է Մատթէոս եւ դէմք չորրորդին առիւծն՝ որ է Մարկոս, 

վասն այն [յ]ամենայն տեղիս եւ ի դրունս քաղաքին, նաեւ նաւուց էլքանին զնա նկարեալ էր© զի այս 

գաւառս ամէն Մարկոս աւետարանչի վիճակն է£ Եւ ունէր առիւծս այս ի գիրկս աւետարան եւ այնպէս 

խոժոռեալ հայէր ի մարդիկ որպէս կենդանի© եւ տէր քաղաքին՝ տուքա՝ չոգած առջեւն խոնարհ իբր 

թէ համար եւ հաշիւ կու տար գանձուց եկեղեցուն, թէ չեմ վատներ, չեմ կորուսեր կամ ի մարմնաւոր 

պէտս իմ չեմ ծախել, եւ դրամի մի չեմ ագահել© եւ տեսողացն այնպէս թուէր, թէ կամի պատառել զնա£ 

Եւ այլ ի վեր ելեալ տեսաք փայտէ շինեալ զիրեք թագաւորսն© եւ ոսկի վարախով ծեփած© եւ 

այնպէս թէսնիֆ էր արած որ երբ զմարդ տեսնուին՝ զգտակսն ի վար կÿառնուին© եւ մեք զայն տեսեալ՝ 

ներքուստ փառաւորեցաք զԱստուած, զտվիչն իմաստութեան մարդկան£ 

Զոր ի հանդիսի աւուրս ի դուրս ելանեն© զի կայր երկու կողմանց երկու դուռն© եւ դռանց մէջն 

մեծ մօյտան, լաճվարդով [յ]օրինած եւ աստեղօք զարդարած՝ նման երկնային կապուտակին© եւ այն 

կապուտի մէջն սպիտակ մարմէրէ քանդ[ակ]ած յոյժ գեղեցիկ՝ զԱստուածածինն, ունելով զմիածին 

իւր ի գիրկն© եւ կայր գլուխն վերեւն որիշ եւ զատ մեծ աստղ մի պայծառ քան զայլս£ Եւ յորժամ զատիկ 

լինի կամ ծնունդ, այլ հանդիսի օր, այն աստղն թռչի ի դուրս եւ փոքր զանկակ մի հարկանի եւ 

[յ]ինքեանց բացվին դրունքն եւ ժողովի բազում անբոխ ի տեսն£ Եւ ելանէ յաջ դրանէն նախ Գաբրիէլ 

հրեշտակապետն ունելով փող ի ձեռն© եւ զկնի Մելքոն թագաւորն եւ ապա այլքն մի զհետ միոյ պար 

առեալ© եւ անցանելն առաջի Տիրամօրն՝ խոնարհին եւ զթագս ի վար առնուն եւ ընծայս ի ձեռ ունելով, 

իբր թէ մատուցանեն նորածին մանկանն որպէս կենդանիք© եւ ապա մտանեն ընդ միւս դուռն ի ներս© 

եւ դռունքն փակին£ 

Եւ անտի ելաք ի գլուխն ուր սահաթն էր© տեսաք զանկակ մի մեծ եւ երկու կողմանց երկու սեւ 

եթովպացի արապ, մեծ եւ զօրաւորք, մերկ եւ ամօթոյքն երեւէին ակներեւ ամենայնի, ունելով երկու 

ձեռս մեծամեծ կռանս© եւ յորժամ սահաթի ժամն լինէր՝ հարկանէին կռանով զզանկակն, որպէս 
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կենդանիք© մին՝ մին դիհաց եւ միւսն՝ միւս£ Զոր եւ զայս ամենայն տեսեալ օրհնեցաք զհրաշագործն 

Աստուած, որ այսպիսի է տվել որդոց մարդկան© որպէս եւ ինքն իսկ վկայէ իւր ամենասուրբ բերանով, 

թէ Իմաստնագոյն [են] որդիք աշխարհիս այսորիկ քան որդիս լուսոյ [յ]ազգս իւրեանց© փառք 

Աստուծոյ© ամէն£ 

Անտի դարձաք ի տուն£ 

ՎԱՆՈՐԱՅՔ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՔ 

Եւ այլ աւուր ելեալ շրջեցաք ի մէջ քաղաքին եւ տեսաք զարմանաշէն տներ ի մէջ խորս ծովու՝ 

յոյժ բարձր, չորս, հինգ, վեց տապաղայ եւ կամարակապ բարձրաբերձ© նոյնպէս կամուրջս անտես եւ 

անհնարին գործ տեսողացն£ 

Այլ եւ տեսաք վանք մի գեղեցիկ եւ խիստ վայելուչ գմպէթաշէն կամարակապ© այլ եւ բազում 

վանորայք հաբեղայից եւ կուսանաց եւ մեծամեծ եկեղեցիք զուտր մարմարիոնեայ, ամէնն փառաւոր 

մի քան զմի վայելուչ© զի աչք հազար պիտի տեսողացն£ 

Եւ ասին թէ վանք մի կայ մեծ, որ հինգ հարիւր կոյս աղջիկ կա[յ] ի նմա© եւ այն վանքն ընկենուն 

տղաք պոռնիկ կանայքն£ Զի այսպիսի սահման կայ յաշխարհն Ֆռանկաց© ամէն քաղաք կայ եկեղեցի 

մի ապաստանից, որպէս ի հինն ութ© զի թէ ոք մարդ սպանանէ կամ այլ ինչ եօթն մահացու մեղք գործէ 

եւ փախչի յեկեղեցինն այն ազատի եւ այլ ոչ ոք իշխէ զնա հանել անտի, եւ եթէ եւ թագաւորն գայցէ£ 

Եւ վանք մի այլ կայ կուսից© որ ինչ բոզ կամ այրի կամ կոյս յղասցի, նա գիշերով բերեն եւ այն 

վանքն ձգեն© զի կայ պատուհան մի եւ վերեւն զանկակ մի© անդ դնեն զտղայն եւ զարնեն զանկակն© 

իսկոյն իմանան եւ գան առնուն տանին զբիճն փութով եւ սնուցանեն կաթամբք այծից եւ ոչխարացն, 

մինչեւ զարգասցի եւ ի չափ հասակի հասցէ£ Ապա մայրապետն կոչէ զամենայն  կուսանս© կոչէ եւ 

զտղայն ի պոռնկութենէ ծնեալ առաջի իւր, թէ արու լինի եւ թէ էգ© եւ ասէ ցնոսա© Որդեակք իմ եւ 

դստերք, գիտէք զի մեք չեմք ձեր մայրք, այլ դուք այսպիսի ծնունդք էք£ Եւ զամենայն  մի ըստ միոջէ 

ծանուցանէ նոցա© ապա քարոզէ նոցա զօրէնս եւ զպատվիրանս Աստուծոյ© այլ եւ ցուցանէ նոցա 

զճանապարհն Աստուծոյ եւ զաշխարհիս՝ զհոգեւորն եւ զմարմնաւոր£ եւԶի աշխարհն ֆռանկի կոյս 

աղջկունք եւ կանայք բուն վարդապետք են© եւ չկայ մարդ մի որ կարդալ չգիտնայ© նաեւ համալնին, 

կէմիճիքն, խաթըրճիք եւ հովիւքն եւս£ եւԴառնա[յ] եւ ասէ դարձեալ© 

Ով որդեակք, մինչեւ ցայս տխմար եւ տգէտ էիք© եւ արդ իմաստուն եւ կատարեալ էք© որ գիտէք 

զչարն եւ զբարին© զի մեք վասն Աստուծոյ սիրուն պահեցաք զձեզ եւ սնուցաք եւ որպէս մայր 

զամենայն չարչարանս ձեր յանձն առաք© այլ եւ զսուրբ գիրս ուսուցաք ձեզ£ Այդ այժմիկ ասացէք մեզ 

զի՞նչ է կամք ձեր© կամի՞ք աստ մնալ եւ ծառայել Աստուծոյ մինչեւ ի մահ, թէ աշխարհս մտանէք եւ 

ամուսնանայք£ Իսկ որք լցեալ են սուրբ հոգ[ւ]ով՝ ասեն© Սուրբ մայր եւ հոգեւոր ծնօղ մեր, ոչ կամիմք 

ելանել աստի ի սուտ եւ յանցաւոր յախտալի աշխարհս£ Ասէ մայր© Տեսէք եւ զգոյշ լերուք, զի 

Աստուծոյ ծառայելն դժուարին է որպէս եւ տեսանէքդ£ Եւ նոքա ասեն© Մեք կամաւ եւ յօժարութեամբ 

յանձն առնումք զամենայն նեղութիւնս եւ զչարչարանս յուսալով յողորմութիւնն Աստուծոյ եւ [ի] ձեր 

սուրբ աղօթքն թէ զմեզ անարժանս ընդունիցիք ի սուրբ վանս ձեր£ Եւ մայրն տեսեալ զջերմեռանդ 

սէրն եւ զյօժարութիւնն կամաց եւ զփափագ սրտից նոցա, յետ բազում խրատից եւ 

վարդապետութեան կտրէ զմազն եւ զգեցուցանէ սքեմ£ Թէ էգ է, մնայ առ նոսա մինչեւ ի մահ 

ծառայելով Աստուծոյ© իսկ գարուսն առաքեն հաբեղայից վանս© երթեալ անդ եւ անչափ ճգնին եւ 

կրթին ի վարս եւ ի կրօնս մինչեւ լինին հաբեղայ առաքինի£ Եւ որք ոչ կամին մնալ ի վանսն՝ ասեն թէ 

Սուրբ մայր, մեք ոչ կարեմք ժուժել վանացս© տուք մեզ հրաման ելանել աստի£ Իսկ նոքա տրօք եւ 

պարգեւօք հանեն ի դուրս եւ ամուսնացուցանեն կամ յայլ արվեստս տան£ Եւ այսպիսի բարի եւ 

շահավէտ խրատովն ապրեցուցանեն զբազում հոգիս անմեղ տղայոցն© եւ լինին պատճառ բազում 

բարեաց, զոր յայլ աշխարհ վասն ահի եւ ամօթոյ ոչ թողուն ծնօղք յառաջ գալ անմեղ տղայոց, այլ 

դեղօք եւ պէսպէս չարիւք սպանանեն զծնեալս կամ չտան ծնանիլ£ 

ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԻՆՉ ՊԱՅՄԱՆՔ ՔԱՂԱՔԻՆ 

Պատմեմ ձեզ եւ այլ սքանչելիս վասն քաղաքին Վէնէտիկու, որ յոյժ հիացումն տա[յ] լսողաց© բայց 

աղաչեմ զընթերցողսդ՝ չձանձրանալ£ Եւ թէ որպէս հրաշիւք հիմնացեալ եւ կառուցեալ է մեծամեծ 
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վիմօք եւ լեռնանման քարօք ի վերայ ծովու© որպէս կամուրջք ի վերայ գետոց, եկեղեցիք, տներն եւ 

ամէն եաբուքն ծովու մէջ է© եւ բոլորն ջուր, նա եւ փողոցնին ջուր է© եւ թէ կամիս ուրեք կամ առ 

դրացիս գնալ, փէրէմով պիտիս երթալ£ Այլ եւ այս սքանչացնէ զտեսողս, զի ծովս այս երկու անգամ 

երթայ եւ գայ, [յ]աւելու եւ նուազի նման Սելհովամ գետոյն, որ ի ժամանակս Եսայիա մարգարէի© 

սապէս եւ սա յետնուց մինչեւ յառաւօտն սկսնու աւելուլ մարդապօյ մի եւ յառաւօտէ մինչեւ ի 

յերիկուն նուազի եւ թերանայ© եւ այնպէս սրընթաց երթա[յ] եւ գայ արագ որպէս գետ ակներեւ 

ամենեցուն£ Եւ այսու պատճառաւ ոչ ոք ի թագաւորաց կարաց առնուլ զքաղաքս եւ ոչ կարէ, զի 

միապէս չէ© երբեմն ծով է եւ երբեմն աղտաղտուկ© զի թէ նաւով գան՝ մըխին եւ թէ ձիով՝ խեղթին եւ 

ցամաքով անհնար է£ 

ԶԻՆԱՐԱՆ 

Այլ եւ ցուցին մեզ զթէրսխանան, լայնանիստ եւ անառիկ պարսպով, որպէս դղեակ մի մեծ եւ 

շուրջանակի ջուր© եւ ասին թէ կայ ի ներս հինգհարիւր ղատրղայ, որ ամէն ղատրղայ կÿաժէ 

հինգհազար, ութհազար ղուռուշ կամ այլ աւելի© վասն զի չեն նման Ստամպօլայ, ոչ մավոնանուն£ Եւ 

այնչափ մալ եւ խազինա ունի, եարաղ եւ զէն, պարութ եւ ֆնտուխ, թօբեր եւ թֆաքնի, հարպաք եւ 

զրեհք եւ այլ զանազան զէնք պատերազմի£ Եւ հիացաք թէ ուստի՞ է այսչափ պատրաստութիւն© եւ 

ասին թէ այս ամէնքս Սա Մարքոյին է© եւ թէ այսօր պիտի գնան, հազր են£ Եւ որչափ ամալ, ինդիզար, 

կէմիք եւ այլն ամէն Սա Մարքոյին է© եւ ասին թէ հէսաբսիզ մալ ունին, զի այլ այսպէս փարթամ 

եկեղեցի չկայ արարածս£ Թէպէտ Սան Պետրոս ունի մալ եւ խազինա, ապա ի խարճն շատ կÿերթայ, 

եւ նա վէքիլնի չունի, որպէս սա£ Ամէն աշխարհ, նաեւ քաղաքացիքն յոյժ պերճ եւ հարուստ են© որ այն 

քաղաքն թէ ոք հինգհազար, տասնհազար ղուռուշ ունենայ, կու արմնան թէ այն սէֆիլ մարդն որպէս 

կÿապրի£ Եւ է հիանալի, զի Վանատիկ խիստ սղութիւն է, մարդաշատ եւ սըխ շէնլիք© եւ ծովն առել է 

զբոլորն, ցամաք չկայ© հացն սակաւ եւ ջուրն անձրեւի, տներն ամէն վիմաց, եւ գնոջ© միսն եփելու 

քսան դրամ, նոյնպէս հաւն£ Եւ բնաւ ջուր չեն ըմպել, այլ գինի© եւ քաղցր ջուրն այլ տեղաց կէմովք 

բերեն£ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Եւ ասին թէ ԻՌ համալ կայ, ԽՌ փէրէմա, ԽՌ քօբրու, ԽՌ բոզ, ԺԴՌ կարգաւոր, ՅԿԵ մեծ 

եկեղեցիք մարմարէ՝ արանց եւ կանանց, սբիտալովք£ Պաղչանի եւ դարպասնի, այլ եւ բազում 

օթեւանք հիւրոց, հիւանդաց, հագմանոց, որ վասն սիրոյն Քրիստոսի դեղ տան տկարացն£ Եւ զայս 

ոչ եթէ ի ռամիկ մարդկաց լուաք կամ ոչինչ, այլ ի անուանի եւ տօլվաթաւոր տեղացոցն£ Եւ չէ 

զարմանք, զի սահմանք է Ֆռանկաց ամենայն ինչ ի տէֆդարն անցնել© եւ ոչ թէ միայն զմեծ բան, այլ 

եւ զոչինչն£ Այլ եւ ասին թէ օրն ԲՌ ղուռուշի սավըզ կու ծախվի եւ ԲՌի ձուկն, նոյնպէս եւ զայլսն 

իմասցիս£ 

ԿՈՒՍԱՍՏԱՆ 

Եւ այնպէս հարուստ բոզեր կան, որ մէկ բոզ մի շինել է վանք մի երկու միլ հեռի ի քաղաքէն, զուտր 

մերմէրէ ի մէջ ծովուն, այսպիսի կերպիւ© զի զղջացեալ նա ի մեղաց եւ ի չար գործոց, շինեաց զվանս 

եւ ժողովեաց զկոյս աղջկունս եւ նոքօք մտաւ յինքն՝ ծառայել Աստուծոյ£ Եւ է վանքն մինչեւ ցայս օր, 

զոր մեք աչօք տեսաք£ Եւ ասին թէ ԾՌ ֆլորի է գնացել ի շինումն եւ ԾՌ ալ թողել է վանիցն վախըֆ© 

զի որչափ կոյսք լինին, անտից ուտեն եւ ըմպեն£ 

Եւ այլ բազում բանս եւ հրաշալի իրս տեսաք եւ շինուածս զարմանալիս եւ անտեսս տեսաք, զորս 

ոչ կարեմ գրել զամենայն մի ըստ միոջէ եւ ծանուցանել ձեզ, սիրելի եղբարք իմ, զի բազմութիւն խօսից 

տաղտկութիւն տա[յ] լսեալեաց եւ յաճախումն խօսիցն ձանձրացուցանեն զընթերցողս եւ քուն ածեն 

ունկնդրողացն£ 

Բայց միլ մի հեռի ի քաղաքէն կայր վանք մը ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ անուն, զոր ՀԱՅՈՑ ՎԱՆՔ կոչեն, 

խիստ զարմանալի եւ պատվական© անդր թաղեն զՀայք£ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԱՊԱԿԵՂԻՆԱՑ Ի ՄՕՌԱՆ 

Կայր քաղաք մի երկու միլ հեռու՝ ՄՕՌԱՆ անուն, ուստի ելանեն ազգի ազգի ազնիւ ապակէ 

անօթք, ֆինճանք, սուլահիք, զանազան գաւաթք եւ այլ յոլով բաներ, որպէս ի Ղալաթիայ կու ծախվի© 
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այն ամէնն անոր բանն է, զոր եւ ամէն երկիր կու տանին, նաեւ ի Լէհ, սաֆի պիլօր£ Եւ ասին թէ ԽՌ 

այր եւ կին եւ կոյս աղջկունք են, որ զայս բանին© այլ եւ զհիլուն պօնչուխնին, սուտ մէրջան, սուտ 

մարգարիտ© զոր վաճառականքն տեղեակ են եւ գնողք գործոյ նոցա£ 

ԽԱՆՈՒԹՔ 

Եւ այնպէս փարթամ խանութնիք կան Վէնէտիք, որ թէ ԵՌ, ԺՌ ղուռուշի էսպապ գնես, տեղն 

չերեւնալ© եւ այնպէս հարուստ վաճառականք կան, որ մէկ մարդն մէկ կէմուն պութուն ըռզակն կարէ 

գնել© որպէս եւ մեր հետ սօֆ եկել էր ԳՃ բեռ, իրեք օրն ծախեց, հախլաշմիշ եղաւ, կէսն դրամ, կէսն 

ըսկէռլէթ առաւ© զոր յայլ աշխարհ մին տարին չկարէր ծախել, անդ իրեք օրն ծախեց£ Այլ եւ բոլոր 

քաղաքն ամէն արվեստաւորք են, որ ամէն աշխարհ ինչ բան դժար կամ թօհվայ ուզենան, անդ 

գտանեն կամ շինել տան£ Եւ են մարդիք աշխարհին այն [յ]ոյժ շնորհալիք, որ այլ աշխարհ չգտանին© 

միայն հոգի չկարեն տալ© բայց այլ ամէն հունար կÿելնէ [ի] ձեռաց նոցա£ ԽՌ խանութ կայ© եւ ամէնն 

(ունին) Աստուածամօր պատկեր եւ կանթեղ© զի ազգն այն յոյժ պատվեն զԱստուածածինն£ 

ՊԱՏԿԵՐ Ս© ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ 

Եւ կայր Սա Մարքոյին ձախ դիհն պատկեր մի սքանչելագործ որ հանապազ երթ եւ եկք որ 

անցանէին՝ խոնարհեալ երկիր ծունր կրկնէին եւ զգտակնին ի վեր առնուին£ Եւ ասին մեզ, թէ 

սքանչելագործ է, զի թէ ոք գնայ ծովով կամ ցամաքով, եւ յամէ, եւ ընտանիքն չի գիտենան՝ մեռա՞ծ է 

թէ կենդանի, այն պատկերին առջեւն մոմ վառեն Սրբուհոյն© եթէ անցնի եւ շիջանի, գիտացիր որ 

մեռած է, եւ թէ չի շիջանի, թէպէտ սաստիկ հողմ լինի, կենդանի է© փա՜ռք Աստուծոյ£ 

ՐԱՅԹԱԼ 

Եւ կայ մօյտան մի մեծ՝ Րայթալ կոչի, է ի մէջ քաղքին, ուր ազնիւ եւ մեծագին չուխանին ծախվի, 

սկառլաթ, Կ© չլայ, Հ© չլայ, Ճ© չլայ, քարզիայ, ֆալանտուշ, եւ այլն© եւ ասին թէ օրն հազար բեռ չուխի 

կու կապվի£ 

Եւ կայր այս Ռայթալն զարմանալի կամուրջ յոյժ բարձր, իբրեւ զաշտարակ, իբր Եալընկզկօղն 

Խայսարու, այնպէս որ մեծ կէմով ելքէնիքովն կÿանցնին© բայց վերեւն փայտէ քօբրու կայ, զայն 

վերցնեն, որ տիրաքին ծայրն չի դիպի£ 

Եւ կայր տասներկու համալ, որ տարին տասներկու ամիս ամէն ի ժիր միշտ քեսայիւք կարմիր 

ոսկի սաֆի կու կրեն տառապխանէն£ Եւ տեսաք խանութ մի ձկան ակռայ, երկու մարդապօյ երկայն 

եւ հաստ£ 

ՆԱՒԱՄԱՏՈՅՑ 

Այլ եւ կայր զնտան մի մեծ, ուր զվնասակարսն արգելուին եւ զմահապարտն ի ղատրղան ձգէին, 

որպէս եւ ի Ստամպօլ£ Այլ եւ կայր փոքր ղատրղայ մի, որ եւ անդր ամէն օր քուրակ քաշել 

ուսուցանէին, մերկ եւ չպլախ© եւ ի չուսանելն այնպէս հարկանէին ի վերայ մերկ մարմնոյն, որ արիւնն 

հոսէր© եւ այնպէս ուսեալ տային ի ղատրղան պատերազմողաց, զի զտգէտսն ոչ առնուին£ Եւ կայր ի 

ղատրղանիս նոցա բազում Տաճիկք, ենկիչարիք, սբահիք, զայիմնի եւ այլք, որ զմուրոքնին կնտած եւ 

այլոցն ածիլած, փայզան զուգած էր£ Եւ նոցա փէրէմայքն ուրիշ ցեղ էր© զի օձու նման կու սօղայր եւ 

թռչէր արագ, զի տակն եւ յառաջն յետքն սաֆի չալիկ էր երկայն© եւ այլ տեղ որ չորս կամ վեց 

քուրաքչիք կու քաշեն, նոցա երկու միայն եւ այլոցն մի մի© եւ զայն կանգուն քարշեն եւ ոչ նստած՝ 

Ստամպօլայ պէս£ Եւ այն փէրէման որ երկու մարդ է, մեծ է© եւ ի միջին սեղանատեղ երկու հոգ[ւ]ոյ 

կամ իրեք© եւ վերեւն ծածկոյթ ազնիւ չուխով կամ աթլազով, ունելով չորս փոքր փէնճէրայք չորս 

կողմանց, նման Լէհու քարըթայից£ Եւ անդ նստեալ հետ եարաննուն եւ սիրելեացն կամ հետ 

նիկարնուն եւ գեղեցիկ կանանց եւ խորօտիկ կոյս աղջկանց՝ ուտեն, ըմպեն զանուշ գինին եւ 

զուարճանան© եւ որչափ կամիս շուր ածեն, մին յառաջ եւ մին յետուստ կանգուն, այնպէս վարեն, որ 

ելքենով կէմիք այնպէս չկարեն վազել© եւ ներսն նստեալ դու զամէնն տեսանես եւ զքեզ ոչ ոք© հետ ում 

որ կամիս սաֆայ արա£ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՔ 

Եւ ասին մեզ, թէ տարին մի յառաջ քան զգալուստն մեր Վէնէտիքնին զԵզուիդնին արտաքսեալ 
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վարեցին ի քաղաքէն վասն բազում պատճառաց© զի են կարգաւորքն այն խռովեցուցիչք եւ շփոթողք£ 

Զոր նոքա բարկութեամբ գնացին առ Փափն գանգատ© եւ նա գրեց Վէնէտիկցոցն որ ընդունին զնոսա 

եւ զեկեղեցիսն տան ի ձեռս նոցա£ Իսկ նոքա չար եւ լիրբք, պըռի եւ պիզմ մարդիկ են© զի 

ծովեզերացիք եւ եալուի մարդիքն բնական սոպր եւ անհնազանդ են© ընդդէմ դարձան Փափին£ Յետ 

բազում զրուցաց եւ թղթոց՝ ղրկեց իրիցնուն ամէնին, որ քահանայագործութիւն չառնեն, ոչ կարգ, ոչ 

եօթն խորհուրդ եկեղեցոյ կատարեն£ Եւ նոքա երկեան ի բանադրանացն եւ փախեան© եւ այլ 

պէզիրկան կամ մարդ չիշխէր մտնել Վէնէտիք© ոչ կէմի գայր£ 

Յայնժամ իշխանն քաղաքին յոյժ բարկացեալ սրտմտութեամբ հրամայեաց հեծել ժողովել եւ Սա 

Մարքոյին մօյտանն արծթէ խազուխնի զարկին եւ ոսկի զընծըլով հիւսեցին իբր զչաթանն եւ մէջն 

ոսկի արծաթ լցին եւ փողոցնին փող հնչեցուցեալ եւ տալալնին կանչէին թէ ով գա[յ]՝ լաւ հախ, այլ եւ 

պարգեւս տամ£ Եւ այսպէս ժողովեցան ազգ եւ ազինք բազում յոյժ£ 

Զայն լուեալ Փափն, եւ նա եւս հրամայեաց զօրաժողով լինել© եւ իբրեւ ետես թէ Վէնէտիկուն 

բազում է եւ առաւել, գրեաց գիր առ թագաւորսն քրիստոնէից եւ առ իշխանս եւ մեծամեծս, այլ եւս 

Ալամանաց կայսրն, գալ հասանել յօգնութիւն (ընդդէմ) հպարտացեալ գոռոզին© եւ առ հասարակ 

ամենեքեան առաքէին Փափին օգնութիւն, հազարք հազարաց եւ բիւրք բիւրուց£ Զոր իմացեալ 

իշխանն տուքս՝ երկեաւ, զի գիտէր որ չկարէր դէմ կալ հզօր թագաւորաց© ապա չարն վատ խորհուրդ 

արարեալ անաստուածաբար ընդդէմ օրինաց առաքեաց առ խոնթքարն Տաճկաց եւ ասէ թէ Յարեան 

ի վերայ իմ ամենայն թագաւորք եւ իշխանք եւ չիք ինձ այլ հնար, բայց թէ քակեմ ես զուխտն եւ 

զդաշինս իմ որ ընդ նոսա, եւ ընդ ձեզ արարից ուխտ եւ սէր© արդ աղաչեմ զքեզ առաքեա ինձ այժմ 

փութով ՃՌ հոգի© եւ ես մաշեցից զնոսա ի սուր, եւ զերկիր նոցա ի ձեռս ձեր մատնելով մատնեցից£ 

Իբրեւ դեսպանքն հասին ի Ստամպօլ եւ զգիրս տվին, խօնթքէրն, վէզիրնին եւ ամենայն իշխանքն 

մեծամեծօք հանդերձ ցնծացեալ բերկրեցան եւ ձայն խնդութեան եւ ուրախութեան տային© եւ 

աւետիս տային ասելով, թէ Օրս այս մեծ է եւ երեւելի, զի ահա մատնեաց Աստուած զքրիստոնեայս ի 

ձեռս մեր© կատարեցաւ բանն Մէհմէտի, զի ահա առնումք զխզըլ ալման© եւ խոյս տվեալ միմիանց 

խրախոյս բարձին եւ գրեցին հրովարտակ ի Պօսնայու պէկլէրպէկին եւ ի Պէլըրղատ, ի Սիլիսդրայ եւ 

ամենայն Ուռումէլի, Պուլղարք եւ ծովեզերայքն, Սէլէնիկ եւ այլ տեղիս, այլ եւ յայնկոյս ի Մաղրապ, ի 

Մսըր, Ռատօսն մեծ եւ ի Կիպրոս եւ որ շուրջ եւ հուպ մերձակայք եւ սահմանակիցք էին Ֆռանկացն, 

զի փոյթ ընդ փոյթըն ժամանեալ հասցեն ի Վէնէտիկ, աւելի քան զերկոտասան բիւր© այլ եւ առաքեաց 

նամակ տուքին, թէ Ահա առաքեցի քեզ օգնական երկոտասան բիւր՝ քո դրամով այժմ վաղվաղակի© 

եւ ես զկնի գամ ՃՌ զօրօք իմով, արքունի գանձովս իմով© քանզի կամէին տիրել Ֆռանկաց 

աշխարհին£ Բայց Աստուած ոչ յաջողեաց, այլ Աստուած ցրուեաց զխորհուրդս ամբարտաւանից եւ 

հեթանոսաց£ Քանզի լուաւ թագաւորն Սպանիու եւ թագաւորն Ֆրանցիու եւ այլ մեծամեծ իշխանք, 

թէ յարեաւ ի վ[ե]րայ քրիստոնէից եօթնագլխեան վիշապն եւ Վէնէտիք որ է բանալի եւ մուտ 

Ֆռանկաց երկրին© եւ թէ ապստամբեցաւ եւ տուքն© ի խոր խոցեցան© եւ փութով հրեշտակ առաքեցին 

առ Փափն, մեղադրելով նմա թէ այտ ինչ բան եղեւ, որ մեծ աղմուկ եւ խռովութիւն եկն աշխարհս մեր© 

կամիք զմեզ մատնել ի ձեռս թշնամեաց© եւ թէ ոչ հաշտիս ընդ Վէնէտիք, կորեաւ թագաւորութիւնն 

մեր եւ եղեւ բաժին անօրինաց£ 

Իսկ Փափն լուեալ զայս լուրս բօթալի, անկաւ ի մեծ սուգ, որպէս հովիւ հոգեւոր© զղջացաւ իբրեւ 

փոշէման եղեալ արածին եւ պատերազմին© եւ գրեաց առ նոսա թէ Որպէս կամիք այնպէս արարէք, 

միայն թափեցէք զերկիրս ի ձեռաց այլազգեաց£ Ապա Ալամանաց մեծ իշխանն որ սահմանակից էր 

եւ սիրելի Վէնէտիքու տուքին, այլ իշխանօք, որ բազում աղերսանօք եւ աղաչանօք հազիւ կարացին 

համոզել եւ դարձուցանել ի հաշտութիւն© եւ առեալ տարան առ Փափն որ խոնարհեալ եպագ զաջն© 

եւ նա օրհնեաց զնա եւ զքաղաքն© եւ քահանայից հրաման ետ գնալ£ Եւ եղեւ ուրախութիւն մեծ եւ 

խաղաղութիւն աշխարհն Ֆռանկաց£ Իսկ զօրքն Տաճկաց որ արագընթաց վաղէին իբր ի հարսանիս, 

իբրեւ լուան զհաշտութիւն՝ ամօթալից յետս դարձան£ Փառք Աստուծոյ£ 

Զի Վանատիք այնպէս պերճ եւ մալով է, որ մէկ օրն մալի ուժով կարող է ԾՌ հոգի դնել եւ Շ 

խատրղայ ծովն հանել© ամէն ղատրղա[յ] ԲՃ ճանկչի դնել արաղեասախովն© եւ ինքն յումէքէ ոչ 
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երկնչի, զի շուրջ զքաղաքաւ ծով է© միայն Ալամանու աշխարհէն սակաւ մի ահ ունի, զի մօտ է, լեռներն 

կÿերեւնայ£ Եւ ասին թէ Սա Մարքոյին ժամուն խազնին եւ Ճէնովու քաղքցոց նման փարթամ եւ 

հարուստ չկայ այլ տեղ£ Քանզի հզօր թագաւորն Սպանիու բազում անգամ փոխ առնու Ճէնովուն 

գանձ£ 

7. Ի ՏԷՐՈՒԹԵԱՆ ՓԱՓԻՆ 

Եւ իբրեւ մերձեցան աւուրք գնալոյ ի Հռոմ, ո՜հ եւ վայ ինձ, զի ազդմամբ չարին եւ նախանձու 

նենկաժոտ սուտ եղբարց կամ թէ բանսարկու վատ մարդկանց՝ խռովութիւն եւ շփոթ անկաւ մէջ մեր© 

եւ կռվեալ հետ Զաքարիայ վարդապետի՝ որոշեցաք ի միմիանց£ Նա գնաց ի Հռոմ եւ ես մնացի 

Վէնէտիկ այլ եւս տասն օր£ Եւ գտեալ նաւակ մի պատրաստական՝ մտի ի նա եւ վեց օրն հասայ ի 

յԱՆՔՈՒՆԻԱՅ գեղեցիկ քաղաք© որ եւ սա սկէլէ եւ նաւահանգիստ էր£ Եւ այս քաղաքս շէն մեծ եւ 

բարելի էր եւ մրգաշատ, ի վերայ բարձրաւանդակ տեղ[ւ]ոջ£ Մինչեւ աստ էր տուքային վէլիաթն, եւ 

աստի սկսան Փափին քաղաքքն© եւ այլ ոչ երեւէր Մարկոսի նշան, այլ Պետրոսի բանալիքն եւ Փափին 

թագն կոփած ի վերայ մէրմէրի, ամէն տեղ եւ քաղաքին դրունսն եւ սարայնին£ Եւ ասին թէ Անքունիա 

թագաւորն է շինել զքաղաքս յիւր անունն£ Եւ ի մէջ ծովուն էր բարձր լեառն մի եւ մեծ եկեղեցի մի էր 

ի գլուխն գմպէթայարկ© անդ է, ասին, գերեզման շինօղին© բայց մեք չելաք ի վերն£ Եւ կայր մեզ անդ 

եկեղեցի մի քարէ եւ շբիթալ, տօշակ եւ անկողին£ Կացի անդ երեք օր վասն բարեշունչ օդոյն եւ քաղցր 

հաւային£ 

Եւ անտի ելեալ՝ կէս օրն հասաք ի ՄԱՏՕՆԱՅ ՏԷ ԼՕՐԷԹ, որ է պատկեր Աստուածամօրն, որ ի 

ժամ փոխման խնդրեաց Յոհանէս աւետարանիչն՝ տվեալ տախտակ© զոր սուրբ կոյսն առեալ եդ ի 

վերայ երեսացն© եւ օրհնութեամբ շնորհացն տպաւորեցաւ ի նա սուրբ դէմքն, զոր յետ փոխմանն 

բազում սքանչելիս առնէր յԵրուսաղէմ եւ ի Նազարեթ© զոր յետ բազում ամաց կամօք եւ հրամանաւն 

Աստուծոյ բարձեալ եղեւ ի հրեշտակաց տաճարն եւ պատկերն եւ բերեալ աստ ի այս խասապայս, որ 

եւ աստ բազում եւ մեծ սքանչելիս առնէ£ Եւ զի յայտնի եւ ճշմարիտ է բանն© զի պատկերն եւ տունն 

խիստ հին եւ սեւացել են© եւ թագաւորք բազում անգամ գողացել տարել են յաշխարհն իւրեանց, բայց 

նա ինքն ելեալ գայր ի տեղս այս© զի աստ հաճեցաւ բնակիլ© եւ ոչ հպած եւ ոչ աւիրած էր զնա բնաւ՝ 

զհին եաբուն, այլ առեալ ի մէջ զայն՝ շուրջանակի մեծ եկեղեցի են շինել մեծածախ, մեծահռչակ եւ 

փառաւոր, նման Այասօֆին£ Եւ կայր ինքն ՃԾ քահանայ, թող զայլ սպասաւորս£ Եւ այնպէս մեծ 

ուխտատեղ է, որ ամէն օր հինգ, վեցհազար հոգի կու գան ուխտ© եւ ցերեկի չկարես մտանել ի նա 

վասն բազմութեան անբոխին£ Եւ կայր դռնապան մի, որ գիտէր տաճկի լեզու© զոր տեսեալ զմեզ՝ երեկ 

առ մեզ եւ ասէ© Ով հէմշէրտիք, ես զձեզ գիշերով մուծանեմ, մի հոգայք, զի այժմ խալապայ է եւ չէ 

հնար մտանել£ Եւ մեք խնդացեալ՝ հարցաք թէ դու ո՞վ ես կամ ուստի© եւ նա ասէ© Ես Ղայսարու եմ, 

սուննի տաճիկ եւ չավուշ էի© եւ անկեալ գերի՝ ծանեայ զճշմարիտն Աստուած եւ մկրտեալ եղէ 

քրիստոնեայ© եւ այս քառասուն ամ է, որ սուրբ տաճարիս խզմէթ կÿանեմ եւ աւել կÿածեմ© ունիմ երեք 

որդի քահանայ£ Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ՝ առեալ զմեզ մեծաւ երկիւղիւ եմոյծ ի մատուռն© եւ բացեալ 

զվարագոյրն տեսի զամէնօրհնեալ փայտն՝ սեւ եւ հին, ի մէջ արծթի դրած© եւ ունէր աննման թագ մի 

ի գլուխն՝ անգին ակամբ ընդելուզած եւ մարգրտով շարեալ© եւ կայր առջեւն տասն կանթեղ կախեալ 

մեծամեծք եւ մարդաչափք՝ Սպանիու, Ֆռանցու եւ այլ թագաւորաց ղրկած© զի տարեն մի 

ճանապարհէ գան առ նա յուխտ վասն բազում սքանչելեացն£ Զի Ֆռանկաց աշխարհն եւ Լեհ, ամէն 

եկեղեցի սահմանք է, զինչ սրբոյ անուն որ լինի եւ զինչ սքանչելիք որ արարեալ է, զամէնն կու նախշեն 

տախտակաց վ[ե]րայ© բայց սորա հազար, երկուհազար տախտակ կայր գրած© զորս ի բազմաց մինն 

ասացից£ Զոր մի ոմն հեռաստանէ ախտաժէտ գոլով՝ լուաւ զմեծ սքանչելիս սուրբ պատկերիս© գայր 

առ նա մեծաւ յուսով© եւ հասեալ ի գաւառ մի անհաւատ հերետիկոսաց՝ կալան զնա եւ տարան ի 

մեծն£ Եւ նա եհարց թէ Ո՞ւր երթաս© ասէ ցնա© ի Մատօնա (տէ) Լ(օրէթ)£ Նոքա ասեն այպանելով© Եւ 

զի՞նչ ընծայ տանիս նմա, որպէս օրէն է£ Եւ նա ասէ© Զիս եւ զիմ սիրտս£ Նոքա ասեն© Ամենայն ոք որ 

ընծայ տանի, ի ձեռս ունի եւ դու ոչ© վասն այն պարտ է զի եւ դու ի ձեռս ունիցիս զպարգեւս£ Եւ 

պեղծքն ճեղքեալ զորովայնն հանին զսիրտն եւ ետուն ի ձեռքն եւ ասեն© Տար այսպէս£ Իսկ նա 

զօրութեամբն Աստուծոյ եւ շնորհօք պատկերին գնայր վազէր արագընթաց խնդութեամբ մինչեւ ի 

սուրբն Լօրէթ© եւ անկեալ առաջի սուրբ պատկերին ասէր լալով© Առ յինէն զընծայս իմ զսիրտս, զի այլ 
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ոչինչ ունիմ© եւ բժշկեա զիս, ով սուրբ պատկեր սքանչելագործ£ Եւ իսկոյն հաստատեցաւ սիրտն ի 

տեղի իւր ողջացեալ£ Փառք Աստուծոյ£ 

Զոր եւ մեք գետնամած խոնարհեալ երկրպագութիւն մատուցաք եւ մեղաց թողութիւն 

խնդրեցաք մեզ եւ մեր ննջեցելոց£ 

Եւ կացաք անդ երեք օր© զի երեք օր հաց եւ ջուր տային Հայոց ուխտաւորացն եւ իւրեանց ազգին 

մէկ օր© եւ Հայոց հաւ ու սագ տային© եւ Ֆռանկաց միս լոկ միայն£ 

Եւ Վէնէտիկու մինչ ի մեծն Հռոմ ԺԵ© իջեւանք է© ամէնն շէն եւ պարսպաւոր ի վերայ բարձր 

լերանց, ծովու եզերօքն© եւ ամէն քաղաք վասն սիրոյն Քրիստոսի եւ Հայոց եկեղեցի, հոգէտուն քարէ 

շինած էր եւ երեք օր կերակուր կÿելնէր£ Ապա զի Հայք այժմ սակաւ գնան, տարին մի, երկու կամ երեք, 

չորս, վասն որոյ զաֆթ արին Ֆռանկնին զամենն եւ տիրապետեցին© եւ ինքեանք կենան այն տներն£ 

Բայց Փափին երկրին Ֆռանկնին յոյժ աստուածավախ եւ երկիւղածք են, հիւրասէր, ողորմած, 

հեզ եւ խոնարհ© եւս առաւել յորժամ զհայ տեսանեն՝ ցնծան եւ խնդան, փարին եւ փաղաքշին եւ մեծ 

սէր եւ գութ ցուցանեն£ Ապա մեր ազգն յոյժ վատ եւ անմիաբան է, սէր չունի եւ շատաշրջիկ, եւ ուր որ 

երթայ պիտի մէկ վատ անուն մի հանէ© եւ այնպէս չար են, որ երկու հոգի մէկ օր չկերեն կենալ հիտրաց 

բնաւ, ոչ միայն աշխարհականք, այլ եւ կարգաւորք© եւ յորժամ կռվին՝ ոչ միայն մի բան կամ երկու 

ասեն եւ լռեն, այլ զօրն ի բուն© այլ եւ տղայութեան գործն երեսն տան© եւ այնպէս նախատինք եւ 

զազիր խօսք եւ զրուցք եւ յիշոնց տան, որ լսողքն գարշին© եւ զայն ոչ թէ հայի լեզուաւ, որ այլազգ 

չիմանայ կամ չհասկանայ, այլ այնպէս լեզուաւ հայհոյեն, որ ամէն ազգ հասկանայ£ Եւ այտ կռվովն եւ 

ատելութեամբն ցիր ու ցան են եղել© եւ ամէն ազգի աչաց ելել են£ 

Նմանապէս եւ այս աշխարհս ամէն քաղաք կերակուր, ըմպելին, տօշակ, եօռղան եւ այլն վեր են 

կալել, բայց միայն տներն եւ ժամն կայ դեռ եւս£ Եւ ասին մեզ թէ Վանատիկու շբիթալն տարին երկու 

երեք ֆուցի գինի կու գար© եւ ամէն շաբաթ դային էր եղել հացն, միսն մինչեւ աղն եւ քացախն, նաեւ 

դրամ դային արած© իսկ Հայքն ուտէին եւ [յ]ոլով գինի ըմպէին, արբենային, զի ուժով գինի է այն 

երկրին՝ եօթն տարեն, ինն, տասն եւ աւելի© կռվէին, ծեծվէին եւ մէկզմէկ սպանանէին© այլ եւ այլ չարիս 

գործէին© եւ մտեալ ի ներս այլ չկամէին անտի գնալ© մինչեւ եասախչիքն ի դուրս ձգէին զարպով© եւ 

այսպէս ռըսվայ եւ մէլէմէթ եղեալ օտար ազգաց մէջն, մէկզմէկ ատէին եւ չուզէին£ Զոմանս հետ բոզու, 

հետ մանչու բռնէին© զոմանս հետ այլ չարութեան© այլքն կամաւ աղթարմա եղան, ոմանք հարամի, 

այլքն այլք իմն£ 

Որպէս ի մեր ժամանակս չորս հայ եւ կին մի Եզաբէլ եւ Հերովդիադայ՝ Ֆէրհատօլտուրան 

Ուռֆայեցի միաբանեալ ուխտ գնային սուրբ Յակոբ© եւ ամէն մէկ սուրբ Աստուածածնի պատկերն 

կախեցին վիզն ի վայր, զի ազգն այն [յ]ոյժ սիրեն եւ պատվեն զպատկերն Աստուածամօրն, վասն որոյ 

այնով շրջին եւ մուրան, զի աւելի առնուցուն£ Եւ յերթալն հանդիպեցան ձիաւորի մի© եւ տվին 

զպատկերն համբուրել© իսկ նա եդեալ սրտին համբուրէր© եւ տեսեալ զի Հայք են, եհան զմեծ քէսան, 

ետ նոցա ղուռուշ մի© եւ էր քէսան լի£ Զայն տեսին Հայքն եւ մտաւ ի նոսա սատանան, իսկ չար կինն 

առաւել եղեւ պատճառ չարի նոցա, որպէս Եւայն Ադամայ© եւ հասեալ յետեւանց առին զնա ի ձիուն 

վար. եւ սակաւ մի մեկուսացեալ ի ճանապարհէն՝ չախուով մորթեցին զանմեղ բարերարն իւրեանց© 

որպէս Կային զԱբէլ© եւ թողեալ զնա կիսամահ՝ զձին ի բաց թողին արտօրնօք եւ ինքեանք փախան£ 

Իսկ նա դառն խռկայր© եւ անցաւորքն ճանապարհին լուան զձայնն© եւ որոնեալ գտին զնա մինչդեռ 

շունչն ի բերանն էր© եւ հարցին թէ ո՞վ արար զայն© եւ նա յիշարաթով հասկացնէր եւ տօլպանտ 

ցուցանէր© զոր իմացեալ եւ ի խնդիր ելեալ գտին զնոսա եւ բերին առ դատաւորն քաղաքին© զի այն 

աշխարհն այլ մարդ տօլպանտտ չի փաթթեր, միայն Հայք£ Եւ իբրեւ զսքանճան տվին, խրէր էկան© 

զոր չորս ալ չանկալն զարկին© իսկ զպեղծ կինն երեք անգամ անիւն բոլորեցին եւ զձեռս յետս կապեալ 

պարանօք ի վեր քարշեցին, որ արմուկնին շիտկաւ© ամենեւին խրար չերեկ եւ ոչ ի խոստ© ապա թողին 

զնա ի բաց£ Եւ մեք տեսեալ զնա ի Վանատիկ եւ հարցաք© նա ասաց զինքն անպարտ գոլ£ Եւ այսպիսի 

վատթար գործովք մերժեցան եւ անկան երեսաց Հայք£ 

Այլ եւ ասին մեզ թէ յառաջն խիստ պատվէին զազգս Հայոց իբրեւ զսուրբս Աստուծոյ© այլ եւ 

զ(ու)խտաւորաց զհին չուխան պաիառէին եւ միմիանց պարգեւք տային եւ արմազան£ Իսկ այժմ ոչ 
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այնպէս£ 

Եւ Փափի աշխարհն յոյժ բարի եւ անխռով, անկռիւ են© սուր ամենեւին չունին© այլ եւ դանկաց 

ճոթն կոտրած է ամենին© չունին ստութիւն© կաշառ չառնուն ի վերայ իրաւանց, այլ արդար 

դատաստան առնեն, առանց նենկութեան£ Որպէս տեսաք յաւուրս մեր եղեալ գործ© զի իշխանի որդի 

մի աթոռակից գոլով այլ իշխանաց, որդի նորա անկաւ յարւագիտութիւն© զոր ըմբռնեալ եդին ի բանտ£ 

Եւ զայս չարս ուսուցին Մահմէտականք, զի բազում մահմէտական վաճառականք կան ի Վանատիկ© 

ի նոցանէ մնաց աղանտս առ նոսա մինչեւ ցայժմ£ Զոր յետ աւուրց վճիռ հատեալ տանէին զնա այրել© 

իսկ եղկելի հայր նորա լայր եւ ճոխէր զմօրուքն, քանզի միածին էր նմա© անկանէր յոտս իշխանաց, 

աղաչէր մի կորուսանել զորդի նորա© Խնայեցէք, ասէր, յալիս իմ եւ ողորմեցարուք ծերութեան իմոյ© 

զի եւ ես իշխան եմ իբրեւ զձեզ եւ աթոռակից© ես ձեզ տամ որդոյս կշռովն ոսկի՝ որչափ հակէ£ Եւ նոքա 

ասեն© Մեք յԱստուծոյ երկնչիմք եւ Գրոց բանից ի դուրս ոչ ելնեմք© զինչ Գիրն ասէ զայն առնեմք£ Ոչ 

ի դրամն ագահեցան եւ ոչ իշխանէն երկեան, այլ այրեցին զնա ի մէջ քաղաքին£ Եւ այսպէս ամենեւին 

հիլայ կամ խալպ բան չերեւիլ£ 

Պատմեմ ձեզ բան մի այլ, զի եկաւ Անկուրու եւ Սօֆիու եւ Թօսու եւ այլ տեղաց ըստ 

սովորութեան բազում սօֆեր© զոր սարաֆքն իմացան որ ղալպ էր© զի կէսն կամ աւելին օչխրի բուրդ 

էր խառնած£ Կալան զվաճառողքն եւ չարչարեցին, թէ դուք զբուրդն փոխանակ տիֆտիկի ծախէք© 

նոքա խոստովանեցան եւ ասեն© Զի ոչ գտանի տիֆտիք յաշխարհս մեր© զի ճէլալիքն աւիրեցին, 

քանդեցին զայն երկիրն, զայծքն զորս սպանին, զոր տարան ընդ իւրեանս, վասն այն այսպէս զաղալ 

գտաք ի ըռզակն մեր£ Եւ նոքա բերեալ զամենայն ի մօյտանն եւ դիզեցին եւ կուտեալ փայտ ի վերայ 

անխնայ այրեցին£ Բայց զտէրսն անվնաս թողին£ 

Եւ այլ վաճառականք Ուռումէլու մոմ բերին© մեծ կէսն ճրագու էր© զայն իմացեալ ըմբռնեցին 

զտէրս նոցա© եւ նոքա ետուն ԺՌ© դրամ, զի մի դատեսցին© եւ նոքա չառին, այլ զմոմն կուտեալ առջեւ 

Սա Մարքոյին այրեցին© որ հալեցաւ եւ անյայտ եղեւ£ Եւ ասին թէ ԼՌ© ղուռուշի էր մոմն© եւ վասն 

այսպիսի արդարութեան եւ իրաւանց ուղղեալ է աթոռն թագաւորութեան իւրեանց, ըստ այնմ թէ 

Արդարութեամբ եւ իրաւամբ ուղղեալ է աթոռ նորա£ 

Թէպէտ գինին շատ եւ առատ է, այլ արբեցութիւն բնաւ ամենեւին չկայ ի մէջ նոցա© եւ թէ ըմպեն՝ 

ջուր խառնեն եւ ջրով ըմպեն© այլ եւ չկայ ի մէջ նոցա շլթախ եւ իֆդիրայ եւ զուր© չունին զուլում եւ 

անիրաւութիւն© չկայ եւ որձապղծութիւն, եւ թէ ուրեք գտցի, իսկոյն այրեն անխտիր£ Չկայ գողութիւն, 

սպանութիւն, հարամութիւն© ոչ թէ միայն ի քաղաքսն, այլ եւ ի ճանապարհս եւ անվար վայր տեղս եւ 

յանտառս մացառուտս© եւ ոչ գիտեն անդ թէ քարվանն ինչ է, այլ որ տեղ կամի ոք գնալ, միաւոր երթայ 

անահ© եւ թէ ոսկի թագ դնես ի գլուխտ՝ ոչ վնասիս© զի եւ մեք, որ անլեզու եւ անծանօթ ղարիպ էաք, 

յերկար ճանապարհին գնայաք խաղաղ եւ անդորր© որպէս ի ժամանակս Մօրկայ կայսերն£ Եւ ամէն 

նետաձիգ՝ պանտոկ եւ շէնլիք կայ£ Այլ եւ աղօթից եւ ժամու ժիր եւ հաստատ են, աւելի քան 

զՄահմէտականս© ոչ թէ միայն ծերք, այլ եւ տղայք, կանայք եւ նոր հարսներ եւ կոյս աղջկունք, ունելով 

գիրք ի ձեռս իւրեանց երթան յեկեղեցիս© զի սոքա խրատեն զզաւակսն ըստ կանոնաց£ Ոնց լեզուն 

բացվի՝ Հայր մեր, Հաւատամք, Ողջոյն եւ Փառք ի բարձունս ուսցնեն© ձեռս խաչ հանել, առ Աստուած 

յաղօթս տարածել© եւ մինչ ի ճաշ կամ պատարագէն չելնեն, հաց չեն ի տալ© եւ ամէն օր մինչեւ աղօթք 

չանեն՝ չեն ուտել£ Այլ եւ զփոքր տղայս առեալ ի ձեռաց տանին յեկեղեցին£ Եւ թէ ոք այր կամ կին, որ 

թէ օր մի ժամ չերթայ կամ պատարագ չի տեսնու, կÿամաչեն ի դուրս ելնել© կարծեն թէ իբր մեծ վնաս 

են գործել£ Եւ ողորմութիւն բազում կայ առ նոսա, ծածուկ եւ յայտնի£ Եւ են յոյժ խոնարհ եւ հեզ, 

անբամպաս եւ ան[յ]իշաչար£ 

Ապա վա՜յ եւ եղուկ յոյլ եւ ծոյլ անձին իմոյ© զի կայ ազգս մեր, որ երկու, երեք տարով եկեղեցոյ 

դուռն չեն կոխել© եւ ոմանք սպիտակ ալեօք զՀայր մերն ոչ գիտեն, թող թէ զՀաւատամքն կամ զայլ 

ինչ© այլ եւ ոչ յերեսն խաչ հանեն, զոր Պօղոս գոչէ թէ Յուլից եւ ծուլից փակեալ է արքայութեան դուռն£ 

Վասն աւրինաց պահպանութեան եւ ստէպ աղօթից բազում բարեաց արժանի արար զնոսա 

Աստուած© եւ ապրեցոյց ի բազմադիմի հարուածոց եւ ցասման որ գան ի վերայ աշխարհիս վասն 

ծովացեալ մեղաց, որպէս լինի այլ երկիրն՝ ջորեակ, թրթուր, ջալուկն, մարախն, մահտարաժամն, 
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սովք, սրածութիւնք եւ այլն£ Նա եւ ոչ թշնամիք գան ի վերայ նոցա© այլ են խաղաղ եւ անխռով© ունին 

գանձս բազումս եւ խազինայս, դարպասս եւ վիմաշէն բնակութիւնս բազմայարկս© այլ եւ են 

երկարակեացք եւ առողջք, փափուկք մարմինք եւ սրբապահք© եւ առաւել մրգօք եւ բանջարօք 

շատանան քան թէ մսով եւ այլ անհալ կերակրովք£ Եւ պատմեաց մեզ այր մի ծեր ֆռանկ, թէ ՃԻ© 

տարու եմ, եւ նոր ատամունք բուսել էին նմա© եւ ասէր թէ ես իմ ժամանակս ոչ մահ եմ տեսել, ոչ սով, 

ոչ սուր© եւ այս ի՞ւ է, թէ ոչ արդարութեան եւ յիրաւանց, որպէս ասէ մարգարէն, թէ Մեղք 

նուազեցուցանեն զազգս եւ արդարութիւնն բազմացուցանէ որդոց որդիս© եւ թէ Սէրն ծածկէ 

զբազմութիւն մեղաց£ Եւ այնպէս սէր եւ միաբան են, որ երբ տեսնան զմիմիանս՝ խոնարհութեամբ 

գրկախառն համբուրիւ ողջունեն սիրով զմիմիանս, որպէս թէ հեռու տեղաց են եկել© կամ թէ վաղուց 

չեն տեսել զիրար© եւ զայն առանց երկբայութեան եւ կեղծաւորութեան, զի սէրն է գլուխ օրինաց եւ 

պատվիրանաց© եւ հազար երանի ազգին որ սէր ունի£ 

Արդ ո՛րպէս գովեցից զազգն սուրբ եւ ընտիր, որ ի սկզբանէ մինչեւ ցայժմ կայ հաստատ 

թագաւորութիւն նոցա եւ հայրապետութիւն© զի զուտ եւ մաքուր են© եւ ոչ թէ առանց մեղաց են, քա՜ւ 

լիցի, զի Աստուած է միայն առանց մեղաց© իսկ մարդիկ մեղօք զառածեալ ըստ մարգարէին© Ով է 

մարդ որ կեցցէ եւ ոչ մեղիցէ© եւ Յոբ ասէ, Թէ միօրեայ իցէ ծնեալն, եւ այն ոչ է առանց մեղաց£ Ունին 

եւ սոքա յոլով վատթարութիւն© վստահ պոռնկին£ Այլ եւ զամենայն ժիժմունս ուտեն© կրեայ, 

նապաստակ, գորտ, օձ եւ այլն, որպէս Եգիպտացիք© եւ զայն ոչ վասն ագահութեան, այլ վասն 

հագմութեան, որպէս կատուն վասն գօթութեան© եւ այլն վասն այլ իրաց£ Եւ սեղանոյն ելանեն 

կիսակուշտ եւ ոչ ագահին ի կերակուրն կամ ի գինին բնաւ© այլ եւ չունին սովորութիւն շատ նստիլ ի 

սեղանն եւ սօղպաթնի անել© այլ ուտեն եւ շուտ վեր կենան© եւ երթան վօլդայ զարնել եւ զրոյց տալ£ Ի 

պահոց ուտեն ձուկն, ձէթ եւ այլ£ Բայց եօթն մահուչափ մեղաց ի բաց են© զի որպէս ասէ Յակոբոս 

առաքեալն՝ Են մեղք որ ներելիք են եւ են որ մահուչափ© թէպէտ առ նոսա երեւի ներելին, այլ առ այլս 

մահու չափ© եւ են ազգ որ ձուկ չուտեն, ոչ ձէթ, ոչ գինի, այլ բամպասանօք զմարդոյ միսն ուտեն, 

հարբենան, ագահին որպէս զանասուն ի պահոց եւ ոչ դուրանան մինչեւ զգօտիս չթուլացնեն© եւ 

Պօղոս ասէ© Ոչ շունք, ոչ ագահք, ոչ արբեցողք կարեն ժառանգել զարքայութիւն£ Տեսէք թէ որպէս 

ֆարխ ունի մեղք մեղաց£ Սոքա բնաւ չարբենան, չբանպասեն© եւ թէ օտար ոք տեսնեն հարբած՝ 

հիանան եւ փախչին ի մնանէ որպէս դիւահարէ©եւ մեծ ամօթ է առ նոսա հարբիլն£ Եւ կացաք առ նոսա 

ինն ամիս© օր մի չտեսաք արբած ֆռանկ© զի զարբեցողն ընդ շնացողս համարին որպէս Պօղոս£ Վասն 

այս պատճառացս լցել է Աստուած զնոսա հոգեւոր եւ մարմնաւոր բարութեամբ, լիութեամբ, ոսկ[ւ]ով 

եւ արծաթով, տամբք եւ տեղօք, ընչիւք եւ ապրանօք, որդովք եւ դստերօք, ըստ այնմ թէ Տեսցես 

զորդիս որդոց քոց© եւ թէ Կին քո որպէս այգի վայելուչ© եւ թէ Շտեմարանք նոցա լի են, խաշինք նոցա 

բազմածինք են եւ անդեայք նոցա պարարտք£ 

Եւ զայլն թողլով ի բաց, եկեսցուք առաջարկեալ բանն մեր, զոր բազում քաղաքօք, դղեկօք եւ 

գեղեցկաշէն ամրոցօք անցանելով£ 

8. ՀՌՈՎՄ 

Իբրեւ մերձեցաք ի մեծն Հռոմ© եւ աւուր մի ճանապարհէ երեւէր սուրբ Պետրոսի գմպէթն£ Եւ 

իբրեւ մտաք ի դուռն քաղաքին, տեսաք գեղեցիկ մարմարէ արձան եւ վերեւն ոսկի խաչ© եւ երեք տակ 

պարիսպ ունէր նա£ Եւ էր մեծ քան զըՍտամպօլ© բայց կէսն աւեր£ Եւ այնչափ գնացաք որ 

ձանձրացաք© եւ յետինքն հազիւ հասաք ի Հայոց եկեղեցին եւ շբիթալն£ 

Եւ տեսեալ զցանկալին ամենեցուն զմեծահամբաւ եւ հռչակաւոր կայսերանիստ եւ 

հայրապետական մայրաքաղաքն զմեծն Հռոմ£ Եւ մէջ քաղքին երթայր մեծ գետ մի եւ սրընթաց՝ 

պղտոր նման Խըզըլ Երմախին, ուրախացուցանելով զքաղաքն, ըստ այնմ թէ Գնացք գետոց ուրախ 

առնեն զքաղաք£ 

Եւ եկեղեցին Հայոց քարէ մեծ եւ տասն օտա քարէ ունէր վասն ըխտաւորաց© այլ եւ դարպասնի 

եպիսկոպոսաց, քահանայից եւ այլ կրօնաւորաց, տօշակ, անկողին£ Իսկ վարդապետն Զաքարիայ 

տեսեալ զիս ուրախացաւ© եւ էառ առ ինքն եւ համբուրեալ զմիմիանս հաշտեցաք£ Եւ յետ աւուրց ինչ 

կոչեցաք զՀայոց թարճիմանն Յակոբ անուն Ամթեցին, որ քառասուն ամ կամ աւելի էր անդ© եւ Փափն 
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հինգ հարիւր ղուռուշ թային էր արել նմա վասն թարգմանելոյն£ Զնա յղարկեց Փափն£ Եւ արարեալ 

էին Վարդապետին թային նաֆաղայ օրն ԺԲ հաց, հինգ օխա միս, երկու հաւ, երկու օխայ գինի, աղն, 

քացախն եւ այլն© այլ շաբաթն հինգ ղուռուշ ճէպ խարճի£ Եւ էր անդ էրէց մի հայի Թօխաթցի, 

Բարթուղիմէոս անուն, որ պըզտկուց անդ էր սնել եւ ի չափ հասել© զմեր գիրն եւ զլեզուն գիտէր, բայց 

նոցան այլ աւելի© զի նոցա օրէնքն կու բռնէր© նոքա օրհնել էին զնա էրէց© եւ տարին հարիւր կարմիր 

ոսկի թային օլօֆայ ունէր© եւ եկեղեցին եւ շբիթալն եւ խցերն ամէն իր ձեռքն էր£ Եւ ունէր ժամն էգիք, 

վախըֆ տներ£ Ապա հիւրոց աղտոտնին պիտոր լուանար եւ զամենայն պէտս նոցա հոգայր£ Եւ կայր 

ի նմա ԺԲ հոգի£ Կացաք անդր եօթն ամիս, ի թվին Հայոց ՌԿ (1611) ի փափկութեանն Պօղոսի 

Երրորդի£ 

Եւ մեր քարտինալն էր Պուռկէզ, քւերորդին Փափին© զի ՀԲ քարտինալ ունէր Փափն© եւ ամէն 

քարտինալն ազգի մի նազր էր© իսկ գլուխն եւ մեծն Հայոց լինի© զի ՀԲ ազգ որ ասի, Հռոմ գտանի£ 

Օր մի եկին եպիսկոպոսք տանել զՎարդապետն ի Փափն£ Եւ գնացեալ տեսաք զսարայն մեծ եւ 

լայնանիստ, գեղեցիկ վիմօք եւ աշտարակօք շինեալ£ Եւ ի դուռն սարային բազում սուսերամերկ 

զինաւորք© եւ ի ձեռին ամենեցուն լայնասլաք գեղարդք, որ փայլզփայլի տային© եւ զգեստ էր նոցա 

այլաձեւ եւ ուրիշ ազգ© այլ եւ ունէին երկայն մօրուս© զի Ֆրանկն չունի մօրուս, բայց միայն սոքա£ Եւ 

ասին մեզ թէ չունի Փափն քան զդոսա հաւատարիմ եւ սիրական ծառայ© եւ են երեքհարիւր£ Եւ 

[յ]որժամ Փափն տեղ երթայ կամ ժամ, սոքա ի մէջ պիտի առնուն եւ ինքեանք երկու կողմանց գնան£ 

Եւ ասին թէ սոքա են, որ Լուսաւորիչն եթող անդ՝ յորժամ էրն ի Հռոմ, եւ ա՛ռ ի նոցանէ երեքհարիւր 

այր© նոքա իւրեանց հաւատն կու պահեն, իսկ մերն դարձան£ 

Եւ իբրեւ մտաք ի սարայըն, ասին թէ եօթն դուռն պիտի անցնիք£ Ի ամէն դռանն դարպասնին 

զարդարած էր ազգի ազգի լիպասով© եւ առաստաղն ոսկ[ւ]ով նկարած£ 

Եւ առաջինն սկէռլէթ էր չորս պատն© զի աշխարհն քրիստոնէից չի նստին ի վերայ գետնի եւ ոչ 

զարդարեն զգետինն որպէս Թուրքի աշխարհն© եւ նստին ի վերայ աթոռոց եւ սկէմլոց© այլ եւ ունին 

սեղան մեծ եւ բարձր ուր ճաշակեն£ Երկրորդն էր մօռ եւ ծիրանի սօֆ© երրորդն՝ թաֆդայ© չորրորդն՝ 

քամխայ© հինգերորդն՝ աթլազ© վեցերորդն՝ զէրպապ© եւթներորդն՝ ուր Փափն նստէր՝ սէրասէր£ Եւ 

ինքն նստեալ էր յոսկիակազմ աթոռ© եւ ունէր ալմաս ակնով մատանի մի ի մատն, որ քան զջահ 

վառէր£ Եւ առաստաղն սաֆի լաճվարտ եւ զուտր ոսկի էր եւ ազգի ազգի դեղրանք խաղցուցած© աչք 

հազար պիտէր որ հայէր եւ վայելէր զգեղեցկութիւնն£ Եւ Վարդապետն գնաց եպագ զոտն, զի 

հրաման չկար ձեռաց, միայն թագաւորաց£ Եւ ի փառաց անտի եւ յահեղ մեծութենէն եւ վասն 

ամօթոյն ահ եւ դողումն կալաւ, մինչ զի քրտունք հոսէին յերեսաց մերոց£ Փափն եհարց թէ ուստի՞ 

գան© եւ թէ որպէս են Հայք ի տնօրինաց ձեռս£ Եւ նա ասէ թէ ի Սուրբ Էջմիածնա[յ] գամ, յԱրարատ 

լեռնէ© եւ թէ բարիոք են Հայք աղօթիւք ձեր, սուրբ Հայր£ Եհարց թէ ո՞ղջ է Մելքիսեթ կաթողիկոսն© եւ 

նա ասէ© Այո, ողջ է ի սէր քո բաղձալի© եւ ետուր նմա նամակ եւ երկու սօֆ եւ խալի մի եւ փիլոնի 

կոճակ խաչաձեւ յիսուն ալմասով եւ բանզահր հինգ դրամ£ Առեալ զնամակն՝ զընծայս ո՛չ կամեցաւ 

առնուլ, ասելով թէ Մեզ չէ պարտ այդպիսի տրօք սիրել զմիմիանս£ Եւ վարդապետն շնորհակալեցաւ 

գնաց եւ չէառ£ Եւ նա զկնի առաքեաց© եւ պատվիրեաց լաւ հարկիք առնել Վարդապետին£ Իսկ 

Վարդապետն դարձեալ ուղարկեց եւ ասէ© Ընդէ՞ր ոչ առնու© միթէ ո՞չ հաճեցաւ կամ թէ իւր լայեխ չէ՞ 

զի չնչին եւ ոչինչ է մեր տուրքն սակաւ£ Ապա հազիւ էառ զխաչն© զբանզահրն եւ զայլն յետ ղրկեց£ 

Եւ անցեալ շաբաթ մի՝ յոյժ նեղանայաք եւ տառապէաք© առաւել որ զլեզու նոցա չի գիտէաք£ Այլ 

ես յոյժ տագնապէի՝ յորժամ անկանէր ի միտս իմ գաւառս իմ եւ սիլաս, քորք եւ փեսայքս իմ, եւ 

ամենայն ազգականք եւ սիրելիքս© լայի եւ հառաչէի, ակն ունելով թէ ոք տրտմեսցի© եւ ոչ ոք էր© այլ եւ 

մխիթարիչ ինձ ոչ ոք գտաւ© վասն որոյ խորովէր սիրտս իմ, գալարէին աղիքս, ցնորէր միտքս եւ 

նուաղէր յիս հոգի իմ եւ յիշէի զբան Սաղմոսին, թէ Տա՜յր ինձ ոք թեւս աղաւնոյ, զի թռչէի վերանայի ÿւ 

առ իմ երամս հասանէի© եւ ասի զողբս ի վերայ տալէհիս անաջող© 

Իմ Տէր եւ ստեղծող Աստուած 

ամենից ես դու ողորմած© 

Իսկ ես վասն է՞ր եմ անկած, 
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ÿւ ի օտար աշխարհ վըտարած£ 

Ամէնքն են իւր տեղ նստած, 

մեծամեծ փառաց են հասած© 

Իսկ ես ամէնէն զրկած, 

խիստ ողորմ սիրելեաց զատած£ 

Աւաղ թէ զտեղս ալ առին 

ÿւ իմ փոխան զայլ ոք կացուցին© 

Զիմ անունս մեռած հանին 

ÿւ ի ժառանկ գրէն ջնջեցին£ 

Տէրն օգնէ ամէն ղարիպին, 

հասցնէ զիւրենք մուրատին© 

Հասցուր եւ զիս իմ ուխտին, 

ողջ պահէ հոգի ÿւ ի մարմին£ 

Եւ էր ազգն յոյժ բարի եւ մարդասէր, զի որպէս զեղբայր եւ զ[ը]նկեր այնպէս զմեզ ընդունէին եւ 

իշարաթով զամէն բան հասկացուցանէին£ 

ՍՈՒՐԲ ՊԵՏՐՈՍ 

Եւ օր մի ելեալ գնացաք ի մեծ եւ ի փառաւոր եկեղեցին Սան Փեթրու, որ է Սուրբ Պետրոս£ Եւ ի 

ճանապարհին տեսաք մեծամեծ տաշած ու վիմած կամուրջ մի ի վերայ գետին, եւ մին կողմն 

Պետրոս, միւսն Պօղոս£ Եւ այն կոյս կամրջին անառիկ բերթ մի, որ էր Թօբխանայ եւ Ճէպախանայ, 

որ կային ի նմայն մեծամեծ թօբեր© եւ բազում ազգ եւ ազգ զէնք երկայն եւ հաստ© զընճիլ մի երկաթէ 

զուգած էր կամուրջովն© եւ երբ քարշեալ ձգէին, նա չկարէր ոք անցանել կամ փախչել£ 

Եւ կայր Սան Փետրու առջեւն արձան մի մեծ մարմարէ նման Ստամպօլայ մօյտանին, 

կանգնեցուցած ի վերայ չորս պղնձէ առիւծու զայն ահագին սիւնն եւ ի գլուխն ոսկի խաչ£ Եւ այլ 

յառաջ մերձ ի դուռն տաճարին կոփած էր սպիտակ մարմարէ զարմանալի զՊետրոս եւ զՊօղոս, 

միոյն ձեռն բանալի, միւսոյն սուր£ Եւ մտեալ եկեղեցի՝ տեսաք ի դուռն ներս զսուրբն Պետրոս սպետրէ 

թափած եւ ներքեւն սնտուկ մի© եւ սահմանք էր որ մտնողքն նախ զոտն համբուրէին, արկանէին ի 

սնտուկն ողորմութիւն© եւ ապա մտեալ ի մատուռն£ Ուր կայր պատվական սուրբ մարմինն Պետրոսի, 

զոր անկեալ ի վերայ երեսաց երկրպագեցաք սուրբ գերեզմանին եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք եւ 

մեր ննջեցելոց, այլ եւ բարերարաց եւ երախտաւորաց£  Զուխտն կատարեցաք, մեր մուրատին 

հասաք© դուք այլ հասնիք ձեր մուրատին£ 

Եւ շրջեալ տեսաք զմեծութիւն եւ զլայնութիւն եւ զերկայնութիւն© զի էր երկայնութիւնն երեք 

հարիւր քայլափոխ եւ լայնութիւն երկու հարիւր յիսուն© իսկ գմպէթին բարձրութիւնն վեցհարիւր 

աստիճան© զի դեռ եւս գործէին արվեստաւորքն© եւ վարէն իբրեւ զճնճղուկ երեւէին£ Եւ ի 

ճառագայթից ոսկոյն եւ երանգոցն պայծառութենէն պշնուին աչք մարդկան£ Եւ կային բազում 

մարմարէ սիւնք© ոմն սեւ, ոմն սպիտակ իբրեւ զձիւն, ոմն կարմիր, ոմն կանաչ եւ այլն խէտումէտ£ Այլ 

եւ չորս պատն ամէն տախտակք էին անցուցած մէրմէրէ, որ իբրեւ զհայելի փայլէին եւ զմարդոյ կերպն 

ցուցանէին£ Եւ բուն տաճարն սօմախի մէրմէռ էր£ Եւ ի մէջ տաճարին ի վերայ սուրբ գերեզմանին 

շինած էր ի վերայ չորս մեծամեծ հրեշտակաց գմպէթայարկ կամար եւ մէջն խորան© եւ այն էր աւագ 

խորանն£ Եւ կախեալ կային բազում կանթեղք մեծամեծք յոսկոյ եւ արծաթի ի վերայ սուրբ 

Գերեզմանին, որ տիւ եւ գիշեր ի վառ կային£ Այլ եւ եկեղեցոյ ներքեւն մաղարայ էր, ուր բազում 

նշխարք եւ խորանք սրբոց կային© եւ պատերն ամէն սօմախի գեղեցիկ մէրմէրէ պատած էր£ 

Եւ ելեալ անտի գնացաք զՈղորմութեան դուռն համբուրեցաք£ Եւ ասին թէ Ողորմութեան դուռն 

յիսուն տարին ապա բացվէր ըստ յոբելինի ազատութեան© եւ տեսան որ հազարէն մէկն չի հասնիլ այն 

օրն© խնդրեցին կարճել© իսկ Փափն քսանուհինգ ամ արար£ Եւ յայնմ ամի, յորում բացվի, յոքնախումբ 

աշխարհաժողով լինի© զի ամէն երկրէ գան£ Եւ տարի մի կամեցաւ Փափն իմանալ զթիւ 
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ուխտաւորացն© եւ եդ մարդիկ ի դրունս քաղաքին եւ գտաւ ՃՌ ըխտաւոր£ Փա՜ռք Աստուծոյ£ 

Եւ յառաջ գնացեալ շուրջ զեկեղեցեաւ տեսաք բազում արվեստաւորս© ոմանք կոփէին, այլք 

տաշէին, եւ կէսքն քան[դա]կէին զքարինս© եւ այլք լեռնանման մեծամեծ վէմս սղոցով կտրէին որպէս 

զփայտ աւազով© եւ այլք այլ ինչ գործէին£ Եւ հարցաք թէ քանի՞ մարդ կու գործէ սորա բոլորն© եւ ասին 

թէ երեքհազար, թող զայն որ այլ տեղիս£ Հարցաք թէ վաղո՞ւց սկսաք շինել© ասին թէ հազար ամ է եւ 

դեռ երկուհարիւր ամն չի կատարիլ© եւ դեռ զանկակտուն չունէր£ Եւ ո՞վ կարէ լեզուով պատւել 

զմեծութիւն եաբուին եւ զծախսն£ Եւ հարցաք թէ ի՞նչ կէլիր ունի Սուրբ Պետրոս© եւ ասին թէ տարին 

մէկ միլիոն© որ է չորս տարպա հարիւր հազար ֆլորինի, զատ եւ որիշ այնմանէ որ թագաւորք 

կÿուղարկեն օգնութիւն© քովէն ալ շատ կու խարճէ Փափն, դեռ չի օգնել£ Այլ եւ տեսաք լեռնանման 

սայլս, որ արվեստիւ եւ իմաստութեամբ հինգ, վեց ձիովք ի քաղաքն ածեն անօթիւք, պախարակօք© 

եւ ազգիազգի հնարիւք երկու, երեք ձին տասն խուլաճ ի վեր հանէ բարձր եւ ի գլուխ եաբուին, որ 

տեսողացն է սքանչելի, ոչ թէ լսողացն£ 

ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑՔ 

Եւ անտից տարան զմեզ ի Սան Փէրթրու եկեղեցին, որ է Սուրբ Հոգի£ Այլ եւ մտաք ի շբիթալ 

նորա, որ յոյժ մեծ էր© եւ էր որպէս առագաստ թագաւորի զարդարած© եւ զառաստաղն եւ զպատերն 

ոսկ[ւ]ով եւ արծաթով լցած, այլ եւ ազնիւ լաճվարդով եւ գունզգուն դեղերօք յօրինած© եւ զայլն 

խումաշով բռնած£ Զի յոյժ պատվեն նոքա զաղքատս եւ զտնանկս, զորբս եւ զայրիս եւ զհիւանդս£ Եւ 

ամէն եկեղեցիքն ունին շբիդալ ըստ կարօղութեան, այլ սա Փափին էր© եւ չկար նման սմա£ Եւ էր 

երկայնաձիգ փողոցի նման© եւ չորս չորս տակ անկողնի տեղ լայնութիւնն£ Եւ հարցաք թէ քանի՞ 

հիւանդ կայ աստ© ասին մեզ թէ այժմ երկու երեք հազար կայ© ապա յամառն հինգ վեց հազար կու 

լինի© զէրա Հռոմայ հաւան գէր է£ Եւ թէ խարճն հարցնէք, նա շաբաթն տասն հազար ղուռուշ 

կÿերթա[յ],  զի երեք հարիւր կամ աւելի սպասաւորք ունի© ամէնն կարմիր զգեստով են, զատ 

վէքիլնուն, հագիմնուն, քէհեանուն եւ քահանայիցն© քանզի քաղքի նման է© ունի դատաւոր, եազըճիք, 

ճառահնի, մաճունճիք, տէլլաքնի, աշչիք, սօմունճիք, թող զփայտն եւ զայլ հիւանդի կերակուրս, 

զտօշկնին, չալշաֆնին եւ այլ ամենայն պէտքն£ Եւ զի աշխարհն այն սղութիւն է, օխա մի միս ԺԵ 

դրամ, Հ դրամ հացն մէկ ստակ£ Զի աշխարհն այն մարդաշատ է© եւ ամէն սար ու ձոր շէնլիք է© եւ 

Աստուծոյ պարգեւքն այն աշխարհն է, զի ամէն բանն առատ է© որ թէ ՃՌ ֆլորիու հաց ուզես կու 

գտվի£ Եւ մեք մինչ ի Հռոմ էաք՝ ժողովեցան հացծախքն, գնացին առ Փափն եւ ասեն© Հայր սուրբ, այս 

տարի բոյսն լաւ չէ եւ ցորենն սակաւ© կու տամք Սուրբ Պետրոսի քառասուն հազար ղուռուշ© տուր 

մեզ հրաման զհացն փոքրացնել£ Իսկ Փափն խայիլ չեղաւ, այլ ասաց© Քանի կա[յ], եփեցէք© երբ 

հատնի ես ձեզ կու գտնում£ Եւ նոքա ամօթով դարձան ի տունս իւրեանց£ Եւ օր մի հաց չեփեցին© եւ 

հաց չի գտւաւ ի քաղաքն© իմացուցին Փափին© եւ նա հրամայեաց դատաւորին շուրջ գալ© եւ նա 

գնացեալ ուր հաց չի գտաւ՝ զհացծախն կախեց դուռն ի վայր, որ եւ այլք խրատեսցին£ Եւ առ այն է 

բանն մեր, որ ռշվաթ չեն ուտել բնաւ ֆռանկ ազգն© եւ ֆլորին այն տեղն դրամի տեղ է£ 

Թողլով զայլս ի բաց, եկեսցուք ի պատմութիւնս առաջարկեալ բանիս£ Որպէս բազում անգամ 

ասացաք, թէ սբիթալն հիւանդանոց կամ հիւրանոց լսի£ Արդ տեսցուք թէ ո՞րպէս կարգ եւ սահմանք 

է նոցա£ Հիւանդ ոք այր կամ կին առնուն շբիթալն, զի ամենայն եկեղեցի ունի երկու սբիթալ© մինն 

արանց եւ մինն կանանց© բայց նախ երթան առ մեծ քէհեան, որ է պօն սինօր, որ է քորեպիսկոպոս եւ 

զի Փափին աշխարհն ամենայն իշխանութիւն, մեծութիւն եւ փառք կարգաւորաց ձեռքն է© իսկ 

աշխարհականքն որպէս ստրուկ մի են© եւ զի բազում են քան աշխարհականս քահանայք, վասն այն 

տիրել են ի վերայ նոցա եւ եկեալ ասեն£ Աղաչեմք զքեզ, տուր հրաման բերել ի սբիթալն զֆլանն£ Եւ 

նա ասէ տանել առ հագիմն, զի տեսանիցէ զերակսն£ Եւ այս վասն այն, զի են բազում խաբեբայք, որ 

դատարկ շուր գալն ուսել են, բանի գլուխ չունին, սուտ հիւանդ կու լինենան, որ առնուն ի սբիթալն, 

մուֆտ հաց ուտեն, կակուղ տօշակ պառկին£ Վասն որոյ պիտոր հագիմն հայի զերակսն եւ իմանայ© 

եւ թէ ճշմարիտ հիւանդ է՝ տա[յ] նմա թղթիկ մի առ փոքր քէհեան© եւ նա տա[յ] մեծ քէհին, եւ հրամայէ 

մուծանել զնա ի սբիթալն, եւ դիմար առնել£ Եւ իբրեւ մտնէ, հանեն ի նմանէ զիւր օչլոտ եւ աղտոտ 

զգեստն գարշելի, մինչեւ ի շապիկն© եւ տան սպիտակ շապիկ եւ վարտիք, տօլամայ© եւ շինեն տօշակ 
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եւ անկողին ի վերայ բարձր մահճի£ Զի անդր ոչ նստին եւ ոչ ննջեն ի վերայ գետնի, այլ ի վերայ 

աթոռոց© զոր եւ զմեզ ծաղր առնէին, թէ դուք անասնոց նման ո՞րպէս նստիք կամ ննջէք ի վերայ 

գետնի, կամ ո՞րպէս հանգչիք© զի [ի] խոնաւութեանց երկրի եւ [ի] հիւթոյ բազում ցաւ եւ վնասք 

գործին մարդոյ© եւ մեք ասէաք, եթէ մեք այսպէս ուսեալ եմք£ Արդ եկեսցուք ի սկսեալ զրուցն մեր 

վասն հիւանդաց© պառկեցնեն զնա© գայ հագիմն եւ իմանայ զցաւն եւ ըստ այնմ հրամայէ տալ 

կերակուր© եւ երբ ժամ լինի կերակրոյ, գա[յ] սպասաւոր մի եւ բերէ սդօլ, որ է սեղան© նոյնպէս եւ 

յամենայնի© ապա գայ միւսն եւ բերէ փէշխուն սպիտակ եւ սփռէ ի վերայ սեղանին© եւ այլն գայ բերէ 

դրգալ եւ սուր դանակ, այլն՝ աղ եւ հաց, եւ մինն գինի ջրախառն եւ ապա կերակուր£ Եւ այսպէս ամէն 

մէկ մէկ խզմէթ մի ունին© եւ զկնի հացին դարձեալ ժողովեն£ Եւ իրիկունն գայ մինն վերցնէ զհիւանդն 

եւ միւսն զտօշակն զուգէ© ապա պառկեցնեն զնա եւ դնեն մերձ աման մի վասն կարեաց© զոր 

յառաւօտուն եկեալ առնու տանի եւ վօթէ եւ լուսանայ£ Եւ ամէն շաբաթ զտօշկին երեսն եւ զչարշաֆն 

փոխեն£ Եւ ամէն կիրակի քահանայն գայ խոստովանցնէ եւ հաղորդէ© եւ սուրբ պատարագն տեսնու© 

զի սբիթալն մատուռ կայ, խորան, սեղան եւ այլն£ 

Արդ տեսէք թէ ո՜րպէս սէր, հարկիք եւ պատիւ կÿառնեն աղքատ հիւանդաց, որ եղբայր եղբօր 

չÿառներ© եւ ոչ կին՝ առն այսպէս սրտանց ծառայութիւն£ Դարձեալ կայ ի նմա ամէն ցաւոց դեղ© ով 

երթայ ուզէ՝ մուֆտ կու տան© եւ հագիմք շուրջ կու գան եւ տան հիւանդացն՝ ոմանց հապ, ոմանց՝ 

շարպաթ, ոմանց մլհամ, այլոց եախու եւ ամէն ցաւի կորայ կու գրէ ի վերայ մահճին, թէ զի՛նչ 

կերակուր տացեն£ Եւ ամէն շաբաթ տալաքն կու լվանայ, կÿածիլէ եւ պէտ կÿառնէ£ Եւ յորժամ 

ողջանա[յ]՝ հանեն ի նմանէ զայն զգեստն, տան նմա զիÿրն եւ ասեն© Անմեղադիր լեր, եղբայր, քեզ 

աւելի հարկիք պիտէր, երթ խաղաղութեամբ եւ յիշեա զմեզ յաղօթս քո£ Այսչափ սէր, գութ եւ 

բարերարութիւն կÿառնեն, դեռ կÿասեն© մի՛ մեղադրեր£ 

ՍԱՆԹԱ ԹՐԻՆԻԴԱ 

Եւ կայր եկեղեցի մի այլ ուխտաւորաց՝ Սանթայ Թրինիդայ, մեծ եւ փառաւոր, զի որչափ հիւր եւ 

ուխտաւորք գան, անդ երեք օր պիտի հաց ուտեն£ Եւ ունի երկայն սեղանատեղ մի, Ուզուն չարշուի  

նման, ուր հազար, երկու հազար մարդ կու նստի© ապա ամէն զատկի հինգ, վեց հազար հոգի անդ 

կերակրի© եւ չկայ եկեղեցի կամ վանք, որ ամէն օր հաց չի ելանէ£ 

ՔԱԲՈՒՑԻՆՔ 

Ամէն վանք երեքհարիւր, հինգհարիւր, ութհարիւր հաբեղայ կայ£ Ապա ազգ մի հաբեղայք կան ի 

մէջ նոցա՝ քան զամենայնն առաւել խստակրօն, աստուածահաճոյ, սուրբ եւ առաքինի© նոքա բնաւ 

չունին վանս ի քաղաքի, այլ ի դուրս, բոկոտն եւ հոլանի առանց շապկի, շալ միայն ունելով, չուան 

գօտով, եւ մուրալով ապրին© դրամ չեն առնուլ ամենեւին ի յափ© գինի եւ միս չի ճաշակեն բնաւ, բայց 

միայն բանջար£ Եւ զայն մուրացած կերակուրն նախ աղքատաց տան եւ ապա ինքեանք ուտեն© եւ 

զայն՝ օրն անգամ մի£ Ունին ի վանքն իւրեանց բազում աղքատ հիւանդ եւ հիւր, զոր նոցա ծառայեն, 

զոր նոցա լեզուաւ Քաբուցին կոչին£ 

ԹՐԱՓԻՍՏՔ 

Եւ է վանք մի այլ մեծ եւ փառաւոր© եւ նոցա հաբեղայքն այնպէս սահմանք ունին, որ միայն 

առանձին ճգնին, եւ ոչ որպէս այլք կրկին կրկին, սոքա մի մի© եւ հինգշաբթի աւուր մտեալ ի խուցն 

մինչ ի միւս հինգշաբթի ոչ ելնեն ի դուրս© եւ ոչ խօսին, այլ յատուկ առանձին աղօթեն եւ խոստովանին, 

հաղորդին, սակաւ մի մխիթարին եւ դարձան փակին ի սենեակսն ի զատ՝ որպէս ՀԲ թարգմանիչքն£ 

ԶԱՆԱԶԱՆ ԿԱՐԳՔ ԿՐՕՆԱՒՈՐԱՑ 

Եւ վանից մի այլ հաբեղայք, որ Փափին հրամանաւ երթան ընդ ոլորտս տիեզերաց ի բարբարոսս 

եւ ի սփիւռս հեթանոսաց© ոմն ի Հնդիկս, ոմն յԱրաբիա, այլք ի Պարս եւ այլք ի մէջ այլ եւ այլ 

հերետիկոսաց եւ հերձուածողաց© եւ առաքելաբար քարոզեն զՔրիստոս Աստուած© զոմանս 

դարձուցանելով ի հաւատս աստուածպաշտութեան եւ յոմանց մեռանին© զի զորս գլխատեն, զորս 

այրեն, եւ զայլս այլ իմն չարչարանօք հալածեն կամ սպանանեն© զոր նոքա ուրախութեամբ յանձն 

առնուն£ 

Եւ ազգ մի այլ հաբեղայք կան, որ Յորդորիչք անուանին© նոքա շրջին ի գեղս, յագարակս եւ ի 
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փողոցս© եւ գտեալ զհիւանդս կամ տկարս, պէտ առնեն եւ դարման տան եւ յորդորեն չ[յ]ուսահատիլ, 

այլ գոհանալ վասն ամենայնի, խոստովանիլ եւ հաղորդիլ եւ այնպէս յուսով, սիրով եւ հաւատով գնալ 

առ Աստուած£ 

Եւ ասին մեզ, թէ յիսուն ազգ կարգաւոր կայ© եւ ամէն ազգ ցեղ մի զգեստով են եւ ցեղ մի գունով© 

ոմանք չուխայ ագանին սեւ, այլք սպիտակ© ոմանք շալ սեւ ներքեւն եւ վերեւն սպիտակ© ոմանց վերեւն 

սեւ, ներքեւն սպիտակ© եւ այլք այլ իմն, բազմադիմի եւ զանազան£ Եւ այլքն ի յուսս չուխէ խաչս ունին՝ 

այլ եւ այլ գունով, ոմն կարմիր, ոմն սպիտակ© եւ այլքն խաչ ի ձեռս ունին եւ շրջին© եւ այլք այլ եւ այլ 

գտակ© ոմանք ազգ եւ ազգ փիլոն եւ եախայս ունին£ Եւ ամէն ազգ կրօնաւորի եւ կարգաւորի գլուխ 

եւ մեծն ի Հռոմ է£ Եւ Փափն առաքէ զորս կամի այլ եւ այլ գաւառս եւ երեք տարին փոխէ£ Որպէս եւ 

Տաճիկքն ունին սակաւ սոցա նման սահմանք© Մէվլայիքն ի Ղօնեայ՝ զՄօլայ խօնդքարն, եւ Շէխերն 

յԵրուսաղէմ՝ զՍողոմոնի տաճարն, եւ Ենկիչարիքն՝ զՀաճիպէքտաշն© իսկ Էմիրնին ի Կեսարիա՝ 

զԷմիր սուլթան© իսկ քրիստոնեայքն առաւել եւս ունին£ 

ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԿԱՐԳՔ 

Այլ եւ ունի Փափն ամէն երկիր Լէկաթ, որ է նուիրակ£ Եւ ամէն տարի Ենէրալնի առաքէ առ ի 

դատել եւ քննել զանուղղայ կարգաւորս եւ դնել հարպետ, առաջնորդ, վանաց հայր£ Եւ այսպէս ամէն 

երեք տարի փոխեն եւ այլ դնեն© այսպիսի կարգաւ վարին£ Եւ սահման կայ ի մէջ նոցա, զի ոչ ոք չկարէ 

դատել զկարգաւորսն, բայց միայն եպիսկոպոսն© եւ զեպիսկոպոսն Փափն կամ Լէկաթն£ Իսկ 

զհաբեղայս վանորէիցն՝ հայրապետն միայն եւ ոչ այլ ոք© եւ [ոչ] թագաւորն, ոչ իշխանք, ոչ տուքս, ոչ 

այլ մեծամեծքն կարող չեն դատել զեկեղեցականս եւ ոչ կղերիկոս մի£ Ապա վա՜յ ազգիս իմոյ 

կարգաւորացն£ Զի կա[յ] այս բարի սահմանս եւ ի մէջ Տաճկաց, թէպէտ անօրէնք են© զի ենկիչարին 

այլ ոք դատի, սպահին՝ այլ, զսօխթանին եւ զշեխերն՝ այլք© իսկ նոցա կարդացողսն ոչ ոք իշխէ դատել, 

նա եւ ոչ խօնդքարն, որպէս զէմիրսն, էհլի էլիմսն եւ այլսն£ Ո՜հ մեծի աղէտիս եւ աւաղ 

թշուառութեանս, զի այս բարի սահմանս ամենեւին բարձեալ եւ հեռացեալ եղեն ազգաց մերոց© այլ 

եւ խառն ի խուռն եւ խառնափնտորեալ© ոչ մեծ երեւի եւ ոչ փոքր, ոչ աշխարհական, ոչ կարգաւոր£ 

Զի ոչ թէ զկղերիկոս, զմոնոզոնս դատեն աշխարհականք, այլ եւ զքահանայս եւ զվարդապետս եւ 

զեպիսկոպոսս© եւ ոչ միայն դատին, այլ եւ բրածեծ առնեն, տուգանեն, աքսորեն, թշնամանեն, 

նախատեն, եւ զոչ տվեալ իշխանութիւնս առնուն ի նոցանէ եւ կարգէն ձգեն եւ այլ բազում դսրովանք 

տան եւ արհամարհանք, զոր անպատշաճ համարիմ եւ գրել աստ£ Զի ոչ յԱստուծոյ երկնչին եւ ոչ ի 

մարդկանէ ամաչեն, այլ լրբին եւ յանդգնին© եւ այս ոչ թէ միայն այժմ, այլ եւ ի սկզբանէ եւ ի ժամանակս 

թագաւորաց, թէ որպիսի՞ չարիք անցուցին ի գլուխս սուրբ եւ աստուածահաճոյ հայրապետացն 

մերոց Ներսէսի, Մեսրոբայ, Սահակայ, եւ այլ սրբոցն, քրիստոնեայք գոլով© այլ եւ թոռանցն սուրբ 

Լուսաւորչին մերոյ£ Զոր եւ զարժանահաս պատուհասն ընկալան յարդարադատ Տեառնէն© որովք 

բարձան թագաւորութիւնք եւ իշխանութիւնք մեծահռչակ ցեղէն Արշակունեաց եւ Բագրատունեաց, 

նաեւ Պալհաւունեաց© եւ եղաք ծաղր եւ այպն կատականաց դրացեաց մերոց© եւ մատնեցաք ի ձեռս 

թշնամեաց անօրինաց, խստաց եւ ապստամբողաց© եւ ոչ գոյ մեզ բանալ զբերանս մեր, զի ամօթ եւ 

նախատինք եղաք ամենայն ազգաց£ Քանզի ասէ աստուածային մարգարէն թէ Մի մերձենայք 

[յ]օծեալս իմ եւ ի մարգարէս իմ մի մեղանչէք© օծեալ զքահանայս կոչէ, եւ մարգարէ՝ սպասաւորս 

եկեղեցոյ£ Ապա կրկին եւ երեքկին վա՜յ մեզ, զի եւ ոչ անօրինաց նմանեցաք© զի նոքա ո՛րպէս ընդունին, 

մեծարեն եւ պատվեն զէմիրսն, զիմամսն, զշեխերն եւ զէհլի էլիմսն, թէպէտ օծեալք չեն եւ ոչ 

ձեռնադրեալք£ Իսկ մեր աշխարհականքն ոչ միայն կարգաւորաց վերայ տիրեն, այլ եւ եկեղեցեացն 

եւ վանորէից© եւ ամենայն եկամտից եւ ուխտից մանկանց պտղաբերից եկեղեցոյն© զրկելով 

զեկեղեցականս՝ ինքեանք առնուն, նաեւ զմոմս, զձէթս եւ զմատաղս եւ զխուրպանս եւ զկաշիս նոցա© 

ոմանք էրէցփոխան, այլք եկեղեցպան կոչելով հպարտանան հակառակելով կանոնաց, օրինաց եւ 

դատաստանաց© որոց Աստուած լիցի վրէժխնդիր£ 

ԳՈՎՔ ՖՌԱՆԿԱՑ 

Եւ արդ, ո՞րպէս գովեցից կամ ո՞րպէս բարի ասացից վասն ազգին Ֆռանկաց որ են յոյժ բարի, 

երկիւղածք [յ]Աստուծոյ, հեզ եւ խոնարհ, գորովագութ եւ գթած© որոց ձեռք միշտ յողորմութիւնս է, 
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եւ բազուկքն յաղօթս տարածման© բերանք նոցա ի օրհնութիւնս եւ լեզուքն ի փառաբանութիւն© 

սիրտքն ի խոկումն, ի հառաչանս եւ ի բեկումն, միտքն երկնահայեաց, ոտք նոցա յընթացս եկեղեցոյն 

եւ յուսումն£ Եւ վասն բազում խոնարհութեանց ետ նոցա Աստուած բազում մեծութիւն եւ փառք, մալ 

եւ խազինայ, քարակոփ եւ վիմաշէն տունս£ Զի ագանին ապառօշէ եւ ի մետաքսից, այս ինքն 

քամխայ, աթլաս© այլք չուխայ մեծագին© եւ զայն ոչ թէ ա՛յլ ներկ՝ կարմիր կամ կանաչ, այլ սեւ© եւ 

խարազնազգեստ իբր ապաշխարող© եւ ոչ թէ միայն ռամիկքն եւ շինականք կամ քաղաքացիք, այլ եւ 

մեծամեծ իշխանքն եւ մեծ եւ հզօրն թագաւորն Սպանիու սեւ ագանի եւ հետիոտս երթայ եկեղեցին 

ամէն օր£ Զի ամենեքեան իմաստունք են, կարգաւորք եւ աշխարհականք, նաեւ շինականքն եւ 

ուսումնասէրք© զի աստուածաբանք, իմաստնասէրք, երաժիշտք, երկրաչափ եւ աստեղագէտք առ 

նոսա գտանին© եւ տասն տարեն տղան տասն բիւր դրամի հաշիւն եւ համարն ի մի ժամն կարէ տալ 

րախամով£ Իսկ ազգն մեր յոյժ հովցել եւ զպատվիրան Աստուծոյ մոռացել© զի եւ զանունն Աստուծոյ 

երբեք ոչ յիշեմք© վասն զի բնաւ չունին սէր ուսման© վասն որոյ եւ զզաւակսն թողուն անձնապաստան 

եւ անփոյթ© իսկ նոքա մեծացեալ որպէս պախրէք տգէտ եւ յիմարք գոլով՝ ի մեղս ծնօղաց եւ ի 

նախատինս անձանց£ Վասն որոյ նուազեալ պակասեցաւ եւ ջնջեցան կարգաւորք եւ իմաստունք 

յազգս մեր© եւ որք կանն այժմս ամաչեմ կարգաւոր կոչել զնոսա£ 

Եւ առ այն են բանք իմ, զի նոցա փոքր տղայքն բուն վարդապետք են եւ գիտեն զդաւանանքն 

հաւատոյ եւ զխոստովանութիւն ամենասուրբ Երրորդութեան Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ© այլ եւ 

զայլ ուսմունս արտաքին գրոց հնոց եւ նորոց, զի ԺԵ տարի, Ի, ԻԵ ուսանին© եւ ոչ թէ մերձ ծնօղաց, 

այլ հեռաբնակ եւ օտար երկիրս£ 

ԵԶՈՒԻԴՔ 

Եւ կայ վանք մի մեծ որ ունի հինգ, վեցհարիւր հաբեղայք, զոր Եզուիդ կոչին, այս է Եղբայր 

Յիսուսի, [յ]ոյժ նախանձախնդիրք հաւատոց եւ օրինաց, որպէս Եղիայ£ Նոքա բուն փիլիսոփոսք են 

եւ աստուածաբանք© օրն երեք անգամ ժամն քարոզ կու տան© եւ դպրատունն դաս© միշտ զերկնայինն 

խոկան ըստ Պօղոսի եւ ոչ ցանկան աշխարհի փառաց եւ պերճանաց եւ ոչ մեծութեան, որ ունայն է, 

այլ վերին արքայութեան© չունին եւ ոչ կամին սալթանաթ, որպէս այլազգիքն՝ որ ամենեւին մարմին 

դարձեալ եւ երկրային£ Քանզի ոչ է պարտ քրիստոնէից եւ չվայելէ ամբարհաւաճել կամ հպարտանալ, 

ըստ հեթանոսաց, որպէս ասէ Առաքեալն թէ Ամենեքեան, որք կամիցին աստուածպաշտութեամբ 

կեալ ի Քրիստոս Յիսուս, ի հալածանս կայցեն© եւ թէ Հայեցարուք ի զօրագլուխն հաւատոց եւ ի 

կատարումն Յիսուս, որ փոխանակ որ նմա առաջի կայր՝ յանձն էառ զխաչ եւ այլն© զի Տէրն մեր 

խոնարհութեամբ եւ աղքատութեամբ եկն յաշխարհս, եւ թէպէտ թագաւոր թագաւորաց եւ Աստուած 

աստուծոց էր, ի յայրին ծնաւ եւ ի մսուր անբանից եդաւ£ Վա՜յ զիս© ապա մեք ո՜րչափ հեզ եւ հանդարտ 

լինելոց եմք, որպէս ինքն ասէ© Յինէն ուսարուք զի ես հեզ եմ եւ խոնարհ© զայս խոնարհութիւնս ի 

Ֆռանկսն տեսաք© եւ գոհացեալ փառս տվաք Աստուծոյ, որ այսպիսի փառք եւ մեծութիւն ետ նոցա 

Աստուած£ 

ՍԱՆ ՃՈՒԱՆ 

Եւ յետ աւուրց ինչ գնացաք ի Սան Ճուան, որ է Սուրբ Յոհան աւետարանիչն£ Եւ այն յոյժ մեծ եւ 

փառաւոր էր, ունէր երկու սբիդալ© եւ հազար հիւանդ կայր ի նմա© եւ կայր առջեւն բարձր, դեղին 

մէրմէռէ արձան, եւ ի գլուխն ոսկի խաչ£ Եւ այնպէս սահմանք է այն երկիրն, զի ամէն եկեղեցոյ առջեւ 

սիւն կայ, ըստ սրբոյն Եփրեմին տեսլեան, որ զաղօթս սրբոյն Բարսղի իբրեւ զսիւն լուսոյ ետես, եւ 

լուաւ թէ սիւնս աղօթքն է սուրբ Բարսղի© զի [յ]ամենայն եկեղեցիս աղօթք արդարոց սիւնք են£ Եւ 

կայր այն սեանն ներքեւն աղբիւր մի քաղցրահամ եւ արծիւ մի ի վերայ© որ էր սուրբն Յոհան© եւ բխէր 

կտուցէն ջուր յորդ եւ առատ© եւ էին երկու վիշապք յաջմէ եւ ահեկէ, որ եւ նոցա բերանոյն ջուր 

ելանէր, նաեւ ի պորտոյ£ Եւ մտեալ ի ներս տեսաք գեղեցիկ շէնս եւ նկարս զուտր ոսկ[ւ]ով եւ 

արծաթով© եւ կայր զարմանալի մեծ երգէհոն մի, որ ասին թէ երեսուն հազար ղուռուշ կու նայի© եւ 

այնպէս պայծառ եւ վայելուչ էր, որ աչք հազար պիտէր որ վայելէր զշէնքն£ 

Եւ յարեւելից կողմն կայր եկեղեցի մի այլ մեծ եւ հին, ի Կոստանդիանոսէ շինեալ© եւ ասին թէ 

անդ է սուրբ Կարապետին գլուխն© զոր այլքն ի Մալթայ ասեն© եւ Հայքն ասեն թէ ի Գանձասար© եւ 
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մարմին Զաքարիայ մարգարէին, հօրն Յովանու© եւ այլ բազում մասն եւ ոսկերք սրբոց© զոր 

երկրպագեցաք£ Եւ այլ յառաջ գնացաք ուր խորանն էր աւագ, որ էր նոր զուգած հրաշալի© եւ կայր ի 

վերայ սեղանին խորհրդանոց մի զարնիշանով փորած եւ ոսկ[ւ]ով լցած եւ զանազան ակամբ եւ 

մարգարտով ընդելուզած£ Հազար երանի յիշատակ դնողաց տվաք© եւ ասին թէ ԽՌ ֆլորի կու հայի£ 

Այլ կայր առջեւ խորանին չորս սիւն ազնիւ սփետրէ, զոր ոմանք ասին ոսկէջրած է£ Եւ կայր խորանին 

վերայ զուտր արծթէ թափած երկոտասան առաքեալս մեծամեծ եւ այլ սուրբք£ Եւ ո՞ր բերան կարէ 

պատմել կամ գին դնել£ 

Եւ ի մէջ մատուռի մի տեսաք ձիաւոր մի, որ ասին թէ Կոստանդիանոսն է, թագ ի գլուխն եւ ի 

ձեռն պօղտօղան£ Եւ էին ժամն այն վաթսուն մեծամեծ սիւնք մարմարիոնէ© թող զփոքրկունս, եւ զայլ 

շինուածս հիանալիս© զի կարծես թէ մատամբն Աստուծոյ է շինած£ Եւ ի մէջ տաճարին յաջ կողմն 

տեսաք եօթն ոսկի խնծոր յառաստաղն ծիրանէգոյն© եւ ասին թէ զսա կոչէ տաճիկն՝ խզըլալմայ£ 

ՍԱՆԹԱ ՄԱՃՕՐԷ 

Եւ մերձ նմին կայր մեծ եւ փառաւոր եկեղեցի մի Սանթա Մաճօր, որ է Ջոջ Աստուածածին© ունէր 

իրեք գմպէթ եւ կայր անդ յայն սնէն, ուր զՔրիստոս կապեցին՝ երկաթով կապած եւ ծակ թողած© որ 

գնացեալ զաչվիս եւ զերեսվիս շփեցաք, այլ եւ զդէսպէհնիս£ Եւ աւագ խորնին երկու կողմն մատուռք 

կային, որ ասին թէ անդ բազում սրբոց նշխարք կան© այլ եւ մասն Մարկոս աւետարանչին© որոց լիցի 

իմ երեսս մոխիր£ Եւ յաջ կողմն եկեղեցոյս այժմուս Փափն Բավլուս շինել կու տար մատուռ մի, ուր 

ինքն պիտոր պառկէր© յոյժ մեծածախ, զի չորս պատն ոսկ[ւ]ով էր ծեփած, նաեւ առաստաղն, եւ ի 

միջի լաճվարդ խաղցուցած© եւ գետինն ամէն փուսուսի մէռմէր£ Աչք հագար պիտի որ վայելէր 

զգեղեցիկ արվեստն£ Եւ կայր մեծամեծ սըներ սօմախիք, որ ասին թէ ոսկոյ պարապար է£ 

Եւ այլ յառաջ գնացեալ տեսաք փոքր եկեղեցնակ մի քարէ եւ շուրջ եկեալ տեսաք բազում 

խորանս© եւ աւագ խորանն բոլոր մէրմեռէ կոփած էր՝ սպիտակ որպէս կաթն, զծնունդն Քրիստոսի 

եւ զերիս թագաւորս, զհայրն Յովսէփ եւ զայլ տնօրինականսն Քրիստոսի հանած էր որպէս 

կենդանիս© որ զտեսողսն հիացուցանէր եւ չհաւատային թէ ձեռագործ է, այլ թէ խուտրաթ է կամ 

փառաց Աստուծոյ£ 

Եւ տեսաք եկեղեցի մի այլ բոլորաձեւ որպէս Թուրքաց բաղանիս© եւ կայր ի մէջն հաւուզն այն 

ուր թագաւորն Կոստանդիանոս մտեալ լվացվելոց էր խրատով դիւթոցն© եւ ունէր վերեւն գմպէթ ի 

վերայ մերմէռէ սեանց, նման գուռի© զոր այժմ աւազան են արարեալ© եւ որչափ Տաճիկք կամ Հրեայք 

դառնան, անդր մկրտեն£ Եւ կային այլ մատուռք եւ զարմանաշէն խորանք, որոց երկրպագեալ 

երկրամած՝ դարձաք ի տուն£ 

Ս© ԾՆՆԴԵԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 

Եւ այլ օր գնացաք ի վանք մի բարձր լերան վերայ, որ ելք աստիճանաց երկու հարիւր էր© եւ ի 

գլուխքն կային երկու մատակք առիւծք ի վիմէ, որոց բերանոց ջուր բխէր© եւ մտեալ ի ներս յոլով 

շրջեցաք£ Որ եւ սա զարմանալի շէնք էր© ունէր քառսուն սիւն£ Եւ կայր գմպէթ մի փոքր չորս սեան 

վերայ© եւ ներսն սաֆի վարախ ոսկի եւ լազվարդ աննման [յ]օրինած© եւ գերեզման մի բարձր 

սօմախի© եւ հարցաք թէ ո՞ւմ է© ասին թէ Հեղինէ[ի] մօրն Կոստանդիանոսի, որ զխաչափայտն եգիտ© 

եւ երկրպագեալ ողջունեցաք եւ դարձաք ի տուն£ Եւ ասին թէ այս եկեղեցիս առաջ է եւ հին քան 

զամենայն© եւ կոչէր Ծնունդ եկեղեցին այն© եւ աստի են հաբեղայք ի Ծնունդն Քրիստոսի յԵրուսաղէմ 

եւ ի Բեթղէհէմ£ 

Եւ աջ կողմն եկեղեցուն էր սարայ մի© եւ ասին թէ աստ նստի պարոնն որ էր տէր քաղքին եւ 

Փափին վաքիլ, որ զամենայն մարմնաւոր դատն նա դատէ, զշնացողս, զգողս եւ զայլն© զի Փափն 

արիւն հեղուլ չի տար£ Եւ այլ առաջ տեսաք երկու վիշապանման հսկայս ի մեծ վիմէ© որ ունէին մի մի 

ամեհի ձիս© եւ առաջի դարպասին կայր ձիաւոր սփետրէ թափած© կօշիկն ի յոտսն եւ պողովատ ի 

ձեռին© եւ ասին մեզ թէ քաղքին շինօղքն են© եւ այլք թէ Կոստանդիանոս թագաւորն է£ Եւ կից սարային 

կայր շատրվան մի, որ ջուրն ի բազում եւ ի զանազան տեղաց բխէր© եւ վերեւն կայր կոյս գեղեցիկ 

աղջիկ մի, ունելով ծաղիկ ի ձեռին© եւ ասին թէ հռոմայեցիքն նախ զայս կինս պաշտէին£ Եւ աղբերն 

երկու կողմն կային պառկած մեծամեծ հսկայք իբրեւ զվիշապ մէրմէրէ, որ ունէին եւ նոքա ծաղիկս ի 
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ձեռս եւ ոստս արմաւենեաց, զոր չափեցի միոյն ոտաց բութն թիզ մի լայնքն էր եւ երկու թիզ երկայնքն© 

զի եւ զնոսա պաշտել են£ Եւ այլ բազում ձիք եւ կերպարանք մարդոց եւ անասնոց կայր£ Կին մի էր 

կոփած մերմէռէ, որ գլուխն քան զկարաս մի էր մեծ£ Եւ այս ամէնքս կռապաշտից մնացել է© եւ գրած 

էր թէ աստ էր թախտ© եւ աստ նստէին առաջին թագաւորքն եւ կայսերքն© զայս ամենայն տեսեալ 

հիացաք եւ փառս տվաք Աստուծոյ© եւ դարձաք ի տուն£ 

Ս© ՊՕՂՈՍ 

Եւ այլ օրն գնացաք ուխտ ի սուրբ Պօղոս, զի էր ի քաղաքէն դուրս միլ մի հեռու£ Եւ իբրեւ ելաք 

պարսպէն ի դուրս, բազում վանորայս տեսաք յաջմէ եւ ահեկէ զճանապարհայն£ Եւ հասեալ կէս 

ճանապարհ տեսաք մատուռ մի սքանչելի© եւ դռան վերեւն զՊետրոս եւ զՊօղոս կոփած, զի 

զմիմիանս համբուրէին£ Եւ ասին թէ այս այն է զի յորժամ տանէին զՊօղոս գլխատել, հանդիպեցաւ 

Պետրոսի© եւ տեսեալ զմիմիանս՝ հրաժարեցան© զոր այժմ այ նտեղն եկեղեցի է£ Եւ ինչ սրբոյ անուն 

եկեղեցի լինի, զայնոր ամէն տնօրինականքն կու հանեն, զի ախմարքն իմանան զէութիւն բանին© զի 

որչափ որ աճամի մարդ լինի եւ գիր չի գիտնայ, կու գիտենայ£ Եւ մտեալ ի սուրբն Պօղոս© եւ էր հին՝ 

դեռ Կոստանդիանոսէ մնացեալ© եւ ասին թէ երբ զսուրբն Պետրոս կատարեն՝ զայն պիտի սկսնուն 

նորոգել£ Եւ մերձ դրսի դռանն էր խորան սրբոյն Դիոնէսիոսի© անդ երկրպագեցաք© եւ միւս դիհն էր 

խորան© եւ գրած էր թէ աստ է մարմին Ոստիանէ կուսի£ Եւ մեծ հրաշք եղեւ ի գլխատումն 

Դիոնէսիոսի© զի յորժամ հատին զգլուխն՝ նա էառ ի ձեռս ժամ մի շրջէր շուրջանակի եւ ապա եդ 

զգլուխն եւ հանգեաւ£ Եւ կայր մէջ եկեղեցոյն գմպէթ մի գեղեցկաշէն ի վերայ ազնիւ մէրմէռէ սեանց© 

եւ մէն մարմին սուրբ առաքելոյն Պօղոսի, ազգի ազգի մեծարանօք եւ արծաթի կանթեղօք, որ 

տեսողքն պշուցեալ հային© եւ ի շաֆաֆէն աչվին խամաշմիշ կու լինի£ Անդ անկեալ ի վերայ երեսաց 

երկրպագեցաք, մեղաց թողութիւն խնդրեցաք, մեզ եւ մե՛ր ննջեցելոցն£ Եւ ապա գնացաք յաւագ 

խորանն© եւ յոյժ զարմանալի շէնքեր տեսաք© զի խորնին առջեւն ամէն փուսուսի էր գետինն© եւ ազգի 

ազգ էր նաշխած ճանաւարք© այլ եւ զՓափին մօհրն հանած էր որպէս ի վերայ քարտիզի© քանզի 

Փափն էր զայն շինել տվել£ Եւ թէ հայէր ոք՝ շառաւիղն փայլուն մէրմէրնուն յերեսս զարնէր, որպէս 

Վանատիկի Սա Մարքոյին© ապա բոլորած էր սպէտրով բոլորն, որ մարդ չի մտէր եւ կոխէր ոտամբք, 

բայց ի քահանայից պատարագէն£ Եւ հուպ նմին կայր սուրբ Խաչ խորան մի յոյժ զօրաւոր եւ 

հրաշալի© ծածկեալ վարագուրով© բայց ամէն ուրբաթ բանան եւ երբ ուխտաւորք գան, զի յոյժ 

սքանչելագործ է£ Եւ գրած էր թէ կին մի մեծատուն եւ երկիւղած յԱստուծոյ միշտ եւ յարաժամ գայր 

եւ անկանէր առաջի սուրբ Նշանին, եւ ի խորոց սրտէ աղօթէր լալով եւ բախէր զկուրծսն, որպէս 

մաքսաւորն£ Օր մի ձայն եղեւ խաչեալ Միածնէն© եւ ասէ© Ով կին բարեհաւատ, թողցի մեղքն քո£ Եւ 

շինած էր զկինն ծնկսած առ սուրբ Խաչն© որ բազում նշանս առնէ եւ կատարէ մինչեւ ցայսօր© վասն 

որոյ յոյժ պատւի, զի աւուրն ուրբաթի անթիւ բազմամբոխ ժողով լինի© եւ հարկանեն փոքր զանկակ, 

բանան զվարագոյրն եւ ժողովն անկանին ի վերայ երեսաց իւրեանց, որպէս ի ժամ վերացման 

մարմնոյ եւ արեանն Քրիստոսի£ Եւ կայր ի նմա ութսուն սիւն մէրմէրէ© զի երկայնաձեւ էր նման 

Բեթղէմի Ծննդեանն, բայց սեւացել էին վասն հնութեանն© եւ մէջ երկոցուն մեծ հոր մի կայր£ 

SAN PAOLO ALLE TRE FONTANE 

Եւ անտի գնացաք երկու միլ, ուր գլխատեցին զՊօղոս© եւ քաղքէն չորս միլ© բայց փոքր են նորա 

միլքն, որպէս մղոնք կամ ծովու միլ© եւ նա էր մեծ եւ հին ժամանակաց© զոր եւ անդ երկրպագեցաք£ 

Եւ կայր մերձ եկեղեցի մի փոքր, ուր պատարագի ժամուց տային եւ ողորմութիւն© եւ մտեալ 

աղօթեցաք£ Անտի ելեալ գնացաք Երեք աղբիւրն© եւ նոքա փառաւորք էին եւ գեղեցիկ© զոր մտեալ ի 

ներս աղօթեցաք© եւ էին աղբիւրքն հուպ միմիանց© այլ եւ արբաք© եւ զանազան էր համ նոցա, մինն 

ջուր, միւսն՝ արիւնահամ, եւ երրորդն՝ կաթնահամ, զոր հիացեալ փառս տվաք Աստուծոյ, որ սքանչելի 

է վերայ սրբոց իւրոց£ Եւ բերած էր սիւն մի անդ ի Յարութենէն Քրիստոսի© զոր եւ անդ զթէսբէհնիս 

շփեցաք£ Եւ քանդակեալ էր ի վերայ մարմարի գլխատումն Պօղոսի, եւ ահեղակերպ դահիճ մի, 

ունելով մեծ սուր երկսայրի ի ձեռն© եւ ի հատանելն՝ գլուխն ոստեաւ երեք տեղ© եւ երեք տեղ[ւ]ոջ ջուր 

բխեաց© զոր տեսեալ ճէլատն զարհուրեցաւ, անկաւ սուրն ի ձեռաց, ապա սկսաւ ճողել զմօրուքն£ Եւ 

միւս դիհն զՊետրոս գլխիվայր խաչեալ© այն ինճայ հանած էր ողորմելի© զոր տեսողացն էր ողբալի£ 
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BASILICA SAN LORENZO FUORI MURA 

Եւ անտի գնացաք Սան Պաստիան եկեղեցի մի, որ էր անտի նետաձիգ© եւ ի ճանապարհին 

հանդիպեցաք վանաց մի Աւետում անուն© եւ երկրպագեալ չուեցաք անտի բազում եւ հասաք ի 

սուրբն Լուրէնձ, զոր Պուրկէզ քարտինալն քրոջ որդին Փափին նոր նորոգել տայր մեծածախ ընչիւք£ 

Եւ շինած էր աւագ խորանին բոլորն գետնէն ի վեր յոյժ ազնիւ մէռմէռնի, որպէս հայելիք փայլուն, որ 

եկեղեցին կÿերեւէր ի նմա© որ մեք ունէաք փոքր զաղարիկ մի, որ ամէն հեղ հետ մեզ շրջէր© եւ 

մերձեցեալ ի մէրմէրսն ետես ի նոսա զդէմս իւր© կարծէր թէ այլ շուն, հաջէր ի վերայ, զոր հազիւ 

լռեցուցաք£ Եւ ներքեւն կայր մաղարայ մի մեծ իբրեւ զքաղաք© եւ վառեալ ջահս իջաք ի ներս© զի ասին 

թէ ի ժամանակս կռապաշտութեան աստ էր թագուցեալ սուրբն Սեղբեստրոս, եւ բազում սուրբք ընդ 

նմա© եւ էր յոյժ խոր եւ խաւարչտին© իբրեւ իջաք ԻԵ աստիճան, անձուկ եւ նեղ ճանապարհ տեղւոջ 

մտաք© որ եւ կանգուն գնալ չկարացաք, այլ կկզելով գլխիվայր£ Եւ տեսաք մաղարա մի քան զտուն© եւ 

չորս կողմն փորած էր իբրեւ զգերեզման նեղ, որ եւ գիր կայր հոռմի, զոր մեք ոչ կարացաք կարդալ£ 

Եւ այլ առաջ գնացեալ երկու երեք մաղարայ ալ տեսաք© եւ փորած էր մէջն պատերուն, որք էին 

աղօթատեղիք սուրբ ճգնաւորաց© եւ էր բազում խորաձոր գետնափոր ծերպ եւ այր© ամէն տեղիս 

աղօթեալ եւ երկրպագեալ՝ դարձաք ի տուն£ Կային եւ այլ բազում վանորայք, բայց ոչ կարացաք 

ժամանել, զի օրն տարաժամեալ էր£ 

SANTA CROCE IN GERUSALEMME 

Եւ երկրորդ օրն գնացաք ի Սանթա Գրօշ, որ է Սուրբ Խաչ© եւ անդ է սուրբ Խաչափայտն© եւ է 

քաղքէն ի դուրս© զոր մտեալ ի ներս, տեսաք զարմանալի շինուածս© եւ էր յոյժ փառաւոր եւ մեծ© եւ 

յաւագ խորանն էր պահած Խաչափայտն, ի բարձր տեղ[ւ]ոջ© եւ բոլորն նկարած էր զամենայն 

պատմութիւնս, թէ ո՛րպէս գնաց Հեղինէ յԵրուսաղէմ© եւ յորժամ մերձեցաւ ի մեծն Հռոմ, նա որդին 

Կոստանդիանոս ել ընդ առաջ նորա բազում քահանայիւք եւ յոքնախումբ ժողովրդովք, այլ եւ շատ 

հեծելազօրօք© եւ ինքն զգեցեալ ծիրանիս ականակուռ անգին պճնեալ թագ ի գլուխ, հեծեալ ի 

սպիտակ ձին ոսկիակազմ սանձիւք եւ ակամբ մարգարտովք շարեալ դանդանաւանդօք, խնկօք եւ 

մոմեղինօք եւ ամենայն զարդիւք, երկրպագեալ սուրբ Խաչին եւ էառ յաջ ձեռն ի վերայ ձիուն 

զպարծանքն Պօղոսի՝ գայր նախ ինքն եւ ապա մայրն զկնի© եւ այսպէս մեծաշուք փառօք մտին ի 

քաղաքն եւ անդ հանգուցին զսուրբ Նշանն եւ շինեցին ի վերայ զեկեղեցիս, ի փառս սուրբ Խաչին© եւ 

կոչեցին Սուրբ Խաչ© եւ է անդ մինչեւ ցայսօր© զոր եւ մեք արժանի եղեալ բաց աչօք տեսոյ նորա՝ 

աղօթեալ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք մեզ եւ մեր ծնօղաց եւ ամենայն արեան մերձաւորաց եւ 

երախտաւորաց£ 

Եւ այսպէս սահմանք է որ ամէն ուխտաւոր զայս եօթն եկեղեցիքս պիտոր քայլեն, զի սոքա են 

մեծ եւ աւագ© իրեքն ի քաղաքն եւ չորս ի դուրս© բայց բոկ ոտամբ եւ հետիոտս, մեծաւ զղջմամբ եւ 

հառաչանօք£ Բայց իշխանք եւ մեծամեծք ձիօք, ջորօք եւ կառօք շրջին եւ սոցա ճանապարհն ԺԸ 

մղոն է£ 

DOMINE QUO VADIS 

Եւ տեսաք եկեղեցի մի ալ վիմաշէն հին, նման Երուսաղէմայ սուրբ Յարութեանն, Հեղինէ շինած© 

եւ մերձ ի դուռն քաղքին մատուռ մի տեսաք փոքրիկ, որ զՔրիստոս ընդ Պետրոսի քանդակած էր, 

իբր թէ զրոյց տային միմիանց© եւ ասին թէ այս այն տեղն է, որ Քրիստոս Պետրոսի հանդիպեցաւ 

յորժամ փախչէր երկուցեալ ի Խաչէն© եւ տեսեալ զՔրիստոս ասէ© Ո՞ւր երթաս Տէր իմ© եւ նա ասէ© ի 

Հռոմ խաչիլ£ Ասէ Պետրոս© Տէր միանգամ խաչեցար եւ դարձեա՞լ կամիս£ Եւ ասէ Յիսուս© Դու ոչ 

կամիս խաչիլ© ես վասն քո խաչիմ£ Եւ իմացեալ Պետրոս զբանն անկաւ յոտս Յիսուսի եւ ասէ© Տէր իմ 

եւ Աստուած, ոչ միայն նման քեզ խաչեցայց, այլ գլխիվայր նման Ադամայ£ Եւ Յիսուս յայնժամ 

անյայտ եղեւ£ Եւ Պետրոս զօրացեալ դարձաւ ի քաղաքն ուրախութեամբ, զոր կալեալ զնա դահիճքն 

տարան առ պեղծն Ներոն© եւ նա հրամայեաց խաչել© եւ տարեալ ի տեղին մահապարտաց կամէին 

խաչել զնա© եւ նա աղաչէր զդահիճսն, թէ Մի զիս ըստ Տեառն իմոյ խաչէք գլխիվեր, զի չեմ արժանի, 

այլ գլխիվայր© եւ անօրէնքն այնպէս արարին£ Եւ ինչ բան եւ գործ որ տեղ որ եղել է, նա զամէնն գրած 

եւ նաշխած եւ քանդակած է եւ եկեղեցիք շինած£ Փառք Աստուծոյ անզրաւ£ Եւ եկեալ ի տուն հանկաք 
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աւուրս ինչ£ 

SAN GIUSEPPE DEI FALEGNAMI, CARCER MAMERTINUS 

Եւ գնացաք օր մի ի բանտն Պետրոսի© որ էր փառաւոր եկեղեցի© եւ մտեալ ի ներս՝ տեսաք 

զբանակութիւնս հաբեղայից, վայելուչ եւ ծաղկաւէտ իբրեւ զդրախտն Ադամայ£ Եւ ցուցին մեզ 

մատուռ մի գեղեցիկ բոլորաձեւ© եւ զդուռն բոլոր երկաթապատ© եւ ասին աստ կան շղթայքն 

Պետրոսի© եւ խնդրեցաք վանաց հօրէն, որ եբաց մեզ եւ եցոյց մեզ զշղթայս եւ զինճիլն 

խնկարկութեամբ եւ բազում ջահիւք եւ մոմովք, զոր ահիւ եւ դողութեամբ եւ աղօթիւք անցուցին ի 

վիզս մեր ամենիս£ Եւ զայն պահեալ՝ բերին մեզ Անդրէի առաքելոյն խաչափայտն, որ պատած էր 

խատիֆով© զոր խնդութեամբ համբուրեցաք եւ երեսնիս շփեցաք© եւ զի հին էր եւ մաշած, արծաթն 

անցուցել էին£ 

Եւ անտի եկաք ի Սան Տօմէնիք© որ եւ սա մեծ եւ փառաւոր եկեղեցի է© եւ լայնանիստ, ի բարձր 

լերան վ[ե]րայ, սալարակապ վիմօք£ Եւ մերձայս վանիցս էր վանքն Ալեքսիանոսի ճգնաւորի© եւ 

մտեալ ի ներս՝ տեսաք զգեղեցկաշէն տաճարն© եւ տարան զմեզ ի խուղն, ուր ԺԸ ամ ճգնեցաւ© յորում 

գրած էր ամէն տնօրինականքն© եւ էին տախտակքն եւ սիւնքն հնացեալ£ Եւ անտի տարան զմեզ ի 

զօրաւոր պատկերն Աստուածածնին, ուստի ձայն ել թէ Մուծէք այսր զմարդն Աստուծոյ© եւ գրած էր 

զհայր եւ զմայրն© եւ մատուռն ուր ծնօղացն գերեզմանքն էին© զոր երկրպագեալ մեղաց թողութիւն 

խնդրեցաք£ Եւ այս վանքեր ամէն ի վերայ լերին էին© եւ գետն առջեւովն կÿերթայր£ 

Եւ անտի եկաք Գրիգոր Ակռակօնտացոյն վանքն© եւ տեսաք բանտն եւ աղօթատեղն© եւ ուր 

պատուհասեցաւ Սաբինոս քահանայն եւ Կրիսկինդոս սարկաւագն եւ ամենայն զրպարտողացն 

երեսնին սեւ եւ կլափնին բաց եւ մարմինքն ի մէջ հրոյն այրեցեալ© զոր սուրբ գերեզման նորա 

աղօթեցաք£ Բայց ոմանք ասեն թէ Ակռակօն կղզի է մերձ Մալթայու© անդ է գերեզման սրբոյն£ 

SANT' URBANO 

Եւ այլ առաջ գնացեալ տեսաք բոլորաձեւ գմպէթաշէն եկեղեցի մի նման թուրքի բաղանեաց, 

ներսն որպէս հաւուզ եւ շուրջ զնովաւ մէրմէռէ սըներ© եւ Ադամայ մինչեւ ցայսօր ինչ սուրբ որ եղել է 

եւ ինչ չարչարանք որ կրել է, զամէնն նկարած էր դեղովք ի չորս յորմն, զոր տեսեալ մարդիք զայնպիսի 

աղիողորմ կսկծալի դառն տանջանս, զղջայր սիրտն եւ աչացն արտասուս հանէր© զորս ի գլխոյն ի 

վայր սղոցեալ, զայլս ի մէջ վիմաց եդեալ որպէս ի մամուլս, որ աչվին, ուղեղն եւ աղիքն ի դուրս վազել 

էր, ոմանց ձեռս եւ ոտս հատեալ, այլոց զլեզուն, կիսոց զստինսն քալփատնով ցետեալ, այլոց զոլոքսն 

ճմլեալ, զայլս քերանօք քերեալ© եւ զայլս երկաթի ճանկօք պատառեալ© եւ զայլսն այլ իմն մահուամբ 

ի կենաց հանեալ, որպէս գրեալ է ի պատմութիւնս նոցա£ Եւ այնպէս հոգեսէր եւ աստուածասէրք են, 

որ զատ մեծ եկեղեցեաց եւ վանօրէից՝ ամէն փողոցս մատուռնի էր շինած, երեք, չորս եւ հինգ եւ մին 

քան զմին գեղեցիկ եւ պատվական£ 

ՊԱՆԹԷՈՆ 

Եւ անտի մտաք յեկեղեցի մի գմպէթաշէն կամարակապ, յոյժ լայն եւ մեծ© եւ գմպէթին խուպան 

տափարակ որպէս մէջիթնուն© եւ ասին թէ կռապաշտից շէնք են, զոր ի տօնի   կռոցն անդր ժողովէր 

բազմութիւն արանց եւ կանանց զոհել դիւաց© եւ այնպէս մեծ եաբու է եւ վերին կամարն ի բոլորն 

հուճուրայք բազում© զոր մարդն մտեալ ի ներսն՝ սասանի© եւ այն առանց սեան, թէպէտ յոլով տեսաք 

յայլ տեղ՝ Պուրսա եւ Կեսարիայ, ապա սորա պէս ահարկու եւ զարմանալի չկայ© որ այժմ եկեղեցի է 

եւ անուն Ամենայն սրբոց տօն դրած, զոր առաջն ամենայն դիւաց տօնէին£ Եւ ի դրսաց դիհն ի 

ժամատունն Ը սիւն կայր հաստ եւ երկայն, զոր չափեալ երեք խուլաճ ելաւ հաստութիւնն, եւ եօթն 

երկայնութիւնն£ Եւ ունէր մեծ դուռ մի երկու փեղկէ մեծ քան զԱյա Սօֆու լայնքն, երեք խուլաճ եւ 

երկայնքն հինգ© եւ ազնիւ սփետրով պատած զդուռն, զոր ոմանք ասին թէ ոսկ[ւ]ով պատած զդուռն, 

զոր ոմանք ասին թէ ոսկ[ւ]ով խառն է© եւ զայս դուռս պիտի դնեն Յարութեան ի ժամանակս 

քրիստոնէութեան£ 

Եւ հուպ սմին կային եկեղեցիք եօթն միատեղ£ 

Ապա գնացեալ տեսաք զսարայըն Ուլիանոսի, Դիոկղիտիանոսի, Մաքսիմիանոսի, Ներոնի եւ այլ 

կայսերացն կռապաշտ© բայց աւեր եւ ամայիք էին, միայն հիմունք եւ նշմարանք կÿերեւէր© եւ զայն 
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թողած էր ի նշան եւ ի հիացումն տեսողացն մեծամեծ եւ լայնանիստ, մարմար սներով, վէմս եւ սայլս 

եւ քարինս քանդակեալ ի կերպս ազգի ազգի գազանաց եւ վիշապաց եւ հսկայից, զոր խախտեալք եւ 

ցրվեալք էին ի այլ եւ այլ անարգ եւ անպիտան տեղիս£ 

ԿՈՂՈՍԷՈՆ ԿԱՄ ՓՂԵՒԵԱՆ ԱՄՓԻԹԷԱՏՐՈՆ 

Եւ կայր սարայ մի այլ, մեծ եւ լայնանիստ, բոլորակ որպէս խութի, բարձրութիւնն տասն 

մարդապօյ© եւ մէջն ամէն տներ կայր© եւ օտանի բոլորն երկու, երեք տակ մինչեւ ի վերն© եւ ամէն 

սպիտակ մէրմէր էր© եւ ասին թէ այստ զբօսնուին ամենայն թագաւորքն առաջին© զի մէջն այժմ 

գազանք պատառողք էին© զոր եւ աստ ասեն գազանաց արկեալ զԻգնատիոս£ Այլ եւ տեսաք զսարան 

Կոստանդիանոսի սուրբ թագաւորի© յոյժ գեղեցիկ եւ վայելուչ բարձր տեղ[ւ]ոջ, բայց կէսն փլել էր£ Եւ 

մերձ եկեղեցուն էր տունն Պիղատոսի որպէս դարպաս, մեծ եւ բազմայարկեան, զոր փլած էր եւ 

խոտնոց արած ձիոց եւ երիվարաց£ Եւ կայր խաչաձեւ ճանապարհ© ի վերայ չորս կողմն չորս հսկայք 

մեծամեծք© եւ առաջի նոցա աղբիւրք, որ ի ձեռս իւրեանց ունէին արմաւենիս, այլքն ձիթենիս եւ զայլ 

ծաղիկս եւ ժժմունս, զոր յառաջ պաշտէին դեռ եւս կռապաշտիցն մնացեալք£ Եւ կայր երկու սիւն մեծ 

մարմարէ, որպէս Ստամպօլայ Արվատ պազարին© միոյն վ[ե]րայ սուրբն Պետրոս բանալին ի ձեռն, 

եւ միւսն սուրբն Պօղոս ազնիւ սփետրէ ոսկէջրած, հեռու ի միմիանց© մինն ի մէկ դուռն պարսպին, եւ 

միւսն ի միւսն, որ հեռաստանէ փայլ զփայլի տային£ 

Եւ Հայոց եկեղեցոյ անունն Սանթա Մարիայ Էրիբչիցքա, որ է Մարիամ Եգիպտացի£ 

Եւ օր մի անցաք ի այն կոյս գետոյն միւս կողմն, զի այս ամենայն զոր գրեցաք՝ կէս քաղաքն էր£ 

Եւ տեսաք եկեղեցի մի զարմանաշէն Ցիցիլայ անուն, որ է Կիկիլիայ կոյսն, յոյժ փարթամ եւ հարուստ 

ժամ© քառսուն մեծ կանթեղ համրեցաք արծաթիս© եւ երեսուն շամտան եւ ամէն շամտանի ներքեւ 

մին մին արծաթի սկուտեղ© եւ ի գետնափոր յայրն մարմին էր սրբոհոյ կուսին, ներքեւ սեղանին, սաֆի 

սօմախի մարմարով զուգած որ կարծէր մարդ թէ փայլուն հայելի էր£ Եւ այլ բազում շէնս եւ նկարս 

տեսաք, զոր ոչ արկաք ընդ գրով վասն չձանձրանալոյ կարդացողաց եւ լսողաց£ Եւ անտի գնացաք ի 

վանքն ուր զՊետրոս խաչեցին, որ էր մեծ եւ փառաւոր եկեղեցի ի բարձրաւանդակ տեղ[ւ]ոջ© եւ 

անտի ամենայն քաղաքն որպէս խնծոր կÿերեւէր£ Եւ մտեալ ի ներս տեսաք բազում շինուածս© եւ 

մտեալ ի խաչելութեան տեղն ԺԲ աստիճան ի խոնարհ© եւ էր որպէս թուրպայ կամարով© եւ դրսէն 

սներովք զարդարեալ© եւ դեռ այն երկու սիւնն կայր, որոյ վ[ե]րայ խաչեցին զնա© զոր անկեալ ի վերայ 

երեսաց աղօթեցաք երկրպագութեամբ© եւ մեղաց թողութիւն խնդրեալ մեզ եւ մեր ծնօղաց՝ դարձաք 

ի տուն£ 

Եւ այլ օրն եկաք ի վանքն Բարթողիմէոսի առաքելոյ, եւ անդ աղօթեցաք եւ մեղաց թողութիւն 

խնդրեցաք մեզ եւ մերոցն© եւ ելաք ի սեղանն ուր կայր մասն սուրբ մարմնոյն ի մէջ մէրմէրի 

սընտըկին, երկաթով պարապնտած© եւ գիշեր եւ ցորեկ արծթէ կանթեղ կու վառէր ի վ[ե]րայ£ Եւ մերձ 

այս վանիցս՝ հուպ միմիանց չորս վանք կայր, մի քան զմի գեղեցիկ£ Եւ այլ բազում վանորայք եւ 

եկեղեցիք կային, զորս ոչ կարացաք գրել եւ ոչ գնալ£ 

Եւ այլ յառաջ կայր եկեղեցի մի մեծ՝ Այա Սոֆու նման, ի մեծ մօյտանն, զոր ունէր հաստ սըներ եւ 

երկայն£ Եւ նետաձիգ մի այլ առաջ գնացեալ տեսաք աղբեր մի շատրվան, որ իբրեւ զգետ շըշնչայր© 

եւ կային մերձ աղբիւրն երկու մատակ առիւծք, որ ի բերանոյ նոցա բխէր յորդ ջուր© եւ կոփած էր մին 

կողմն քարէն մեծ եւ մօրվաւոր զՄովսէս մարգարէն, եւ միւսէ՝ զԱհարոն£ Եւ հանդէպ նմին եկեղեցի 

մի ազնիւ՝ Երուսաղէմայ սուրբ Յարութեանն նման, շէնքն, ձեւն եւ օրինակն© եւ ի միջի նոցա տեղիք 

սուրբ գերեզմանին եւ նկարքն ոսկէգիր£ 

ԱՂԲԵՐՔ ԵՒ ԱՒԱԶԱՆՔ 

Եւ կայր ի Հռոմ աւելի քան տասն հազար չէշմայ, ամէնն գեղեցիկ եւ պատուական, հաւուզով եւ 

շատրվանով© որ եւ նոքա յոյժ ողորմածք եւ գթած£ Եւ ամէն աղբիւր ազգ մի թամաշա ունէր© եւ ջուրն 

երկու, իրեք մզրախ թռչէր£ Այլ եւ տեսաք խէտումէտ ալաճայ մէրմէրէ մեծ հաւուզ մի որպէս սէնի, եւ 

չափեցաք՝ տասն խուլաճ ելաւ£ Եւ այլ զարմանաշէն աղբերք կային© ոմանց շատրվանն մերկ փոքր 

տղայք ունէին ի վերայ գլխոց եւ խաղային ծիծաղելով ընդ միմիանս, որպէս կենդանիք© այլ տեղ 

եղջերք ի վերայ երկու ոտաց վերացուցել են© եւ այլ հաւուզից բոլորն շարել են բադեր, սագեր, որոց 
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բերանոց ջուր բխէր© եւ այլոց օձիցն պորտոյ ջուր ելնէ© եւ ոմանց աղջկանց պորտոյ© եւ ամօթ տեղաց 

ելնէ ջուր եւ ի ստանց© եւ տղայոցն ծածուկ անդամոց£ 

Եւ չարշու մի կար մեծ հաւուզ© եւ բոլորն ազգ եւ ազգ ահագնատեսիլ մարդիք եւ գարշատես 

պառաւք© ոմանք փող հարկանեն, մինչ զի թուշքն ուռուցեալք կարծես եթէ ճշմարիտ փողահար է© 

բայց աւա՜ղ որ ջուրն առ նոսա խըյմաթ չունի, միայն գրաստից տան եւ եփելու համար£ Եւ երբեմն 

յամառայնի ի ժամ տօթոյ տեսեալ զսառն եւ զցուրտ ջուրն կամէաք ըմպել© թոյլ չետուն մեզ, թէ չլինի 

ըմպէք, զի մեռանիք© եւ բերեալ գինի տային մեզ£ Հազար ափսոս զայն հաւուզնին եւ զքաղցրահամ 

աղբերս եւ ջուրս բարեհամս, որ անդ անարգ է, զի բնաւ չըմպեն ջուր, բայց գինի© եւ ով ըմպէ՝ կարծեն 

թէ մեռանի ջրէն© բայց մեզ կենդանութիւն է ջուրն£ 

ՉՈՒ ՓԱՓԻՆ Ի Ս© ՊԵՏՐՈՍ ՅԱՒՈՒՐ Ս© ԾՆՆԴԵԱՆ 

Եւ դեկտեմբերի ԻԵ, որ նոցա Յայտնութիւն է, բերին Վարդապետին երկու ձիով արապայ© եւ 

մեծարեցին ժամն սուրբ Պետրոսի© ուր Փափն պատարագ պիտի առնէր© եւ տեսաք զի այն օրն զբուն 

եկեղեցին զարդարած էր գուն զգուն լիպասօք եւ զանազան ծաղկօք եւ կանաչ տերեւովք եւ ոստովք 

ձիթենօք եւ արմաւենօք£ Եւ այնպէս բազում եւ անթիւ էր ամբոխն, զի ոչ կարացաք մտանել ի 

եկեղեցին, մինչեւ սպասաւորք Փափին մերժելով զժողովուրդն հազիւ կարացին մուծանել զմեզ մերձ 

առ Փափն© եւ տեղին ուր Փափն եւ գարտնալքն էին, մեծ եւ լայնանիստ ի յաւագ խորանն, որպէս 

եկեղեցի մի, եւ բոլորն պատ էր քաշած մուշապախ ժողովուրդին դիհաց, զի ամբոխն չի¬նեղէ զՓափն£ 

Բացին զդուռն եւ մեք մտաք ի ներս© եւ զուգած էր Փափին տեղն ինն աստիճան բարձր քան զայլոց© 

եւ ի վերայ գլուխն գմպէթ ազնիւ եւ զարմանաշէն£ Եւ էր նստեալ մեծագին ոսկիակազմ աթոռ£ Եւ 

կայր մատուռն այն վեց սիւն, սուրբ յԵրուսաղէմայ բերած© որն սուրբ Յակոբայ, զորն Սողոմոնի 

տաճարէն£ Եւ այն սներուն վերայ գմպէթ էր եւ մէջն սեղան© եւ սեղնին առջեւն ապըրշէմէ մեծ տիվան 

խալի մի սփռած էր մեծագին£ Եւ այն տեղն շինած էր երեքտակ, բոլորն ամէն նստատեղ© ներքին 

քորեպիսկոպոսաց, որ կոչին պօնսինօրք© միջինն վասն արքեպիսկոպոսաց եւ վերինն վասն 

գարտինալաց£ Եւ իբրեւ անցաւ ժամ մի՝ բերին Փափին չորս թագ զարմանալի© երկուսն փափուկ 

որպէս մերս© եւ երկուսն՝ բոլորաձեւ, երեքյարկեան որպէս սաղաւարտ, եւ այնպէս խոշոր եւ մեծ 

ակունք կային շարած ի նմա, լալ, ալմաս, զըմրութ, եաղութ£ Եւ ասին թէ մէկ թագն հարիւր հազար 

ֆլորի կÿաժէ£ Եւ կայր ի վերայ սեղանին երկոտասան առաքեալք© արծաթէ թափած մարդաչափ© եւ 

բազում շամատանք արծթէ մեծամեծք, ոսկի սըկիք ակամբք եւ մարգրտովք ընդելուզեալ© եւ այլ 

անթիւ սպասք եւ անօթք© մինչ զի կայծառք, լականք, ջրամանք, կրակամանքն արծաթի էին, յորոց 

վ[ե]րայ մինչդեռ պշուցեալ հայէաք, եբեր եպիսկոպոսն խաչ մի մեծ ի վերայ երկայն ձողոյ, բուն 

պատւանդանն եւ ոստն արծթէ© եւ կանգնեցուցին առաջի սեղանին© եւ ասին թէ ահա Փափն կու գայ© 

զի ամէն տեղ Խաչն է Փափին կարապետ£ Եւ զինուորքն զամբոխն ցրվէին շաւիղ առնելով£ Ապա 

սկսան նախ իշխանքն գալ եւ զկնի քահանայք եւ կարգաւորք© ապա եպիսկոպոսք, զկնի պօնսինօրք© 

եւ ապա գարտինալք© եւ յետ ամենայնի Փափն£ Եւ էր նստեալ ի մաֆան վեց եպիսկոպոսաց բարձեալ© 

որպէս Հայք ի մեծի աւագ հինգշաբաթին յոտնլուայն բառնան զեպիսկոպոսն կամ զքահանայապետն© 

զի այսպէս է սովորութիւն, յորժամ յեկեղեցիս երթայ, մարդիք բառնան© իսկ այլ տեղ ջորովք£ Եւ ուր 

մերձէր՝ անկանէին ի ծունկս եւ զգլուխսն խոնարհեցուցեալ աղաղակէին ասելով© Օրհնեա՛ սուրբ 

Հայր£ Եւ նա ի վերուստ խաչակնքէր եւ օրհնէր£ Եւ եկեալ առաջի սեղանոյն էջ յաթոռոյն եւ ծունր 

եդեալ աղօթեաց եւ երկրպագեալ դարձաւ ի ժողովուրդն, խաչ եհան© եւ ողջոյն ետ գարտինալաց£ Եւ 

ամենեքին երկիր պագին նմա© եւ տարեալ հանգուցին զնա ի սահմանեալ տեղին£ Եւ իբրեւ 

բազմեցաւ՝ նախ ներքին եպիսկոպոսքն ելեալ գնացին եւ համբուրեցին զոտն Փափին© եւ ընդ կրունկս 

յետս եկեալ նստան© ապա ելին պօնսինօրք եւ զծունկն համբուրեցին© ապա զարտնալքն զաջն 

համբուրեցին£ Եւ իբրեւ կատարեցաւ ողջոյն, ագուցին Փափին շուրջառ մի որպէս փիլոն, յոյժ 

մեծագին գնոջ© զոր իւրեանց լեզուաւ «ալթէմպաս» կոչեն© կանգունն երեքհարիւր ղուռուշ© սպիտակ 

իբրեւ զձիւն, զոր փայլէր որպէս հայելի© եւ ունէր խաչաձեւ կոճակ մի եւ մէջն ակն մի զմրուխտ անգին© 

եւ գլուխն եդին թագ մի կամարաձեւ երեքյարկեան, ազնիւ եւ անգիւտք© եւ ունէր մատն ոսկի 

մատանի ալմաս ակնով, որ վառէր իբրեւ զճրագ£ Ապա սկսան գարտնալք, զկնի եպիսկոպոսք, ապա 

պօնսինօրք շուրջառվորիլ© եւ կանգնեալ յոտին եդին զթագս ի գլուխս Փափին բոլորով£ Եւ մերձ 
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Փափին յաջ դիհն Սպանիու թագաւորին էլչին էր եւ ձախն Կայսեր© ապա զկնի այլքն© զի ամենայն 

թագաւորք վէքիլ ունին մօտ Փափին, սիրոյ եւ հնազանդութեան սակի© եւ ամէն իրեք տարի փոխին, 

որպէս Ստամպօլ եւ ի Հալապ© եւ լուցեալ ջահս եւ լապտերս եւ սպիտակ մոմս եւ կերոն£ 

Եւ յորժամ աղօթէր Փափն կամ աւետարան կարդայր, ամենեքին երկիր պագանէին£ Եւ էր 

պօնսինօրաց թագն թաճն միափերթ եւ տափակ մին խաչիւ© եւ արքեպիսկոպոսացն բաց եւ տափակ 

երկու խաչիւ© իսկ գարտնալաց երկճղի եւ այլ պատվական£ Եւ յորժամ կացին աղօթս ընդ Փափին եւ 

բոլորեալ պար առնէին՝ բազմութիւն թագից պաղպաջուն ահացուցանէր զտեսողս, զի նման էր 

ահագին ատենին£ Եւ յորժամ սկսաւ Փափն պատարագել, եւ դպիրքն եղանակէին£ Այլ եւ ունէր 

Փափն վարպետ մի եւ ժամասաց, ղատըմ մի որ խիստ անուշ ձայն ունէր, նման հրեշտակաց կամ թէ 

Մամասայ© եւ յորժամ նա երգէր՝ այլքն լռէին© եւ ասին թէ սա յիսուն դեկան ոսկի ունի օլօֆայ ի Փափէն 

ամէն շաբաթ£ Եւ այսպէս ամէն եկեղեցի կայ վարպետ մի քաղցրանուագ, բայց սորա նման չտեսաք© 

ով ոք լսէ՝ զմայլի եւ թըմրի£ Իսկ հնչմունք զանկակաց եւ ձայն երգէհոնաց, փողոց, թմպկաց եւ այլ 

նուագարանաց լսելի լինէր ի քաղաքն ամենայն© եւ խլացուցանէր զունկն լսողաց եւ զուարճացեալ 

խայտային հոգ[ւ]ով եւ մարմնով մարդիք£ 

Եւ իբրեւ կատարեաց զսուրբ պատարագն՝ հաղորդեցոյց զիշխանս եւ զորս ինքն կամեցաւ ի 

ձեռաց իւրոց£ Զոր աղաչեմ Տեառն Աստուծոյ օգնական լինել ամենայն հաւատացելոց, մանաւանդ 

մեզ Հայոց£ Եւ զկնի պատարագին բերին մաֆան եւ նստաւ ի վ[ե]րայ© եւ իբրեւ մտաւ ի սարան, 

սկսան թօփեր նետել, թուֆաքնի եւ փողս հարկանել, շատլխ եւ ուրախութիւն առնելով© եւ զինվորքն 

եւ ազատքն զգեցեալ էին զրեհ եւ սաղաւարտս ի գլուխս, ոմանք մերկ սուր երկսայրի ի ձեռս ունելով, 

այլք գեղարդք, վախանք եւ նիզակք, որ փայլզփայլի տային եւ ի ճառագայթից արեգական պշնուին 

աչք հայողաց£ Այսպիսի էր պատիւ եւ փառք Փափին© որպէս ի հինն Իսրայէլ զտապանակ ուխտին£ 

Եւ եղեւ մեծ ուրախութիւն ի քաղքին օրն այն© եւ մեք գնացաք ի տուն£ 

Եւ կայր ի Հռոմ եօթն խուլայ նման Ստամպօլայ© բայց սոքա զատ եւ հեռու միմիանց եւ այլ բարձր© 

եւ այնպէս թէսնիֆած էր, որ ջուր ելանէր մինչեւ ի գագաթն արճըճով առաջին ժամանակն© բայց այժմ 

աւիրած է© ապա խողովակքն դեռ եւս կÿերեւին© փառք Աստուծոյ ամէն£ 

Յայսմ ամի փոխեցաւ առ Քրիստոս Կայսրն քրիստոնէից՝ ալաման, բարի մահվամբ, Մաթէոս 

անուն£ 

Եւ կայր մերձ Սան Փէտրու փոքր եկեղեցի մի, որ լի էր ոսկերօք մեռելօք© եւ մտեալ ի ներս տեսաք 

դի մի ի դրան վերեւն, պատն ի վեր կանգնեցուցած, մազն եւ մորուքն ի վայր£ Եւ տեսեալ զայն 

հարցաք© եւ ասին մեզ թէ եկեղեցիս այս գերեզմանատուն է հիւրոց եւ օտարաց, այլ եւ պանտխտոց© 

զի զնոսա աստ թաղեմք© եւ մինչ ԻԴ ժամն հալի եւ հաշի միսն եւ մորթն, միայն ոսկրն մնայ© իսկ սա 

տեղացի գոլով՝ խաբեց թէ յետոյ եմ եւ օտար© եւ ընկալան զնա© եւ յորժամ մեռաւ՝ թաղեցին անդր© 

իսկ նա չի փըտաւ, այլ այնպէս մնաց որպէս տեսանէքդ ի հրաշ տեսողաց եւ ի հիացում£ Եւ հարցաք 

թէ վասն է՞ր է հրաշս այս© եւ ասին թէ ջառներուն հող է բերած աստ որ Քրիստոսի գնոջ արծաթով 

գնեցաւ© եւ այլք ասին թէ այն հողուն է բերած, որ հեղաւ պատվական արիւնն Քրիստոսի ի սուրբ 

քաղաքն յԵրուսաղէմ, վասն որոյ սքանչելիք եղեն£ 

Այլ եւ ցուցին մեզ զՔրիստոսի դաստառակն, զոր աղօթեցաք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք£ 

Եւ ինչ տնօրինականք կան եւ չարչարանաց տեղիք, թէ անօթք եթէ բեւեռք, թէ գեղարդ, սուրբ 

խաչափայտ եւ այլն, այլ եւ սրբոց ոսկերք, նշխարք եւ մասունք բազմահոյլք աստ է հաւաքած, զորս 

գնելով, զորս գողանալով© զի ամենայն եկեղեցիք լի են ոսկերօք եւ նշխարօք սուրբ վկայիցն£ 

ԴՊՐՈՑՔ 

Եւ ունէր Փափն ՀԲ գարտնալք ըստ ՀԲ աշակերտաց եւ ՀԲ թարգմանչաց եւ ՀԲ ազգաց© զի 

ամենայն կարտնալք ազգի մի գլուխ է, որպէս ասացաք© զի ի մեծն Հռոմ ՀԲ ազգ է հեթանոսաց եւ 

քրիստոնէից© եւ ՀԲ ազգի եկեեցի, դպրատուն, սբիդալ առանձին£ 

Եւ կայր մէջ քաղաքին մեծ դպրատուն մի հասարակաց, որ ի հօն ամէն օր դաս կÿասեն 

աստուածաբանութիւն եւ զայլ մանր ուսմունս՝ զփիլիսոփայական, զերկրաչափական, 

զաստղաբաշխական, համարողական, զԺ© Ստորոգութիւնս Արիստոտելի եւ զպրակս Պորփիւրի 
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ներածութիւնս, զերաժշտական£ Եւ կան ի նմա հինգ, վեց հազար հոգի, ի հեռաւոր քաղաքաց եւ ի 

գաւառաց© եւ ամենայն սահմանաց առ նա երթային՝ Ալամանու, Սպանիու, Լէհու եւ այլոցն© եւ ոչ 

միայն աղքատք, այլ եւ մեծատանց եւ իշխանաց որդիք, երիտասարդք եւ կարգաւորք© եւ բազում 

աստուածաբանք, փիլիսոփայք եւ իմաստասէրք գոն ի Հռոմ© ամենեքին անդր ժողովին© եւ անտի 

առաքին յայլ գաւառս, զի Աթէնք այժմ Հռոմ է կամ առաւել£ Եւ այս ամէնս Փափին տրօք է£ Եւ այնպէս 

փափագ ունին ուսման, Ժ, ԺԵ, Ի տարի ուսանին£ Իսկ ազգս մեր բնաւ չունի փոյթ եւ սէր ուսման եւ 

ոչ որդիքն© թէպէտ եւ տան զորդիս՝ ի փոքրկութեան տան՝ մինչ բանի գործի չէ© եւ երբ ի չափ հասակի 

լինի© առնուն զնա ասելով, թէ Այս բաւական է, թող գայ տուն© եւ տուեալ անկատար զտղան, մնայ 

այնպէս տխմար£ 

Հարցաք զմի ոմն անուանի, թէ Փափն ի՞նչ կէլիր ունի կամ խարճ© եւ ասին թէ ամէն օր ԻԴ ղուռուշ 

կէլիր ունի© եւ զայն իրեք բաժին կÿանէ© մինն հեծելին եւ զինւորաց© քանզի եւ նա ղատրկայք ունի© եւ 

բերդունաք քաղքի եւ գեղօրայք եւ աւանք եւ նաւք ի վերայ ծովու© պարտի զօր պահել, զի մի 

թշնամիքն վնաս գործեսցեն£ Իսկ մէկ բաժինն վասն իւր մարմնաւոր պիտոյից© եւ մին մասն 

ողորմութիւն եւ խէր աղքատաց եւ կարօտելոց© զի բազում վարձք ունի Փափն եւ ողորմութիւն մին 

տարին£ Ոնի վէքիլ մի, որ տարին ԽՌ ղուռուշ կու բաշխէ© եւ վէքիլ մի այլ ունի, որ որբ աղջիկ կու 

կարգէ© որբ տղաք ղանահաթ կու տայ եւ սէրմիայ© եւ մէկ վէքիլ մի այլ ունի, որ մեծ սբիթալին վ[ե]րայ 

է© վէքիլ մի ալ ունի, որ ուխտաւորաց եւ անկարաց ողորմութիւն բաշխէ քանի հազար հոգ[ւ]ոյ որ կու 

գան© վէքիլ մÿալ ունին որ աշխարհական ժողովարարաց ողորմութիւն կու տայ£ Վէքիլ մÿալ ունի, որ 

կարգաւորաց ժողովք կու տայ, եպիսկոպոսաց, քահանայից, սարկաւագաց© եւ տես թէ տարին քանի 

հազար եպիսկոպոս միայն կու գայ© թող զայլ ՀԲ ազգացն£ Որպէս տարի մի եկել էր Ասորու 

պատրիարգ ի Համթայ, ի Տաճկացն փախուցեալ վասն ուղղափառ հաւատոյն© եւ ետ նմա հազար 

ղուռուշ եւ դային առաւ շաբաթն եզ մի, իրեք ոչխար, յիսուն հաւ, հինգ մէտրայ գինի, օրն տասն հաց, 

քացախն, աղն, սավզն եւ այլն£ Նոյնպէս հոռմի այլ բազումք կու գան£ Իսկ Հայոց ամէն տարի հինգ, 

վեց եպիսկոպոս, վարդապետք© թող զշատաշրջիկ հաբեղայքն եւ զիրիցնին£ Զատ զայն երբեմն 

երբեմն եւ թագաւորացն օգնութիւն կÿուղարկէ£ Զորս կամիմ սակաւ ինչ ծանուցանել լսողացդ© բայց 

աղաչեմ սիրով ունկն դնել բանիցս եւ մի ձանձրանալ£ 

Նախ եւ առաջին վարձքն Փափին© զի ամէն օր իւր ամէնալի սեղանն ԺԲ հոգի պիտի հաց նստի© 

եւ ինքն պիտի սպասաւորէ նոցա© բայց այժմ ինքն չի գալ© եւ ասին զպատճառն, թէ օր մի ֆռանցէզ 

մի արբեալ եւ չհանդուրժեալ ստամոքսին՝ ժայթեաց ի սեղանն© եւ այնու գարշեցաւ Փափն© իսկ 

յայլում աւուր հայ մի յոյժ զեխեալ կամէր զձեռն համբուրել Փափին© եւ շարժեալ զսեղանն՝ 

կործանեաց զկթխայս, զայլսն խորտակեաց եւ զգինին եհեղ ի վերայ նորա© եւ յայնմ օրէ ոչ երթայր ի 

սեղանս նոցա© այլ հրամեց յայլում սեղանի կերակրել զնոսա© եւ փոխանակ իւր մեծ քեհեային ասաց 

սպասաւորել, որ էր եպիսկոպոս£ Զոր եւ զիս տարան օր մի հաց ի սեղանն Փափին© եւ յորժամ 

ժողովեցաք՝ բերին ջուր արծթէ լէկանով եւ իպրիխով© եւ լուացեալ տվին սրբիչ եւ նստուցին կարգաւ© 

երեկ զանազան կերակուր եւ անապակ գինի, մարդագլուխ օխայ մի ամէն մէկի առջեւ եւ ջուր ըստ 

սահմանաց իւրեանց© բայց դու որպէս կամիս այնպէս ըմպէ© զի թէ զայն ըմպես ա՛յլ տան© բայց Հայք 

առանց ջրոյ ըմպեն© եւ գինին եօթն տարէկան՝ անգիւտ այլ տեղիս£ Եւ այլ կարգաւորքն սպասաւորէին 

մեզ© մեք ԺԲ հոգի նստաք ըստ երկոտասան առաքելոց© եւ այլում տեղ[ւ]ոջ ՀԲ նստան ըստ ՀԲ 

աշակերտացն որիշ© եւ ամէն մարդու եօթն, ութ սկուտեղ ճաշ բերին մեծագին© զորն ուտել կարես՝ 

կե՛ր, եւ զորն չուտես դնեն մախրամատ, հետ տար© ամէն լօխման ուռուպ մի կÿաժէ© եւ յետ կերակրոյն 

շէքէրլէմէնի եւ գնոց հալվանի տան, քաղցր եւ անուշ© դգալն, դանակն, դաբսիքն եւ այլն ամէն 

արծաթեղէն է£ Բայց հայուն առաւել պատիւ կÿառնեն եւ ի գլուխ  տեղ նստեցուցանեն£ 

Երկրորդ ողորմութիւնն© զի ամէն դուրս ելնելու ատաթ է որ ԻԵ ղուռուշ բաշխեն աղքատաց© զի 

թէ հեռու երթայ՝ ի մաֆայ նստի, երկու ջորի լծած, մինն առաջ եւ միւսն յետին© եւ վեց ջորի սպիտակ© 

վեց ետքնետակ© վրանին կարմիր մախմուր ձգած մինչեւ ի գետին© եւ ինքն ալ կարմիր կու հագնի© եւ 

իւր բոլորն շուրջանակի այլ զինւորք չի մօտենան© միայն ալամանքն մօրվօք որ են տուտէշք, զոր ասեն 

թէ Լուսաւորիչն եթող£ 
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Երրորդ ողորմութիւնն Փափին, որ ամէն տարին Շ հոգի պիտոր կարգէ յարանց եւ կանանց, իգին 

ճիէզ եւ մայեա© արուին՝ սէրմիայ, մարդուն կօրա© ոմանց Ճ ղուռուշ, ոմանց Ծ կամ աւելի եւ պակաս£ 

Եւ ամէն վանից ալ սահմանք է, որ կարողութեան կօրա պիտոր կարգեն Ծ կամ Կ կամ այլ աւելի որբ 

աղջիկ եւ վախիր կտրիճնի© զի յաշխարհն այն աղջիկն շատ է եւ մարդն սակաւ© վասն որոյ պիտոր 

շատ ճիհէզ տան, թէ չէ մարդ չի առնուր զկինն առանց դրամի© որպէս եւ ի Լէհաց յերկիրն£ 

Չորրորդ ողորմութիւն Փափին© որ դային արել է քանի հարիւր աղքատ կարգաւորաց եւ 

քահանայից, նաեւ աշխարհականաց, որ ամէն օր այսչափ հաց, գինի, միս եւ այլն կու տան© որք ծերք 

են, անկածք, անկարք, հիւանդք, չքաւորք, որբք, այրիք եւ տնանկք, աղքատք եւ այլն£ 

Հինգերորդ ողորմութիւն, որ ինչխատար ուխտաւոր կու գայ ամէն աշխարհէ՝ իրեք օր պիտոր 

ուտեցնէ, խմցնէ£ 

Վեցերորդ ողորմութիւն© ինչ մարդ որ գայ ուխտ, թէ աշխարհական, թէ կարգաւոր, Ե© ղուռուշ, 

Ժ© Ի© Լ© կու տայ խարճլխ© ապա կարգաւորաց Ժ© ԺԵ© Ի ղուռուշ, թէ եպիսկոպոս Ճ, թէ վարդապետ 

ԲՃ© ԳՃ© ղուռուշ© տե՛ս թէ տարին քանի հազար կու տայ£ 

Եօթներորդ, զի որչափ հրեայ կամ տաճիկ դառնայ եւ քրիստոնեայ լինի, Փափն պիտոր հագցնէ 

սպիտակ յոտաց մինչ ի գլուխ© այլ եւ տայ իւրեանց սէրմիայ կամ նաֆաղայ, մարդուն կօրայ՝ Ժ 

ղուռուշ, Ի կամ Լ£ 

Ութերորդ ռահմն Փափին, զի որչափ որբ տղայք կան, անճարակ աղջկունք, պիտի ժողովէ 

զնոսա, զանահաթ տայ© տես թէ որչափ տղայք իւրեանց եւ յօտարացն կու գտվի անդ£ 

Իններորդ զաքաթն© որ ամէն տարի աւագ հինգշաբթի ԺԲ հոգ[ւ]ոյ զոտս պիտի լուանայ եւ օր մի 

յառաջ բաղնիք ղրկէ եւ տայ նոցա շապիկ, վարտիք, չուխայ սպիտակ, բաբուչ, գտակ© եւ լուացեալ 

զոտսն նստուցանէ ի սեղանն© եւ հայն ի վեր նստի© եւ ամէնին անուն տայ զառաքելոց© բայց հային 

Պետրոս© եւ յետ կերակրոյն տայ ամէն մէկի երկու դէսպէհ եւ երկու խաչ պատկերք, մին ոսկի, մինն 

արծաթի£ 

Տասներորդ ռահմն© Սան Սփիրիդու սբիդալն, որ քան զքաղաքն մի է, որպէս յառաջագոյն 

ասացաք, թէ որչափ մարդ կայ, եւ որչափ խարճ կÿերթայ կերակրոյ, անկողնոյ, փայտի եւ այլոցն£ 

ԺԱ© զի ժողովել է իւր քաղաքն ի Հռոմ ՀԲ ազգ եւ ունին ամենայն ազգն եկեղեցի, սբիդալ, 

դպրատուն, կերակուր, անկողին, տօշակ£ Նոյնպէս Հայք եւս ունին ժամ, սբիդալ, դպրատուն, բայց 

տղաք չկան© միայն երկու տղայ կայր© զի Հայք սակաւ են£ Այլ եւ պասմագիր է հանած© զոր մեք աչօք 

մերովք տեսաք© Աստուած զիւրեանց հոգին լուսաւորէ, որ զմեզ աւելի կու հոգան քան թէ մեք© եւ 

ասին թէ ԺՌ ղուռուշ կու հայի պասման© ապա այժմ պաթալ է, ոչ բանեցնօղ կայ, ոչ բանօղ՝ մեր ազգիս 

էհմալութենէն եւ չարեացն, որպէս եւ ի Վանատիկն£ 

ԺԲ© վարձքն, զի այնպէս շաղաւաթ կայ աշխարհն Փափին, զի որչափ գերի փախչի եւ անկանի 

երկիր նորա, ազատի£ Սպանիու թագաւորն պիլա խատիր չէ հանել, թէ մկրտի© այլ ուրիշ տեղ թէպէտ 

մկրտի ալ չի ազատեն© քանզի կÿասեն թէ նաչարէ եւ յակամայ լինիս քրիստոնեայ, եւ չէ Աստուծոյ 

ընդունելի© թող այն ատենն լինէիր երբ տունդ էիր եւ անձնիշխան£ Իսկ Փափն ոնց մկրտի՝ կÿազատէ£ 

ԺԳ© ռահմն, զի որչափ վնասակարք ընբռնին՝ աւազակք, գողք կամ այլք, որ պիտի չանկալն 

զարնեն կամ չորս չարեկեն, նա յառաջ վիզն կու զարնեն կամ խեղդեն, ապա զայլ զսկէնճէն կÿառնեն 

որ զայն մեծ կսկիծն չիմանան£ Եւ կայ եկեղեցի մի նոցա սուրբ Յովանու Գլխատումն, անդ թաղեն 

զամենայն մահապարտս© եւ գան այն եկեղեցոյ քահանայք խնկօք եւ մոմեղինօք, րուֆաթով, 

սեւազգեստ եւ Քրիստոսի խաչալամանն տանին յառաջ© եւ անդ մնան մինչեւ դահիճքն կատարեն 

զհրամայեալս© ապա առնուն մեծաւ պատւով զդին, դնեն ի դագաղն ծածկելով սեւ չուխայով, եւ 

տանին թաղեն սաղմոսիւք եւ աւրհնութեամբ, թէպէտ եւ մեղանչել է© ապա վասն քրիստոնէութեան 

եւ զի խոստովանեցաւ, հաղորդեցաւ, պատվել արժան է£ Եւ ի ժամ կախելոյն չեն թողուլ կախ կամ ի 

չանկալն կամ խազուխն, այլ առնուն ի վար եւ տարեալ թաղեն£ 

ԺԴ© զի ունի Փափն վէքիլ մի ճարտասան, որ հինգհարիւր ղուռուշ կէլիր ունի© վասն այն որ ամէն 

օր երթայ ի բանտն եօխլամիշ եւ թէշվիշ կÿանէ© ու կու քննէ հարցնէ, թէ վասն է՞ր զընտանած են© կամ 
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թէ քանի՞ տարի է որ կայ© եւ թէ սուչսուզ եւ անվնա՞ս է£ Քանզի շատ կու լինի որ անմեղ, անճարակ, 

անլեզու ղարիպ մարդիք կամ աղքատ ÿւ անտէր ճար չունին, ոչ ծանօթ, ոչ մարդ, այնպէս մնան ի 

բանտն քանի տարի, զի մեծ զնտան է, որպէս Պապաճաֆարն© նա երթայ առ դատաւորն եւ հանէ£ 

ԺԵ© զի երբեմն եւ թագաւորաց խազինայ առաքէ, երբ մեծ սէֆէր ունին հետ թուրքի կամ 

անհաւատից, օլօֆայ լէշքէրին© այլ եւ թէ հարկ լինի եւ պակասի դրամմ սուրբ Պետրոսի, զիրա մեծ 

խարճ ունի շինումն, նա կու տայ© թող զայլ ծածուկ ողորմութիւնքն որ մարդ չի գիտէ, բայց միայն 

Աստուած£ 

Նաեւ եկեղեցիս շինէ ի բազում տեղիս եւ այլ բարէգործութիւնս առնէ© զորս ի բազմաց սակաւն 

գրեցի աստ£ Եւ զծերն ընտրեն եւ տարեցքն, որ հազիւ չորս, հինգ տարի ապրի£ Սակայն ազգն չար եւ 

դառնացողք հերձուածողաց բազում բանս եւ բանպասանս բարբանջեն զնմանէ© բայց նա անպարտ 

է յայնմ յամենայնէ© եւ զրպարտողքն դատապարտելոց են ի Քրիստոսէ յաւուրն ահեղին£ 

ՔԱՐՏԻՆԱԼՔ 

Նմանապէս եւ քարտինալքն յոյժ փարթամք են եւ հարուստ© ունին քաղաքս, գիւղս եւ ագարակս 

եւ այլ եկամուտ© եւ են պերճ եւ փառաւոր, անձնիշխան եւ ինքնակալ£ Եւ ամէն հինգշաբթի տիւան 

կÿերթան մօտ Փափն© անտ է տեսանել զբազմութիւն կառաց եւ ձիոց© կառքն ոսկիաւծ եւ մեծածախ, 

վեց վեց ձիօք Սան Փեթրօյին մօյտանն կուտեալ£ Մին կառքն հազար ղուռուշ© վրայի ծածկոյթ սքէռլէթ 

չուխայ£ Շինեն եկեղեցիս եւ վանորայս, սբիդալ եւ զդպրատունս© եւ ի աղմուկ տեղիս կամարակապ 

բազմածախ վիմաշէն յոլովակնեան կամուրջս© եւ յերկիւղալի տեղիս՝ իջեւանս եւ պանտոկս£ Ունին 

եւ այլ ծածուկ վարձք© են որ ամէն շաբաթ օր կերակուր կÿուղարկեն ի բանտն, հաց եւ գինի© ոմանք 

յԱւագ հինգշաբթին կÿերթան ի մեծ զընտանն© երկու, իրեք պարտաւորս ազատեն վճարելով զպարտս 

նոցա£ Եւ են որ թային արել են քանի հոգ[ւ]ոյ կերակուր£ Եւ սոքա եւս ամէն տարի ըստ կարողութեան 

ամէն մէկ հինգ, վեց որբ կու կարգէ եւ սէրմիյա, ճիճէզ կու տայ£ Եւ յորժամ Փափն մեծ մարդու 

ողորմութիւն տայ, նոքա այլ պիտոր տան£ Եւ այլ բազում ծածուկ վարձք ունին, որ միայն 

ծածկագէտն գիտէ© զի ազգն այն յոյժ ծածուկ սիրէ ողորմութիւն առնել եւ առաքինութիւն£ 

Քարտինալքն եւս ունին իւրեանց ներքեւ երկու, իրեք պօնսինօռք, որք են քորեպիսկոպոսք, որ 

սոցա հրամանաւ շրջին եւ ձեռնադրեն£ Եւ այնպէս մեծամեծ սարայինք ունին եւ ծանրագին 

պարտէզք, դրախտք, որ ԼՌ, ԽՌ ղուռուշ կÿաժէ եւ այլ աւելի£ 

Հարցաք թէ ո՞րչափ կարգաւոր կայ քաղաքս© եւ ասին թէ ժամանակ մի Փափն ի գիր եհան եւ 

տէֆդար անցուց© նա ՃՌ կարգաւոր ելաւ, զատ սքեմաւորաց եւ ապաշխարողաց© փառք Աստուծոյ£ 

ԱՄԱՐԱՆՈՅ ՓԱՓԻՆ եւ MONTE CAVALO 

Այլ եւ ունէր Փափն երկու մեծ սարայ© մէկն հուպ Սան Փէթրու եւ մէկն եայլայ ամռան, ի բարձր 

լեռան վ[ե]րայ եւ վայելուչ տեղւոջ, որ կոչէր Մօնթա Գաւալ© եւ անդ վասն բարեխառնութեան օդոյն 

կենայ, զի յոյժ չար եւ վատ հաւայ է ի Հռոմ£ Եւ գնացեալ անդ մտաք ի ներս© իմացեալ պարտիզպանքն 

ընդառաջ եկին մեզ եւ սիրով ընկալան© եւ ազդ արարեալ պօստանճի պաշուն, որ երեկ բազում 

բանալեօք© եւ յանձին կալաւ զամենայն ինչ ցուցանել մեզ մի ըստ միոջէ£ Եւ նախ զի առջեւ սարային 

կային երկու ձիք անճոռնիք ամեհի© եւ երկու մեծամեծ հսկայք ունէին զայն ձիս իբր թէ յետակ© ի 

սպիտակ մղռմէռէ որպէս կենդանի կոփած£ Եւ մտեալ ի ներս շրջեցաք զամենայն որ էր նման միւսոյն, 

ազգի ազգի զարդարած եւ յօրինած զօդէվանքն, որն լիպասով, որն խատիֆով, զորս չուխով, զորս 

ազնիւ փայլուն մէռմէռով, եւ զորս ոսկի դեղովք, որ մի քան զմին գեղեցիկք էին© եւ ամէն օտայ ազգ 

մի դօյֆա կայր£ Եւ մին օտան կայր սեւ մէռմէռէ սեղան մի, զարնիշանի քաշած© եւ մէջն ոսկի եւ 

արծաթ լցած եւ պատվական ակամբք ընդելուզած՝ նման սեղանոյն Պտղոմէոս թագաւորին, զոր 

առաքեաց յԵրուսաղէմ Հրէիցն© եւ յայլս տեսաք լաճվարդի քար եւ ի վերայ սուրաթնի£ Իսկ այլ տեղ 

պատկեր մի զարմանալի տեսաք© զի երբ դէմն կանգնիս՝ Քրիստոս կÿերեւի© եւ երբ յաջ կողմն՝ 

Աստուածածինն Միածնովն© եւ ձախմէ՝ Քրիստոս ի սիւնն կապած£ Եւ աւելի քան զԴՃ օտա կայր, 

ամէնն զարդարած եւ միջվին դօհվանի© եւ քաղաքն առջեւն որպէս խնծոր կÿերեւէր£ Եւ ի դրախտն 

մտեալ տեսաք բազմադիմի կերպս եւ պատկերս եւ շինուածս քարէ, որ ամէնէն ջուր բխէր£ Այլ եւ 

կային աղբիւրք բարէհամք եւ շատրվանք զարմանաշէնք, որ վազէին ջուրքն երկու, երեք մարդապօյ 
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բարձր£ Եւ կայր ազգ մի մորենի անթառամ, զոր յամառն եւ ձմեռն կանաչ եւ գեղեցիկ, որ իբրեւ զխմէլ 

կամ սառնամածուխ պատատին սաղարթքն եւ ծածկեն զպատերն, որպէս կանանչ աթլասով£ Եւ 

յառաջ գնացեալ տեսաք աղբեր մի մեծ եւ գմպէթաշէն, որ նստեալ էին ի մէջն բոլոր զազրալի եւ 

գազանակերպ գարշ մարդիք, որ փող հնչէին© եւ փոխանակ ձայնից ջուր ելանէր© եւ շինած էր ի վերայ 

մայմունտք, որ ի վերայ երգողացն ջրվաթէր£ Եւ կային շատրվանքն ձկունք£ Եւ այլ շատրվան մի կայր, 

որ վերեւն շինած էր իսպիտակ մէռմէրէ կոյս աղջիկ մի գեղեցիկ, որ ունէր ի ձեռին հայելի մի մեծ, եւ 

հայէր ի նա իբրեւ զկենդանի© եւ մեք մերձ եղեալ պշուցեալ հայէաք© յանկարծակի ի բաց տարեալ 

զհայելին եւ բերանոյն ջուր թափեաց ի վերայ մեր, որ փախաք£ Եւ տեսաք այլ աղբիւր մի© եւ մէջ եւ 

բոլորն բազում հանգանակք եւ մասխարա բաներ, որ տեսողքն բերանաբաց մնային© եւ ջուր 

սըրսկեալ թանային զմարդիք£ Եւ շինած էր վիշապք, օձք, գազանք եւ անասունք յայն մորենոյն իբրեւ 

զկենդանի£ 

Եւ յառաջ գնացեալ տեսաք ծառ մի ազգ եւ ազգ պտղովք£ Եւ մինչ կայաք ներքեւն եւ պշուցեալ 

հայէաք, եղեւ սաստիկ հեղեղ յոստոց եւ ճղերուն© եւ մեք թռջեցաք յետս փախչելով£ Եւ ընդդէմ նմին 

կայր հաւուզ մի եւ ի նմա ձկունք ազգ եւ ազգ© եւ մինչ մեք հիացեալ զարմանայաք, ե՜լ յոտաց մերոց 

ջուր յորդ© եւ մեք քանի փախչէաք, ջուրն զհետ գայր£ Եւ շատ աղաչեցաք զգլխաւորն եւ եցոյց մեզ 

օլուխնի եւ լուլանի իբր զկողովակս արճճէ զուգած, բեւեռած ի գետնի© եւ ջուր թողուին ի նոսա եւ 

դէսնիֆած էր այնպէս, որ երբ բանային զբերանս ջրոց, ջուրն ի վեր վազէր եւ թանայր զմարդիկ© եւ 

երբ կամէին՝ արգելուին£ Եւ զայս ամէնն շինած էր վասն ծիծաղելոյ եւ մասխարայի© զի եւ տեսողքն 

ուրախութեամբ զուարճասցին© զի սոքօք իմաստունք մխիթարին եւ ախմարքն խաբին£ 

Եւ այլ ներս գնացեալ՝ տեսաք մարդակերպ գազանս եւ ծովային կանայս եւ վիշապս ահարկուս© 

եւ մեծ հաւուզ մի՝ բոլորն պատ քաշած© եւ երբ երթաս եւ յերենաս ի քարինսն, քարինքն զատին եւ 

դու ի ջուրն անկանիս եւ լաւ թռջիս£ Ապա տարան զմեզ ի Փափին սեղանատեղն© եւ էր որպէս կամար 

կամ խորան բոլորակ, ունէր պատ եւ դուռն, եւ ի վերայ շինած էր ազգի ազգի շինուածս եւ զարմանալի 

բանս© եւ էր երկու փեղկէ© մին փեղկն սուրբ Պետրոս եւ զարմանալի դէսնիֆ արած էր© եւ զակունս 

ջրոց պուռմայով կալած© եւ երբ թողուին զջուրն շարժէր սուրբն Պետրոս եւ հարկանէր բանալիքն ի 

փեղկն© եւ սուրբն Պօղոս բանայր եւ ջուրն վազէր ի վերայ մարդաչափ մի եւ սրսկէր զմարդիկ© եւ 

տեղն որ Փափն բազմէր՝ էր բոլորակ խորանայարկ եւ նկարած գեղեցիկ եւ զանազան դեղովք, 

ոսկ[ւ]ով եւ ազնիւ լազվարդով© կային աթոռք, սքէմլիք եւ սեղանք տրապիզաց ըստ իւրեանց 

սահմանաց£ Եւ ասին մեզ թէ յորժամ Փափն կերակուր ուտէ, երգէհոնք առանց մարդոյ հնչեն© եւ ազգի 

ազգի երգս յօրինեն եւ նուագս© եւ մեք աղաչեցաք զի սակաւ մի երգեսցեն© եւ իբրեւ բացին բենեակն 

եւ թողին զջուրն որ տօլապնին լցվան, ապա սկսան երգել օրէն երաժշտի առանց մատից© ուստի ձայն 

քաղցր եւ համեղ ելանէր առանց աշխատանաց մարդոյ© եւ զինչ էզկին եւ յեղանակ ուզէր մարդն, նա 

զայն երգէին£ Եւ մեք  զայն ամենայն տեսեալ փառս տվաք իմաստութիւն տուողին Աստուծոյ, զի 

այսպիսի միտք եւ խելք տվել է որդոց մարդկան© եւ աստ էառ լրումն տէրունական բանն թէ 

Իմաստնագոյնք են որդիք աշխարհիս քան զորդիս լուսոյ յազգս իւրեանց£ 

Եւ մեք մինչ ի հիացման էաք եւ պշուցեալ հայէաք, ել ջուր ի կանգնած տեղաց մերոց© եւ որպէս 

անձրեւ հոսէր ի վերայ մեր, որ հազիւ փախաք ի ջրոյն£ Եւ առաջ գնացեալ տեսաք ծառ մի որ զինչ 

թռչուն ուզես կայր ի նմա եւ ինչ գազանք եւ անասունք ի վերայ երկրի են՝ կազմած են ի ճուղսն, շունք, 

առիւծք, ձիք, ուղտք, սիրամարգք, ագլօլք, աղաւնիք, սագք, բաթեր, կառք լծեալ ձիովք եւ այլ 

բազմադիմի կերպարանք© եւ ամէնից բերանոյ ջուր բխէր ի սքանչումն տեսողաց£ Եւ այնպէս 

սահմանած էր, որ ծառն ի վեր ջուր ելանէր© եւ մարդոյն վ[ե]րայ թափէր£ Եւ այլ բազում բանս եւ 

զանազան իրս տեսաք, զոր ոչ կարեմ մի ըստ միոջէ գրել կամ ծանուցանել ձեզ© քանզի տեսաք ծառս 

անլուր եւ անտես պտուղս© իսկ թուրինճ եւ նարինճն յոյժ յոյժ© այլ եւ մեծամեծ դեղին աղաճ խաւունիք 

պատերն ի վայր կախ© եւ պատվարաց վերեւն ամէն վարդենիք էին, որ անցաւորքն անուշ հոտոյն 

զմայլէին£ Իսկ ծաղիկք եւ չիչաքն ազգի ազգի եւ գունզգուն, անուշահոտ ի քիմս եւ վայելուչ ի տես 

աչաց, զոր այլ աշխարհ ոչ գտանի£ 

Եւ գետինն զարմանալի արվեստիւ յօրինած էր հիւսք եւ կապք եւ թուրայք իբր ղալամով 
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կանաչից© նաեւ զճանապարհն ծուռ ու մուր, որ երբ մարդ մտէր՝ մոլորէր եւ այլ չկարէր այլ ի դուրս 

ելնէր որպէս ի քաղաքն Երիքովի£ Զայս ամենայն եւ որ սոցին նման տեսեալ դարձաք ի տուն£ 

ԴՐԱԽՏՆ ՓԱՓԻՆ 

Եւ այլ օր գնացաք ի միւս դրախտն© եւ անդ զարմանաշէն իրս տեսաք© եւ ազգ մի կակուղ քարէ 

բարձր լեռներ շինած է, ընդ որ ջուր գայր ի վար, եւ ոչխարք եւ անասունք արածէին ի հովիտսն© եւ 

կայր առջեւն մեծ հաւուզ մի չորս կողմն չորս աղբիւր խաչանման, բոլորն քարէ աթոռք կազմեալ© եւ 

երբ կամէր մարդ նստիլ ի վ[ե]րայ նորա, ընկղմէր աթոռն ի ջուրն, նստատեղն թռջէր© եւ այլ շատ 

թամաշանի տեսաք© զի եւ հողն ամէն նախըշ էր եւ ջուրքն ի ջաշմանուն երկու, երեք մզրախ թռչէր© 

կային եւ անդ ծառք եւ ծաղիկք գունզգուն, որ երթեւեկքն ի գեղեցկութենէն զմայլէին£ 

ԴՐԱԽՏՆ ՄԵԾԻՆ ՔԱՐՏԻՆԱԼԻ 

Եւ դրախտ մի այլ տարան զմեզ մեծ գարտնալին© եւ նախ տեսաք երկու մեծ սամսոն՝ քարէ շինած 

իբր զկենդանիս եւ ղընճլով կապած© մեք զահի հարաք կարծելով թէ կենդանիք իցեն, ստոյգ եւ 

ճշմարիտք© իսկ մեր փոքր շնակն որ ընդ մեզ շրջէր, մնաց եւ ոչ երեկ յառաջ, երկեաւ© այլ ի հեռաստանէ 

հաջէր դէմ նորա© եւ այնպէս նման էր կենդանի շան, որ մազ մի ղալատ չկար© եւ հազիւ այլ շաւղօք 

բերանք առ մեզ զպօճիկն£ Եւ այլ յառաջ տեսաք քարէ ոչխարս, խոզս, զի արածէին որպէս ճշմարիտք, 

բայց նոքա վէմք էին£ Եւ էր հաւուզ մի մեծ չորս սեւ արաբ ի վերայ զուգած, ի վերայ բարձր արձանի© 

եւ ի գլուխն արծիւ մի տարածեալ թեւօք, զոր կտցովն մղէր մանր ջուր որպէս անձրեւ© եւ շինած էին 

մարդիք թուճէն, որ մարտնչէին ընդ միմիանս, մինն ծնկսեալ աղեղն քարշէր, եւ միւսն քար 

վերացուցեալ կամէր հարկանել զնա© իսկ այլքն ծառատակնին դֆաքով նշան չափէին© եւ 

սիրամարգնի զուգած էր յայտնի ողջ, միայն զի չէին թռչել£ 

Այլ եւ կայր մօյտան մի մեծ եւ սեղան ի մէջն եւ բոլորն աստիճանք վասն հանգչելոյ© եւ թէ ոք 

կամէր կոխել՝ ջուրն ի վրան թռչէր© եւ կային զուռնափայք, ֆիլք, առիւծք, զամէնն հանած էր քարէն, 

որ միտք մարդոյ չի բաւել կամ գրել մի ըստ միոջէ զամենայն£ Կային եւ այլ դրախտք մեծածախք© եւ 

ի միջի ազգ եւ ազգ թօհֆանի, մի քան զմի ազնիւ© շնորհաց տվողին Աստուծոյ փառք հազար բերան£ 

Եւ կայր մէջ քաղաքին շատրվան մի մեծ, ի վերայ չորս վիշապաց© եւ չորս տղայք մէջ հաւուզին 

կանգնած եւ զառնացի անդամսն բռնած, ուստի ջուրքն վազէին£ Եւ տեղ մի այլ կտրիճ մի կանգնեալ 

եւ արծիւն կտցովն զպորտն ծակել է, յորմէ բխէր ջուր£ Եւ այնպէս առ նոսա ոսկի եւ արծաթն, ակն եւ 

մարգարիտն յեկեղեցիս եւ ի տունս՝ որպէս առ մեզ փայտ եւ երկաթ£ Եւ դրախտքն կամ վիմաշէն 

տներն, զոր միտք մարդոյ չի բաւէ գրել կամ ի մտի պահել£ 

ԻՐՔ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻՔ 

Կամիմ պատմել ձեզ, ով եղբարք իմ, իրս զարմանալիս© զի սոքա իմաստութեամբ եւ հանճարով 

զանբանս եւ զանասունս ի գործ ածել են, եւ զանխօսս ի խօս£ Եւ նախ սկսայց ի շանց© զի զխորտիկս 

խորովեն եւ պըտըտեն որպէս մարդ, կանգուն կալով ի վերայ ոտաց£ Այլ եւ տեսաք բրդոտ մեծ շներս, 

զի սէբէթնի վիզն անցուցած կամ զկաղաթն, եւ դրամն թղթով փաթտած ի մէջն դրած կÿերթան ի 

սպանտանոցն եւ գնեն միս եւ տանին ի տուն© եւ թէ ի ճանապարհի զօտար մեծ շունս տեսանէ՝ 

դառնայ յետս եւ դնէ զսապաթն այնմ տեղ[ւ]ոջ ուր գնեց© եւ կենայ սակաւ մի, մինչեւ ցրվին շունք© 

ապա գայ առնուն եւ տանի առ տէրն£ Եւ թէ թռչունք սպանանեն ի վերայ ջրոց, ղրկեն զնոսա© նոքա 

երթեալ շրջին որոնեն եւ գտեալ բերեն տան ի տէրսն£ Այլ եւ կաքաւս եւ զայլ որսս նոքա գտանեն եւ 

ցուցանեն տիրոջս իւրեանց£ Իսկ կոյրքն եւ լուսաւորքն փոխանակ մարդոյ փոքրիկ շնակ ունէին© զոր 

ի վնզի պարան անցուցեալ, միւս ճոթն պարանին ի գօտին կապեալ կամ ի ձեռին ունէր© եւ շունն 

զամէն փողոցնին շուռ ածէր կարգաւ© եւ խանութնին եւ տներն բոլոր շրջէր եւ այնչափ աղիողորմ 

ձայն ածէր եւ փաղաքշէր փարելով, մինչեւ տային ողորմութիւն© եւ երբ տեսանէր տալն, ապա այլ տեղ 

տանէր զկոյրն, որպէս կենդանի մարդն© եւ թէ կարիս ուզէր, գիտէր զտեղին շնակն եւ տանէր 

արտաքնոցն© եւ զամենայն կամս նորա կատարէր զինչ եւ ասէր£ Եւ վաճառականքն ածէին ընդ 

ինքեանս լակոտս փոխանակ նօքարի եւ ծառայի© եւ թէ տեղ երթային կամ շուկան, նոցա պատվիրէին 

թէ լաւ պահէ զօտան, զխանութն կամ զկումաշն© եւ նա նստեալ որպէս բանաւոր պահէր խիստ եւ ոչ 

շարժէր բնաւ ի տեղ[ւ]ոջէն, մինչեւ տէրն իւր գայր© եւ թէ ոք մերձենայր կամ գողանալ կամէր, հաջէր 
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եւ վազէր ի վերայ նորա£ 

Այլ եւ տեսաք անդ ջորիս մեծամեծս, որ Թուրքաց աշխարհն Շ, Ո ղուռուշ կÿաժէր, եւ էշք որպէս 

ջորիս որ Հ, Ձ ղուռուշ կÿաժէին, զոր եւ Հալապ տեսայ այնպիսի ջորի մի, որ Հ ղուռուշ գնեցին© եւ 

անբան անսունքն այնպէս հլու եւ լսողք են, որ զինչ ասեն՝ զայն առնեն© երբեմն խաղային եւ երկու 

ոտաց վ[ե]րայ կանգնէին, եւ զամենայն խօսս տէրանց հասկանային թէ՛ բերել տանել, թէ՛ գալ թէ՛ 

գնալ£ Այլ եւ հաբեղայքն ի սովորական տեղիս ուղարկեն զէշն, թէ այն տնէն գնայ փայտ բեր, ջուր կամ 

հաց© եւ նա գնացեալ ի դուռն զրային եւ ձայն ածէին եւ ոտամբք հարկանէին, մինչեւ ելեալ ի դուռն 

տեսանէին գէշն եւ իմանային վասն է՞ր եկեալ է© բառնային եւ ուղարկէին ի վանսն£ 

Ունէին եւ իշխանքն մեծամեծ շունս որպէս զոչխարս եւ սամսոնս© որ միշտ շրջէին ընդ տեառն 

իւրեանց© եւ թէ ոք կռվէր կամ հարկանել կամէր զտէրն՝ վազէին ի վերայ թշնամոյն եւ խածատէին£ 

Յոսկի պատուհանս նոցա ունէին տուտիք, ղումրիք եւ պլպուլք սովորեցուցած© այնպէս քաղցր 

եղանակեն եւ զրոյցս տան, որ անցաւորքն ի սիրոյն թմրին© եւ գիտես թէ մարդիք են© եւ հայեցեալ 

իմանաս թէ տուտիք են եւ հայրան եղեալ մնաս եւ յամես ի գնալն© եւ թէ ոք առջեւ դռան կանգնի, ի 

վերուստ ձայնէ աղախնացն, թէ ելէք ի դուռս գող է եկեալ© եւ թէ բախես՝ կանչէ© շուտ բացէք զդուռն© 

եւ ինչ բան եւ գործ որ տեսնու՝ պատմէ աղային զամենայն£ 

Եւ ոչ թէ միայն զգազանս եւ զանասունս եւ զթռչունս, այլ եւ զերկաթս եւ զպղինձս ի գործ եւ 

արվեստս ածեն որպէս շնչաւորս© զի շինեն երկաթի տօլապնի, որ զմիսն խորովեն, եւ սահաթնի եւ 

երկաթի մարդիք որ զանկակ զարնեն© եւ ազգի ազգի մանրարվեստ սահաթնի, որ տեսողացն է 

սքանչելի£ Կան եւ արծիւք ի վերայ սահաթնուն, զի երբ կամիս սահաթն զարնել, արծիւն զթեւսն 

տարածեալ ծափս հարկանէ£ Եւ կան ժամագիտակք շինած, որ քանի ժամուն ուզես զարթուցանէ 

զքեզ, թէ մէջ գիշերի, թէ հաւախօսի© եւ այնչափ զարնէ մինչեւ զարթիս եւ փառք տաս Աստուծոյ£ Այլ 

եւ անզգայ տարերաց որպէս ջրոյն երգս երգել տան© եւ փողն հնչէ եւ մարդկօրէն ծառայէ© նոյնպէս 

երկաթն, փայտն եւ այլն£ Զոր եւ այլ բազում բանս եւ գործս տեսեալ եւ փառս տվաք Աստուծոյ£ 

ՀԱՆԴԷՍՔ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ 

Եւ ի Գարնավալն, որ է մեծ Բարեկենդանք, զայն երկու շաբաթ ամէն օր մէկ խաղ մի եւ շատլխ 

կÿառնեն ի խրախութիւն եւ ի ծիծաղ մարդկան© եւ հրաշալի թամաշանիս գործեն, որպէս թէատրօնս£ 

Եւ ի սուլթան Պայազիտու ավլուն շինեն բերթք© մինն քրիստոնէից եւ միւսն անհաւատից© զոր կռվեալ 

յաղթեն հաւատացեալք£ Այլ օր կէմէսդան կու շինեն մեծամեծ, եւ բարձր խուլայք© եւ թէլի վրայով 

անտից ի վայր կÿիջեցնեն£ Եւ յաշխարհս ինչ խաղ եւ օյին կայ, այն երկու շաբաթն պիտոր ցուցանեն£ 

Եւ իշխանք, պարոնայք, քաղաքացիք, մեծամեծք եւ տնանկք, արք եւ կանայք, նաեւ տնարգել 

աղջկունք ի պատուհանս սէճատա խալիք, այլք խատիֆայ ձգեն եւ անտի հային, այլք յերկրէ£ Եւ այն 

օրերն մեծ սէիրնի եւ թամաշանի կու լինի, որպէս Մըսըր սույ քէսիմին մուխդասիպ փոխիլն, եւ 

Մէհմէտի օրդու տանիլն£ 

ՀԱՆԴԷՍՔ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ 

Եւ սահմանք է որ յաղցաց ամէն կիրակին մէկ ժամ մի պիտի գնայ մեծ սալթանաթով Փափն£ Եւ 

յորժամ գնալոց էր, այն ժամն պիտի յոյժ զարդարէին զանազան կերպասովք եւ լիպասնով© եւ քան 

զաստեղս բազում կանդեղք կախեն եւ այլոց խաչ շինած մեծ, զորս կախ եւ զորս կանկուն ազգ եւ ազգ 

երանգովք, ոմն սպիտակ, ոմն կարմիր, ոմն կանաչ, ոմն լուրջ եւ դեղին, որ աչք մարդոց խամաշմիշ 

կու լինի£ Եւ գայ Փափն բազմախումբ ժողովրդօք, քահանայիւք եւ կղերիկոսօք, խաչալամով, ջահիւք 

եւ լապտերօք, մոմովք եւ խնկովք, խաչիւ եւ աւետարանաւ եւ ամենայն զարդիւք© եւ զկնի զինվորք եւ 

իշխանք եւ զօրագլուխք£ Եւ երբ կատարի պատարագն, թօբեր նետեն եւ դուֆաքնի, որ քաղաքն 

թնդայ եւ շարժի£ 

Եւ յաւագ հինգշաբթին որչափ մասն կայ եւ Քրիստոսի տնօրինականք Սան Փետրու ժամն՝ ի 

դուրս հանեն եւ ցցնեն ուխտաւորաց© նախ զԽաչափայտն, զԴաստառակն Քրիստոսի, զԲեւեռքն, 

զԱթոռն Պետորսի առաքելոյն եւ զայլ բազում նշխարս© բայց մեծաւ ահիւ եւ դողութեամբ, ջահիւք եւ 

լապտերօք, բուրմամբ անուշահոտ խնկոց եւ հարմամբ զանկակաց© զի ամէնեքինքն ի ծունկս անկեալ 

լալով գոչէին© Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց© զի լիցին եւ մեզ պահապան եւ ամենայն 



45 

 

հաւատացելոցն© ամէն£ Եւ այն գիշերն տքնին եւ հսկեն ոտնակացութեամբ մինչ ի լոյս, ոչ թէ միայն 

ռամիկք եւ աշխարհականք, այլ եւ իշխանք եւ գարտինալք© եւ զայն ծածուկ, որ մարդ չիմանայ կամ 

չի ճանաչէ զիրենք© զի զգենուն սեւ հաստ քթանէ շապիկ՝ երկայն գլխովին, միայն աչաց տեղն ծակ 

վասն տեսութեան, բոկոտն եւ գլխիբաց, չուան գօտի ի մէջքն£ Եւ որչափ գլխաւոր եկեղեցիք կան 

քաղաքն՝ ուրուֆաթով եւ քահանայիւք գան թաբօրով ի սուրբն Պետրոս, երկու երկու© եւ ամէնին 

ձեռն սպիտակ մոմ£ Եւ ամէն եկեղեցուն թաբօրով գալն՝ ելանէ վարդապետ մի ամպիոնն եւ քարոզէ 

զչարչարանս Քրիստոսի© ապա յորդորէ զնոսա ասելով© Տեսէք, եղբարք, եւ ի միտ առէք, թէ Տէրն մեր 

այսօր վասն մեր ի Հրէից որպէս չարչարանս կրեաց, զգան, զհարուածք, զանարգանս, նաեւ զմահ, 

զոր եւ մեզ պարտ է այսօր լալ, սգալ եւ չարչարիլ այսօր, զի կցորդ եւ մասնակից լիցուք նմա£ Իսկ նոքա 

ամենեքեան անկանին ի վերայ երեսաց եւ աղաղակեն, ողբան երեք անգամ© Տէր ողորմեա© եւ բացեալ 

զկողսն հարկանեն զմարմինս անխնայ գօտէհանկուցովք՝ այնչափ մինչեւ արիւն բխէ© եւ այն դասն 

երթայ եւ այլ գայ£ Եւ այնպէս էր բազմութիւն ջահից եւ ղամբարաց, որ քաղաքն լոյս տայր£ 

Կայր եկեղեցի մի յորում շինեալ էր երկու դռնով սենեակ© եւ դռանց դիմաց զուգած էր առաստաղ 

կապուտակ, որպէս երկինք, մէջն հրեշտակք£ Եւ երբ սկսան Այսօր անճառ, ի նմին դուռն երեւեցաւ 

Քրիստոս, զոր անկեալ ի վերայ ծնկաց աղօթէր ասելով© Հայր անցո յինէն զբաժակս, ըստ գրեցելումն£ 

Եւ այնպէս թէսնիֆած էր, զի երբեմն ծնկսէր եւ երբեմն կանգնէր© եւ այնպէս գեղեցիկ դեղնամօրուք 

եւ շէկ մազ, սպիտակ մարմին յօրինած էր, որ տեսողքն հայրան մնային£ Եւ մերձ Քրիստոսի շինած 

էր փայտից զՊետրոս եւ զՅակոբոս եւ զՅովհաննէս, նման նոցա յայտնի, որ ննջէին ներքեւ յանկեան 

միոյ ի վերայ ձեռաց ափին© եւ Քրիստոս գայր ստէպ առ նոսա, զարթուցանէր զնոսա© Մի ննջէք, զի 

մի մտանիցէք ի փորձութիւն© եւ ինքն դարձեալ աղօթէր£ Իսկ Պետրոս զարթուցեալ ի քնոյ բառնայր 

զգլուխն եւ հայէր աստ եւ անդ, թմրեալ ի քնոյն եւ դարձեալ ննջէր£ Յանկարծակի բացաւ երկինքն 

այն եւ ել ի միջէն հրեշտակ մի թեւաւոր, ունելով բաժակ ի ձեռին© եւ եկեալ առ Քրիստոս 

զօրացուցանէր ըստ այնմ թէ Ի հրեշտակաց զօրանայիր© եւ թէ Հրեշտակք զօրացուսցեն զնա, ասէ 

Դաւիթ£ Եւ դարձեալ ելանէր ի յերկինս ի վերայ պղնձէ թէլի բարակ, որ մարդոյ չերեւի© ապա 

փակեցան երկինքն£ Եւ մինչ կայր Քրիստոս ի դուռն, ահա ի միւս դռնէն գայր պիղծն Յուդայ, մին 

ձեռն քէսա եւ միւս ձեռօքն ցուցանէր զՔրիստոս© եւ եկեալ զինվորքն սուսերօք եւ բրօք, ջահիւք եւ 

ղամպարօք, զրեհօք եւ սաֆի երկաթիւք՝ կամէին զՔրիստոս ըմբռնել£ Իսկ Պետրոս զարթեալ 

քնաթաթախ ետես (զի) զՏէր նորա կապեալ էին© եհան զսուրն եւ եհատ զունկն քահանայապղծին 

ծառայի զաջ ձեռն եւ զականջն© եւ ակներեւ կÿերեւէր ներկն կարմիր՝ արիւնի տեղ£ Եւ ապա առեալ 

տանէին զՔրիստոս անարգանօք իբրեւ զմահապարտ£ Զոր մեք տեսեալ զայն յարտասուս հարաք, 

մինչ մարմինք մեր դողային ի մեծի աղէտիցն© եւ զի այնպէս թուէր որպէս թէ ոք մերձ էր ի ժամ 

չարչարանացն Քրիստոսի£ Եւ զինչ բան որ կայ ի գրի եւ աւետարանի, զամէնն այան եւ յայտնի արած 

էր եւ շինած, որ ամէն աճամի մարդ կÿիմանայր£ 

Եւ յաւագ հինգշաբթի յետ կէս աւուրն այլ զանկակ չի քաշեն մինչ զատկի ճրագալուցին, զի սուգ 

է© եւ տէլալնին կանչեն, թէ աստի մինչ միւս հինգշաբթին այլ դատ եւ իրաւունք չի լինի, այլ փակին 

տիւանք եւ իրաւանց տեղիք£ Այլ եւ հրամանք է յարքունուստ, զի մի ոք յաւուրսն յայնոսիկ 

մարմնաւոր իրս կամ գործս զբաղեսցի, այլ միայն եկեղեցիս գնալ, աղօթից եւ քարոզից ունկն դնել, 

զի այն օրերն ամէն եկեղեցիք իրեք չորս անգամ քարոզ կու լինի£ 

Իսկ այս շաբաթս (տօնից) եղկելի Հրեայքն բնաւ չերեւին (ի հրապարակս)© այլ եւ թագչին դնեն 

պահապան դրանցն՝ վասն ահի եւ երկիւղի քրիստոնէից£ Բայց այնու եւս ոչ զերծանին, այլ մեծ վնաս 

կրեն ի ստուտէնդից, որք են սօխթայք© միաբանին ի միասին բազումք եւ երթան ի փողոցս եւ ի 

հրապարակս եւ ի տունս Հրէից, պատեն եւ բազում վնասս գործեն, զոմանց դրունս կործանելով, 

զայլոց զտունս, կիսոց զպատուհանս խորտակելով© եւ զորս գտանեն չարչարեն, թալնեն, եւ զայլս 

սպանանեն£ Եւ զայս սովորութիւնս ունին Հռոմայեցիք ի նախնեաց՝ առնուլ վրէժն Քրիստոսի, որպէս 

երբեմն կայսրն Ուստիանոս, Տիբերիոս, Տիտոս եւ Վեսբիանոս£ Եւ նոքա ոչ ումեքէ չերկնչին, եւ զինչ 

կամին առնեն, զի բազումք են£ 

Եւ մեծի շաբաթ իրիկունն նախ սուրբ Պետրոսի մեծ զանկակն հնչեն, եւ ապա զայլսն£ 
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ՀԱՆԴԷՍՔ ԶԱՏԿԻ 

Եւ կայ մեծ եկեղեցի մի սուրբ Յակոբ առաքելոյն Զեբեթեայ© եւ առջեւն մեծ մօյտան, ուր 

Սպանիու թագաւորին էլչին կու կենայ© եւ ամէն տարի զատկի գիշերն մինչ ի լոյս մեծ շէնլիք կու լինի 

եւ տօնանմայ եւ շօհրաթ£ Զի ամիս մի յառաջ պատրաստութիւն կու տեսնուն, բերթեր զանազան եւ 

խուլայք© խազուխնի զարկին քանի հազար եւ վրան ամէն ֆէնէր© եւ պատերն ամէն շուկին խումաշով 

եւ չուխով զարդարած, ծառեր եւ ճղեր կանգնեցուցած© եւ փողոցէ փողոց բարակ թէլ պղնձէ 

անցուցած© նոյնպէս պատուհանից պատուհանս՝ ԺԴ, ԺԵ տեղ£ Մէկ թէլին վ[ե]րայ շինեցին մեծամեծ 

վիշապք դէմ յանդիման վասն կռվի, եւ միւսն կազմեցին ձիաւորք, զմրախնով եւ րըմպով, եւ այլն 

ծովային կենդանիս© եւ զկնի ամենայնի ի վերայ բարձր ձողի զսատանայ շինեցին կանգուն եւ դժոխոց 

բանալին ի ձեռին© եւ այնպէս դէմ նորա Գաբրիէլ հրեշտակապետն գեղարդով£ Իսկ կանթեղք 

զանազան եւ ազգի ազգի գունովք՝ իբրեւ զաստեղս երկնից բազմութեամբ էին պայծառացեալ, մի 

քան զմի գեղեցիկ© նաեւ ի կանթեղիցն էր զուգած ազգ եւ ազգ շինուածք, եկեղեցիք, խաչեր, գմպէթք, 

խուլայք£ Եւ ժողովեալ անթիւ կարգաւորք, քահանայք եւ կրօնաւորք եւ սկսեալ յերեկոյէն մինչեւ 

յառաւօտն մեծ հսկումն արաին, թաբօր շուրջ գալով երգօք հոգեւորօք, սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ© 

ապա եկին յայն մօյտանն դէմ լուսոյ բազմամբոխ ժողովրդօք£ Եւ անդ էր տեսանել բազմութիւն 

արանց եւ կանանց, երիտասարդաց եւ կուսից, աղքատաց եւ մեծատանց, պարոնաց եւ իշխանաց£ 

Եւ նախ յարձակեցան վիշապքն ի վերայ միմիանց, յորոց բերանոց հուր ելանէր© եւ դէսնիֆով բոլոր 

անձն նոցա թօբի դեղեր լցած ամէն տեղն, որ կենդանեաց նման ի վերայ միմիանց ձգէին հուր, մինչեւ 

սպառեցան եւ այրեցեալ անկան ի վայր£ Ապա սկսան սպառազինել ձիաւոր զինվորքն© եւ բազում 

ժամս հարեալք՝ ապա սկսան թուֆս արձակել© եւ գեղարդից նոցա հուր բորբոքէր եւ այրէր© եւ այնպէս 

ճայթմունք, թնդիւնք լինէին մինչեւ խորտակեալ անկեալ լուցկի հրոյ լինէին© նոյնպէս եւ այլքն£ 

Իսկ ի խուլայից եւ բերդից բազում սքանչելիք լինէին, ցոլմունք, որոտմունք, փայլատակմունք ի 

հուր բորբոքեալ անկանէին ի վերայ մարդկանց© եւ հաւատացելոց բերթէն ելեալ հուր՝ այրեաց ի 

սպառ զբերթն անհաւատից£ Այլ եւ ի հաւայն արձակէին բազում խամիշէ (սրուակս), զոր յոյժ 

բարձրացեալ՝ ապա պայթէին© այլքն բարձրացեալ ի վեր բազում մասունս ցրվեալ այլ եւ այլ ձայնս 

արձակէին© եւ այլք վերացեալ որպէս ջուր՝ զհուրն հեղուին ի վերայ մարդկանց© եւ յայլոց հնչմունք, 

բղբջմունք ելանէին£ Եւ այլ բազում իրս եւ գորս անտես եւ անհնարս տեսաք, որ բնաւ չէաք տեսեալ, 

զոր ոչ կարեմ մի ըստ միոջէ գրել£ 

Իսկ յետ այսր ամենայնի գոռոզն անբարտաւան հպարտութեամբ շարժեալ գայր մռնչելով եւ 

պարծէր ցուցանելով զբանալին թէ ի՛մ է զօրութիւն, ի՛մ է իշխանութիւն եւ ի՛մ է յաղթութիւն© եւ ո՞վ 

կարէ կալ առաջի իմ£ Իսկ Գաբրիէլ վազեաց ի վերայ եւ յափշտակեաց ի նմանէ զբանալին եւ եհար 

գեղարդեամբ զկուշտն եւ ել հուր ի սլաքէն եւ մտեալ ի նա՝ սկսաւ այրել ի գլխոյն մինչեւ յոտսն© եւ 

այնպէս յերկար, մինչեւ ի սպառ այրեցաւ եւ մնացեալն անկաւ ի վայր© զոր եւ մարդիկն կոխան 

արարեալ զփոշին յօդս ցանէին© եւ ձայն բարձրացեալ աղաղակէին ասելով© Քրիստոս յարեաւ ի 

մեռելոց© ըստ այնմ՝ Այժմ իշխան աշխարհիս այսորիկ ընկեսցի արտաքս£ Ապա սկսան մեծամեծ 

թօփեր արձակել եւ անհամար թըֆաքնի՝ նախ ի մօյտանն, ապա Փափին սարայըն£ Եւ եղեւ մեծ 

ուրախութիւն եւ ցնծութիւն օրն այն յոյժ յոյժ£ Եւ ասին  մեզ, թէ ամէն տարի այսպէս տօնանմա կու 

լինի© եւ մին տօնանման ԼՌ ղուռուշ կու նայի£ Անտի գնացին ի սուրբ Պետրոս© Փափն ի պատարագ 

մտաւ© եւ անդ եւս յոլով շէնլիքնի եղեւ£ Եւ այս չափս բաւ է լսողացն£ 

Եւ երբ նոցա տօն լինի, զոր ֆէսթ կոչեն, վա՜յ ան մարդուն, որ բանի կամ խանութ նստի կամ զատ 

ծախէ© յահէ Փափին վախեն եւ պինտ պահեն զտօնս տէրունի£ 

ՆՈՒԷՐ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՍՊԱՆԻՈՅ 

Այլ եւ ասին թէ Սպանիու թագաւորէն թային կայ Փափին՝ ամէն տարի ԻԵՌ ոսկի եւ ձի մի ազնիւ, 

որ բառնալն ի վերայ զխազինան եւ բերեալ ծնկսի առաջի Փափին եւ զգլուխն խոնարհեցուցանէ© եւ 

երբ Փափն խաչակնքէ, նա կանգնի© զի ուսուցեալ են զնա£ Եւ բնական իտրաքով են ձիքն© որպէս եւ ի 

Ստամպօլ ունի խօնթքարն ձիան, որ երբ նստի ի վերայ եւ գնայ նամազ, գլխովն բարեւ տայ երկու 

կողմանց մարդկանց© եւ այլքն զուքր տային մարդկապէս եւ խելօք կամկար գնային£ 
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Կայր բարի սահմանք մի այլ աշխարհն Փափին եւ սաստիկ հրաման ի վերայ Հրէից, որ ամէն 

շաբաթ օր պիտոր երթան եկեղեցի© զի վասն նոցա թային արել է եկեղեցի մի Սուրբ Երրորդութիւն 

անուն, զի անդ ժողովեսցին արք եւ կանայք, ծերք եւ տղայք© եւ թէ ոք չի գտցի, մեծ տուքանք վնասուց 

անկցի© եւ այն օրն մուխսուրնին եւ զինվորքն շրջին տունէ ի տուն եւ խնդրեն© եւ թէ զոք  գտցեն 

թագուցեալ՝ մեծի պատուհասի դիպեն£ Եւ յորժամ գան եւ ժողովին ժամն թէպէտ ոչ կամաւ՝ սակայն 

բանան զգլուխս, մտեալ ի ներս տեսանեն զտնօրինականս Քրիստոսի եւ զպատկերս սրբոց, 

մորմոքին եւ խռովին եւ ոչ կամին հայել եւս ի նոսա© ապա նստին դաս դաս© եւ ամէն դասի գլուխ 

սօլտատ մի չուպուխով, որ են եասախչիք£ Եւ իբրեւ բազմին՝ գայ վարդապետ մի իմաստուն եւ հմուտ 

հին եւ նոր կտակարանաց, որ գիտէ լաւ զԵբրայեցոց լեզուն, եւ ելեալ յամբիոնն քարոզէ զՔրիստոսի 

մարդեղութիւնն եւ թէ Քրիստոս Աստուած է եւ մեշիայ© բերէ վկայութիւն մարգարէից եւ 

նահապետաց եւ իւրեանց գրով եւ լեզվով զնոսա յանդիմանէ եւ աչվին հանէ£ Իսկ ռապիքն եւ 

խախամնին եւ օրինապահք, որ կոյր են աչօք եւ քարացեալ սրտիւք՝ ըստ Եսայեայ, ոչ կամին լսել, այլ 

խնուն զականջս եւ կամ սուտ քուն լինին՝ ըստ մարգարէին Դաւթայ, թէ Խցցեն զականջս, զի մի 

լուիցեն զձայն թովչի© զայն տեսեալ սօլտատաց եւ վասն որոյ եւ նստեալն են եւ հարկանեն ուժգին 

հարազանաւ ի վերայ մերկ գագաթան նոցա մինչեւ վա՜յն ճչէ եւ բանայ զաչսն£ Եւ այսպէս որոց սիրտն 

Աստուած ծագէ՝ դառնան յուղղափառ հաւատս© եւ չկայ օր մի, որ հրեայ կամ տաճիկն չդառնայ ի 

Քրիստոս£ Եւ այսպիսի նեղութեան մէջ են Հրեայքն£ 

Այլ եւ եասախ է Ֆռանկաց երկիրն զանահաթ կամ արվեստ բանել Հրէից, ո՛չ պախալ, ոչ խանութ 

նստիլ, եւ ո՛չ այլ ինչ, բայց միայն հին ու մին ծախել, էսքիճութիւն առնել, ո՛չ մաքս ունել, ո՛չ էմնութիւն, 

ո՛չ կօմրուկ եւ ո՛չ այլն, որպէս ի Լեհ կամ ի Տաճկաստան© զի զամենայն ինչ ի ձեռս իւրեանց ունին եւ 

զաֆտ են արել© զի պիղծքն ինչ բան խառնին՝ պարաքաթ չի մնալ, զի ծուռ եւ զալպ են© եւ վասն այն 

աշխարհն այն փաք է եւ մաքուր£ Այլ եւ թէմպէհ ունին Հրեայք որ մեծամեծ սարըզնի փաթթեն ի 

գլուխսն՝ չավուշի նման, բայց ոչ սպիտակ, այլ դեղին© եւ որք փարթամք են եւ մեծատունք՝ դեղին 

գտակք հագնին կամ կտոր մի կազի կամ չուխայ դեղին կարեն, զի յայտնի լիցի պիղծն ի սրբոյն, որպէս 

եւ ի Ստամպօլ հաւրուզ գտակ դնեն£ Բայց ի Լեհու աշխարհն համահաւասարք են քրիստոնեայք եւ 

հրեայք© զի ոչ կարես զատել կամ որոշել զնոսա ի միմիանց, զի ոչ աշխարհականաց, այլ քահանայից 

եւ կարգաւորաց նման հագնին եւ զամենայն իշխանութիւնս՝ զմաքս, էմնութիւնս, զպանտոկս, խանս 

ու իջաւանս, մինչ զի եւ զկամուրջս, զագարակս, զգիւղս, զաւանս եւ զայլ ամենայն ինչ նոքա ունին© 

զի զքրիստոնեայս մատնեալ են ի ձեռս նոցա© վասն որոյ եւ բազմաց կոչին (Լէհք) կէսւակէս, որպէս 

Ֆռանկն ասէ Մեծաքրիսդիան£ Այլեւ ոչ գոյ առ նոսա գործ մի բարի կամ կարգ եւ սահման մի գովելի, 

բայց այն զի միշտ ի կեր ÿւ ի խում են եւ արբեցութիւն, կռիւ եւ խռովութիւն© զինվորքն միշտ 

վիրաւորեն եւ սպանանեն զմիմիանս եւ զայլս© իշխանքն անզօր եւ անարիք, միայն գինոյ եւ պորտոյ 

ծառայք եղեալ, բազմամբոխիւք շրջեալ, զինուք եւ սուսերօք եւ թըֆաքով մէջ քաղաքի խռոխտացեալ 

եւ Թաթարաց կապեալ եւ գերի վարեալ զկանայս իւրեանց հետ քառիթայիւք եւ վեց ձիօք 

շրջեցուցեալ£ Եւ կանայք նոցա եւ դստերք թոյլամարմինք եւ քաղաքացիքն ամէն մէյհանաճիք, զի ոչ 

գոն առ նոսա վաճառականք եւ կամ լաւ արվեստագէտք, այլ բտեն զխոզս առ ի սպանումն£ Եւ մին 

պէնկզէր մարդ հինգ վեց հոգի հետն շուր ածէ£ 

Եւ աշխարհն Սպանիու անհնար է Հրէից մտեալ կամ հերձուածողաց© զի թէ ոք գտցի, հրով 

այրեսցի© որպէս յերկիրն Մագայու եւ Մատինէ անհնար է քրիստոնէից մտանել£ Վասն այն նոքա 

միայն քաթօլիկ կոչին, սուրբ հաւատ£ Եւ թէպէտ Փափին աշխարհն կան Հրեայք, սակայն որպէս 

ծառայ եւ ստրուկ են© զի որչափ տօն հանդիսի լինի կամ տօնանմա՝ զթօբին դեղն Հրեայքն պիտոր 

տան© եւ երբ ղատրղայք շարժին ի վերայ թշնամեաց՝ նոքա զհացն, պաշարն եւ զամենայն պէտս 

պիտի տան£ Այլ եւ հարկս երկու իրեք անգամ տան ի տարոջն£ Այլ եւ մուլք բնաւ չունին, այլ վարձով 

կենան եւ ընդ ձեռամբ այլոց£ Եւ տեսաք բազում գերիս ի ղատրղանին եւ շատքն մկրտածք£ 

Ապա յԱրապք եւ Մաղրուպքն առաւել էին աշխարհն այն, զի սահմանակիցք են© եւս առաւել 

Սպանիու© եւ չկայ տուն մի, որ երկու, իրեք սեւ յարապ քօլա չլինի© որ դարձել են եւ ուղղափառ 
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քրիստոնեայ եղել© զոր ի ճանապարհին բազմաց հանդիպեալ տեսանէաք, զի երթային ուխտք բոկ 

ոտամբք, ոմն սուրբ Յակոբ, այլք Եզր Աստուածածին, ըստ օրինի ըխտաւորաց՝ ցուպ ի ձեռին եւ 

մաշկեակ յուսս եւ ի գլուխս նշան, մեծաւ հաւատով եւ սիրով եւ յուսով գնային£ Հազար փառք 

Աստուծոյ, զի թէպէտ քրիստոնեայք դառնան ի հաւատոց վասն իւիք փորձանաց կամ պատահարաց 

կամ ճօրով եւ զարպով, այլ միշտ սիրտն առաջին հաւատն է© իսկ արապնին կատարեալ 

քրիստոսեանք են£ 

Եւ ունի Փափն երկու մեծ կալիօն կէմի, որ ամէն ամի լնու մարդով եւ ուղարկէ յԵրուսաղէմ© 

զպաշարն, գինին եւ զայլ խարճն Փափէն է© ով ուզէ՝ կÿերթայ£ 

FIORENZA 

Կայր սահմանակից Փափին եւ մերձ Կրան-Տուքայ Ֆլօրէնս, որ է մեծ դուքս£ Եւ զի սա յոյժ 

մեծարի եւ քաջ է, զօրաւոր եւ յաղթող եւ յաջողակ ի պատերազմի եւ ելանէ ի վերայ ծովու եօթն 

ղատրղով միայն, բայց մեծամեծօք© եւ այլնպէս հնարաւորք են, որ բազում անգամ մինչեւ ի 

Պօղոզ¬հիսար եւ մերձ Ստամպօլայ կղզիքն մտանեն, աւար հարկանեն եւ գերեալ տանին£ Այլ եւ ի 

վերայ ծովու զորս եւ գտանեն Թուրքաց նաւս, զնաւս ընկղմէին, զինչս առնուին, զմարդիկն գերի 

վարէին, զորս ի սուր ձգէին, զորս ի սուր մաշէին© այլ եւ ծովեզերաց գիւղս եւ քաղաք քանդէին եւ վա՜յ 

եւ եղուկ ածէին այլազգաց© բայց զքրիստոնեայս անվնաս արձակէին© զի յոյժ տեղեակք են մարտի 

ծովու քան ցամաքի£ 

Եւ ունէր սա ի քաղաքն Ֆլօրէնս տէֆդարով ԽՌ հոգի եասըր թուրք, զայիմնի, չավուշնի, ղատիք 

եւ այլ մեծ գլխներ, անթիւ ենկիչարիք, սբահիք, այլ եւ կանայք, շօրվաճիք, րէյիզնիք եւ փարթամ 

վաճառականք, որոց գին է դրել եւ պօման թէ շուտով գան եւ գնեն՝ ազատին, ապա թէ ոչ՝ ձգէ զնոսա 

ի ղատրղան կամ տաշկէմին եւ զխառնիճաղանճն երկաթի շղթայիւք տայ ի գործ եւ աշխատանս, քար 

հատանել կամ հող կրել, որպէս Ստամպօլ փայզաննին£ Եւ շինած էր մեծ գետնափորք եւ մաղարայք 

լայն եւ արձակ© գիշերն անդ արգելուին եւ ցորեկին բանեցնէին£ Եւ իւր քաղաքին սարայք, եկեղեցիք 

եւ պարիսպք եւ այլ յոլով շէնք նոքօք շինին© եւ ամէն տեսն հոգ[ւ]ոյ տասնապետ կայ© զի յորժամ 

հանեն խորափիտէն եւ տանին ի բան, երթալն մեծ ձայն, հնչումն եւ չնդումն լինի շղթայից եւ 

երկաթից, մինչ մարդիկ զունկն խնուն£ Եւ այլ իշխանք, պարոնայք՝ յորժամ կամին եաբու ինչ շինել 

կամ բերթ կամ պարիսպ, ի սմանէ խնդրեն որչափ կամին՝ Ռ, ԲՌ կամ այլ աւելի© եւ սա առաքէ ոմանց 

դրամով, այլոց վասն պարգեւաց£ Են եւ այլ տուքայք, որ եւ նոքա ունին յոլով գերիք© ապա սորա նման 

չունին© վասն այն Կրան Տուքա կոչի, որ է մեծ դուքս£ 

ՆԱՒԱՏՈՐՄԻՂ ԴՔՍԻՆ ՄԱԼԹԱՅԻ 

Եւ Մալթայու տուքան ալ շատ կտրուկ է եւ պատերազմող եւ հզօր© եւ նա գնայ մերձ Ստամպօլայ 

կղզիքն, բազում օճիր եւ վնաս գործելով քաղաքաց, գիւղից եւ կէմոց£ Եւ այն տարին որ մեք անդ 

(էաք), Մալթայու կէմի մեծ հանին ի վերայ ծովու իբրեւ զլեռ մի՝ ԳՃ թօբ ունէր, ԺԲ էլքան եւ Ռ ճէնքճի, 

ԳՃ կէմիճի£ Եւ բոլորն կէմուն խանտակ էր շինած եւ մէջն հող լցած© երկու խուլած լայն, որ ոչ թօբ, ոչ 

թուֆաք կարէր անցնիլ յինքն, այլ սահէր եւ անկանէր ֆնտըխն ի ծով© զի էր իբրեւ զպարիսպ£ Եւ ասին 

թէ երեսուն ամն հազիւ կատարեցաւ© զոր Տէր Աստուած շնահաւոր առնէ եւ յաղթող ի վերայ 

թշնամեաց խաչին Քրիստոսի© ամէն եւ եղիցի£ 

Եւ այլ բազում իրս, բանս եւ գործս, շէնք եւ կարգ ու սահմանք տեսաք եւ լուաք աշխարհն այն, 

զոր սակաւ ի բազմաց գրեցաք բազում աշխատութեամբ, սիրով ընթերցողացդ եւ յուսով 

ունկնդրողաց£ Բայց աղաչեմ մի՛ հեղգալ եւ մի ձանձրանալ ձեզ՝ ապախտ առնելով զերկս վաստակոց 

իմոց© զոր երբեմն ի կէմին, երբեմն ի վերայ գրաստի, երբեմն իջեւանս եւ խաներն նստեալ գրէի© այլք 

ուտէին, ըմպէին եւ այլ յիրս զւարճանային© եւ ես հոգ տարեալ այսմ իրի՝ ջանայի ի լրումն հանել 

զառաջարկեալ գիրս© զի յօգուտ եւ շահաւէտ լիցի ուխտաւորաց եւ շրջող անձանց£ Եւ այս բաւ է 

իմաստնոց© ողջ լերուք£ 

ՄԵԿՆՈՒՄՆ ԶԱՔԱՐԻԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ 

Իսկ յետ եօթն ամսոյ մեծ խռովութիւն եւ շփոթ անկաւ Զաքարիայ վարդապետին հետ իւր 

հաբեղից՝ վասն լիրբ եւ անզգամ կնոջ մի որ շրջէր ընդ նոսա, կոյս եւ հաւատվոր անուանելով զինքն, 
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մինչ չար համբաւս այս եհաս ականջս Փափին, զոր հրամայեաց նոյն աւուրն ելանել Հռոմայ© եւ էր 

ծաղկազարդին շաբաթն£ Գրեցին թուղթ հոգեւոր տիրոջն Մելքիսեթին© զի նարմէ էր առաքեալ© եւ 

երկու ղէրպապ շուռջառ իւր սարօք եւ թագ մի© այլ եւ փոքր խաչ մի ոսկի եւ մէջն մասն ի 

խաչափայտից եւ ԲՃ մարչիլ երեսօք խարճի£ Զոր (Զաքարիա) մեծ փառք եւ պա[ր]գեւք առնելոց էր© 

ամենայնէ զրկեցաւ եւ մեռժեցաւ£ Քանզի ամենայն ոք վասն զատկին գան ի Հռոմ© զի զատկին լինին 

շէնլիքնի եւ ամենայն ոսկերք եւ նշխարք սրբոց եւ տնօրինականք Քրիստոսի ցուցանի եւ տեսանի© 

նա զատկի մերձ գոլով ել անտի եւ գնաց£ 

Իսկ ես եղկելիս վրիպեալ եւ զատեալ ի նմանէ՝ մնացի այլ եւս երկու ամիս անդ, առ ի շրջել ի 

վանորայս եւ ուխտատեղս՝ լնլով զփափագ սրտիս եւ կատարելով զիղձս հոգ[ւ]ոյ իմոյ£ 

9. ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ Ի ՄՈՒՇ 

ՀԱՆԴԷՍՔ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ Ի ՎԵՆԵՏԻԿ 

Եւ իբրեւ լցաւ Թ© ամիս, գտեալ ընկերք եւ նաւակ մի պատրաստական՝ յիշելով զանուն Աստուծոյ, 

կոչելով յօգնութիւն սուրբ զառաքեալսն Պետրոս եւ զՊօղոս մտեալ ի ներս՝ հասաք ի մեծն 

Վանատիք, օրն Համբարձման, որ կոչեն ցէնցա© զի օրն այն մեծ է անդ եւ յոլով տօնանմայ եւ շատլխ 

առնեն, որպէս ի Մսըր սուվ քէսումին© զի Սպանիու մօյտանի նման զարդարեն զամէն փողոցնին© եւ 

Սա Մարքոյին առջեւի մօյտան սաֆի կանաչ ծառ ու ճուղ եւ տերեւոց զանազան յօրինուած եւ շէնք 

եւ վերեւն խումաշնի, չուխայք եւ աթլասք£ 

Եւ այն օր Դուքսն պիտոր վիճակ ելնէ ծովու վ[ե]րայ© վասն որոյ զարդարեն վաթսուն ղատրղայ՝ 

մի քան զմի պատվական եւ գնոջ, իսկ Տուքինն ազնըւագոյն քան զամէնին© զբոլոր կէմին զուտր 

վարաղով ծեփած ոսկ[ւ]ով, որ շաֆաֆէն չէր կարել մարդ շատ հայել ի նայ£ Եւ մտեալ նախ ես ի ներս՝ 

տեսաք զաթոռն ուր նստելոց էր եւ վերեւն խուպան եւ ֆէնէրն եւ այլն, յոյժ բազմածախ եւ անգիւտ© 

զոր եւ Ոսկի կէմի կոչէին£ Եւ իբրեւ ժամ եղեւ՝ մտեալ ի ներս ելին ի ծովն© եւ անդ էր տեսանել զձայն 

փողոց եւ քնարից, տաւուլ զուռնայից, թօփ ու թֆանքից եւ պայրախնուն£ Եւ հասեալ ի տեղին, ուր 

ատաթն է, անդ ընկենու Դուքսն մատանի մի ակնով, որ ԺՌ ղուռուշ արժէ© ապա ուրախութեամբ եւ 

մեծ շէնլիքով դառնան ի քաղաքն£ 

Հարցայ զՎարդապետն© եւ ասին© Վաղ գնաց, զի աստ օր մի եկաց£ 

Եւ կացի անդ երկու շաբաթ, մինչեւ գնան կէմիք© բայց կային լաւ մարդիկ Հայք, որ խրատ տվին 

ինձ թէ Գնէ աստ իրք մի, որ տեղ տանիս՝ խարճտ կÿելնէ£ Եւ ես ունէի դրամ սակաւ մի, ետու ի ձեռս 

նոցա© եւ նոքա գնեցին ինձ խուրտա Ուռումէլու խարճ£ Զի նոքա գիտեն ամենայն աշխարհի խարճն© 

եւ ունին այնպէս՝ ինչ տեղաց որ ուզեն© զի Ուռումէլուն ցած է, Անատօլուն այլ ցած© բայց Ստամպօլոյն 

ծանր եւ գնոջ, թէ՛ ջուխան, թէ՛ քամխան, թէ այլն£ 

ՈՂԲ Ի ՄԱՀՆ ԵՐԻՑԱԳՈՅՆ ՔՐՈՋՆ ՃՈՒՀԱՐԻ 

Եւ մինչ ես ի ճանապարհի պատրաստութեան էի, եկն այր մի Վանեցի՝ Չիրախ անուն, իմ ծանօթ 

եւ սիրելի£ Սա եբեր ինձ գուժ եւ բօթ ի Զամոսցու քաղքէն, թէ Մեծ քոյրդ մեռաւ© ես թաղեալ՝ եկի աստ£ 

Զայս իմ լուեալ՝ խռովեցաւ հոգի իմ, գալարեցան աղիք իմ, շփոթեցաւ անձն իմ, թարշամեցաւ գոյն 

երեսաց, մթացան աչք իմ, շիւարեցաւ միտքս, բեկաւ մէջք իմ եւ անկայ երկիր եւ լալով ասեմ© Վա՜յ 

ինձ, քաղցրիկ քոյր իմ© եղո՜ւկ թշուառականիս© ո՜հ մեծի աղէտիս եւ աւա՜ղ տարակուսանացս£ Ո՜վ 

բարերար իմ, ո՜վ երախտաւոր իմ, ո՜վ սիրելեցեալդ իմ, ո՜վ աշխատաւոր իմ, ո՜վ քոյր իմ եւ մայր© քանզի 

զմայրս սակաւ գիտացի, բայց զքեզ երկար ի կենցաղս իմ£ Դու էիր մխիթար իմ, դու սփոփիչ, դու 

ցաւոցս իմոց փարատիչ, դու էիր ուրախութիւն իմ© արդ զի՞նչ գործեցից կամ առ ո՞վ դիմեցից£ Ով 

գթած եւ կորովամիտ քոյր իմ, ընդէ՞ր սակաւ մի ոչ լռեցեր, սուղ մի ոչ յամեցեր, է՞ր չի լռեցիր մինչ ես 

գայի© է՞ր չեղէ արժանի տեսլեան քո, քանզի դու էիր միշտ ի սենեակ սրտիս, դու էիր ի միտս իմ, 

հանապազ յիշէի զքո գութն, սէրն, խնամքն£ Արդ հատաւ յոյս իմ, լքաւ կեանք իմ, զի ես կորուսի 

զտենչալի ակն իմ, զանգին մարգարիտն իմ© վա՜յ ի վ[ե]րայ վայի, եւ հազար եղուկ անձինս եղկելի, որ 

հասրաթ, կարօտ եւ փափագ մնացի ես քո բարի եւ քաղցր տեսի, զի շտապէի առ քեզ գալ, եւ դու 

յինէն փախար եւ առ Քրիստոս փոխեցար£ 

Եւ այնպիսի սգով եւ տրտմութեամբ եւ հառաչանօք նստեալ ի նաւ՝ անցաք մեծ կղզի մի ԿՐԻՏԷՍ 
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անուն, մեծ քան զՄիտիլի£ Եւ անտի բերթ մի ՔԵՌՖՈՍ, զարմանալի յինքնաբոյս լեռնէ Աստուծոյ 

խուտրաթէն զուգած, յոյժ անառիկ եւ ամուր որպէս կամար, եւ վերեւն եաբոյք շինած© յորմէ հոսէր 

ջուր շառաչմամբ, որ այլ չկայ նման նմա£ 

Եւ անտի եկաք ի ԶԱՆԹԱՅ կղզին© եւ ապա ի մեծ կղզին ԶԱՏՐԱՅ, որ ասին թէ ՅԿԵ գեղ կայ ի 

նմայ© եւ վասն ընդդէմ գոլոյ հողմոյ՝ կացաք անդ ԺԲ օր£ Եւ կայր մեծ եկեղեցի մի վիմաշէն նման 

Այասօֆու© եւ ասին թէ սուրբն Հեղինէ յորժամ դարձաւ սուրբ Խաչափայտիւ, վասն խռովութեան եւ 

ալէկոծութեան աստ ել զօրօքն եւ ետ շինել զայս եկեղեցիս մէկ վարպետի, զոր յետոյ որդի նորա 

Կոստանդիանոս շինեց ի Ստամպօլ£ Եւ էին կղզիքս այս ամէնն Վանատիկու© բայց Հոռոմք էին£ Եւ 

թէ հաշվես Վէնէտիկու մինչ Ստամպօլ եւ անտի մինչ Տրապիզոն, որչափ ատա կայ, ամէնն հոռոմ է© 

եւ Ճերմակ ծովու, Սեւ ծովու երկու կողմանց եալուքն սաֆի հոռոմ են£ Բայց այս տեղաց Հոռոմնին 

խիստ չար եւ զալում էին, Հայոց մեծ թշնամի© երբ զմեզ տեսնէին՝ թքանէին եւ իշքիլ կոչէին, որ է շուն 

եւ հերձուածող© եւ թէ ոք նոցա ամանէ հաց ուտէր կամ ըմպէր, իսկոյն կոտրատէին թէեւ գնոջ լինէր£ 

ԱՂԵՐՍՔ ՅՈՒՆԱՑ ԵՒ ՀԱՅՈՑ 

Եւ չէ զարմանք, զի (Հոռոմք) նախնեաց թշնամիք են Հայոց© թէ ոք կամի՝ թող կարդայ զՄիխալ 

գիրքն, Թօմայ պատմագիրն եւ այլն, թէ զինչ չարիք անցուցել են ի գլուխս նախնեաց մերոց© եւ որպէս 

բարձին զթագաւորութիւնս Հայոց մինչեւ Յոհան յՕձնեցին, որ գնաց առ Օմար հզօր արքայն 

Պարսից եւ նորին էմիրնովք եւ հրամանաւ վարեց արտաքսեց զամենայն Հոռոմս եւ սուրկուն 

արարեալ ելից ծովն Պոնտոսի եւ զամենայն ծովեզերեայս£ Զոր եւ նախ սուրբն Սահակ հայրապետն 

մեր գնաց առ Մահմատ եւ անձնեաց զմեզ նմայ, թափելով զՀայք ժանտ եւ վատ նենկաժոտ ազգէն 

Յունաց, որ են հին թշնամիք մեր£ Զոր եւ զայս ընթերցայ ի պատմագիրս, զի որչափ հոռոմ տիրէր՝ ոչ 

եմուտ Ստամպօլ հայ, ոչ թէ բնակիլ այլ եւ պէզիրկան չթողուին© եւ յորժամ Տաճիկքն առին, ապա 

հրաւիրօք եւ խնդիրքով ի բազում գաւառաց բերին զՀայք Ստամպօլ, որպէս եւ ի Լեհ եւ այլ տեղիս£ 

Նաեւ մեծ եւ փառաւոր զեկեղեցիս առին Տաճիկք ի Հոռոմոց եւ ետուն Հայոց© փա՜ռք Աստուծոյ£ Ոչ 

գիտեմ թէ ինչ շնորհաց է այս, զի ամենայն ազգ սիրեն զմեզ՝ հաւատացեալք եւ անհաւատք, բայց 

հոռմէն© թէպէտ ազգս մեր անմիաբան եւ սէր չունին՝ որպէս եւ անունն իսկ յայտնէ£ 

ԿՕԶԱԼ ՀԻՍԱՐ 

Եւ անտի ելեալ անցանելով բազում կղզիս եւ լերինք եւ մշքու ատանին եւ ուստի մալմազիայ, 

մշկէթ եւ այլ ազնիւ գինիք կÿելնեն եւ հասաք ի ՍԱՔԸԶ քաղաք© բայց ներս ոչ մտաք, ուստի ելանէ 

ազնիւ աթլազ, քամխայ եւ թօռ խուշախք եւ սախզն որ է մազտաքէ, սպիտակ եւ ազնիւն անտի ելնէ£ 

Եւ կրկին ԻԶՄԻՌ քաղաք© անդ ծախեցի սակաւ մի քսուր£ Անտի անցայ ԹԻՐԱՅ© եւ անտ եւս 

նաղտեցի զէսպապս© եւ կամեցայ ԿՕԶԱԼՀԻՍԱՐ գնալ© զինչ դրամ ունէի եւ թօհվանի եւ թէսպէհնի 

եւ ճամատանով գրեանքս թողի մօտ տօլվաթվոր մի ի խանն՝ Կիրակոս անուն, որ էր ընչաւէտ© եւ ես 

չուեցի£ Եւ Կօզալ¬Հիսարու հաւան խիստ գէշ էր, առաւ զիս, եւ երրորդում օրն հիւանդացայ 

հիւանդութիւն մեծ եւ անկայ իբրեւ մեռեալ£ Երկու շաբաթ զիս թէռլէթմէն նեղեց© ապա սակաւ մի 

գլուխ խելք եկաւ, տեսի օտաս թալնած էր եւ բան մի չէր թողած© բայց կայր պառաւ մի երկիւղած, որ 

Աստուծոյ սիրուն համար ինձն պէտ կÿառնէր£ նա ասաց ինձ թէ Պէյթալմալճին էկաւ տեսաւ զքեզ 

խիստ զապուն էիր, առաւ տարաւ զամէն քսուրդ© ապա մի հոգար, բան մի չի կորիր, զէրա թղթով 

գրով է, երբ ողջանաս՝ դարձնէ քեզ զամէնն£ 

Եւ ես ելեալ շրջէի եղեգնեայ գաւազանին վ[ե]րայ դողդոջալով եւ առեալ զքսուրս ծախէի£ Եւ մինչ 

ի այս տկարութեանս էի ես, ահա տվին ինձ գիր թէ շուտ հասիր, Իբիրայզի խոճայ Կիրակոսն այն 

մեռաւ, որ դուն ամանաթ էիր քովն թողել© եւ զինչ ունէր՝ զամէնն Պէյթալմալճին առաւ© զոր ես տկար 

գոլով բռնեցի ջորի եւ հասեալ անդր թէ պէտ առնեմ ապրանացս© կալաւ զիս մալիմէյիթչին եւ եդ ի 

բանտի, թէ դու նորա օրդախն ես© նորա շատ մալ կայ մօտ քեզ£ Զոր լուեալ բարի եւ լաւ մարդկան՝ 

մէջ մտան, դրամ տվին, հազիւ զերծուցին զիս ի ձեռաց բռնաւորաց£ Եւ այն հոգսուս կրկնվածք եղայ 

եւ անկայ ի մեծ հիւանդութիւն, առաւել քան զառաջինն© եւ ոչ դեղ, ոչ այլ ինչ օկտէր ինձ, զի յոյժ մեծ 

տենտ եւ տագնապ ունէի ես մինչեւ հինգ ամիս£ Զոր սակաւ մի զօրացեալ՝ աճապարեցի եւ հասայ ի 

ՊՈՒՐՍԱ, յոյժ տրտում եւ տխուր, զի զայլ ինչ այնպէս չհոգայի որպէս զգրեանս£ Եւ ասի զողբս ի 
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վերայ տալէհիս© 

Քրիստոս տէր իմ արքայ, 

գոհութիւն քեզ միշտ յարակայ© 

Դու իմ տարտիս ճարակ արայ, 

ամէն չարէս զիս ազատեայ© 

Ի այս աստնվորիս վ[ե]րայ 

ես միայն անյաջող գտայ© 

Փորձանաց չարի դիպա, 

ÿւ ի ամէն բարեաց զրկեցայ£ 

Աւաղ թÿ ինչ անեմ հիմայ, 

յայս ղարիպ երկիրս որ անկայ© 

Ըստկէ ÿւ ի փողէ ելայ, 

եւ մարմնովս յոյժ հիւանդացայ© 

Հինգ ամիս գլուխ չի կալայ, 

չոր փայտի նման փըտեցայ© 

Ստեղծօղ իմ Աստուած գթայ, 

այս ցաւէս դու զիս փարատեայ£ 

Եւ միշտ զայն զմտաւ ածէի եւ խորհէի, զի մի ուխտազանց եղէց, այլ հասից ուխտիս իմոյ£ Եւ 

Պուրսու երեք օրն հասաք ԱՂԱՃ ՏԷՆԿԻԶՆ, զոր հազիւ երկու օրն անցաք£ Եւ անտի բազում 

լերամբ, մայրիւք, դաշտիւք եւ դժուար ճանապարհօք հասաք ի ՊՕԼՈՒ© եւ կայր անդ ԺԵ տուն հայի, 

որն պօյաճի, որն խաֆդանճի© եւ էր քաղաքս ի վերայ բարձրաւանդակ տեղ[ւ]ոջ£ Եւ մերձ սորա միլ© 

մի՝ ասին թէ կայ գեղ մի Հայոց, երկու էրէց, բայց չգնացի անդ£ 

Եւ անտի սակաւ մի գնացեալ տեսաք լեառն մի, ուստի ջուր բխէր եւ եկեալ ի վայր քար դառնայր, 

բայց կակուղ էր© ընդ որ հիացեալ փառս տվաք Աստուծոյ£ Եւ այն օրն հասաք ի ԿԵՐԱՏԱՅ© եւ սա 

յոյժ մեծ լեառն էր, բարձր եւ ցրտային© եւ ասին թէ աստ սաստիկ ձմեռ լինի որպէս յԱրզրումն£ Եւ 

անտի հինգ օրն հասաք ի ԹՕՍԻԱՅ խասապան, ուստի մօխայեր կÿելնի© եւ բոլորն ամէն 

մուխայերճիք են© բայց չէ նման Անկուրու, այլ ցած© եւ բազում գաւառաց, նաեւ Լէհու՝ գային 

վաճառականք© եւ էր յոյժ մրգաւէտ£ 

Անտի երկու օրն հասաք յՕՍՄԱՆՉՈՒԽ© եւ սա ունէր յոյժ բարձր եւ սիվրի բերթ յինքնաբոյս 

քարանց, որպէս Բալվան£ Եւ անտի մէկ օրն հասաք ի գեղեցիկ քաղաքն Հայոց ՄԱՐԶՈՒԱՆ, 

մրգաշատ եւ դրախտաւոր© եւ կայր եկեղեցի մի՝ Աստուածածին անուն, բերթին անուն, բերթին մէջն՝ 

ի վերայ բարձր լերան, յորմէ ամենայն քաղաքն եւ դաշտն երեւէր© կային լաւ եւ իմաստուն քահանայք© 

եւ աւելի քան զեկերիւր տուն հայի, տեղացի եւ եկամուտ£ Եւ սորա առջեւն մեծ գիւղ մի՝ ԿՈՒՄԻՇ© 

եւ յիրաւի Կումիշ, զի ազնիւ, բարակ եւ փայլուն չուլ անտի կÿելնէ, որ այլ աշխարհ չգտանի© եւ մինչ 

Լէհու անտի գան տանին£ Եւ աստի յառաջ ամէնն հայի գեղ ու քաղաք£ Եւ կայր գեղ մի ԳՕՐՔ անուն, 

մերձ քաղաքին, եւ վանք մի գեղեցիկ սուրբ Գէորգ£ 

ԱՄԱՍԻԱ 

Զոր անտի մէկ օրն հասաք ի մայրաքաղաքն ԱՄԱՍԻԱՅ, ուստի էր մեծ զինաւորն Թէոդորոս եւ 

Քաթարինէ կոյսն եւ Վասիլիսկոս, այլ եւ քաջամարտիկն սուրբ Գէորգ£ Եւ էր սա ի վերայ երկու 

լերանց© եւ ի մէջ լերանցն երթայր մեծ գետ մի© եւ կայր երեք եկեղեցի Հայոց եւ ԲՃ տուն հայի՝ եկաց 

եւ բնակաց© եւ աւագերէց մի տէր Գրիգոր՝ յոյժ խրթին, այլ եւ վարդապետ ժամասաց© այլ եւ ծերունի 

եպիսկոպոս մի՝ քաղցրահամ եւ անուշ եղանակաւոր, տէր Վարպետ Ազարիա կաթողիկոսին£ Կային 

ի նմա անուանի մարդիկ՝ ոսկերիչք եւ պօյախանաճիք£ Եւ էր յոյժ մրգաշատ եւ բարելի, եւ անտի ելանէ 

ազնիւ սերկեւիլն եւ յոլով£ Կացի անդ շաբաթ մի© ապա տէր Գրիգորն եւ Պարոնտէրն զիս ամէն օր 

քովերուն չի թողին© մեծ հարկիք եւ պատիւ արարին մեղաւորիս£ 
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ԹՕԽԱԹ 

Եւ ելեալ անտի երկու օրն հասաք ի ԹՕԽԱԹ£ Եւ այս քաղաքս էր լեռնամէջ, յոյժ բարելի եւ 

մրգաշատ© եւ ջուրն եւ ամենայն ինչ առատ, քանզի շահրիստան է եւ հռչակաւոր քաղաք© ունի 

պէզէստան, պիթպազար, ոսկէրչինոց, ամէնն քարէ© միզանն եւ խաներ£ Եւ կայր ութ եկեղեցի Հայոց 

եւ ուսած քահանայք եւ գիտուն, համեղաձայն վարպետք© եւ վարդապետ մի Մաղաքիայ տեղացի, եւ 

ԵՃ հայի տուն© բայց ասին թէ յառաջն հազար խանայ էր, զոր Ճէլալիքն ցրվել են, զորս կորուսել£ Ունի 

եւ արվեստաւորս ազգի ազգի© եւ բոլոր քաղաքով երթայր մեծ գետ Խազովան© եւ այս Խազովաս 

խիստ բարելի եւ լաւ երկիր է, երկու կողմանց լեռն է, եւ միջովն երթայ գետն£ Եւ այս լերանց վ[ե]րայ 

երկու դիհաց երեքտակ գեղօրայք են՝ հայու, հոռմի, տաճկի£ Եւ կայր վանք մի Հայոց՝ Սուրբ Անտոն 

եւ առաջնորդն պարոնտէր Եղիայ© եւ հուպ քաղաքին վանք մի այլ սուրբ Անարծաթ, Քէմէր կÿասեն, 

հին եւ աւեր, զոր այժմ նորոգել էին£ Եւ միւս կողմն քաղաքին Կոմանայ, ուր գերեզման է Յոհանու 

Ոսկեբերանի, բայց չկարցայ ես անդ գնալ£ Եւ էր յայնժամ յոյժ սղութիւն, զի մէկ քիլա գարին Ծ դրամ 

հազիւ գտանէին© եւ ի դառնալս աժնութիւն էր խիստ, որ քիլան հինգ դրամ իջաւ© փառք Աստուծոյ£ 

ՍԵԲԱՍՏԻԱ 

Անտի օրուկէսն եկաք ի թագաւորանիստ փայիթախտն ՍԵԲԱՍՏԻԱ եւ ԱՐԴՕԽ օվան, որ է 

Ալթուն օվայ£ Մեծամեծ եւ սըխ գեղեր տեսաք, բայց ամէնն աւեր© միայն Չիֆլիկն տասն տուն հայի 

գտաք եւ ի Պօլիս© հազար աւաղ զայն բարելի մեծ գեղերն եւ ջրալի£ Եւ Սեւաստ էր մեծ, լայն եւ 

ընդարձակ, մարդաշատ եւ բարօք լի© հացն, միսն, կաթն եւ մածուն, կարագն առատ© բայց միրգն եւ 

գինին նուազ, զի ցրտային եւ մեռնային էր£ Եւ կայր երկու եկեղեցի, մինն՝ Սուրբ Աստուածածին, 

միւսն՝ Սուրբ Սարգիս© եւ քահանայքն ուսեալք, բայց հպարտք եւ գոռոզք© եւ ժողովուրդքն յոյժ 

երկիւղած եւ հեզ£ Ասին թէ ԲՌ խանայ էր, իսկ այժմ ԶՃ© տուն© այլն ցիր ու ցան եղել են£ Եւ քաղաքիս 

բոլորն մեծ երմախ մի երթայր, որ կոչէր Խզըլ Եըրմախ© եւ այլ գետեր կÿերթայր քաղաքի միջովն£ Եւ 

ունէր երկու հիսար եւ ամրոց պատուական© եւ քաղաքէն դուրս Քառասուն Մանկանց, տեղն, լիճն եւ 

բաղնիքն© ապա ջուրն ցամքել էր£ Եւ աւուրն մի ճանապարհ փառաւոր եկեղեցի մի վանք՝ 

Հրեշտակապետ անուն, որ ունի իրեք վանք, վարդապետ մի Մելքիսէթ՝ առաջնորդ£ Եւ կային շուրջ 

Սեւըստու բազում անուանի գեղօրայք, շէն եւ փարթամ© գեղ կայր, որ հազար տուն էր© եւ Պինկօլն 

եւ Էնկէլն իւր գաւառովն ամէնն Ճէլալիք աւիրել էին£ Մտանէաք ի ներս, մեծ տներ կային որպէս 

խաներ© եւ երկու, իրեք թօնտիր ամէն տուն, այնպէս մեծ, որ եզ մի կու մտնէր մէջն© բայց անբնակ եւ 

անմարդ էր£ Եւ քաղքէն դուրս Սուրբ Նշան վանքն էր Սէնիքարիմայ թագաւորին շինած© եւ կայ մէջն 

սուրբ խաչափայտից մասն£ 

ՄԱԼԱԹԻԱ 

Ապա անտի վեց օրն հասաք ի ՄԱԼԱԹԻԱ© ապա բնաւ շէնք չտեսաք, միայն խաներ£ Եւ էր խան 

մի գեղեցիկ Կուրճի խան կոչեն£ Եւ Մալաթիա էր պարսպաւոր եւ մրգաշատ© բայց մարդ չկայր, միայն 

պահապանք© եւ ասին թէ Ազպուս գեղն են, զի ամէն տարի կթոցն կÿերթան ի գեղն© եւ քաղաքն մէն 

կու մնայ որպէս Սիս£ Եւ կայր մեծ եկեղեցի մի քարէ՝ Լուսաւորիչ անուն, եւ իրեք քահանայ, հարիւր 

տուն հայ եւ լիութիւն, աժնութիւն առատ© Խ խիարն մէկ դրամ© Ե, Զ ձմերուկ մէկ դրամ© Դ հաց մէկ 

դրամ, չորս դրամ օխա մի միս£ Կայր եւ դեղն եկեղեցի մի եւ Լ տուն հայ£ Կացի անդ երկու շաբաթ 

վասն քարվանի£ Բայց Տաճիկքն նորա խիստ քաղցր եւ մարդասէրք են եւ բարի, ոչ նման այլ Տաճկաց 

իժ եւ օձք, զի եւ [կաւուր] անգամ ոչ ասեն մեզ, այլ [էսայի] եւ [յիսակուլի]© եւ յոյժ պատւէին եւ սիրէին 

զմեր ազգն£ 

ԽԱՐԲԵՐԴ 

Եւ անտի իրեք օրն եկաք ի ՇԻՐԱՔ որ է ԽԱՐԲԵՐԹ, որ է ի վ[ե]րայ բարձր լերան£ Եւ կայր ի 

նմա իրեք Եկեղեցի Հայոց եւ հարիւր տուն հայի© եւ Տաճիկք յոյժ չար եւ վատ եւ խստասիրտք© եւս 

առաւել Ենկիչարիքն՝ զի նոքա տիրապետել են զքաղաքն եւ տներն մեծամեծ շինեալ են որպէս 

սարայնի© ամէն մէկ մէկ պարոն մի են© զուլումն շատ© մարդ չիշխել բան մի ասել© վասն որոյ Հայք 

սակաւ մնացեալ են£ Եւ Սուրբ Յակոբայ եկեղեցին խիստ զօրաւոր է, որ եւ Տաճիկք յահէն սարսեն եւ 

հարկիս կÿառնեն եւ նուէրս տան վասն սքանչելեացն£ Կային եւ Ասորիք բազումք ի քաղաքն եւ ի 
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բոլորն գաւառօքն շրջակայ գեղօրէիւք£ Եւ բերթին հուպ կայր մեծ եկեղեցի մի Ասորոց, հին, որ ասին 

թէ սա յառաջ է քան զբերթն£ Եւ կայր քաղաքին առջեւն մեծ օվայ, ազնիւ եւ ջրաշատ նման Արթօխ 

օվու© եւ այն օվան սաֆի հայու գեղան  մինչ յԵփրատ գետն© էին եւ Ասորոց մեծ գեղեր՝ Ավիօս, 

Ապտուհեր եւ այլ£ Եւ կայր իրեք անվանի մեծ վանք ի յօվան, մին Սօռսրու սուրբ Գէորգ, մինն սուրբ 

Աբդլմսեհ եւ մինն Կարմիր վանք© Աբդլմսեհ լեռան տակ է եւ դեռ այն քարն կայ արենաթաթախ, որ 

հայրն զենեց ի վերայ£ Եւ ի Կարմիր վանքն են իմաստուն վարդապետք եւ գրագիրք, որոյ վկայ են 

պատմագիրք© եւ մինչեւ ցայսօր անտի գրեանք եւ լաւ վարդապետք անտի ելանեն£ Եւ սուրբ Գէորգ՝ 

Մկրտիչ վարդապետ մի առաջնորդ, աշակերտ Ազարիայ կաթողիկոսի, առ որ ես կացեալ էի© սա 

տեսեալ զիս էառ ի վանքն առ իւր£ 

Էր գեղ մի մեծ ԿԱՍՐԻԿ, որ հազար խանայ էր մէջն© իրեք եկեղեցի քարէ© եւ յոլով քահանայք, 

բայց ժողովուրդ սակաւ, զոր Ենկիչէրիքն փախուցեալ էին£ Եւ գեղ մի այլ կայր ՊԶՄՇԷՆ, յոյժ բարելի 

եւ մարդիկ փարթամ© այժմ յայն տանուտրաց մին մնացեալ էր՝ Մուրատ Մարգարէի որդի© սա 

զփաշան եբեր պատիւ ի տուն իւր, ամէն հեծելօք© եւ կերակրեց առանց կրակի© եւ երկրորդ օրն 

կերակրեց եփած ուտելով զայնչափ մարդիկ© այրեւձիոց դարման եւ գարի նա ինքն միայն երետ£ 

Եւ անդ եւս մեծամեծ տներ էին, որպէս Սեւըստու£ Անդ տեսաք մէկ տունն քառսուն օրոցք© եւ 

ամէնքն հօրն հնազանդ© եւ թէ հայրն մեռանէր՝ մեծ եղբօրն հնազանդէին© եւ այսպէս մեծ սէր եւ 

միաբանութիւն մեծ տեսաք երկիրն այն, զոր այլ տեղ երկու եղբարք կամ երկու քոյրք ոչ կարեն ի 

միասին բնակել ի միում տան£ Եւ էին սիրով Հայք ընդ Ասորիս© զի աղջիկ տային եւ առնուին© եւ թէ 

ոք Հայոց մեռանէր՝ զԱսորոց երէցն կոչէին ի թաղումն եւ Ասորոցն՝ զՀայոց քահանայս© եւ ամէնքն 

հայ լեզու զրուցէին£ Կայր ի միջի նոցա եւ Հռոմի գեղօրայք© որ եւ նոքա աղջիկ տային եւ առնուին© եւ 

նոքա մեծ սէր ունին ընդ Հայս եւ միաբանութիւն, եւ Հայոց լեզուաւ խօսին© եւ չես ճանաչել, հայ է թէ 

հոռոմ եւ ո՛րն ասորի© զի չիք խտիր առ նոսա եւ ոչ մի ինչ£ 

ՀԱՐՍՏԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆՔ 

Եւ կացին առ Վարդապետն երկու շաբաթ, զոր շատ բարութիւն եցոյց ինձ© եւ խրատ ետ ինձ, թէ 

«Սախըն ձիտ հետ չի տանիս, այլ թող աստ առ ի զձիտ եւ փոխէ զհանդերձդ եւ հին գձուձ ապա հագիր© 

զի աստ Քրթաստան է»£ Եւ ես այնպէս արարի, որպէս հրամայեաց£ Եւ այնպէս չար էին Ենիչարիքն, 

որ քրիստոնէից չի տային ձի հեծեալ, ոչ ջորի, ոչ լաւ չուխայ ագանիլ, ոչ այգի, ոչ տուն մեծ© այլ 

զամենայն յափշտակէին ի ձեռաց£ Նաեւ առաջնորդաց չտային քննել հասչհաս կամ օրէնք պահել© զի 

թէ ոք կամէր կին առնուլ եւ չհասութք լինէր, չերթային առ հովիւ կամ առաջնորդ, այլ (երթային առ) 

Ենչարի մի եւ տային կաշառ, եւ նա գայր իրիցուն թօփուզով պսակ տայր առնել© եւ նա ակամայ 

պիտէր խօսիցն չելնէր© ապա թէ ոչ բազում չարիս անցուցանէր ի գլուխն եւ վնաս եւ տուգանք ձգէր 

զնոսա© այլ եւ եկեղեցեաց եւ վանօրէից£ Եւ Թուրքաց աշխարհն ամենայն այդպէս են, ապա 

Խարբերթ առաւել քան զամենայն£ Ի Ստամպօլ սակաւ մի ունին մխիթարութիւն քրիստոնեայք եւ 

վայելչութիւն, զի ունին եկեղեցիք պայծառ, տօնախմբութիւն ձայնիւ© հեծնուն ձի եւ ջորի, ագանին 

եուզչլայ, եթմիշչլայ չուխայ© ուտեն, ըմպեն, ուրախ լինին© ունին մեծամեծ տունս, էգիս եւ դրախտս եւ 

այլն© զոր յԱնատօլին բնաւ զայս ոչ երեւի© այլ տներն ախոռի նման, եւ չալուով, ցած© իսկ ի քաղաքսն 

քարբիչով, դռվին փոքր եւ խորափտիտ, խաւարչտին£ Եւ յայնմ ամի (1613), յորում ես էի Թօխաթ, ել 

հրաման չար, թէ եկեղեցիս եւ վանորայս մի վառեսցեն մոմեղէն ճրագ, այլ եղէ© եւ թէ ուրեք գտանէին՝ 

տուգանէին£ Եւ այսպիսի տառապանք եւ նեղութիւն էին ի ձեռս Տաճկաց, վասն որոյ յոյժ աղքատ եւ 

չքաւոր են, զի միշտ զրկեն, զզվեն, տուգնեն, զրպարտեն եւ առաւել հարկս պահանջեն© եւ թէ տասն 

որդիք ունիցի ոք, ամէնէն խարաճ առնուն© եւ թէ հեռանայ, դարձեալ առնուն£ Եւ Ստամպօլայ 

գաւառօք ձի, ջորի հեծնուն© եւ անտի Սեւաստ մինչ յԱմիթ էշ եւ ուղտ© իսկ Սեւըստուին տան էշ ալ 

տէկմա չէրեւի, ամէնն եզ կու բանեցնեն, աղ եւ բեռն բառնան, այլ եւ հեծնան£ Վասն որոյ ես ամէն 

քաղաք, ամէն տեղ յոլով վնաս եւ տուգանք տայի վասն ձիուս, այլ եւ մութ տեղիս, օտանին եւ սբահոց 

տուն տայի պահել, ամէնին դրամ տայի, որ ուլաք չառնուին© եւ ի ճանապարհին եւս քանիցս անգամ 

առին ուլախ, զոր տրօք հազիւ կարացի թափել ի ձեռաց նոցա զեղկելի ձիակս© եւ այսպէս ահիւ եւ 

դողութեամբ շրջէի տարակուսանօք, թէպէտ մեծ քարվանով շրջէի, զի ամէն տեղ հարամիք էին, 
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սօխթանի, ամէն տեղ թալան եւ եաղմայ եւ զուլում© որ ես առաւել քան զամենեսեանսն տառապէի, 

վշտանայի, քանզի տեղեակ չէի ես այս բաներուս, հիանայի եւ նեղանայի յոյժ© եւ հանապազ ի սուգ 

եւ ի տրտմութիւն էի անմխիթար£ 

ԲԱԼՈՒ 

Եւ կալայ անդ ասորի մի վարձով, որ գիտէր քրդերէն եւ հայնակ© եւ անցեալ զպատվական 

ԵՓՐԱՏ գետն իրեք անգամ© մինն քրդու շալկով, միւսովն՝ կէմով© եւ էր ջուրն յոյժ քաղցրահամ եւ 

սաղ, որ թէ գառ մի ուտես եւ ըմպես՝ մարսես£ Եւ անտի օրուկէսն ի ԲԱԼՈՒ խասապան՝ բազում 

Հայոց գեղօրօք£ Եւ էր Բալուն իբրեւ կղզի, զի Եփրատն բոլորեալ էր զնայ, սակաւ մի ցամաք մուտ 

ունի© եւ ունէր սիվրի բարձր անառիկ բերթ մի որպէս Օսմանճուխին© եւ կայր անդ եկեղեցի մի եւ 

աղօթատեղ Մեսրոբ վարդապետին, զոր մտեալ ի ներս՝ աղօթեցաք, մեղաց թողութիւն խնդրեցաք 

մեզ եւ մեր ննջեցելոց£ Եւ հանդէպ նմին կանգնած վէմ մի կայր, որպէս տապան Հրէից© եւ ի վերայ 

գիր, զոր ոչ կարացաք ընթեռնուլ© եւ ասին թէ այս նշանագիրքն են, որ յԱստուծոյ տվաւ Հայոց£ Եւ էր 

Ը եկեղեցի Հայոց վիմաշէն գեղեցիկ եւ նոր© եւ մին մէջիթ Քրդաց© եւ այն անարգ եւ յարդով ծածկած, 

պատերն ջաթնէ£ Բայց գինին խիստ շատ, զի այգիք յոլովք են եւ կաքաւք բազում եւ գէր, իրեք, չորս 

մէկ փարայ£ Կացի անդ շաբաթ մի, եւ այլ մարդ վարձեցի, զի նա (ասորին) դարձաւ ի տուն£ 

Եւ մէկ օրն հասաք ի ՃԱՊԱՂՋՈՒՐՆ լեռներով, ձորերով եւ անտառօք£ Եւ սորայ առջեւով մեծ 

ջուր կÿերթայր© եւ այլ գետեր սառն եւ անուշ© կայր անդ քամի մն տուն հայ՝ Կասմըցիք, առ որս 

օթեցաք գիշերն© եւ ընդ լուսանալն կէս օրն հասաք ի ՄԱՆՈՒՇԿՈՒՏ, որ էր բերթ ի վերայ բարձր 

լերան© եւ ի ստորոտն գեղանք Հայոց, զոր նորոգէին£ Եւ ասին թէ Ճէլալիք աւիրել էին եւ ցրվել 

զՀայերն© այժմ այս քրդու պարոն յոյժ սիրէ զՀայք, վասն որոյ սա ժողովէ© ամէն մէկ իւր տեղն գայ եւ 

շինութիւն առնեն, ումեքէ չի վախեն£ 

Եւ անտի սակաւ մի գնացեալ ելաք ի բարձր լեառն մի Խաչի օրերն© եւ կայր ի վերայ նորա ձիւն© 

եւ ի գլուխն լերանն կայր աղբիւր մի ազնիւ եւ աննման, զոր ՇԱՔԱՐԼՈՒ կոչեն© եւ յիրաւի շաքար եւ 

պաղ էր ջուրն, զոր ըմպեցաք կուշտ, քրտնած© եւ ոչ վնասեց մեզ, թէպէտ քրտնած էաք, զի հետեւակ 

գնացաք£ Եւ անտի իջեալ մեծամեծ անտառօք եւ բազում լերամբք եւ գետերօք անցանէաք© յորս 

տեսաք վայրի խոզեր եւ արջեր£ Հասաք ի ԿՈՒԱՌՍ գեղն© եւ Քրդերն մեզ կերակուր բերէին, զի 

այսպէս սահմանք է նոցա, որ ինչ ազգ խոնախ գայ նոցա, պիտոր ուտեցնեն© եւ երբ տներուն ելնես՝ 

յետեւանց հասնին եւ թալնեն արպի պէս£ Եւ է աշխարհն այն յոյժ ցրտային որպէս Լէհ© բնաւ եմիչ չի 

գտվիր, ո՛չ խաղող, ո՛չ գինի, բայց միայն շողգամ, եզ, կաթ, մածուն եւ պաղ ջրեր£ Եւ Սուրբ 

Կարապետու ճանապարհն ալ երկու¬իրեք տեղ ղաֆար կÿառնուն£ Կուառս տեսաւ զիս սուպաշին© 

հարցաւ թէ «Ո՞ւստի սա»© ընկերս ասաց, թէ «Սեւըստու»© նա ասաց© «Սուտ ես© դա Ստամպօլցի է»© եւ 

ամէն կÿասէին թէ «Սա այս տեղաց մարդկանց չէ© ապա թող տայ տասն ղուռուշ», զոր այլոց երկու 

ուռուպ կÿառնուր© ապա մէկ ղուռուշով հազիւ պրծուցին զիս Հայք£ 

Եւ անտի ելեք ԹՕԶԼՈՒ ՏԱՂՆ© եւ նայ էր յոյժ բարձր, որ միւս կողմն  սուրբ Կարապետն էր, կէս 

աւուր ճանապարհ£ Եւ ասին թէ յորժամ Տրդատ եւ Լուսաւորիչ անդ էին, Կուարսու մինչեւ ի Մուշ 

հեծէլ էր£ 

ՄՇՈՒ ՍՈՒԼԹԱՆ ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ 

Եւ իբրեւ տեսաք զխուպայքն Մշու սուլթան սուրբ Կարապետու՝ անկաք ի վերայ երեսաց մերոց 

եւ բազում խնդութեամբ լցեալ գոհացաք զԱստուծոյ, որ արժանի արար զմեզ տեսոյն սուրբ 

Կարապետին© փա՜ռք Աստուծոյ£ Զոր էր մեծ եւ փառաւոր վիմաշէն կամարակապ մեծ եկեղեցի երկու 

գմպէթով© եւ վերեւն արճիճ որպէս մէջիդնուն վ[ե]րայ© եւ մտեալ ի ներս տեսաք լայնանիստ բակն 

պարսպով, բազում խցերով եւ օթեւանօք£ Կայր վարդապետ մի ընտիր եւ աստուածահաճոյ՝ Պօղոս 

անուն, չորս եպիսկոպոս, ԺԵ հաբեղայ, տնտեսք, սարկաւագք£ Եւ մշակքն ամէն քուրդ էին եւ հայերէն 

ջրի պէս կու խօսէին© եւ ոչ թէ վանքն միայն, այլ եւ ամենայն Մշու օվան եւ գաւառն հայնակ զրուցեն 

Քուրդերն եւ սուրբ Կարապետի անունն կÿերդնուն£ 

Փոքր բան տարաք, ժամ առնելով տվաք եւ աղաչեցաք որ մուծին զմեզ ուր տապանն է£ Եւ 

եկեղեցոյ մէջն սիւնքն գեղեցիկ մարմէրէ© եւ կայ աջ կողմն մատուռ մի եւ գերեզման սուրբ 
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Կարապետին© եւ միւսն Աթանագինէ եպիսկոպոսի© զոր երկրպագեալ աղօթեցաք, մեղաց թողութիւն 

խնդրեցաք մեզ եւ մեր ծնօղաց եւ մեր երախտաւորաց£ Մեք հասաք մեր մուրատին© Աստուած 

զամէնքն հասցնէ իւրեանց մուրատին£ Եւ տվին մեզ ճուհար հողուն, որ ի սուրբ գերեզմանէն կÿելնէ£ 

Եւ վարդապետն կոչեաց զմեզ ի ճաշ© զի էր երկիւղած եւ աստուածասէր, քաղցր եւ համեղախօս© 

կերաք կերակուր վանաց եւ արբաք ջուր£ Սկսաւ խօսել վարդապետն եւ ասել© «Ի՞նչ առնեմ, որդեակ, 

նոր եմ շինել եւ նորոգել վանքս© զի յոյժ աւեր եւ ամայի էր© զի ամէն տարի խզըլպաշն կÿայրէ, կÿաւիրէ© 

ահա երկու տարի է որ խաղաղ եմք»£ Ունէին Ժ գօմէշ, Ճ ոչխար, ԺԵ եզն£ Անտի գնացաք մեծ 

տնտեստունն, տեսաք մեծ թօնտիր մի, որ եզ մի կու մէկնէր© եւ ասին թէ «որչափ աղբ եւ փոշի լինի 

աստ եւ թօնիրս՝ մեք բնաւ չեմք աւիլել© վաղվնէ կÿելնեմք աւելած գտանեմք»£ Եւ ասին  թէ կաղ դեւ մի 

կայ, որ սուրբ Կարապետն անդ թողել է սպասաւոր վանաց£ 

Եւ ի ձախ կողմն մատուռ մի այլ տեսաք© եւ ասին© Կին մի իշխանի շինել է զայս© կամէր մտանել 

ի ներս եւ չթողուին, զի կնոջ հրաման չկար© եւ նա բռնութեամբ եմուտ ի ներս եւ ել սուրբ գերեզմանէն 

զօրութիւն, զի որպէս այր մի զրեհաւոր եհար գեղարդեամբ եւ սպան զնա© եւ թաղեցաւ աստ£ Եւ ի 

դուրս ելեալ յարեւելից կողմն ընդդէմ դռան էր ղուպա մի փոքրիկ որպէս աշտարակ, զոր Յարութիւն 

կոչեն© եւ մտեալ ի ներս՝ տեսաք սեղան© եւ երկրպագեալ ելաք անտի£ Եւ ասին թէ ղուպիս ներքեւն 

դեւք են արգիլած© եւ մեք եդեալ ունկն ի գետնի՝ այլ եւ այլ ձայնս լսեցաք ահարկու£ Եւ հուպ նմին 

Իննակեան աղբերն մերձ միմեանց, ազնիւ եւ գեղեցիկ ջուրք£ Եւ էր գուռ մի մեծ քան զայլսն, ուր ասին 

թէ Լուսաւորիչն մկրտութիւն է արել© եւ իբրեւ ըմպէաք՝ չկարցաք իրեք կում առնուլ ի սաստիկ 

սառնութենէն£ Եւ այլ առաջ տեսաք հազար եւ աւելի թօնիրս եւ օճախ վասն ուխտաւորաց, որ անդ 

խորու եւ պիրեան կÿեփեն, զի ամենայն տիեզերաց գան առ նա ի հեռու եւ օտար աշխարհաց՝ 

Ուռումէլու եւ Լէհաց ԲՌԳՌ հոգի կու լինի© եւ ուխտն է Վարդավառին օրն£ 

Եւ եկեղեցոյ ետոյքն տեսաք մեծամեծ վիմաց խաչեր կանգնեցուցած եւ ազգի ազգի արվեստ եւ 

կապք ի վ[ե]րայ հանած£ Եւ սակաւ մի այլ վայր էր վանք մի այլ, Ջորէհանգիստ կոչեն, բայց աւեր է© 

եւ ասին թէ ջորիքն որ բարձեալ էին զսուրբ մարմինն՝ անդ կանկ առին եւ ոչ կարացին շարժիլ ի 

տեղոյն© եւ իբրեւ տարակուսեցան՝ եկն հրեշտակ Տեառն եւ ասէ© Աստ հաճեցաւ Տէր բնակիլ սրբոց© 

զայն տեղն եկեղեցի շինած էր£ 

Եւ յաջ կողմն անցեալ եկեղեցուն՝ տեսաք զԱռջուն գերեզմանն, բայց երկու կտոր եղած էր© եւ 

ասին© Ով քարիս վ[ե]րայ պառկի, մէջքն չի ցաւի£ Բայց վասն գող Քրդոց՝ բարձր պարիսպ քաշած էր£ 

Եւ սուրբ Կարապետն մէջ մէշի է եւ լեռնային եւ յոյժ գեղեցիկ տեղ© եւ ի ճանապարհին սաֆի 

անթառամ ծաղիկ է եւ եապանի սմպօլ եւ այլ հոտով ծաղկնի£ Իսկ մորին ամէնն եէմիշ է՝ խնծոր, տանծ 

եւ սալօռ, ընկուզն շատ£ Եւ ազգ մի պտուղ կու լինի՝ կարմիր սպիտակ գունով, փոքրիկ եւ կլոր քան 

զկերաս՝ մէյխօշ համ ունի, ալօճ կոչեն£ Եւ զընկզից ծառի ճղերն առջքն կոտրել էին վ[ե]րայ ելանելով, 

զի բազումք կան յանտառնին եւ յուժ սիրեն զընկուզն£ 

Եւ սուրբ Կարապետու կÿերեւէր լեռն Վանայ եւ Բաղէշ եւ միւս կողմն Եփրատ գետ եւ Մուշ 

քաղաքն օվայովն© եւ կայ օվան իրեք անվանի սքանչելագործ մեծ վանքեր© եւ են հուպ եւ մերձ 

միմիանց իբրեւ կասկարայք© մինն Մատնէվանք, ուր կայ Պետրոս առաքելոյն մատն եւ այլ բազում 

նշխարք, զոր եբեր Սասնցի տանուտէրն ի Հռոմայ եւ շինեաց ի վ[ե]րայ եկեղեցին եւ կոչեաց 

Մատնէվանք£ Երկրորդն՝ Սուրբ Աղբեր, ուր կայ շիշով պատվական արիւնն Քրիստոսի, որ ի կողէն£ 

Եւ սուրբ Առաքեալն ստորոտ լերինն, ուր կան Բեւեռքն Քրիստոսի, որ բեւեռեցաւ, այլ եւ Գեղարդն 

եւ այլ մասն£ Եւ այլ ի վայր են խորու մօրիք եւ լերինք, որ են Սասունք£ 

Եւ իրեք օր կացի անդ, հասի ամենայն փափագանացս£ Եւ էր անդ Տէր Մարտիրոս անուն 

եպիսկոպոս մի եւ վարպետ, յոյժ քաղցրեղանակ© զի յորժամ հանէր զձայնն՝ համեղ նման Մամասայ, 

ոչ թէ միայն մարդիկ զմայլէին, այլ եւ թռչունք ժողովէին մերձ առ նա£ Զսայ յոյժ աղաչէին մնալ յԱմիթ© 

եւ նա ոչ կամէր, զի ոչ խնդրէր զփառս ի մարդկանէ, այլ առ ի Աստուծոյ£ 

10. ՎԵՐԱԴԱՐՁ Ի Կ© ՊՈԼԻՍ 

ԾՈՎՔ¬ԱՐՂՆԻ 

Եւ սուրբ տեղեացն եւ բարի աստուածազգեաց կարգաւորացն բաղձալի սիրով հրաժարեալ մինչ 
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յարտասուս հարեալ, դարձաք կրկին ի Խարբերթ£ Լուաք անդ թէ Մուրատ փաշան անթիւ եւ 

անհամար հեծելազօրօք գնայ(ր) ի վերայ Շահին եւ հասեալ յԱմիթ՝ մեռաւ£ Զոր ես ողջունեալ 

զՎարդապետն իմ, առի զձիս եւ զիմ զգեստս չուեցի դէպ ի յԱմիթ, զոր լերամբք եւ մայրիւք երկու օր 

ու կէսն հասաք ի ԾՈՎՔ© եւ կայր Ծովուց մէջ գեղ մի Հայոց ի կղզին© եւ քարէ եկեղեցի մի յորում կայր 

մասն խաչափայտից, որպէս կոչի սուրբ գրոց՝ Ծովուց սուրբ Նշան, զոր բազում նշան եւ սքանչելիս 

առնէ մինչեւ ցայսօր, զոր եւ ի գիրս ընթերցեալ եւ լուեալ ի բազմաց£ Եւ կայր ի ցամաքն խան զառ ի 

կողմն լերինն որ էր մայրի© անդ օթեցաք£ Եւ թողեալ ի խանն զինչս եւ զստացուածս եւ զգրաստս, եւ 

գտեալ նաւակ մի՝ անցաք մի գեղն եւ մտեալ եկեղեցին© դեռ զերեկոյին ժամն կատարէին£ Խնդրեցաք 

եւ ցուցին մեզ զսուրբ Նշանն, որում անկեալ երկրպագեցաք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք մեզ եւ 

մեր ննջեցելոցն£ 

Եւ անտի մէկ օրն հասաք յԱՐՂՆԻ քաղաքն, որ էր բարձր լեառն© եւ ի գլուխն եկեղեցի վիմաշէն 

մեծ գմպէթայարկ, որ կոչի Բարձր Աստուածածին© եւ եկեղեցի մի ալ ի լեռան տակն որպէս 

Վարագայն© եւ գեղ ալ կայր եւ շէնլիք£ Եւ ասին թէ վերի տաճարն առաքելաշէն է եւ յոյժ 

սքանչելագործ, զի ամէն կիրակիմտուն լոյս կÿիջնու ի վ[ե]րայ գմպէթին ակներեւ ամենեցուն£ Եւ 

անտի հասաք կէս օրն լեռ մի վայրի, որ կոչէր ՆԱԼ ՂՐԱՆ© եւ իրաւի, զի սաֆի քար էր, հող կամ կանաչ 

չերեւէր© հազիւ անցաք՝ ո՛չ նալ մնաց, ո՛չ փօսդալ© եւ իմ չըզմիս տապանն անկաւ£ Եւ անտի եկաք ի 

ՏԷՎԷԿԷՉԻՏՆ, որ էր խորու ջուր, զոր ուղտիւք հազիւ անցաք© եւ մերձ յԱմթայ զուտր հայու գեղեր 

են եւ վանքեր, որն շէն, որն յաւեր£ Եւ Ստամպօլայ մինչ յԱմիթ ո՛չ հոռոմ տեսաք, ո՛չ հրեայ© բայց 

Թօխաթ քանի մն տուն ջհտի, եւ նոքա եւս հայնակ խօսէին£ Մինչ Սեւաստ սակաւ էր ասորին© եւ 

անտի յառաջ սաֆի հայ ու ասորի մինչ Մուսուլ եւ Պաղտատ եւ այլն, որ եւ Ասորեստան անուանի£ 

ԱՄԻԹ¬ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ 

Եւ մերձ եղեալ յԱմթայ՝ երեւեցաւ ազնիւ եւ պատվական պարիսպն տիգրանաշէն, որ է աթոռ եւ 

թախտ հայրապետացն Հայոց եւ թագաւորաց© եւ այժմ եւս աթոռ հայրապետաց եւ դասասաց 

վարդապետաց© զի միշտ անպակաս անտի ելանեն ուսումնասէր եւ իմաստուն եպիսկոպոսք, 

վարդապետք, երաժիշտ վարպետք, ընտիր քահանայք, այլ եւ դպիրք եւ դպրատունք£ Եւ մտեալ ի 

ներս՝ իջայ ի Հասան փաշին խանն, որ մեծ եւ աննման շէնք ունէր, կոփածու եւ անտաշ վիմօք© ունէր 

գետնափոր երկու ախոռ մեծ, որ ԵՃ ձի մէկնէր ի մէջն© եւ մէջն ազնիւ հաւուզ© բոլորն երկթէ մուշպախ, 

ներկած ազգ եւ ազգ դեղովք© ունէր իրեք տակ օտանի, ամէնն քարէ՝ ներքին, միջին եւ վերին© եւ կից 

նմին ոսկերչնոց խիստ զարմանաշէն, կամարակապ իբր զԿէլնճուկն Պուրսու եւ Ալը փաշան 

Ատրանու£ Ունի եւ լաւ արվեստաւորք, որ զատ Ստամպօլայ այլ տեղ չգտանի, ոսկերիչք, 

զառնիշանճիք, պիչախչիք, չախուճիք, բաբուչցիք, չզմաճիք եւ այլք, որ խիստ ամուր եւ լաւ բանին© եւ 

ինչ փէշաքար ուզես՝ անդ գտանես£ 

Կայր Հայոց երկու եկեղեցի, մեծ եւ վիմաշէն փառաւոր© մէկն Սուրբ Կիրակոս աւագ եկեղեցի եւ 

Սուրբ Սարգիս£ Ունէր դարպաս եւ եպիսկոպոսարան եւ դպրատուն եւ վարդապետ մի Բարսեղ 

անուն, որ եւ առաջնորդ, աշակերտ Սրապիոն կաթողիկոսի, այր խրթին եւ բազմիմաստ£ Սա տեսեալ 

զիս՝ ճանաչեց, զի երբեմն եկեալ էր ի Լէհ նուիրակ սուրբ Էջմիածնայ£ Կայր հազար տուն հայի եւ 

ամէնքն հարուստ եւ փարթամ, պերճ եւ փառաւոր© եւ որչափ ամալ եւ մեծութիւն կայ, ամէնն իրենք 

զաֆտ են արել, թէ զտառապխանան, թէ զկօմրուկն, թէ զխաներն [թէ զտառապխանան] եւ զայլն 

ամենայն£ Այլ եւ աշչիքն, պիրեանճիքն, քէպապճիք, հացծախք, պախղալնին, խասապնին ամէնքն 

Հայք են£ Եւ երբ կիրակի լինի կամ տօն՝ Հայք խանութ չեն բանալ, չեն բանիլ© նա գիտես թէ ամայի եւ 

վերանէ [է]£ Աստ եւ ի Սեւաստ տեսայ լաւ հաւատ եւ լաւ քրիստոնէութիւն© թէ՛ ժամ երթալ, թէ տօն 

պահել, թէ օրէնք քալցընել, թէ հիւրընկալութիւն, թէ կարգաւորաց հարկիք, թէ ժամակարգութիւն, թէ 

քարոզ, գանձ, տաղտետր եւ մեղեդիք, թէ դաս վարդապետաց եւ գրագիր£ 

Եւ օր մի գնացի Սուրբ Կիրակոս ի ժամ© հինգ տեղ պատարագ էր, զի հինգ խորան ունէր© եւ քսան 

եւ հինգ էրէց համրեցի զատ վարդապետաց եւ հաբեղայից եւ եպիսկոպոսաց£ Եւ բարի սահմանք մի 

այլ անդ տեսայ, զի ով ժամ առնել տայ, նայ Փառք ի բարձունսէն յետեւ ժամին տէրն կու գայ հետ իր 

քահանային եւ սկսանի վարդապետէն բաժնիլ ժամուց մինչեւ ի կղերիկոսս© եւ այնպէս կարգաւ, որ 
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զինչ քահանային տայ, կէսն սարկաւագին© եւ այնոր կէսն կղերիկոսի© նոյնպէս թաղման եւ այլոցն Բ© 

Բ© Գ© Գ© շահի կամ այլ աւելի փոքրաւորաց տան© եւ յետ կատարման տուն տանին յընթրիս£ Բայց յոյժ 

անուշահամ եւ համեղ ազնիւ կերակուր տան, ամենալի սեղան եւ բազմակերպ եւ գնոջ© զոր ոչ 

Ստամպօլ, ոչ Հալապ, ոչ այլ տեղ չեմ տեսել այնպիսի լի եւ առատ կերակուր, միայն ի Լէհ£ Այլ եւ 

խորտիկք՝ պիրեան, պօրակնի եւ այլ քաղցրաճաշակ եւ բազմածախ եւ մեծագին£ Իսկ գինին Արղընու 

քաղցր եւ թանձր© բայց թէ մին ֆինճան խմես, բաւ է քեզ© զի թուրքի աշխարհն իրեք գինի յիշուի© մինն 

Պուլտուխլու, մին՝ Անկուրու եւ մին՝ Արղընու£ 

Եւ տներն դրսեւանց աղտեղի կÿերեւի© բայց յորժամ ներս մտանես, այլ չուզես գնալ անտի© քանզի 

Հալպայ տներն կու նմանին՝ ազնիւ, թավանլու, նաշխուն եւ քօշքերով£ Եւ քաղաքացիքն յոյժ 

բարեկեցիկք եւ պարկեշտ© նաեւ ընթրիս բազմեալ ոչ արբենան, ոչ շատ խօսին, այլ հեզ եւ 

հանդարտութեամբ© զի ամէնքն կարդացողք, տօմարագէտք եւ հանճարեղք, զրուցատրութիւն թէ 

առուտուր, թէ ասուլիս՝ ամէն մարդավարութեամբ եւ ամենայն ինչ իմաստութեամբ© եւ զրուցն 

գրաբար եւ ոճիւ բառքն£ Այլ եւ ինքեանք պարթեւք, գեղեցկատիպք, ազնաւուրք եւ ուժեղք, որպէս 

Ճուղեցիք եւ Լէհք, որ ցանկայ մարդ ի տեսս նոցա£ Զի անդ է այժմ Հայոց Աթէնք© զի եւ փոքր տղայք 

գիտունք եւ հանճարեղք են, հանապազ ի հարցում եւ ի քննումսն են© եւ տղայք քշոց եւ ծնծղայս 

հարկանեն քաղցր եւ ուշիմ, զոր այլ աշխարհ եւ քահանայք անգամ չգիտեն£ 

Եւ է քաղաքն բարելի եւ մրգաւէտ© բայց սեխն խիստ լաւ եւ անուշ, մեծ է, դեղին եւ երկայն, մինչ 

զի խօնթքէրին փէշքէշ կու տանին© եփեն եւ եղով չորակ անուշ£ Այլ եւ սորայ քապապն խիստ համեղ 

է© Թօխաթուն՝ բաչան, Հալպայ՝ մըխլան, Խարբերթու՝ չախալ հացն© փառք յօրինողին Աստուծոյ£ 

Նստի անդ պէկլէրպէկի, որպէս Մըսր© մեծ աթոռ է Ասորոց պատրիարգին© եւ ունին մեծ աւագ 

եկեղեցի, որ կոչի Մարիամ© այլ եւ Հայոց աթոռ է£ 

ԱՐԵՒՈՐԴԻՔ 

Եւ Մէրտինու դռան դուրսն տեսաք կռատուն մի© ասին թէ սա Արեւորդոց աղօթատեղն է, զոր 

յառաջն ամէն կիրակնամտից անդ ժողովեալ մինչ յիրիկունն ուտէին, ըմպէին© եւ յորժամ մթնէր՝ լոյս 

վառէին, սակաւ մի աղօթէին, ապա զճրագն անցուցեալ անամօթ եւ լրբենի դիմօք իբրեւ զանասուն 

ընդ միմիանս պղծէին, հարք ընդ դստերս, եղբարք ընդ քորս եւ մայրք ընդ որդիս խառնակէին որպէս 

ի ժամանակս կռապաշտից£ Զայս իմացեալ պէկլէրպէկի մի, կոչեաց զնոսա, զի անդ է քանն 

Արեւորդաց, որպէս յԱրզրում բօշայք, եւ պատվիրեաց մի երթալ անդ£ Եւ ազդեցին թէ սոքա նամազ 

չունին© ոչ հայ են, ոչ ջհուտ, ոչ հոռոմ© միայն հայնակ կու զրուցեն£ Կոչեաց զնոսա դարձեալ եւ ասէ© 

Զի՞նչ հաւատ ունիք դուք£ Եւ նոքա ասին թէ Հայոց£ Ասէ ցնոսա© Ապա գնացէք նոցա ժամն, ապա թէ 

ոչ եկէք ի մեր մէջիթն© կամ սիրով անցանեմ զձեզ£ Նոքա սկսան աղաղակել եւ կաշառք տվեալ յանձն 

առին գնալ Հայոց եկեղեցին© ապա թոյլ ետ նոցա© եւ սաստիկ հրաման եհան, թէ ոք չգնայ, մալն 

թագաւորի, գլուխն հատցի£ Եւ այն մէջիթն պէթալ մնաց© վասն որոյ ցիր ու ցան եղան© ոմանք Պարս 

գնացին, այլք յԱսորիս© եւ կէսք ի Թօխաթ, Մարզուան եւ այլն£ Եւ որք մնացին անդ ահէ եւ յերկիւղէ 

վարձէին զոմն հայ, թէ ինձ համար գնա՛ յեկեղեցի© եւ ոմանք նօպաթով եւ կարգաւ գնային ժամ շաբթէ 

շաբաթ, եւ զայն ակամայ, որպէս Հրեայքն Հռոմայ եկեղեցին£ 

Եւ միւս դուռն գերեզմանատուն էր Հայոց, յորում կային մեծագին եւ մեծ տապանք գրովք, որպէս 

եւ ի Լէհ© եւ քարինքն ամէն սեւ էր£ Իսկ բերթն յոյժ ամուր եւ անառիկ մեծամեծ աշտարակօք եւ վիմօք 

շինեալ£ Եւ ներքեւ պարսպին գնայ մեծ գետն Եփրատէս եւ ընդ միմիանս խառնեալ յԱսորեստան հետ 

Նեղոսի ի Նինվէ եւ ի Պաղտատ գնայ£ 

Կացի անդ երկու շաբաթ© եկի դարձեալ հետ Մաղաքիայ վարդապետին ի Սեւաստ եւ ի Թօխաթ© 

եւ անտի Ստամպօլ£ 

11. ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ՅԵՐՈՒՍԱՂԷՄ 

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆՔ 

Եւ կացի անդ (ի Կ© Պոլիս) ամ մի, աշխատելով եւ վաստակելով գրագրութեամբ, զի ժողովեցից 

պաշար սուրբ յԵրուսաղէմ գնալ, զի եւ անդ էի ուխտ արել£ Եւ Ստամպօլ գրագրին խիստ խիյմաթ 

ունէր© եւ թէպէտ կարգաւորք շատ են, գրօղ չկայ© զի կարդալն այլ արվեստ է եւ գրելն այլ£ Եւ տվին 
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ինձ յոլով գիրք գրել աշխարհականք եւ կարգաւորք եւ քահանայք£ Իսկ ես ջանայի եւ խայրաթ առնէի, 

եւ տգնէի ցայգ եւ ցերեկ© փութայի, ճեպէի հանապազ, զի վաստակիցեմ ճանապարհի խարճ© զի ձեռս 

զատ չէր մնացել© օրն Ծ© Կ© դրամ վաստակէի£ Աստուած շէն պահէ Ստամպօլ ժողովուրդն եւ 

զքահանայս, զի այն ամն ժողովեցի ութսուն ղուռուշ£ 

ՄԵԿՆՈՒՄՆ 

Եւ Փոխման Աստուածածնին բռնէին ուխտաւորքն նաւ© եւ ես գնացեալ վարձեցի տեղ մի© եւ 

պատրաստութիւն ճանփի եւ զախիրայի տեսայ© զի ասին ինձ թէ ցամաքով գնալն շատ ղաֆար 

կÿերթայ եւ խարճ£ Եւ զի ամենայն ոք սիրելի ունէր, ազգական կամ հէմշէրի, ես ղարիպ եւ ոչ զոք բնաւ£ 

Բայց մարդիկ աշխարհին այն աստուածասէրք՝ տեսեալ զիս տրտում եւ տխուր՝ մխիթարէին, 

սփոփէին, մինչեւ ուսայ եւ ընդելացայ ընդ նոսա£ 

Եւ մտեալ ի նաւ, ել հողմ բարի եւ տարաւ զմեզ իրեք օրն ի ԿԷԼԻՊՕԼԻ© զի անդ եօխլամա կÿանեն 

կէմիքն£ Եւ կացաք անդ իրեք օր վասն ջրի եւ պաքսիմաթի£ Եւ անտի հասաք ի մեծն ՌԱՏՕՍ, որ է 

մեծ սկէլէ եւ անառիկ բերթ£ Եւ գտաք անդ զԽալիլ փաշան Կ ղատըրղայով պառկած, մէջն ճանքչիք£ 

Եւ կացաք անդ հինգ օր© զէրայ ահ կայր Ֆռանկին£ Եւ այս քաղաքս իրեք տակ բերթ ունէր եւ սըխ 

խուլայք անառիկ եւ ամուր£ Եւ կային այգիք, բուրաստանք եւ դրախտք, խաղող եւ այլ միրգ բազում© 

եւ եաբուքն Ֆռանկի շէնք£ Եւ երետ հետ մեզ խաբիտանն իրեք ղատրղայ£ 

Զոր առեալ զԱստուած օգնութիւն մտաք ի համատարած ծովն, որ է էնկէլ© եւ այլ չերեւեցաւ մեզ 

սար կամ ձոր, միայն ծով եւ երկինք£ Եւ մեք հինգ կալիօն էաք© ամէն կալիօն քան դարպաս մի է, իրեք 

տակ՝ ամպար, մէջն եւ վերեւն© եւ այնչափ ըռզակ մտնու որ վեց ամիս հազիւ լնուն եւ վեց ամիսն 

պարպեն© եւ թէ էսպապ չի գտնուն՝ այնչափ քէրէսդի լնուն եւ քար եւ խոշոր եաբուի մարդակ եւ 

գերանք, դեռ չի լցվիր£ Ինն ելքան ունի© ԲՃ, ՃԾ խզմէթքար, կէմիճիք, որն աշչիք, որն տէլաք, 

ֆուչիճիք, կալաֆաթցի, տուրկայ եազճիք եւ այլն© իրեք տեղ աշխանայ ունի© երեսուն¬քառասուն 

կամարայ, ԺԵ եզ, Ծ ոչխար, ձիանք, եւ այլ զախիրայ, ջուր հազար ֆուչի, թող զգինին, քացախն© եւ 

քանի հարիւր եօլչի£ Եւ մին կէմի մի կար, անունն Խըրխ արշին, եւ սէրէնին հաստութիւն երկու 

խուլաճ, երկայնութիւնն քսան եւ վեց խուլաճ եւ ի գլուխն որպէս թաբսի է© որ հանապազ անդ մարդ 

կու նստի եւ կու հայի եասը կէմիքն եւ զգուշացնէ որ պատրաստ կենան£ 

Եւ օր մի պէքճին ճիչ եբարձ եւ աղաղակեց© Մէտէթ, կվալթ© եւ ասէ© Ահա տուշման կու գայ£ Եւ 

եղեւ մեծ խռովութիւն© թօբերն լցին, թուճաքնին խուռմիշ արին, զինեցան, հազըր եղան, խըյամաթ 

խօբմիշ եղեւ© լաց, գառն եւ գոչում© եւ ով կարէ պատմել կամ գրել£ Զամէնքս յամպարն լցին© զդուռն 

վրանիս կղպեցին© կամէր թէ խեղդել էաք յամպարն© եւ բազումք թալցան£ Եւ ճէնքչիքն ելեալ ի վ[ե]րայ 

յամպարին եարազ եասախով, սրովք եւ սուսերօք, գեղարդեամբք եւ մզրախով, հարպանով եւ նետով 

աղեղով£ Ապա Աստուած մեզ ողորմած եղեւ, որ քամին մեր յետեւանց էր եւ նոցա դէմ© վասն որոյ 

չկարցան մեզ հասնիլ£ Եւ մեք հասաք ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ, որ է Սկէնտէր£ Եւ մեր ընկեր ղատրղանուն 

իրեք ի Կիպրոս փախան եւ մին յետին մնաց, զի ծանր էր© զնա առաւ Ֆռանկն© հազար ափսոս© մէջն 

իրեք հայ պազրկան կայր£ Եւ ելաք յամպարէն ի դուրս, խուրպան կտրեցաք, շէնլիք արին© թօբեր 

նետեցին© Աստուծոյ փառք տվին£ 

ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱ 

Եւ զայս քաղաքս Աղեքսանդր Մակեդոնացին շինեց եւ իւր անունն եդ ի վ[ե]րայ£ Եւ է մեծ քաղաք 

եւ պարսպաւոր© բայց կէսն ամայի© բոլորն ծով է, մի կողմն միայն ցամաք, ուստի Միլ սուին գնայ£ Եւ 

աստ ըմպեցաք ջուրն երրորդ դրախտին© տեսաք եւ զտեղին ՀԲ թարգմանչաց ծովեզերքն, որ դեռ 

նշմարանքն երեւէին սենեկաց£ Եւ աստ չորս պալիօղ նստէր£ Եւ կայր եկեղեցի մի հոռմի եւ խաներ 

մեծամեծք£ Կային Հոռոմք, Խբդիք, Ֆռանկք© բայց Հայք ոչ£ Կայր քարէ եկեղեցի մի Սավա անուն, 

յոյժ սքանչելագործ եւ զօրաւոր ծովու վ[ե]րայ, որ զնա նաւավարքն յօգնութիւն խնդրէին© զոր մտեալ 

ի ներքս շրջեցաք եւ երկրպագեալ ելաք£ Եւ անդ առին մէնէ խարաճ մին մին ոսկի© նաեւ իրիցանց© 

բայց հաբեղայից չառնուն£ Եւ կայր խիստ գէշ եւ փափուկ լօրք անդ եւ բազում յոյժ© հինգ¬վեց՝ մէկ 

փարայ© զոր ի գիրութենէն չկարէաք ուտել£ Բայց ֆիլաֆ եփէաք իր մսով£ Եւ ազնիւ գինի գտանէր 

անդ Ֆռանկի£ Եւ տեսաք ներքեւ գետնին գետնափորի, խորու եաբունի վիմաշէն եւ կամարակապ© 
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եւ մէջքն քաղցր ջուր© զի ոչ անձրեւի հոր եւ ոչ ջուր կայ© եւ պութուն քաղքին ներքեւն ջուր էր£ Անդ 

տեսաք խուրմայի ծառեր, յոյժ բարձր եւ գեղեցիկ£ Եւ սակաւ ջուր մի գետօրէն գայր ի քաղաքն Նեղոս 

գետէն© եւ ասին թէ Աղեքսանդր թագաւորն եբեր զայս ջուրս բազում աշխատանօք աստ£ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՅԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻԱՅ Ի ԳԱՀԻՐԷ 

Եւ աստի սկսաք մտանել ի Փոքր Արաբիայ© զի չեն նոքա սեւ Հնդիկք, այլ թխամորթ եւ էսմէրք© 

այլ եւ կանայք նոցա մեծանձն£ 

Եւ մտեալ ի նաւակս, որ ըստ լեզուաց նոցա կոչեն ճէրա, ծովեզերօք ի կէս օրն հասաք ի ՐԷՇԻԹ 

քաղաք, որ էր պէնտէր սկէլէ, յոյժ բարելի£ Եւ աստ տեսաք զցանկալի գետն դրախտին Նիլոս 

բովանդակ, որ գայր շառաչմամբ եւ մեծամեծ ալեօք եւ մտանէր ի ծովն, որպէս Թունայ Սեւ ծովն£ Եւ 

անդ էր տեսանել զշաչիւն եւ զխռովութիւն, որ բախէր գետն ընդ ծովն ի մտանելն© զի ոչ թողուր ծովն 

մտանել ի նա գետին© եւ ասին թէ մեծ ֆուրթունայ լինի, յորժամ հողմ հնչէ© եւ ոչ ոք կարէ անցանել, 

զի լեռնանման կոհակք գան եւ բախին ընդ միմիանս եւ վերանան դիզին ալիքն եւ աւազն բարձրանայ 

որպէս լեառն եւ ձայնք ջրոց հարկման լսելի լինի աւուր մի ճանապարհ£ Եւ մտաք ի ներս քաղցր ջրով£ 

Եւ յառաջս գետին բերթ կայր ամրոցի, եւ երկուց կողմանց գետոյն կանաչ դալար եւ խուռմայի ծառեր, 

զոր ի գնալն հրճւէաք£ Եւ մտեալ ի ներս քաղաքին պարսպաւոր, տեսաք, որ դիզած էր լեռնանման 

բակլա, ոսպ եւ բրինծ, եիւղ կովուց եւ մեղր յոլով£ Եւ աստ եւս նստէր պալիօզ Ֆռանցու£ Կացաք անդ 

օր մի£ 

Եւ այլ փոքր ուրիշ ազգ կէմի վարձեցաք© եւ մտեալ ի նա ահիւ եւ դողութեամբ, զի երկիւղ կայր 

վէլահ Արապնուն© զի մտանէին ի կէմին եւ հանէին զմարդիկ£ Բայց ինձ բարի խրատ տվին 

քրիստոնէք, թէ դու պարզամիտ մարդ ես, չլինի թէ Նաւի եզերն նստիս, այլ սէրէնին տակն£ Զի Արապք 

նենկաժոտք են© բայց Հոռոմցոց եւ դուֆաքէ յոյժ երկնչին սպահոց եւ ենկիչէրոց£ Եւ զի հողմն սակաւ 

էր եւ գետն սրընթաց, կապեցին սէրնին գլուխն պարան երկայն© եւ ելեալ նաւավարքն ի ցամաք 

քարշէին գետեզերօքն£ Եւ գային մերկ Արապնին երկու կողմամբ՝ հաց խնդրէին© եւ Հոռմցիք թֆաք 

ձգէին, նոքա փախչէին£ Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ թէմպէհ արին՝ զգաստ լինել, զի հարամզատա են 

Արապքն եւ խորամանկ£ Պատմէր մի ոմն թէ Մի ննջէք© զի ես երբեմն երթայի Մըսր գետովս այս եւ 

գիտէի սոցա խորամանկութիւնս© առի զամենայն ինչ զոր ունէի՝ արծթէ ծուր, թամբք, եիւկան եւ 

զչանթաս© եդի զամենայն ի ներքեւս, զէյէրն ի գլուխս© եւ նեղէի զիս չնիրհել© բայց քունն յաղթեաց զիս© 

եւ Արապնին տեսեալ զարծթէ թամքն, մտեալ ի ջուրն՝ եկին կէմին եւ կամէին առնուլ եւ ոչ կարացին 

զի մի՛ զարթիցեմ© ապա մինն հնարս իմացաւ, եխած զոտից մեծ բութն© իսկ ես ցաւոյն ի վեր վազեցի© 

եւ նոքա առին զթամքն եւ գնացին£ Եւ մինչ նա զայն խօսէր՝ մի ոմն սակաւ ճչել, վայ եւ եղուկ ասելով© 

իմացաք որ առին զնա ի ջուրն եւ խեղդեցին© եւ որոնեալ գտին զքէմէրն ի մէջքն© զի այն աշխարհն 

ամէն քամար կու կապեն դրամով© հանին զդրամն եւ զինքն թողին ի վ[ե]րայ ջրին£ Եւ պիղծքն այնպէս 

լողորդ եւ տալղուճ են, որ չկայ արարածս նման նոցա© խարապաթախ կու նմանին© զոր եւ աչօք 

տեսաք ի ցորեկի© մտանէին ի գետն պահ մի կենային եւ այլ տեղ կÿելնէին© եւ թէ մի դրամ ձգես ի գետն՝ 

մտնուն, գտնան եւ հանեն© եւ գիշերն հետ կէմուն շրջին որպէս ձկներ, եւ գողանան զմարդիկ թէ 

ննջեն© եւ այլ չկարես տեսնուլ զնա£ 

Իսկ մեք եզերօք երկու օրն հասաք ի հասապա եւ սկէլէ՝ ՊՈՒԼԱՔ անուն© որ եւ սա գեղեցիկ 

Մսրայ սքէլէ է© եւ գետն աստի այլ տեղ երթայ£ Եւ մեք ելաք նաւէն© վարձեցաք իշվան© զի անտի մինչ 

Մըսիր չարեկ միլ է© եւ ջուր աստի գնայ ի Մըսր© եւ ասին ԽՌ ուղտ ջուր կրէ աստի£ 

ՄՍԸՐ=ԳԱՀԻՐԷ 

Եւ իբրեւ մտաք ի Մսըր՝ այնչափ սկսաք գնալ, որ պէզրէցաք© երկու ժամն ապա հասաք Հայոց 

թաղն© քանզի յոյժ մեծ էր քաղաքն եւ մարդաշատ£ 

Կայր եկեղեցի մի Խպտու© եւ անդ տված էր մատուռ մի Հայոց© եւ վերեւն վերնատուն կանանց© 

եւ այլ վեր՝ կարգաւորաց տեղիք բնակութեան£ Կայր Նիկիսարցի քահանայ մի եւ Թօղաթցի հաբեղայ 

տէր Մաղաքիայ, որ մեծ սիրով ընկալաւ եւ ոչ եթող այլ տեղ գնալ, այլ առ նա մնալ£ Երկու ամիս կացի 

անդ© չեթող ինձ փող մի հանել© այլ ինքն զանազան կերակրովք պատվէր զիս© միթէ Տէրն Քրիստոս 

վարձահատոյց լիցի իւրն միոյն հազարապատիկ տրիտուր£ Բայց ելք աստիճանաց խաւարչտին տեղ 
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էր© միշտ կանթեղ վառէր ցորեկն եւ գիշերն£ 

Եւ կայր Մըսր հայ աւելի քան զԲՃ տուն, ամէնն Ճէլալոց փախուցեալ£ 

ԽՊՏԻՔ 

Եւ էր մեծ քաղաք որպէս մեծն Հռոմ© այլ եւ բազմամբոխ© եւ ասին թէ կայ աստ տէֆդարով ԽՌ 

տուն խպդի© ամէնն հարուստ եւ փարթամ© զի անդ էր նոցա քանն որպէս ի Սալանիկ Հրեայք© եւ ամէն 

խալամ եւ տէֆդար քաղքին նոցա ձեռքն է© վիմաշէն տներ ունին, ապարօշ խումաշնի ագանին եւ ի 

փաշային տիվանն նստին© զի նախնեաց ունին լինել տիւանադպիր եւ տէֆդար քիդապճի£ Եւ կայ ի 

մէջ նոցա մարդ, որ ՃՌ ղուրուշի մալիք է£ Բայց եկեղեցիք նոցա խաւարչտին տեղ[ւ]ոջ են եւ մթին, 

հիւթալի մրոտ, մինչ զի երկայն սարդիւք կախեալ կան փոխանակ կանթեղաց© եւ փոշին ծածկել է 

զսեղանն եւ զչորս պատն© կարծեմ թէ բնաւ չեն աւել ածել կամ սրբել£ Սոցա պատրիարգն Սկէնտէրիա 

կու նստի£ Կարգ եւ սահմանք, ոչ զարդարանք չունին յեկեղեցիս, զինչ գրեցից© այլ Հրէից աղանդովքն 

վարին, զի թլպատեն զտղայս ըստ Հրէից© եւ երբ լինի Ժ© ԺԲ© ամաց՝ մկրտեն ըստ Արիանոսաց£ Եւ 

յորժամ պատարագ առնեն կամ այլ կարգ, քօղ արկանեն զերեսօք եւ զգլխովք© եւ հոռմի խօսիւք 

եղանակեն «քիրէլէզիոն» եւ այլն© եւ փոխանակ ծընծղայի չալբարայ քշտեն£ Այլ եւ կանայք նոցա երգ 

իմն յօրինեն՝ շրթունս մատամբ հարկանելով եւ ձայն հնչելով© զայս ոչ միայն յեկեղեցիս, այլ եւ ի 

հարսանիս եւ ամենայն հանդէսս£ Իրիցնին ունին կանայս© սեւ չուլ? հաբեղանին հագնին© միս բնաւ 

չունին© եւ ի պահոց աւուրս ձիթով չուտեն, ոչ գինի ըմպեն© աշխարհ (ակա՞ն)ք եւս որպէս Հայք£ 

Կարգաւորքն դնեն ի գլուխ սեւ մեծ խավուխնի կամ պռլիթ, բոլոր գէչա, որպէս ի Լէհ՝ Հրեայք, 

նոյնպէս եւ աշխարհականք© բայց աղօթից եւ այլ առաքինութեանց եւ բարի գործոցն սակաւ հոգան© 

միայն պահոց եւ անսուաղութեան հետեւին£ Իսկ իմաստութիւն եւ հանճար ոչ երբեք տեսի առ նոսա£ 

Նշխարք ըստ Հոռմոց հաց տան© եւ զայն՝ ամենայն ոք եփէ եւ ծախէ£ Եւ նոքա թլփատեն ոչ միայն 

զարուս, այլ եւ զէգս© եւ թէ զպատճառն այսմ կամիս իմանալ, ընթերցիր զպատմագիրս, զոր ոչ է պարտ 

երկրորդել£ 

Իսկ աղքատք եւ չքաւորքն ի նոցանէ յոյժ սէֆիլ կու կենան, գլխիբաց եւ բոկ© նման Արապնուն© 

կապա[յ] չունին, բայց միայն հաստ շապիկ եւ կարճ թեզանիքն լայն© կերակուր նոցա թէփէ հաց կամ 

բակլէ© եւ զայն ազգ եւ ազգ մօխրովք եւ բանջարովք, որ Քրդու կլկլէ հացն լաւ է քան զայն£ Եւ պանիրն 

տկի՝ որդնած եւ հոտած բորբսած, շաքրի պէս ուտեն£ 

ՖԷԼԱՀՔ 

Իսկ պեղծ արապ ֆէլահնին յոյժ գարշ եւ աղտեղի են© զի զամենայն ինչ պեղծ ուտեն՝ խլուրդ, 

մուկ, օձ, գորտ, կովուց փորէ անկած սատակեալ հորթն, կատու, աղվես, գայլ, խունտուզ եւ այլ 

մուրտար, սատակեալ եւ հոտեալս© ոչ խտրեն բնաւ, այլ ուտեն որպէս շուն© իսկ զմուկն աշխանան 

եփեն, զի այն մեծ է առ նոսա£ Այլ զմիս ոչխարաց, եզանց լլկեն ըստ Հրէից եւ զամենայն երակսն 

հանեն, զոսկրն եւ ջեղսն, միայն մնայ միսն կտրատեալ որպէս քուֆտա£ Այլ եւ աշչիք եւ ամենայն 

արպնին փնթի զազիրք են, մերկ եւ խայտառակ, միայն շապկով, մարմինքն աղտոտ© երեսն եւ ձեռվին 

անլուայ© պռկտիքն մեծ եւ կախ, քթէն խըլինք ի վար գայ© եւ աչվին ճպռոտ© ականջաց դեղին թարախ 

վազէ© ոտվնուն վ[ե]րայ կլայ բանջար ցանել, ծնկերն ըղտու© ամէն մարմնով նման դեւին Գերգեսացու£ 

Երբ խմոր շաղվէ՝ ձեռքն աչքն տանի, երբեմն յարանքն© յղունքն երկայն եւ սեւ© նոյնպէս  թաբսիք, 

թէնճէրայք եւ այլ անօթքն շանց եւ խոզից լիզելիք£ Եւ զայս ամենայն տեսեալ իմ՝ գարշեցայ յոյժ մինչեւ 

փախեայ© եւ ուխտեցի չուտել ինչ ի ձեռաց նոցա£ 

ՋՈՒՐ ՔԱՂԱՔԻՆ 

Եւ օր մի գնացաք ի ժողովակետղ ջուրց, որ ի հորս, փողոցս եւ ի ձորս թողուն, յորժամ Նեղոս 

գետն արձակի© եւ հայեցեալ ի լիճ մի, յորմէ սախիքն ջուրս կրէին, ոմանք իշով, այլք ուսովք© եւ էր 

ջուրն պղտոր եւ նէփաք£ Հարցի թէ Վասն է՞ր© եւ ասին© Վասն այն զի ամէն տնէ ջրգնացքն եւ աղբքն 

աստ իջնուն£ Եւ տղայքն անդ լոգանին© այլ եւ ինքեանք փնտի արպնին եւ կանայք նոցա անդ լվացվին© 

եւ լուացքն լուանան£ Եւ ասին թէ Դեռ ջուրն այժմ առատ է, լաւ է© ապա երբ նուազի եւ ցամքի՝ այն 

ժամ սկսանի հոտիլ© տեսցես թէ ինչե՜ր կÿելնէ ջրոյն, սատկած շներ, մարդիկ£ Եւ ես ասեմ© Ապա ուստի՞ 

ըմպեն© եւ ասեն, թէ Պուլտուխէն, ուղտիւք Պուլաքէն© եւ ես միշտ Պուլաքէն բերել տայի, զի մերձ էր£ 
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Եւ հրաշ մի այլ պատմեմ ձեզ© զի այն պղտոր ջուրն բերեալ լնուն ի մեծամեծ գուբս եւ ի կարասս© 

եւ լեղի նշով եւ խայսի կորիզով շուրթն եւ բոլորն© իսկոյն յըստակի եւ պարզ լինի© ապա ըմպեն© ապա 

թէ ոչ սաֆի չամուռ է£ Եւ զի յոյժ ջերմ է անդ եւ լվոտ© գեղեցիկ հողէ փարչեր կÿելնէ© դնեն գիշերն 

այեազն ջրով, եւ վաղվնէն խմեն պաղպաղ£ 

Եւ էր մեծ խան մի Թուրքաց, Խալիլ խան կոչեն© սաֆի Թուրքի մարդիկ են, հայ եւ տաճիկ© նոքա 

գարշին Արպնուն© եւ անդ իրենք կÿեփեն հաց© ունին պաշխա աշչիք, խասապք, խահվէճիք եւ այլք© 

քանզի շատ վաճառականք էին© եւ մեք անտից գնէաք զամենայն ինչ, սօմուն, բիթայ եւ այլն, միս, 

գառն, եղ, եմիշն£ 

ԽՈՃԱՅ ԻՊՐԱՀԻՄՇԱՅ 

Նստի անդ մեծ պէկլէրպէկի© կային եւ ազնիւ արվեստաւորք յԱմթայ, Հալպայ, Ստամպօլայ,  

ոսկերիչք, խլըչչիք, զարնիշանճիք եւ այլ վարպետք£ Եւ կայր յԱմթայ խույումճի պաշի մի խոճայ 

Իպրահիմշայ անուն, յոյժ իմաստուն եւ խելացի, կարդացող եւ հանճառեղ£ Էր նա էրէցփոխան եւ 

անվանի ի դուռն Փաշային եւ ամենայն քաղաքն£ Տեսեալ զիս անգամ ի ժամն՝ տարաւ ի տուն© ունէր 

վիմաշէն փառաւոր տուն£ Սա զիս ամէն օր ի տուն կոչէր եւ մխիթարէր զանազան կերակրովք եւ 

խորտկօք եւ անուշ ըմպելօք, զի անդ բնաւ չլինի, բայց միայն մօտ պալիօզնին© եւ ժամու բաժկի ալ 

նա կու տար© րախի ալ չկայ© թզէն հանեն եւ այն սուղ, օխան մէկ ղուռուշ© գինին ալ ճէրայ մի, որ է 

օխա, մէկ ղուռուշ£ 

Զի ի այլ տեղ բիլիճն զիպիլով կու հոտար, բայց նորա տունն ոչ© եւ հարցի թէ Վասն է՞ր© եւ նա 

ասէր© Զի աստ հաւն չի հանէլ ձագ© զի յաղբն թաղեն զձուս հազարով եւ յետ քսան աւուր հանեն եւ 

գիլայով ծախեն© վասն այն հոտի զիպիլով© բայց ես գնեմ ու երկու¬իրեք շաբաթ պահեմ բտելով£ Եւ ես 

ասեմ© Ով խոճայ, ապա մեք այս աշխարհս պղծեցաք© պիտի նոր օրհնել տանք զբերնիս յԵրուսաղէմ£ 

Եւ նա ծիծաղելով ասաց© Մի կարծեր թէ եւ ես ուտեմ ինչ յայնց կերակրոց© այլ զամենայն ինչ ի տնէն£ 

ԽԱԼԻԼ ԽԱՆ, ԽՆԱՅԽԱՆԻ 

Եւ օր մի տարաւ զիս յոսկերչինոցն ի պէզէստան, յորում բարակ քթանի՝ քէնարնին ապրշում, զի 

ուսքուլին սպիտակ է եւ ազնիւ© զոր ամէն աշխարհ Թուրքէ Մսրայ կÿերթայ եւ Տրապիզոնու© բայց 

Մսրայն այլ լաւ է£ Եւ տեսաք ազգ եւ ազգ ալաճանի բարակ քթանէ, դիֆտիկէ տիկտիկ եւ քիլիմնի 

Մսրայ եւ ապրշիմէ ազգի ազգի խումաշք եւ այլ անթիւ թօհվանի£ Ապա մտաք Հալիլ խանն, ուր էին 

բազումք վաճառականք, հայ ու տաճիկք՝ Ստամպօլայ, Հալպայ, յԱմթայ եւ այլոց եւ Հնդկաց, 

Մատինու, Հապաշու© զինչ ուզէիր, անդ գտանէիր© ֆարֆուրէ դէբսիք, ֆինճանի, եւ այլ թօհվաք, 

խռպաչնի բանած© հինգ¬հինգ դրամ© Ստամպօլ տանին, ներկեն եւ գլուխն ոսկոր դնեն, մէկ ղուռուշ 

ծախեն© ապանօս, հնդի բարակ դաֆառաքնի եւ տօլպանտ© զի Մըսրայ տասն աւուր ճանապարհ է 

Հնդկաց սկէլէն, Տիմիաթ կÿասեն, որպէս Բօրդուկալն© բայց սա լաւ է© զինչ ուզես գտանես£ Եւ ամէն 

օր ան խանն մեծ պազար է եւ խալապայ, որպէս պէզպէստանն Ստամպօլայ£ 

Եւ հուպ նմին խան մի կայ, Խնայխանի կÿասեն© զի մէջն սաֆի խնայ է չուվալնով եւ աժան£ Եւ 

անտի յառաջ շուկայ մի որ սաֆի ապրշէմի խումաշ է, եւ ալաճայք եւ ֆօդայք© զի ապրշում կÿելնէ 

ատրաֆն, որպէս ի Շամ£ Եւ անտի հեռու տեղ կայր երկու խան© մինն ճերմակ թուրք եասրնու եւ մին 

արապնուն£ Եւ մտեալ ի ներս՝ տեսաք սեւ հապաշ արապք դաս դաս, արք եւ կանայք© որ եւ ի 

սեւութենէ նոցա կարծես թէ պատերն սեւ են© էին կոյս աղջկունք մերկք եւ խայտառակք, որ ամօթոյքն 

երեւէին£ Բայց սեւն անդ խըյմաթ չունէր© միայն ճերմակն© մին ճերմակ տային եւ իրեք սեւ առնուին£ 

Եւ այլ խաներն մայմունտ, ծովու կատու եւ այլ անտես ճանավարք ծախէին£ Թուրքի եասրնին 

հագած, կապած, գօտէվորած© սեւերն մերկ© մէկ սեւ աղջիկ կամ կտրիճն կու տան երկու ղուռուշ£ 

Եւ ելեալ անտի մինչ գնայաք, տեսաք արապ մի, որ ունէր Ծ© Կ այծ ընդ իւր© եւ կոչէր© «Լապան, 

լապան», որ է կաթն© զի ով կամէր՝ կթէր եւ տայր© եւ թէ չի հաւնէին, բանայր զբերանս նոցա եւ 

դարձեալ լնոյր զկաթն£ 

Եւ կայր ամէն սօխախի գլուխն Ճ© ԲՃ, որպէս Վէնէտիք, փէրէմայք© զի թէ ոք կամի գնալ տեղ մի, 

տայ հինգ¬վեց դրամ, նստի եւ երթայ եւ գայ, զի քաղաքն մեծ է եւ շուկայքն հեռու, ոտիւք չի կարէ ոք 

գնալ£ Կան եւ այլ մեծ մեծ իշվան, որ երկու¬իրեք կանանիք նստին ի վ[ե]րայ© եւ այլ կան իշվոր կիտիք, 
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որ զբոզս նստուցեալ ի էշ շուրջ ածեն փողոցէ փողոց© բայց քաղքցի կանայք ծածկեն զերեսս, նաեւ 

խպտիքն՝ որպէս Թուրքի աշխարհն© իսկ գեղացիքն՝ բացերես£ 

Եւ կայ ի Մսըր ՁՌ ջհտի տուն© եւ են փարթամ եւ հարուստք եւ Լէհու պէս ամենայն բան ձեռաց 

նոցա է, խարաճն, կօմրուք, էմէլն, տառապխանան եւ այլն© եւ մեծամեծք նոցա տասն¬քսան եասխցով 

շրջին£ 

ԲԵՐՔ, ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՔ 

Բայց Մըսր խիստ անմխիթար եւ անջուր, անպտուղ, անգինի տեղ է© ոչ այգի, ոչ պարտէզ, ոչ 

դրախտ ունի© այլ դժոխոց կու նմանի© զի Եգիպտոս դժոխք թարգմանի, որ է հրահալոց© ոչ միրգ, ոչ 

ծառոց պտուղ ունի© բայց միայն ի ծառոց խիժ է ազգ մի պտուղ լինի անհամ, ճմէզ կոչեն© խիարք ունի 

փոքր եւ անհամ© եւ ձմերուկք անհամ© փոքր սեխ դատարկամէջ, լի ջրով, անհամ© շաքար խառնեն եւ 

ապա ուտեն© եւ այլ իրք չգտանի, միայն բակլա, ոսպ, բրինծ, խուրմա, շաքար խամաշի, մուրտար մեծ 

մեծ պատինճանք քան զձմերուկ, եւ այն անհամ£ Անդ միայն երթաս, երկու¬իրեք օր նստիս, էսպապ 

գնես, դառնաս ի տուն, փախչիս£ Ջուրն եւ հաւան լաւ է£ Բայց ցաւ մի կայ ախտի մի, որ ամէնին աչվին 

խացակ է կարմիր եւ փտած, արանց եւ կանանց, տղայոց եւ աղջկանց£ Ցաւ մի այլ կայ փոքր տղայոց© 

ոնց ծնին՝ ակնջվին որդ ընկնի եւ մեռնին© եւ այնու զաւակ չի ապրիլ անդ, որպէս Ստամպօլ 

խիյարուկն£ Երրորդ զի արանց ձուքն ուռած է եւ այտուցեալ մեծ քան զձմերուկ© եւ ոչ միայն ոմանց, 

այլ ամենեցուն է ցաւն այն, որ կոչի տէպէ£ Եւ ասին թէ քաղաքս աղ չգտանի© եւ փայտն խիստ սուղ է© 

եւ որ կայ՝ դրամով կու ծախվի© վասն այն ի կերակուրն լաքար ձգեն, որ շուտ եփ կու հասցնէ, ապա 

զարար է£ Իսկ աչվին ի թօզից եւ իշուց շռէն ցաւի© զի անդ անձրեւ տարէստնով չի գալ£ Եւ շուկանին 

ղալապայ է եւ մարդաշատ եւ սըխ, որպէս Վանատիկ եւ Ստամպօլ Ուզուն չարշուն£ 

ԲԱՐՔ ԵՒ ԿԵՆՑԱՂ ՖԷԼԱՀԱՑ 

Եւ պիղծ Արպնին սիրտն բաց, գարշելի դէմք, պռկտիք կախ, եւ այնպէս լիրբ եւ անամօթ են եւ 

անհարկիք© բնաւ ամօթ չունին եւ ոչ խտրութիւն© մինն արտաքս ելնէ ջրին վ[ե]րայ, միւսն գայ ջուրն, 

յետ տանի զաղբն եւ ըմպէ£ Նոյնպէս եւ կանայքն լիրբք եւ անամօթք© ոչ ամաչեն միմիանց, այլ մերկ 

եւ խայտառակ շրջին© նաեւ ի բաղանիսն առանց ֆօթի մտնան, այլ բաց© տէլաքնին պառկեցնեն, 

լուանան եւ զամօթատեղիսն արանց եւ կանանց£ Եւ զի փայտ չկայ՝ զիպալ վառեն զքուլխանտին, որ 

լինի ծուխ եւ չար հոտ£ Եւ ես յիշէի զթուրքի համամնին եւ չէմիշնին եւ զամենայն հուզուրնին, այլ եւ 

զէտէպն, զէրքանն եւ զամենայն պարկեշտութիւնս եւ յոգոց հանէի© որ եւ խուղ եւ թուք առաջի 

մարդկան ոչ արկանեն© իսկ սոքա միզեն, աղբեն եւ այլ բազում պիղծ եւ զազիր իրս գործեն, զոր ոչ 

արժան համարիմ գրել եւ զունկն ձեր յստակ պղծել© զի ամենեւին մուրտար են եւ անմաքուր£ Եւ դեռ 

եւս պարծին թէ մեք եմք որդիք Մէհմէտի եւ ստոյգ Իսմայելացիք, իսկ տաճիկն կէս ու կէս է, խորթ եւ 

պոռնկորդիք, չեն նոքա Արպի նման© խօնթքարն ալ աղախնածին է, չէ ստոյգ մուսուլման£ Այլ եւ 

միմիանց հակառակ են եւ չեն հաւան© Պարսիկ՝ Թուրքի եւ Թուրքն՝ Քրդից© բայց Պարսիկքն լաւ 

համարին, թէ Աբրահամու որդիք են£ Թողում զառասպել բարբաջմունս նոցա© գամք միայն ի 

տեսութիւն յառաջարկեալ բանին£ 

ԱԹ¬ՊԱԶԱՐ 

Օր մի գնացաք ի յԱթ պազարն, որ մեծ մօյտան էր© անդ անհամար ուղտք, էշք ծախէին© եւ աժան, 

զի լաւ ուղտն Ժ ղուռուշ տան, որ ի Շամ կամ Հալապ Լ ղուռուշ© այլ եւ ազնիւ ձիանք© բայց էշք նոցա 

ուսուցած է, զի արագ են եւ փոյթ քան զձի© երբ նստի արապն ի վերայ եւ զձայնն լսէ՝ թռչի© զոր մեք 

տեսեալ հիանայք ընդ արագութիւն նոցա© եւ մեր ըխտաւորքն գնեցին Լ, Խ© եւ դարմանէին զնոսա 

լաւ£ Իսկ ես ոչ սիրէի զէշն© եւ ոչ զգարշելի ձայնն լսել կամէի, եւ ոչ զսէմէրն£ Եւ ասին թէ Երուսաղէմայ 

ճանապարհն խիստ աւազուտ է, տէկմէ էշ չի դիմանար© եթէ գնես խսրախ մի, դեռ շահիս© եւ ես գնեցի 

լաւ խսրախ մի ԻԵ ղուռուշ£ Եւ յորժամ ճանապարհ ելաք, այն արագ իշվան հազիւ շարժէին, քահալ 

եւ ծոյլ եղեն© եւ որչափ աղաղակէին, առաւել մնային© ընդ որ հիացաք, ոչ գիտելով զպատճառն£ Եւ 

ասին մեզ թէ բազում հիլա ունին© զի ծակոտեն եւ տանջեն (արապք) զիշվանս© այլք զձուս նոցա 

խածատէին© եւ ոմանք հրացեալ երկաթով շանթէին© եւ այն կսկծուն վազէին վեր© իսկ այլոց ձեռքն 

անկեալ ոչ երկնչէին (էշք)© եւ յոլովք թողին զնոսա վասն յուլութեան© եւ այլք կէս գինն տվին© զի այս 
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աւելի հրաշք էր քան Ղայսարու ներկած իշվանն£ 

Կայր ի Մսըր մեծ մզկիթ մի եւ բարձր մինարայ, Եաշիլ մէջիթ կոչէին, որ էր գեղեցիկ եւ վիմաշէն© 

եւ մերձ նմին կայր Իմարաթ, յորս հիւանդք եւ ախտաժէտք կային© եւ ի դուրս ով կամէր՝ տային 

դեղրանք ազգի ազգի՝ աչաց, ակռի եւ գլխացաւի եւ այլոցն, առանց դրամի£ Եւ կայր մօյտան մի այլ 

մեծ՝ քաղքէն դուրս, որ եզինք, կովք եւ ոչխարք ծախէին© բայց եզն մեծ էր քան զգօմէշ© եւ ոչխարն քան 

զէշ£ Այլ եւ տեսաք վեց եղջերաւ եւ չորս (եղջերաւ) ոչխարք© փառք Աստուծոյ£ 

ԷՍԿԻ ՄՍԸՐ 

Օր մի այլ տարաւ զմեզ խոճայ Իպրահիմշան ի Էսկի Մսըր© որ մեծ եւ լայնանիստ էր եւ հին տներ 

դեռ եւս կային© բայց անմարդաբնակ էր£ Կային եկեղեցիք մեծամեծք հոռմի, խբտու© եւ մտեալ 

յեկեղեցիսն շրջեցաք£ Այլ եւ ցուցին մեզ բազում մարմինք ճգնաւորաց, անապատաւորաց ի մէջ 

սընտկաց, որ երկրպագեալ աղօթեցաք£ Եւ էին եկեղեցիքն քարէ եւ փայտից£ Եւ անտի երեւէր Եօթն 

մարանքն որ է Շբիխլիր Յովսէփ գեղեցկին, մեծամեծք երկայն եւ բարձր եւ լայն, թրծած քարբիճէ, 

շէնքն աւեր£ 

Եւ անտի եկեալ մտաք ի Սարայըն փաշաին, որ էր մեծ, իբրեւ քաղաք էր մեծ© եւ շրջէին ի բակն 

մեծամեծ տէվէխուշիք, որ է ջայլամ, սդրուս© ոտվին ըղտու, գլուխն փոքր իբր սագի, վիզն երկայն եւ 

ինքն մեծ քան զուղտ, եւ թեւն թռչնոյ© սմայ ասին՝ թռիր© նա յոտսն ցուցանէր© բեռն կամէին բառնալ, 

նա ասէր՝ թռչուն եմ£ Այլ եւ գտանի սա յամէն մեծամեծաց դրունս© եւ հաւկիթն վեց դրամ եւ ութ£ 

Եւ գազան մի կայ անդ՝ կոկորդիլոս, Լէհ բազիլէս կÿասէ, Նեղոս գետեզերօքն լինի յոլով© չար եւ 

վնասակար է© յառաջ մարդ չէր կարէր անցանել կամ քաղաքն բնակել© Աղէկսանդր Մակեդոնացին 

տլիսմ է արել, ասին, որ սատկեցան եւ այլ չերեւին քաղաքն, բայց թէ հեռու տեղիս£ Եւ կաշիք նոցա 

այնպէս ամուր եւ պինտ է քան զերկաթ© ոչ սուր, ոչ թֆաք, ոչ սլաք չի մտնէ© վասն այն դրանց վ[ե]րայ 

զարկած է, զոր այլ տեղ երկաթ£ Այլ եւ տեսաք զանազան ձկունս, գազանս, զեռունս£ Եւ օղի մի ձկան 

էր կախած սարային դուռն, գրկաչափ հաստութիւնն եւ իրեք խուլաճ երկայնութիւն£ 

Եւ սարայ մի այլ կայր տէֆդերտարին մեծ եւ լայնանիստ© անդ եւս շրջեալ զարմանալի իրս 

տեսաք£ Եւ ֆէլահ Արպնին որպէս ստրուկ եւ գերի էին ի դռներն© եւ ամէն աղայի դուռն երկու¬իրեք 

արապ կայր£ Եւ Սարային առջեւն սարայ մի ալ կայր եւ բազում մէրմէրէ սներ հաստ եւ ազնիւ© վերեւն 

փլած էր, միայն սներն էր© եւ ասին թէ Փարաւոնի սարայն էր սա£ Եւ այլ յառաջ սարայ մի այլ կայր, 

բոլորաձեւ մեծ© այժմ մէջիթ է© զայն Կուրճի սօլթանէն առած է© զի Մսըր Կուրճին ունէր£ Եւ այլ բազում 

սարայք եւ շէնք եւ եաբուք տեսաք£ Եւ բլրի մի վ[ե]րայ հոր մի կայր, ԳՃ մատ ի վայր© ամէն Ճ մատին 

գլուխ եզանք, որ տօլապով ջուր կու հանեն ի վեր© ներքինն միջնոյն, միջինն վերնոյն© եւ այսպիսի 

դէսնիֆով յանդնդոց ջուր հանեն տօլապով պաղ եւ անուշ© զի քաղաքն ջրէ զապուն է© եւ ասին թէ 

երեքհարիւր եզ կայ յայն խզմէթն£ 

ՄԱԹԱՐԻԱ 

Եւ տէր Մաղաքիան տարաւ զիս եւ զամենայն ուխտաւորս օր մի ի Մաթարիայ, որ կէս միլ հեռու 

էր քաղքէն© եւ կայր ի ճանապարհին վանք մի սուրբ Սարգիս© անդ թաղէին զհայ մեռեալք£ Եւ ի 

Մաթարիայ կայր մեծ հաւուզ մի© եւ ջուր ի նմա, տօլապով լցած£ Եւ ասին թէ Քրիստոս յորժամ 

փախեաւ Մսրայ՝ յայս գեղս իջաւ© եւ Քրիստոս ջուր խնդրեց, մայրն գնաց խնդրել ջուր եւ ոչ ետուն© 

եւ սուրբ Աստուածածինն անիծեց, թէ ձեր ջուրն աղու դառնայ© եւ եղեւ այնպէս£ Եւ դարձաւ տրտում 

առ որդին եւ ետես զի յոտացն Յիսուսի ջուր բխած էր£ Փառք Աստուծոյ£ Եւ է մինչեւ ցայսօր, զի ամէն 

տեղ եւ գեղն աղի է եւ անդ քաղցր ջուր£ Եւ այն ջրէն ամէն օր Փաշային տանին, զի այլ ջուր չի խմել£ 

Եւ կայր հաւուզին առջեւն բոլորակ քամար՝ խորանի պէս եւ սէքուք եւ սեղանատեղք, ուր 

խուրպաննիս մորթեցաք, մոմ վառեցաք£ 

Եւ անտի մտաք ի մեծ պաղչա մի© եւ շրջեալ ի նմա՝ տեսաք բազում ծառս լիմոնի© զի Մսրայ լիմոնն 

փոքր է, ընկզաչափ, խիստ ջրոտ եւ թըթու© եւ գետինն ամէն անկածն թափել էր՝ կարկտի նման£ 

Տեսաք եւ պալսանի ծառերն, ապա չորացել էին© եւ ասին թէ չորս եասախչի պահէին առաջն£ Եւ 

դարձաք ի տուն£ 

ՎԱՆՈՐԱՅՔ 
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Եւ այլ օրն եկաք ի սուրբ Մինաս, որ ասեն Մինա£ Եւ այն մեր եկեղեցի է© զի եւ անդ թաղեն 

զմեռեալս£ Եւ ամէն եկեղեցիքն կան մատուռ կամ սեղան Հայոց© զի ասին եւ մեք գտաք ի 

պատմագիրս, թէ ԼՌ հայի տուն կայր© անտի է մնացել եկեղեցիքն£ 

Եւ Մսրայ բոլորն կան հռչակաւոր եւ մեծ եկեղեցիք եւ մեծանուն վանքեր, զօրաւոր եւ 

սքանչելագործ£ Սուրբ Անտոնի վանքն մեծ եւ փառաւոր© եւ կայ հուպ նմին լեառն, ուստի լաքրն 

ելանէ, զոր խառնեն ի կերակուր£ Եւ միւս վանքն Մակարայ ճգնաւորի, որ եւ սուրբ մարմինն կայ անդ 

ի մէջ սընտկի© եւ կան բազում հաբեղայք ի այնմ վանքերն£ Այլ եւ կան որիշ վանքեր սքանչելագործ, 

զոր մեք ոչ գնացաք, այլ յոմանց հաւատարմաց լսեցաք£ Մսրայ Ժ օրն Սինէական լեառն է, Կարմիր 

ծովով կÿերթան© բայց յայն կէմիքն բնաւ երկաթի բեւեռք չկայ, այլ փայտից© զի ծովն այն խնդմանդ 

քար կայ£ Այլ եւ պօղովատ երկաթն Մսըր առատ է եւ աժան£ Եւ շուրջ զքաղաքաւն սաֆի վանքեր են 

անապատաւորաց, ճգնաւորաց, որպէս եւ ի գիրս ընթեռնումք, թէ աշխահրն Եգիպտացոց ծաղկեալ 

է ճգնաւորօք եւ անապատաւորօք© եւ ամէն սուրբք Մսրայ են© եւ դեռ եւս գտանին© զի Խպտիք գձուձ 

եւ սեւ զգեստ ագանին, մերկ եւ չքաւորք են© բազումք յարմաւենի տերեւէ գտակ եւ կապայ ունին© 

սակաւ ուտեն եւ ըմպեն© անկողին չունին, այլ ի վերայ գետնի ննջեն© եւ յամենայն վայելչութեանց 

աշխարհիս հրաժարեալ են, կան ճգնութեամբ եւ տքնութեամբ միշտ© եւ այս սահմանք է նոցա© վասն 

որոյ եւ յառաջ ի նոցանէ բազումք լինէին ճգնաւորք£ 

ԱՐՄԱՒԵՆԻՔ, ՏՈՒՐՔ 

Եւ որպէս առ մեզ համբաւեն թէ ֆլան մարդ հազար ղուռուշ ունի, ֆլան երկու հազար© եւ նոքա 

խուրմայով պարծին, թէ ան արապն հարիւր արմաւենի ծառ ունի եւ միւսն երկու հարիւր եւ կամ իրեք 

հարիւր© զի բազում շահաւէտ է ծառն© եւ ոչինչ բաց չթողուն© զպտուղն ծախեն, զկորիզն այրեն, եղն 

հանեն© եաբրախէն սէբէթ հիւսեն© զկեղեւն ծեծեն զի մզմզուկ է, եւ անտի պարան օլօրեն՝ բարակ եւ 

հաստ© իսկ զփայտն ի շինուածս տանն, քանզի անփուտ է եւ ամուր© եւ այսպէս ինչ եւ ունի խուրմի 

ծառն ի պէտք եւ ի շահ է© եւ ինքն է կանաչ եւ անթառամ եւ բարձր© զոր եւ Դաւիթ հիանայր եւ 

փափագմամբ զարդարսն արմաւենեաց նմանեցուցանէր՝ ասելով© Արդարքն որպէս զարմաւենիս 

ծաղկեսցին£ 

Եւ հարցաք թէ զինչ խազնայ կու տան թագաւորին© ասին մեզ եթէ ԺԸ տարպայ ՃՌ շէրիֆի ոսկի© 

եւ զայն իրեք բաժին է արած© զՃՌ խօնթքէրին© զՃՌ Մսըրխուլին, զՃՌ Մէքի օրդուին© զի Մըսրայ 

խուլն եւ Շամայ կÿիշվին© եւ կտրուկ է եւ անուանի© եւ կան աւելի քան զԺԵՌ, ամէնն ճէնգիք են եւ 

մզրախչիք© լայն եւ երկայն չախչիր կու հագնին, կարմիր սքառլաթէ£ 

Եւ մեք վասն այն յամեցաք ի Մսըր, զէրա դժար եւ ահուտ էր ճանապարհն© տէկմա քարվան 

չերթար յահէն Արապկաց£ Եւ ասին մեզ թէ խազնայ գնայ© զէրա ծովով կու վախէ Ֆռանկաց, 

ցամաքով գնայ£ Եւ մեք ուրախացաք£ 

ՀԱՆԴԷՍՔ ԸՆԾԱՅԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ Ի ՄԷՔՔԷ 

Այլ եւ ասին մեզ եթէ ի Մսըր իրեք սէյիր կայ եւ թամաշայ մեծ© որ մեծ շէնլիք եւ տօնանմայք կու 

լինի© Ա© սուվքէսէմին© Բ© երբ օրդուն Մէքին տանին© եւ Գ© երբ մուխթասիպն փոխի£ Ապա ես զերկուսն 

միայն տեսի© եւ սուվքէսիմին միայն չտեսայ£ Եւ այնպէս շէնլիք եւ ամբոխ կու լինի յաւուրսն յայն, որ 

քաղաքն ամէն թունտ կÿելնէ© եւ կանայք երբ քէպին կտրեն, զայն իրեք օրն խաւուլ կÿանեն© զի այս 

իրեք սէյիրս երթան© զորս ի բազմաց սակաւ մի պատմեցից£ 

Ատէթ է զի ամէն տարի Մահմատին կոռին վ[ե]րայ սեւ խատիֆայէ օրդու կու տանին© եւ հինն 

շէխերուն մնայ£ Եւ զայն օրդուն Մսըր պիտի բանի© ամէնն գործած ու սիրմայով նախշած£ Եւ ասին, 

թէ ԲՃ կին կու գործէ, Բ¬ԳՌ մսխալ սիրմա կÿերթայ© թող զայլ խարճն եւ մարգրտէ շարվածքն£ Խ¬ԾՌ 

կու հայի մէկ օրդուն© ԽՌ ոսկի ալ ճանփուն խարճլխ© եւ աղքատ հաճիքն եւ շատ մարդիկ այնով 

տանին£ Եւ երբ կատարի՝ առօք փառօք տանին Եշիլ մէջիթն դնեն£ Եւ յետ երկու շաբաթու տասն 

ազնիւ ուղտ մեծ զարդարեն եւ վրանին խումաշ ձգեն եւ վիզերն դաֆդայ ձգեն© զի նոքա օրդուն 

վերցնեն£ Եւ այլ բազում ուղտք եւ ձիք զարդարեն© եւ աղա մի կամ փաշայ դային լինի որ զայն տանի© 

զի մեծ խզմէթ է այն© եւ վասն այն խզմաթին պարոնութիւն կամ փաշութիւն կու տան£ Եւ աղան այն 

զարդարի հեծելազօրօք© այլ եւ քաղաքացիքն© եւ գան առօք փառօք եւ պատվով մեծաւ, առնուն եւ 
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դնեն ի վերայ տասն ըղտուն© եւ որչափ խուլ կայ եւ ծառայ, պիտի ձիաւորին եւ կազմին որպէս ի 

պատերազմ£ Իսկ քաղքցիքն եւ ամենայն մերձակայք եւ գեղօրայք ժողովին, որ մէկ խանութ կամ 

տուն պարապ չի մնար© եւ այնպէս պարուք, երգով, փողով, տաւուլ զուռնայով առեալ տանին քաղքէն 

ի դուրս© եւ սէյիրճիքն փողոցաց երկու կողմանց երեք¬երեք տակ սըխլմիշ են եղել£ Իսկ որք մերձ են՝ 

մեծաւ տենչմամբ եւ փափագանօք ձեռօք շօշափեն զըղտերն եւ երեսնին շփեն© այլ եւ զօրդուն 

առնուն եւ երեսն քսեն© եւ որք ձեռնհաս չեն՝ տան զդաստառակս մօտակային, զի նոքա հպեն ի 

ուղտսն եւ օրդուն գարշելի եւ տան նոցա, զոր տանին յերեսս շփելով եւ հազար երանի տան ուղտուց 

եւ օրդուին, թէ դուք հպիք Մէհմէտն եւ տեսնուք զՄէքէն£ Եւ այնպէս ձայն եւ աղաղակ լինի արանց 

եւ կանանց© եւ անդ է տեսանել զլաց եւ զգոչումն անօրինաց£ Զի թէ ի հնումն էր տեսանել զփառս եւ 

զպատիւ տապանակին սրբոյ կամ յորժամ տանէր Դաւիթ ի տունն Աբիաթարայ քահանայապետի, 

որ եւ առաւել պատւոյ արժանի էր© բայց սոցա աւելի տեսաք© եւ թէ այն սէրն, հաւատն եւ յոյսն, գեղջն 

եւ փափագն, զոր ունին, եթէ առ Քրիստոս էր, երանելի եւս էր£ Զոր տեսեալ հիացաք ընդ մեծ սէրն 

ջերմեռանդ, զոր քրիստոնեայք բնաւ չունին զայն սէրն դէմ ճշմարտին Քրիստոսի, որպէս նոքա ի 

սուտ մարգարէն՝ կունտն£ Եւ թէ որպէս նոքա հաճիքն, որ ի Մէքին գնալն որպէս յանձն առնուն 

զերկար եւ դժար, անջրդի ճանապարհի նեղութիւնն, որ քառսուն օր ջուր չկայ, պիտոր ըղտովք ջուր 

բառնան յամանս ապակեղէնս© եւ զի յոյժ շող է, բազում դեկան մսխեն, մինչ հասանեն© յոլով 

պատահարաց եւ նեղութեան դիպին© եւ զայն ամենայն առ  ոչինչ համարին, այլ լալով, ողբով, բոկ 

ոտամբք, զկուրծս բախելով եւ անպիտան համարելով զանձինս տեսլեան կնտոյն£ Եւ ամէն տարի 

աւելի քան զԽ¬ԾՌ հոգի կÿերթայ ի Մեքան© զի իրեք ճանփով եւ իրեք պապաթ կÿերթան© մինն ծովով, 

եւ երկուսն ցամաքով© այս է՝ մինն Հալպով, Շամով© մինն Մաղրապով© եւ ամէնն պիտի յԵրուսաղէմ 

պիտի հանդիպին, թէ ոչ խութսուզ հաճի ասեն£ Տեսէք թէ որպէս փառք եւ մեծութիւն ունի կունտն եւ 

որքան նուէր եւ ընծայ տանին, որպէս ի ժամանակս կռապաշտից կռոց© եւ որք անդր հասանեն թէ 

որպէս սէր ջերմ ցուցանեն© զհող լիզեն ուր շիրիմն է նորա՝ բազում երկրպագութեամբ եւ երկիւղիւ© 

զըղտուց օլօքս համբուրեն եւ աչաց վ[ե]րայ դնեն, որոյ վ[ե]րայ նստեալ է Մահմատ© վասն որոյ եւ 

զամենայն ուղտս պատվեն եւ այլ բազում առասպելս առնեն, զոր աւելորդ համարիմ գրել աստ£ Երկու 

շաբաթ մնայ անդ© անտի առեալ տանին ի Մաքան£ 

Ունին եւ փոքր օրտու մի այլ՝ հօրն Աբրահամու, զոր Խալիլ Իպրահիմ ասեն© եւ զայն տանին ի 

գերեզման նորա, մերձ է յԵրուսաղէմ© բայց այնմ ոչ այնպէս պատիւ առնեն, որպէս Կընտին£ 

ՀԱՆԴԷՍՔ Ի ՓՈԽՄԱՆ ՄՈՒԽԴԱՍԻՊԻՆ 

Երկրորդ սէյիրն է փոխիլն Մուխդասիպին© զի այն գիշերն մինչ ի լոյս շէնլիք է, որպէս ռամազին 

իրիկունն£ Ամէն փողոցի մի գլուխ ֆէնթ մի եւ թօհվայ մի կայր© եւ ամէն տուքանք ֆէնէր մի© 

ղահվէխանանին զարդարած եւ տօնաթմիշ արած© եւ քաղաքն ամէն մինչ ի լոյս շրջին եւ թամաշան 

հային© ղէրա ազգի ազգի օյունի, սէզէնտէրնի, հայազըլնի, եւ այլ կատակ եւ ծաղր, որպէս ի 

տօնանմայքն, եւ ուրախութիւն ոչ սակաւ£ Եւ ասին թէ ԳՌ ոսկի կÿելնէ այն գիշերն մուխթասիպին£ 

ՀԱՆԴԷՍՔ ՅՈՌՈԳԱՆԵԼ ՆԵՂՈՍԻ 

Իսկ երրորդն բարի եւ օկտակար, այլ եւ վայելուչ եւ պատշաճ, որ է սուվքէսէմին© զի ոչ թէ միայն 

քաղքցիքն կամ ռամիկքն, այլ ինքն փաշան իւր ալամաթովն եւ իշխանօքն եւ հեծելօքն գայ ի տեղին, 

ուր գալոց է ջուրն գովելի, ունելով ի պատրաստի ութ ղատրղայ զարդարած եւ տօնանմիշ եղած£ Իսկ 

կանթեղք, ջահք եւ լապտերք այնչափ բազում, մինչ զի ծածկեն զերեսս երկնի եւ զաստեղաց£ Եւ ջուրն 

սակաւ սակաւ յարեալ յորդէ© եւ որպէս յեռեալ կաթսայիցն թափէ գետն զջուրն ընդ ամենայն երկիրն 

Եգիպտացոց© եւ այսպէս յաւելեալ լնուն զամենայն հորս եւ զձորս© եւ առատացեալ մնան ընդ դաշտօք 

իբրեւ զծով, մինչ զի եւ զբլուրս ծածկեն© եւ ապա գան ի տեղին ուր քաղաքն է© եւ բազում ամբոխ 

ժողովեն© եւ ջուրն եկեալ վերացուցանէ զնաւսն© եւ յայնժամ լինի ուրախութիւն մեծ եւ ցնծութիւն 

մեծատանց եւ աղքատաց, քաղաքաց եւ գեղօրէից եւ առ հասարակ ամենայնի£ Եւ սկսանին թօփեր, 

թֆաքնի նետել, տաւուլնի, զուռնանի եւ փողք հարկանի© եւ բոլոր քաղաքն գետովն դառնան ի տուն£ 

Եւ մնայ ջուրն այն երկիրն վեց ամիս© ապա սկսանի նուազիլ եւ ցամաքիլ© մինչ զի ցամաքն երեւի£ Եւ 

երկիր պարարտացեալ տայ զպտուղն սերման հարիւրաւոր, վաթսնաւոր եւ երեսնաւոր ըստ առակի 
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Տեառն, եւ այնպէս բազում արդիւնս տայ© զի եւ լնու զամենայն աշխարհս, որպէս ասի յառակաց© Եթէ 

ամենայն աշխարհս սղութիւն լինի, Մսըր յագեցուցանէ© իսկ թէ ի Մսըր սով լինի, ամենայն աշխարհ 

չկարէ յագեցուցանել£ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՔ ՖԷԼԱՀԱՑ 

Այսպէս բարելի եւ լի եւ առատ է (երկիրն)© բայց բնակիչքն սովալլուկ եւ նօթի, աղքատ, սէֆիլ եւ 

չպլախ, կարօտ եւ հասրաթ կտոր մի հացի© զի եւ օր մի յագ հաց չուտեն, եւ զայն թեփի եւ թանձր հաց© 

եւ թէ հանդիպի ուրեք կծու, բորբսած եւ յորդնած պանիր կամ սատկած կով կամ այլ ինչ՝ (ուտեն) 

շաքրի պէս£ Եւ ասին թէ սոքա Փարաւոնի ազգ են, որք են Ճինկանայ© անէծք կայ ի վերայ նոցա© 

աշխատին եւ ոչ վայելեն, սերմանեն եւ ոչ ինքեանց հնձեն© այլ են բեռնակիր, ծառայ եւ ստրուկ ազգաց 

օտարաց£ Եւ զոր ինչ արարին նոքա ընդ որդիսն Իսրայէլի, առնեն եւ նոցա այժմ ազգ Տաճկաց© զի 

զամենայն զոր ինչ վաստակին նոքա եւ ստանան՝ Տաճիկք յափշտակեն եւ առնուն ի ձեռաց նոցա, եւ 

մնան ունայն£ Եւ կայ ի գիրս թէ ի Քամայ ցեղէն են© վասն որոյ եւ զանէծս նորա ընկալան© եւ չկայ 

աշխարհս ազգ չար եւ ապիրատ, այլ եւ անարգ եւ տկար© զի ոչ թէ կերակուր չունին, այլ եւ հանդերձ, 

վերարկու, գտակ կամ փօսդալ, տուն կամ բնակութիւն կամ այլ ինչ փառք© այլ իբրեւ զխոզս ի գետնի 

նստին եւ ելնեն, ուտեն եւ ննջեն, դաբսիք, դգալ բնաւ չունին, այլ ի աղտոտ եւ անլուայ ամանէ ինչ 

զազիր ուտեն ամէն օր, եւ բնաւ չլուանան£ Եւ տունք նոցա բոլորեալ յեղեգէ եւ ցանկէ՝ որպէս 

փարախք ոչխարաց, վերեւն բաց եւ ներքեւն աւազ, եւ ինքեանք մերկ© այլք ի ծերպս վիմաց եւ ի 

քարաթուփս եւ յաւազս բնակեն© բայց գողութիւն, հարամութիւն, յափշտակութիւն յափուց չթողուն© 

եւ զոր յայլ աշխարհս տասանորդս տան, նոքա հինգէն մին տան© վասն որոյ զրկեալ են ամենայն 

բարեաց՝ հոգ[ւ]ոյ եւ մարմնոյ եւ ի շնորհաց Որդւոյն Աստուծոյ£ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ Ի ԳԱՀԻՐԷԷ ՅԵՐՈՒՍԱՂԷՄ 

Յետ այսր ամենայնի պատրաստեցաւ Մսրայ խազնան© եւ խօնտիքարէն եկաւ զէրպապ, 

խաֆդան եւ հրաման մեծ պարոնի մի, որ կոչէր Սուլէյման աղայ£ Եւ էր նա սիրելի խույումճիպաշի 

Իպրահիմշային© զոր իբրեւ գիտաց՝ խնդութեամբ գնաց եւ շնահաւորեց© եւ նա ասաց© Սիրելի իմ, ի՞նչ 

մուրատ ունիս այժմ յինէն, խնդրէ՛£ Եւ նա ասաց© Ունիմ աստ եղբօրորդի մի, որ կամի Ղուցուշէրիֆն 

գնալ£ Եւ նա ասէ© Ով ուսդա, չէ թէ մի, ապա տասն ալ թէ լինի՝ քո խաթերն համար կÿառնում, հետ 

տանիմ© բեր զնա առ իս, զի տեսեալ ճանաչիցեմ զնա£ Եւ օր մի տարաւ զիս առ նա© եւ անկեալ յոտսն՝ 

պագի զծունկն£ Եհարց եթէ Դա՞ է քո ասածն© եւ նա ասէ© Այոյ£ Եւ պատվիրեց ինձ զի միշտ մերձ 

չատըրի նորա իջնում© այլ եւ հրամեց քէհեային, որ զիս լաւ հայի եւ չտայ ղաֆար առնուլ յինէն£ 

Եւ իբրեւ եղեւ օրն չուելոյ խազնին՝ փաշան ինքն իւր ազամաթովն եւ հեծելովն մինչ ի դուրս միլ 

մի ղաւորեց£ Եւ ԳՃ մարդ ունէր խազնան, ամէն պահատուր եւ ազնաւուր, տօնանմիշ, խուշանմիշ 

եղած© եւ ութսուն զօրեղ եւ քաջ մեծ ջորի եւ պէտավի, ամէնից գլուխն խումաշ ձգած, որպէս քարվան 

պաշի խաթրնուն© եւ ամէն մէկ ենկիչէրու մի յափ տւած© նոցա վ[ե]րայ բարձած էր խազնան© եւ զկնի 

էշքէրն երթայր© ապա հուսկ յետոյ մեք ուխտաւորքս, որ կայաք հարիւր հոգի© եւ նախընթաց երթայր 

օթախն եւ տեղ պատրաստէր© եւ երբ մերձենայր խազնան օթախն չարեկ միլ մի՝ զարդարէին զջորիքն 

եւ հարկանէին պռղիք եւ ազգի ազգի քնարք եւ երգ© յառաջ խուռմիշ լինէր աղային մեծ եւ փառաւոր 

չատըրն, թագաւորի լայեխ, եւ անդ տարեալ դնէին զխազնան© եւ հարիւր մարդ յիրմէ չի զատէր£ Եւ 

ուխտաւորքն հեռու իջնուին£ 

Եւ այն աշխարհն այնպէս սահմանք կայ, որ կօմրուկ չեն ի տալ, թէեւ ՃՌ ղուռուշի ապրանք 

ունենայ© դէք գլխուն ու տավրէն կÿառնուն ամէն իրիկուն© կայ որ շահի մի, կայ փարայ, կայ ռուպ, կէս 

ղուռուշ եւ մէկ ղուռուշ ալ կայ© բայց իշուն քիչ է, ըղտուն, ձիուն աւելի© բայց խազնին հետ գնացողաց 

մարդ խատիր չէ խօսիլ£ Եւ երբ ես ալ ելայ Մսրայ, ասին ինձ շաքար, լիմօն, քացախ առնուլ© զի ջուր 

չի գտվիլ© եւ այն դառն է, հոտած, բորբսած, պիտի շաքար խառնել, լիմօն, տամոն հնդի, ապա կարես 

ըմպել£ 

Իբրեւ գնացաք խօնախ մի, դեռ ջուր ունէաք© եւ երկու օր ու կէսն հասաք ՍԱԼԱՀԱՏԻՆ© եւ անդ 

դեռ եւս կայր ջուրն Նեղոս գետոյն՝ ի լիճս եւ ի ձորս£ Եւ այս գեղս անթիւ ծառք խուրմայից տեսաք© 

այլ եւ խուրմա յոլով, աժան© եւ ասին թէ աստի գնայ խուրման ի Մսըր, Ստամպօլ եւ այլ տեղ© եւ մեք 
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գնեցաք օխան իրեք դրամի, դաժա եւ ախորժ© տարաք մինչ յԵրուսաղէմ£ 

Եւ անտի մէկ օրն հասաք ի ՀԻԼԱՍ գեղն, ուստի հինան կÿելնէ, զի սար եւ ձոր եւ դաշտերն ամէն 

հինայ է, կանաչ եաբրախ որպէս հրէշքայի, եւ ցած՝ նման բանպկի© եւ զայն չորացուցեալ աղան© լինի 

ալիւր© եւ անդ է ստոյգն եւ այլ տեղաց կէսվակէս աւազ է© զի կայ մերձ նմին մանր աւազ որպէս փոշի© 

զայն խառնեն ընդ նմա զի ծանրասցի, վասն այն սակաւ զօրութիւն ունին£ Սորա մէկ տրամ մէկ օխան 

կÿաժէ© զի աւուր մի ճանապարհէ հոտն կÿառնուս£ Գնեցաք օխան իրեքական դրամի© եւ այնպէս 

հոտով եւ ուժով էր, որ առանց թանալոյ ներկէր զձեռվին£ 

Եւ անտի առաջ հատաւ ջուրն դրախտին© այլ ինչ խօնախ իջնուաք, ջուր չի գտնէաք© եւ ուր ուրեք 

թէ ջուր լինէր, մգլած հոտած© զոր պասքած մարդիկ եւ անասունք անկանէին ի վ[ե]րայ© որ եւ զտիղմն 

եւս ընդ ջրին հանէին եւ ցամաքեցնէին զհորն© իսկ այլք յափկցի փորէին զաւազն, ուստի շող եւ կանաչ 

ջուր ելանէր, որ մարդ հայելու չուզէր, թող թէ ըմպել£ Եւ ես զայն տեսեալ յիշէի զքաղցրահամ ջուրսն 

եւ ոգոց հանէի© եւ անյօժար առեալ խառնէի շաքար եւ ըմպէի անախորժ£ Իսկ յայլ իջեւանս յառաջ 

գնացողքն զդառն ջուրն հատցնէին© զոր եւ գրաստքն մի եւ երկու անգամ փռնչային եւ ոչ ըմպէին, այլ 

ի սաստիկ շողոյն եւ ծարաւման սաստիկ ըմպէին վասն ջերմութեան արեգական£ Աւազն այնպէս 

խզմիշ եղել էր, որ թէ ձու դնես խորովի© եւ վասն առաւել ջերմութեանն եւ տօթոյն բնաւ չելնէ 

քարվանն ցորեկով, այլ գիշերով© ցորեկն ի բուն տապէաք եւ յէտնացն քսան ժամուն ելնէաք© զի 

աւազն ներքուստ այրէր զմեզ եւ արեգակն ի վերուստ© եւ թէ ոք ունի քիլիմ կամ չուլ կամ այլ ինչ՝ սփռէ 

եւ հանգչի© եւ որք չունին՝ տապին£ Այլ եւ ելանեն յաւազէն զանազան մեծ պիծակք, գորեխք 

արեանարբուք եւ խածատեալ ծակոտեն զմարմինս մինչ արիւն հոսի£ Զի անդ ոչ կայ ծառ, ոչ ճիւղ 

կամ այլ ինչ որ հովանի լինի, այլ աւազ է£ Եւ ի տեղիս տեղիս հողմոց հնչմանէ դիզացեալ բարձրացեալ 

է աւազն լեռնանման, որպէս յԱնկուրու կամ Պէկպազարու ճանապարհն© եւ ի բազմութենէ աւազին 

ոչ ոտիւք, ոչ իշօք, այլ ըղտովք եւ ջորովք գնան© թէ աղքատք բոկ երթան՝ այրի ոտք նոցա, թէ 

փօսդալով՝ երկու օրն անկցի ոտիցն£ 

Եւ ութ օրն հասաք ի ՂԱԹԻԱՅ խասապան, որ է կէս ճանապարհին Երուսաղէմայ£ Եւ անդ մեծ 

ղաֆար կայ© իշուն՝ կէս ղուռուշ, ձիուն՝ մէկ, ըղտուն՝ երկու£ Եւ ըխտաւորքն անդ արգիլեցին© որք 

փարթամք էին՝ փութով տվին© իսկ աղքատք եւ չքաւորք բազում գան եւ հարւածս արբին© եւ 

բռնութեամբ առնուին անօրէն Արպնին£ Եւ ինձ կÿասէին թէ Դու վասն է՞ր ձի գնեցիր© ԺԲ¬ԺԳ ղուռուշ 

պիտի ղաֆար տաս© բայց Աստուած ողորմի Իպրահիմշաին հոգ[ւ]ոյն եւ տէր Մարգարէի, զի նոքա 

բազում շահ եւ երախտիք արարին թէ՛ ի Մսըր, թէ ի ճանապարհս որպէս հայր կամ եղբայր© քանզի 

ոնց պարոնն իջնուր, սպասաւորքն գային եւ տանէին զիս մօտ չատրն© երբեմն եւ կերակուր տային© 

այլ եւ պարոնն հինգ¬վեց օրն կոչէր զիս եւ հարցանէր թէ ո՞րպէս կեաս© եւ երբեմն ջուր ասէր տալու© 

զի նա տասն ուղտ ունէր ջրով՝ տկերով բարձած հինգ¬վեց աւուր ճանապարհէ© եւ թէ ոք գայր առնուր 

ձիս, զինուորքն հասեալ խլէին ի ձեռաց նոցա եւ տային ինձ 

Անտի հինգ օրն հասաք ի ՂԱԶԱՅ, որ եւ Պօղոս յիշէ ի թուղթն (դատարկ) որ է գեղեցիկ 

խասապայ© զոր ինչ կամիս՝ գտանես անդ, եմիշք եւ պտուղք, նուռ, թուզ, սէրկեւիլ, խաղող, զէյթուն, 

այլ եւ ջուր սառիճնին© զոր սակաւ մի մխիթարեցաք եւ խմեցաք յագ եւ լի ջուր£ Եւ անտի օր ու կէսն 

եկաք ի ՌԱՄԼԱՅ սկէլէն© ուստի երկու փոքր մէնզիլ կու մնայ յԵրուսաղէմ£ Եւ Ռամլայ ծովով ալ 

կÿելնեն ուխտաւորքն© եւ միատեղ ժողովեալ մնան մինչեւ յԵրուսաղէմայ առաջնորդէն թարճիմանք 

գան եւ տանին£ Եւ կային անդ մեծամեծ եկեղեցիք վիմաշէն, բայց ամայի© էրէց չկայր© սակաւ հոռոմ 

կայր, եւ հինգ¬վեց տուն հայի£ 

Եւ անտի խազնան բաժանեցաւ ի մէնջ© գնայր շիտակ ի Շամ£ Աստուած աղէկ տայ իւրեանց, որ 

մեք անահ անգող եկաք© թող զայն որ ամէն գիշեր նօպաթ զարնէին© այլ եւ ամէն բառնալն եւ առնուլն 

ի վար շատլխ կÿառնէին£ Եւ այս Ռամլայ առին մարդագլուխ երկու¬երկու ղուռուշ ու կէս© մեծ 

ղաֆարն մին աստ է եւ մին Ղաթիայն© այլն քիչ քիչ£ 

ՉԱՐՈՒԹԻՒՆՔ ԱՐԱՊԿԱՑ 

Իսկ չար եւ նենկաժոտ ազգն արապ, որպէս ի վերայ ծովու ունին որոգայթք եւ հիլա, առաւել ի 

վերայ ցամաքի, զոր հիացուցանէ զլսողսն© զի այնպէս խորամանկ են եւ նենկաւոր, զի չկայ նման 
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նոցա© զոր սակաւ մի ծանուցից ձեզ£ 

Քարվանն իրիկնով կÿընէ, որպէս ասացաք, զի հոլով գնայ© եւ երբ իրիկվնէ եւ մթնի, քունն նեղէ 

զմարդիկն որ թմրին եւ մրաթափին© ոմանք ի վ[ե]րայ գրաստուց նիրհեն եւ անկանին ի վայր, այլք 

իջնուն եւ էտէկ առնուն զտավարն£ Գան պեղծ Արապնին ուշիկ ուշիկ, հանեն ի գլխոց զուլարն 

տավրին, մինն զէշն առնու եւ միւսն զուլարն, քաշ տանի եւ երթայ սակաւ մի զկնի© ապա թողու ի բաց 

եւ գնայ£ Եւ իբրեւ ստրջանայ այրն, հայի յետս, էշ չկայ, միայն ուլարն յափին£ Իսկ այլքն գան խառնին, 

զի քարվանն մեծ է քանի հազար հոգի կայ, ո՞վ ըզով ճանաչէ© եւ եկեալ խօսին արպերէն՝ «էշ քալաք 

սէյտի», այս է՝ Պարոն ի՞նչ հալի կաս© եւ նա քնաթաթախ ընդ քունն մրմռայ, գիտէ թէ ընդ ընկերացն 

է© եւ նա տեսեալ զնա թմրած՝ առնու զգօտին գլուխն եւ փախչի, կամ ձգէ զայրն ի ձիուն եւ ինքն 

հեծնու եւ փախչի£ Իսկ այլքն զկնի յետ մնալով գան հետ քարվանին© եւ թէ ոք վասն կարեաց կամ այլ 

իրաց սակաւ մի յետ մնայ© առնուն զէշն եւ զապրանքն եւ փախչին© զի են որպէս մժղուկք եւ պիծակ, 

որ յաւազէն ի դուրս գան© ամէն փոս եւ թուփ քարայատակս բնակութիւն է նոցա© զի անձրեւ չկայ 

Մսրայ երկիրն© եօթն տարին անգամ մի չի գալ£ Իսկ այլք երթան ուղտոց բեռինս© մինն կալնու զտէնկն© 

միւսն կտրէ զպարանն եւ կախ մնայ© այլք առնուն զտէնկն եւ փախչին© եւ սակաւ մի գնացեալ թողու 

զտանկն եւ նա հալածի£ Իսկ վերեւի մարդ եւ մին դանկն յերկիր անկանի, անդ է լսել ձայն աղաղակի 

եւ զլաց, ճիչ եւ զբօթ© ոմն լայ՝ հակս չկայ, ոմն թէ էշս, այլն արըզս© կոծին ողբան եւ ոչինչ օկտին£ 

ԳԵՐԵԶՄԱՆ ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԱՐԳԱՐԷԻ 

Եւ չուեալ անտի մին օրն հասաք ի բարձր լեառ մի եւ քարուտ© զի Ռամլու մինչ յԵրուսաղէմ ամէն 

քար է եւ ապառաժ£ Եւ այն լերան ներքեւն գեղ մի կայր արպի© որ եւ անդ առին մին¬մին ռուպ£ Եւ 

գլուխ լերանն գերեզման է Սամուէլի մարգարէի© եւ ասին թէ անդ ժողովին Հրեայք ամենայն շաբաթի, 

դառնան ի հարաւ եւ հային եւ գոչեն ասելով© Եկ Մեսիա թագաւոր Իսրայէլի£ Եւ անտի գնացեալ ի 

բլուր մի, յորմէ Երուսաղէմ քաղաքն երեւէր© զոր տեսեալ Սողոմոնի տաճարն փառաւոր եւ սուրբ 

զՅարութեան խուպան՝ ուրախացեալ բերկրեցաք, մինչ զի ի խնդութենէ անտի լացի© եւ առժամայն 

անկեալ ի վերայ երեսաց իմոց՝ երկրպագի սուրբ տնօրինականացն եւ գոհացայ զԱստուծոյ, որ 

արժանի արար զանարժան ծառայս տեսանել զսուրբ քաղաքն աստուածակոխ£ 

12. ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ 

ԺԱՄԱՆՈՒՄՆ 

Անտի տվի զձիս աղքատի մի ծերունի© եւ ես մինչ ի քաղաքն հետիոտս գնացի£ Կայ սահմանք զի 

յորժամ մերձ լինին սրբոյ Երուսաղէմայ ուխտաւորքն՝ առաջնորդն մարդիկ ուղէ դէմ նոցա© թէ կան 

եպիսկոպոսք, վարդապետք՝ եւ նա ուղէ եպիսկոպոսք եւ վարդապետք© եւ թէ միայն քահանայք եւ 

աշխարհականք են, առաքէ զմեծ թարճիմանն եւ քահանայք դէմ նոցա£ Իսկ ամենայն ուխտ 

եկեղեցւոյն զարդարին եւ զգեստաւորին՝ եպիսկոպոսք, վարդապետք, քահանայք© եւ ամենայն 

կղերիկոսօք, ջահիւք եւ լապտերօք, բուռվարօք եւ խաչալամով, խնկօք եւ մոմեղինօք դէմ գնան£ Եւ 

որչափ քահանայ կայ եւ կարգաւոր՝ ամէնին շուրջառ տան եւ շապիկ© եւ մտանեն քաղաքն 

շարականաւ ցնծութեամբ եւ երգովք հոգեւորօք© եւ իբրեւ գան ի դուռն եկեղեցոյն՝ գնայ ընդ առաջ 

պատրիարգն եւ մուծանէ զնոսա յեկեղեցին© եւ երկրպագեալ անդ սեղանոյն՝ ապա զաջն ողջունեն 

առաջնորդին£ Եւ նա բաժանէ նոցա զօթեւանս ըստ պատշաճի, ոմանց առանձին մի օտայ տայ եւ 

այլոցն երկու¬իրեքին մի£ Նոյնպէս եւ գրաստիցն£ 

Ս© ՅԱԿՈԲ 

Եւ կայ ի Սուրբն Յակոբ ՅԿԵ տուն վիմաշէն եւ քարուկիր£ Եւ զատ աւագ Եկեղեցուն երկու փոքր 

եկեղեցի ալ՝ Սուրբ Թորոս եւ Սուրբ Առաքեալ£ Ունի երկու մեծ ախոռ, որ հազարական ձի կու մէկնի© 

իրեք պաղչայ՝ ջաղացքն մէջ ձիու£ Եւ առաջնորդին օթեւանքն եւ նստատեղն մեծ եւ բազում© 

մուտպախն, հացտունն, մառանն£ Հաբեղայից թաղն երկու տակ է տներն՝ ներքնատուն եւ 

վերնատուն£ Ունի քառսուն հոր ջրի© եւ բոլորն շուրջանակի քարէ պարիսպք, բարձր եւ լայն© եւ մեծ 

դուռ երկաթի որպէս քաղքի© եւ դռան վերեւն երեքյարկեան դարպաս, կաթողիկոսարան£ Եւ ամէն 

փողոց անուն մի ունի£ 

Զոր մեծ կարգ եւ սահման տեսի ես յայնժամ անդ, ժամն եւ արտաքս£ Զի ունէր ԺԵ հաբեղայ, որ 



69 

 

ամէն օր անխափան ամենայն եկեղեցիս ժամ կÿառնեն© երկու վարդապետ, իրեք եպիսկոպոս, լաւ 

վարպետ մի ժամասաց£ Ունէր խաբիճիք, որ ցորեկն նստէին եւ գիշերն փակէին, բանալին 

Պարոնտէրի տային© թէմէքչիք, աշչիք, ջաղցպանք, եազըճիք, մոմճիք, երկու քիլարչի, մտպախչի, 

թէրզիք, ոսկէրիչ, թէսպէհչիք, տնտեսք՝ մինն գինոյն վ[ե]րայ եւ մին կերակրոյն£ Ունէր եւ 

ժողովարարք՝ կարգաւորք եւ աշխարհականք, զորս առաքէր օտար քաղաքսն Հայոց© երկու 

լուսարար, վեց թարճիման£ Զոր անխափան կատարէր ժամակարգութիւն, սաղմոս եւ երգ եւ 

պատարագ© զի ամէն օր մէջ գիշերի յառնէին եւ այնպէս տքնութեամբ հսկէին յերեկոյէ մինչեւ ի լոյս© 

ամէն օր ութ կանոն՝ ամենայն քահանայ© եւ բոլոր տարին չորապաք© երկու օրն անգամ մի ճաշակէին 

եւ զայն բանջար կամ լոկ թարխանայ© իսկ շաբաթ եւ կիրակէն պանիր, մածուն, ձու, զէյթուն, երբեմն 

եւ ձուկ£ Եւ զգեստ նոցա շալ£ 

Եւ զամէն ուխտաւորս Պարոնտէրն իրեք օր պիտոր կերակրէ, թէեւ հազար հոգի է£ Եւ տան 

առաջի օրն երկու¬երկու կերոն ուխտաւորաց՝ մինն սուրբ Յակոբ թողուս եւ մին Յարութիւնն 

տանիս© եւ ատաթ է որ առած օրն պիտի տայ£ Ամէն մարդ հալին կորայ մի ղուռուշ կամ երկու, այլք 

երկու¬իրեք ալ կու տան£ Եւ յետ իրեք աւուր դարպսի հախ ժողովեն© մարդու կորայ՝ եպիսկոպոսաց, 

վարդապետաց, մեծատանց շատ, աղքատն սակաւ© շատէն՝ շատ, քիչէ՝ քիչ© մուրացիկքն պիլա պիտի 

տան, ոչ թէ կարգաւորքն£ Ապա ուզեն ով ինչ խոստացել է կամ ուխտ է արել, թէ քառասնից, թէ 

ժամուց, եթէ հոգ[ւ]ոյ բաժին, թէ մատաղի, թէ խաչի, թէ շուրջառի, եւ թէ այլ ինչ իրաց, անդ պիտի 

տրվի£ 

Իսկ ինձ կայր սիրելի եւ ծանօթ մի եպիսկոպոս՝ Ղուկաս անուն© սա եւ ի Լէհ երեկ հետ ինձ 

նուիրակ© ես նորա բազում գործս եւ բան կատարեցի Ստամպօլ© այլ եւ գիրս յոլով գրեցի նմա եւ զայլ 

սպասաւորութիւնս նորա առնէի£ Նա տեսեալ զիս յոյժ ուրախ եղեւ եւ ծանոյց զիս առաջնորդին© 

քանզի սա տեսուչ եւ վերակացու էր, այլ եւ յաջորդ պարոնտէրին© եւ զնա առաւել սիրէր քան 

զամենայն£ Սա էած զիս օր մի առ նայ© եւ անկեալ յոտս նորա՝ ետու զհոգէբաժինս իմ© եւ նա առեալ 

օրհնեաց զիս եւ ասէ© «Այլ պիտոր աւելի տայիր, դու Լէհցի ես© ապա Ղուկաս եպիսկոպոսն գոհ է քէնէ© 

բազում աշխատանք եւ խզմէթ արել ես վասն սուրբ Երուսաղեմայ»£ Եւ ես ասի© «Լէհու վաղ եմ ելել© 

որբ մի եմ եւ յաղքատ ծնողաց© այս չափս ալ իմ ձեռացս էմակն է© ընկալ զսակաւս յինէն»£ Եւ նա 

հրամայեաց տալ ինձ օտա մի առանձին© եւ ասէ© «Որչափ ես աստ՝ ի սեղանէ իմէ կերիցես© բայց ինձ 

գրեսցես, զոր ինչ պատվիրեցից»£ Եւ ես համբուրեցի զաջն եւ գնացի£ Եւ առաքեաց ինձ թուղթ եւ 

թանաք© եւ սկսայ գրել շրջաբերականս, զոր ամէն աշխարհ կÿառաքէր նուիրակ եւ թղթեր եկեղեցեաց 

եւ որիշ որիշ առաջնորդաց եւ խոճայից եւ աւագ իրիցանց£ Իսկ Ղուկաս եպիսկոպոսն զօտաս լի 

առնէր ամենայն բարօք եւ փափուկ կերակրովք, ազգի ազգի ընձայիւք, մխիթարութեամբ եւ բազում 

բարերարութեամբ£ Այլ եւ ամենայն միաբանք վանացն սիրէին զիս եւ պատվէին առաւել քան զչափն, 

որում արժանի չէի© որոց Տէրն վարձահատոյց լիցի£ Եւ կացի անդ Վարագայ Խաչէն մինչեւ ի Զատիկն 

Հայոց© գրէի, այլ եւ յեկեղեցոջն սպասաւորէի ընդ այլ սարկաւագսն£ 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՏՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԱՑ 

Եւ յետ աւուրց ինչ տեղացի վարդապետն ժողովէ զամենայն ուխտաւորս եւ առեալ տանի շուր 

ածէ ամենայն աստուածակոխ սուրբ Տնօրինականս, որպէս գրած է ի ցուցակն£ Եւ ամէն տեղ 

շարական ասի© եւ քարոզէ ասելով, պատմելով, զամենայն տեղիս նոցա յայտնելով, թէ այս այն տեղն 

է եւ այն՝ այս© ապա յորդորէ եւ ասէ© «Հազար երանի ձեզ եւ ձեր աչացն, որ արժանի եղաք տեսանել 

զայս սուրբ տեղիքս© թէպէտ երկարութիւն ճանապարհին, եւ նեղութիւն, վիշտ եւ չարչարանք կրեցիք, 

այլ եւ ընչից, ապրանաց եւ փողոց զրկեցայք վասն սիրոյ սուրբ Երուսաղեմայ© ապա բազում բարեաց 

եւ պարգեւաց արժանաւորեցայք»£ Եւ այլ բանս յոլով խօսի ի գրոց© եւ երկրպագեալ աղօթիւք 

դառնան յայլ տեղ© եւ այսպէս մինչ իրիկուն շրջին ամենայն ուխտատեղս եւ գնան ի տուն£ 

Ապա միաբանեալ աղաչեն զառաջնորդն, որ բանալ տայ զՅարութեան դուռն, զի միշտ փակման 

է՝ կպղած եւ մօհրած© բայց միայն ծակ մի կայ թողած, ուստի լուսրարնուն տան կերակուր£ Զի 

ամենայն ազգաց լուսարար կայ անդ© որ ամէն աւիլեն, սրբեն, մաքրեն, կանթեղս լուցանեն, խունկ 

ծխեն եւ պատարագեն£ Եւ կայր Հայոց լուսրար մի սուրբ եւ առաքինի, ճգնաւոր եւ պահեցող, որ 



70 

 

միայն մորթն մնացեալ ընդ ոսկրաւ եւ ամենայն մարմինն ցամաքեալ© եւ ասին ԺԲ տարի է քանի որ 

մտել է Յարութիւնն© վա՜յ ինձ մեղաւորիս£ Եւ Պարոնտէրն առաքէ շեխերուն մեծն, զի աւելի քան 

հազար շէխ կայ Սողոմոնի տաճարն£ Եւ նա առնու զմօհրն© եւ ղատին զբանալին© նստին սուրբ 

Յարութեան դուռն© գայ եւ մեր առաջնորդն եւ նստի հաւասար նոցա© գան եւ թարճիմանք© զի ամէն 

ազգ թարճիման մի ունի© բայց մերն գլուխ է£ Յայնժամ Խօտավէրտին էր, մեծ եւ անվանի, հռչակեալ 

եւ համբաւեալ յազգս ամենայն© եւ ԻԵ ամ էր որ նա էր թարճիման© ունէր նա չորս չավուշ, զոր առաքէր 

յԱմիթ, Հալապ, Մսըր, Ստամպօլ եւ յո՛ եւ կամէր© եւ ինքն չհեռանար յԵրուսաղէ մայ© զի էր 

ճարտարախօս եւ բանաստեղծ£ Եւ առնուին մարդագլուխ, այլ եւ կանանց՝ չորս երեսօք ոսկի, 

իրիցնուն երկու© հաբեղայից, եպիսկոպոսաց, վարդապետաց եւ կնկղվորաց եւ ոչ փող մի© իսկ 

Ֆռանկէն ինն ոսկի կÿառնուն© նա եւ Լէհցոց, թէ նոքա րայա չեն© եւ այսպէս ամէնքն տան եւ առնուն 

թէսքէրայ՝ որպէս խարաճչոցն£ Ապա որչափ բացվի դուռն՝ համարձակ մտնեն ցուցանելով 

զթէսքիրան© եւ ով չունենայ՝ չեն թողուլ£ Եւ զի ամէն հեղ ոչ բանան, այլ Զատկին տօնին կամ շատ 

ուխտաւորք գան՝ ապա բանան© հինգ¬վեց հոգ[ւ]ոյ չի բանան£ Եւ տվեալ խաբուճուն մէկ մէկ բարա՝ 

մտաք ի ներս£ Եւ առաջնորդն սգեստաւորեցաւ եւ ընդ նմա որչափ կարգաւորք կան, նա եւ մոնոզոնք, 

սարկաւագք եւ կղերիկոսք© եւ լուցեալ ջահս, լապտերս, խաչիւ եւ խաչալամով եւ բուռվարով եւ 

ամենայն զարդիւք, ծնծղօք եւ կոչնակովք շրջեցաք զսուրբ Տնօրինականս,  որ են ի մէջ Յարութեան© 

եւ ամէնին վ[ե]րայ մատուռ մի է շինած£ Եւ կայ ԺԲ մատուռ ԺԲ ազգի© եւ յորս մտանէին՝ նախ 

շարական ասէին© իսկ տնօրինականքն ո՞րք են կամ ի՞նչ կամ որո՞ց ձեռք, զայն չէ պարտ երկրորդել, 

զի կայ հաւաքած եւ գրած բազում աշխատութեամբ, որ կոչի Տնօրինականք© գիտ եւ կարդա£ 

Ս© ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Բայց ես զայն ծանուցից ձեզ՝ զկարգաց, զշինութեանց եւ զեկեղեցականաց, եւ զպայծառութիւնն, 

զոր ինչ լուայ եւ զոր ինչ տեսի՝ պատմեմ ձեզ£ 

Եւ ի մէջ Յարութեանն է Խուպա մի փոքրիկ որպէս մատուռ© զի Յարութիւնն մեծ է քան զԱյա 

Սօֆիայ© եւ ի գլուխն արճիճ© եւ ասին թէ յառաջն ոսկի էր, բայց անօրէնքն առել են ի վրայէն© եւ մտաք 

ի ներս ուր սուրբ եւ կենսաբուխ գերեզմանն է Յիսուսի Քրիստոսի© եւ կային կախ ԺԲ կանթեղք 

մեծամեծք արծթէ© որ եւ ահ կալաւ զմեզ© եւ անկեալ ի վերայ երեսաց մերոց լալով եւ խնդալով© զի 

առաւել խնդութեանցն հետեւի արտօսր© եւ երկրպագելոյ եւ համբուրելոյ ոչ դադարէաք© զի 

քաղցրացան շրթունք մեր քան զմեղր ի համեղ եւ յախորժ յանգին ճուհարէն© զի որչափ համբուրէաք 

առաւել յօժարէաք եւ ըղձայաք եւ սիրովն ոչ յագէաք© որ ցանկալի է եւ պատվական քան զոսկի եւ 

զականս պատվականս© եւ չկայ աշխարհ ինչ որ արժէ զնա, զի կեանք է ամենեցուն սուրբ Գերեզման 

Փրկչին© մինչեւ ոմանց թմրիլ եւ զմայլիլ ազնիւ հոտոյն© որպէս երբեմն ի վերնատուն դասք առաքելոց£ 

Եւ այնպէս ցանկալի էր եւ տենչալի վայրքն, զի ոչ կամէր հեռանալ մարդ ի տեղ[ւ]ոջէն, այլ միշտ եւ 

հանապազ ծառայել եւ սպասաւորել, որպէս ի լեառն Թափօր այլակերպութեան օրն ոչ կամէին 

(առաքեալքն) մեկնիլ, այլ աղաչէին զՏէրն ասելով© Արասցուք երիս տաղաւարս© նոյնպէս եւ աստ 

մտեալքն այլ ոչ կամէին ի դուրս գնալ£ Իսկ բազմամբոխ ժողովուրդն որ կային եւ սպասէին մեծաւ 

բաղձմամբ եւ ըղձիւ՝ որպէս փեսայ հարսին, եւ կամ ոք սիրեցեալ հեռաւորին£ Եւ տեսեալ զյամելն մեր 

անդր՝ մտեալ ի ներս քարշէին ի դուրս մինչ զի զօձիս եւ զթեզանիս պատառէին եւ զմօրուս ճողէին եւ 

զերեսս վիրաւորէին© եւ ոչ կարէին շարժել© զի բոլոր անձամբ անկեալ ջերմ եւ անյագ սիրով՝ կալեալ 

երկոսին ձեռօք զկենսաբուխ սուրբ գերեզմանն, որպէս ոք ծարաւի եւ պասքեալ յաղբերս ջուրց, կամ 

սովալլուկ ոք հաց գտեալ£ Իսկ որք մեծ սէր եւ փափագ ունէին աղաղակէին© Աստ բնակեցայց, աստ 

կեցից եւ աստի ոչ մեկնեցայց մինչեւ ի մահ£ Ապա գան եասախչիք եւ հարազանօք հազիւ հանեն ի 

դուրս հարկանելով© ասեն© Ելէք ի դուրս, զի եւ այլք մասնակից լիցին, զի վասն ամենեցուն է նա եւ ոչ 

ձեզ միայն£ Եւ աղօթեալ մեղաց թաղութիւն խնդրեցաք մեզ եւ մեր ծնողաց եւ երախտաւորաց եւ 

ամենայն քրիստոնէից£ Եւ լալով գոռալով մեկնեցաք ի սուրբ գերեզմանէն՝ որպէս գառն ի մաքեաց£ 

Եւ զկնի մեր մտանէին այլք, դաս դաս£ Եւ մատուռն փոքր էր, տասն հոգի հազիւ մէկնէր£ 

ԳՈՂԳՈԹԱ, ԳԵԹՍԵՄԱՆԻ 

Եւ անտի ի Գողգոթայ լեառն, որ է ԺԵ աստիճան© եւ հուպ նմին Վերնատունն մեր, ուր մեր 
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խորան եւ սեղանն է£ Եւ ամենայն տնօրինականացն երկրպագեալ դարձաք ի տուն£ 

Եւ այլ օր տարան զմեզ ի Գէթսամանի, ուր Գերեզման է սուրբ Աստուածածնին£ Եւ է ինքն մեծ 

եւ փառաւոր եկեղեցի՝ քաղքէն ի դուրս, մէջ ձորու, զոր քառսուն աստիճան վար իջաք՝ «Այսօր 

ժողովեալ» ասելով մտաք ի ներս© քանզի եւ Տիրամօրն գերեզմանին վ[ե]րայ մէջ եկեղեցոյ մատուռ 

մÿէր շինած գմպէթաձեւ© եւ անդր ջերմ եւ երկար աղօթեալ՝ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք մեզ եւ մեր 

ծնողաց եւ ամենայն երախտաւորաց£ Եւ յետոյսն տեսաք մաղարայ մի խաւարչտին եւ խոր© եւ ասին 

թէ ա՛ստ է Դժոխոց բերանն£ Եւ ելեալ ի գլուխ աստիճանաց՝ էր Գերեզման Ծնողաց ամէնօրհնեալ 

Սուրբ Աստուածածնին© եւ բազում ուխտատեղեաց հանդիպեալ, զոր կայ մի ըստ միոջէ գրած ի 

Տնօրինականքն© յաջ կողմն Յովակիմ էր եւ ի ձախն՝ Աննայ£ 

Եւ այլ օր եկաք Հրեշտակապետ վանքն, որ էր կամարակապ եւ վիմաշէն, շուրջանակի պարիսպ© 

եւ կայր ի նմա յիսուն¬վաթսուն տուն քարէ© եւ անդ եւս յոլով տնօրինականք կÿանէին£ 

Եւ անտի ելեալ քաղքէն դուրս՝ մտաք Սուրբ Փրկիչ© մեծ եւ հռչակաւոր վանք, պարսպաւոր, որ 

վաթսուն օտա ունէր՝ նոր քարէ£ Եւ կայր բակն ծառ մի թուրինճի ազնիւ, յորմէ բախեց ամենայնի (՞)£ 

Եւ այլ տեսաք Ձիթենի մի վաղուցու, բոլորն ցանկով պատած© եւ ասին թէ ի այս ծառս կապած էր 

Յիսուս եւ չարչարած© եւ ունէր սակաւ պտուղ, ուստի հատաք£ 

Եւ այս մեծամեծ ըխտատեղիքս ամէն տեղ ժամուց պիտի տալ մարդու կօրա՝ ուրօպ, փարա, 

ղուռուշ եւ ոսկի£ 

ՁԻԹԵՆԵԱՑ ԼԵԱՌՆ 

Եւ անտի ելաք Ձիթենեաց լեառն, ուստի համբարձաւ Տէրն մեր© որ է մեծ եկեղեցի բարձր լերան 

վերայ պարսպով© եւ բոլորն ԺԲ մատուռ՝ Յարութեան նման՝ ԺԲ ազգի© եւ մտեալ ի ներս տեսաք 

զՈտնատեղս Յիսուսի© աղօթեցաք անդ, մեղաց թողութիւն խնդրեցաք մեզ եւ մեր ծնողաց© բայց այժմ 

Տաճիկք առել են£ 

Անտի գնացեալ կարգաւ զամենայն ուխտատեղս՝ եկաք Յարութեան բոլորն շրջեցաք£ Ելեալ ի 

լեառն մի բարձր© եւ անդ տեսաք ծառ մի յոյժ հին© եւ ասին թէ սա է Ծառն Սաբեկայ, յորում խոյ 

կախեցաւ փոխանակ Իսահակայ© յորում կայր սակաւ մի պտուղ© զոր եւ անտի հատաք£ Եւ այլ յառաջ 

կայր Սեղան Աբրահամու, զոր համբուրեալ՝ զերեսնիս շփեցաք© եւ զքսակս անդր եդաք, որ 

պարագաթ գայ£ 

Եւ անտի գնացաք Խաչավանք© եւ այն մեծ վանք է կամարաշէն, սալարակապ© բոլորն պարիսպ 

եւ մեծ օտանի© եւ երեւի դեռ տեղն, ուր զԽաչափայտն կանգնեցուցած էր© զոր երկրպագեալ 

աղօթեցաք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք£ Հաբեղայքն զմեզ մեծարեցին եւ առաջի մեր կերակուր 

եդին© զի Կուրճոց ձեռքն էր£ Եւ անտի բազում աստուածակոխ տեղօք դարձաք ի տուն£ 

ԲՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՐԻՆ 

Բայց շուրջ եւ բոլոր սուրբ Երուսաղէմայ խիստ քարատակ եւ վիմուտ էր եւ անջրդի© եւ հող անդ 

բնաւ չերեւի© ապա յոյժ բարելի է, պտղատու եւ մրգաշատ© եւ սար ու ձորն ամէն զէյթուն է© պտուղք 

քաղցր եւ համեղ էր, որ բնաւ այլ տեղ չտեսի© ունի սեխ եւ ձմերուկ ազնիւ եւ մեծամեծ խարպիզակք, 

նուռ մեծամեծ, թուզ եւ սէրկեւիլ լաւ, քաղցր եւ ախորժ© եւ քաղցր© թէպէտ փոքր՝ դեղին© ծառէն կլաս 

կտրես ուտես© զոր այլ աշխարհ ոչ տեսի© ամսներով պիտի պահեն ապա ուտեն£ Այլ եւ խաղող ազգի 

ազգի եւ մեծ ողկոյզ£ Այլ եւ ամենայն բարիքն առատ եւ լի© հացն սպիտակ եւ մեղրն սպիտակ, եուղն 

ազնիւ եւ ըստ պատմութեան լրտեսիցն© 

Թէպէտ քարուտ եւ անջրդի, 

այլ ամենայն բարեօք է լի£ 

Եւ ի մեր ժուկն կշռեցաք մէկ ողկոյզն օխա ու կէս ելաւ© փա՜ռք Աստուծոյ£ Վարդն խիստ 

զարմանալի հոտ ունի© որ զջուրն յերկրէ յերկիր տանին արմաղան եւ ընծայ£ Այլ եւ գինին աժան եւ 

ուժով է, որ մարդ առանց ջրի չկարէ ըմպել, սաֆի սպիտակ© կարմիր չկայ£ Զէթեաղին օխան հինգ 

ստակ© եւ շիրիկն£ Գէրմակ հաց կÿեփեն, սօմին եւ փիթայ© չախալ հացն քան զամէնն անուշ£ Կաթն, 

մածուն, խայմախ, կարագ յոյժ համեղ© եւ տարին ի բուն գտանի£ Զէրա ամէն ամառ, եւ ձմեռ չկայ© 
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անասունքն երկու անգամ ծնանէին© երկու անգամ սերմանեն եւ երկու՝ հնձեն£ Աւագ տօներն գառն 

լինի© բայց անդ ուլն աւելի է քան զգառն անուշ զոր եւ մեք հիացեալ էաք ի ճաշակն£ Խիար, վարդ, 

գարի տօնին հասնի© այլ եւ հասըլն£ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆ 

Կայր սուրբ Երուսաղէմ ԺԲ տուն հայի բնական, բայց աղքատ© ամէնն ջուլֆայ են եւ գօտէգործ© 

թէսմայ եւ գուստիկ բանին ուխտաւորացն համար, եւ կտաւն վասն պատանաց£ Խբդիք կան Ի¬Լ 

տուն© նաեւ Հոռոմք, եւ նոքա չքաւոր£ Կայ չորս գլխաւոր վանք՝ չորս ազգի© այս է© Հայու, Հոռմի, 

Ֆռանկի եւ Սրֆու© բայց սըրֆ, ֆռանկ չկայ, միայն կարգաւորք£ Եւ այս չորս վանացս է տուրքն ավնի, 

չօպնի, պարոնի, սուպաշու, շէխերուն© եւ սաստիկ տուրք ու տալիք կու տայ չորս վանքս այս ի բոլոր 

տարին, որպէս ի նախնեաց թային է եղել, զատ այն որ զուր եւ անիրաւ անօրէնքն բուխթան եւ 

իֆդիրայ կÿառնեն, եւ ճօռումէն՝ հարիւրով, հազարով© վա՜յ ինձ© զի վասն իմ անթիւ եւ անհամար 

մեղաց Աստուած եւ զիւր տունն եւ զքաղաքն մատնեաց անօրինաց ձեռն՝ խստաց եւ 

ապստամբողաց£ 

Եւ որչափ ըխտաւորք գան թէ շատ թէ քիչ, աղքատ թէ հարուստ՝ պարոն, շուպաշին, շեխերն 

կÿուղարկեն աչքի լոյս առաջնորդին© նա պիտի մեծ մեծ փէշքէշնի ղաւորէ նոցա£ Եւ չունի ուրիշ ազգ 

այնպէս տեղ կամ վանք, այլ ըխտաւորք նոցա գան եւ ի խաներն իջնուն© իսկ Հայոց սուրբ Յակոբն 

լայն եւ արձակ© թէեւ ԺՌ հոգի գայ, կու մեկնի© զի է որպէս քաղաք© փա՜ռք Աստուծոյ£ 

Եւ յորժամ աւագ տօներն գան, սկսանին ամենայն կողմանց գալ ուխտաւորք, որպէս 

նախասացաք, թէ չորս կողմանց© եւ յետ ու առաջ ծովով եւ ցամաքով£ Եւ որք մերձ են՝ փութով գան 

Խաչին եւ Յիսնակաց© այլք Աւագ տօներն© իսկ կէսք Մեծ Բարեկենդանին© եւ այլք Մեծ Պահոց 

սկիզբն մինչ Զարզարդարի շաբաթն£ Եւ Երուսաղէմ ամայի է առանց ըխտաւորաց© եւ Զատկին լի 

լինի արամբք£ Եւ աղցացն ամէն կիրակի բացվի Յարութեան դուռն© եւ որչափ կամիս մուտ եւ ել£ 

Եւ մեք նեղանայաք եւ տարըլմիշ լինէաք© զի է Երուսաղէմ որպէս վանք© ոչ է տեղ վաճառականաց, 

այլ սրբութեան եւ ուխտի£ Եւ երբ լցվէին ուխտաւորքն, մեծ ուրախութիւն էր© զի ամենայն աշխարհէ 

գային£ Եւ մեր տարին կայր աւելի քան հազար մարդ£ Իսկ հետ վերջի ուխտաւորացն եկն եւ Հոգեւոր 

Տէրն Յովհաննէս կաթողիկոսն Սըսոյ© որում տեսլեան բազում ամաց հետէ ցանկայի, զոր 

յԵրուսաղէմ հասի փափագանաց© գոհութիւն ու փառք Աստուծոյ£ Իսկ յորժամ աղցաց լինէր, սուրբ 

Յակոբայ դրան առջեւի մօյտանն որպէս պանայիր լինէր կամ պազար© զի զամենայն ինչ զոր եւ 

կամէիր, գտանէիր© թէ՛ կերակուր մարդկան, թէ՛ դարման անասնոց, թէ՛ կտաւ, թէ՛ այլ ինչ£ 

ԱՅՑ Ի ՅՈՐԴԱՆԱՆ 

Եւ աւագ երկուշաբթին մարդ կու գայ պարոնէն, թէ վա՛յ այն մարդուն ով չգնայ հետ պարոնին ի 

Յորդանան© զի երկու ղուռուշ կÿառնու մարդագլուխ£ Եւ միաբանեալ ամենեքին՝ արք եւ կանայք, 

ծերք եւ տղայք, կարգաւորք եւ աշխարհականք, ոմանք իշով, այլք ձիովք, այլք հետիոտս© եւ իրիկունն 

հասանեն Սէյտի Մուսան, որ Խաբշիկ Մովսէս ճգնէր£ Եւ անդ կայ քարէ այր մի եւ մէտրասա մի© եւ 

հոր մի հոտած ջրով© անդր իջաք£ Եւ քանզի մեծ շող էր՝ տապեցաք զօրն ի բուն սաստիկ տապոյ 

արեգական© եւ սախիքն ջուր ածէին թասով երկու¬երկու մանղր, զի Արապիստան ամէն մանղր 

կÿանցնի© եւ մեք ջուրն գնէաք, ըմպէաք եւ առաւել ծարաւէաք եւ պապակէաք, մինչեւ ցամաքեցան 

քիմք մեր եւ լեզուք չորացան, զի ջուրն դառն էր եւ աղի£ Անդ տեսաք Սոդոմայ երկիրն, որ քարինք 

իբրեւ զփայտ կÿայրէին եւ կերակուր կÿէփէին© եւ էրածն սեւանայր, իբրեւ զգործելի դառնայր£ Անդ 

տեսաք եւ զԾովն անիծած, յորմէ դեռ ծուխ ելանէր եւ գարշ հոտ£ Այլ եւ (տեսաք) քաղաքն Երիքովի© 

եւ իջեւանք կալաք ի Բեթփագէ եւ ի Բեթանիայ, ուր Տէրն զՂազարոս յարոյց© մտեալ աղօթեցաք£ Եւ 

այլ յոլով ուխտաւորաց հանդիպեալ՝ երկրորդ օրն հասաք ի Յորդանան գետ£ Եւ մերձ գետին էր 

Փորձութեան լեառն եւ վանքն Յովհաննու, ուր աղօթէր, եւ տեղն ուր մկրտէր եւ առջին վանքն եւ այլ 

տեղիք բազում անապատաւորաց£ Եւ գետն էր մեծ եւ սրընթաց, եւ զայն որպէս Խօթինու© եւ սփռեալ 

ընդ գետովն մերկացաք եւ անկաք ի ջուրն, որք լօղ գիտէաք© իսկ այլք կալեալ զծայրից ծառոցն եւ 

յեզերս լուացեալք© եւ այլք պարան կապեալ միջովք© եւ ծերք թասով ջուր առեալ եւ գլուխս լուացեալ© 

բայց երկու հոգի տարաւ գետն վասն արագութեան եւ հողոյն տղմութեան£ 
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Եւ փութացուցանէր զմեզ պարոնն վասն Ասի Արապնուն, զի մի ասպատակեսցեն զմեզ© եւ զի մի 

արեգակն բարձրասցի եւ ցօղն տապէ£ Զի թէպէտ ամենայն արապ գող է եւ աւազակ, բայց Ասին հէմ 

թալնէ, հէմ գերեցնէ£ Զոր անտի մէկ օրն հասաք ի ձորամէջ մի, որ երկու կողմանց լեառն էր© եւ միջովն 

նեղ ճանապարհ£ Եւ ի գլուխ անցից եհար պարոնն զխորանն, որ ունէր ԲՃ ձիաւոր, եարահով 

եասախով© զի առանց պարոնի ո՞վ կÿիշխէր քաղքէն դուրս գնալ£ Անդ սկսան ժողվել ղաֆար՝ 

մարդագլուխ երկու ղուռուշ ու կէս© ով որ ունէր՝ ծեծէին, վիրաւորէին© այլ եւ վա՜ր առեալ՝ Ծ© Կ© 

չաբրազ զարնէին տապանն© վա՜յ զիս£ Եւ օրն սկսաւ տարաժամել եւ մարդիկն ի շողոյն թալկացեալք 

լինէին© եւ փախչելոյ ճար չկայր© զի յամենայն կողմանց անցս ճանապարհին կալեալ էին£ Ապա 

քահանայք եւ տօլվաթաւորք մէջ մտան, բարեխօս եղեն պարոնին վասն աղքատաց եւ չքաւորաց, որ 

կէս կէս ղուռուշ տվին© այլոցն մէկ մէկ ուռուպ էառ© ապա եթող զմեզ£ Ապա վեց հոգի մեռաւ անդ 

վասն դժուարութեան ճանապարհին եւ քարուտ լինելոյն© եւ մի վասն սաստիկ շողոյն© եւ մի վասն 

պասկման եւ ծարաւման© եւ բերեալ թաղեցաք ի ջառներն© եւ էր մինն քահանայ ծերունի£ 

ԲԵԹՂԵՀԷՄ 

Եւ ի Ծննդեան օրն տարաւ զմեզ առաջնորդն ի Բեթղէհէմ ի սուրբ Ծնունդն Քրիստոսի, որ երկու 

մղոն հեռի էր յԵրուսաղէմայ© որ եւ երեւէր եկեղեցին£ Եւ ի կէս ճանապարհին հանդիպեցաք 

Գերեզմանին Հռաքէլի, որ լայր վասն որդոցն կոտորլոյ եւ ոչ կամէր մխիթարել£ Եւ անտի գնացեալ ի 

Ծնունդն մեծ եւ զարմանաշէն© վերեւն արճճած, մէջն գեղեցիկ մարմարէ սներ© բայց այրն, յորում ծնաւ 

Քրիստոս՝ Ֆռանկաց ձեռքն է© խնդրեցաք, բացին, զարդարեցին, մոմ եւ կանթեղ լուցին, զմեզ 

հրամեցէք արին© մտաք, աղօթեցաք, պատարագ եղաւ© մեզ եւ մեր ծնողաց մեղաց թողութիւն 

խնդրեցաք, ժամուց տվաք ըստ կարեաց£ Եւ ելաք անտի, մեր Վանքն գնացաք, մերձ սուրբ Ծննդեան, 

որ էր մեծ եւ ընդարձակ տեղի© ապա ամայի էր եւ աւեր յանխնամ պահողաց© որ եւ կործանեալ էր© 

միայն քանի մն խուց կայր© իսկ եկեղեցի եւ այլն փլած, զոր Պարոն տէրն նոր շինել սկսել էր© քանզի 

եւ անդր ԺԲ ազգի մատուռնի կայր, բայց մերն մեծագոյն քան զամէնն£ Եւ ասին թէ Ծնունդն Տրդատ 

է շինել© իսկ սուրբ Յարութիւնն՝ Կոստանդիանոս£ Եւ քաղաքացիքն ամէն հոռոմ են եւ աղքատ, 

վանից ծառայ գոլով, նա եւ աղթարմա են եղել, այս է Փափին դաբի£ Եւ այլ բազում ուխտատեղք 

տեսաք© եւ դարձաք ի վանքն սուրբ Յակոբ£ 

Եւ այլ օրն գնացաք Յովհաննու յանապատն ի լեառնակողմն© եւ տեսաք զբնակութիւն ԻԹ ամաց© 

եւ Տունն Զաքարիայի եւ Վէմն որ ընկալաւ զմանուկն© եւ ամէն եկեղեցիքն քարէ է© բայց ժամ չասի© 

ո՛չ քահանայ ունի© զի քաղքէն հեռու է եւ արպնոց£ Եւ այլ բազում եւ զանազան յոլով իրս տեսաք© զի 

ի Տնօրինականաց իմասցիս լիակատար£ 

ԱՂԵՐՍՔ ՖՌԱՆԿԱՑ ԵՒ ՀԱՅՈՑ 

Եւ Ֆռանկք մեծ սէր եւ դաշն ունին ընդ Հայս© զի տարին իրեք անգամ նոքա գան Սուրբ Յակոբ 

պատարագեն© եւ առաջնորդն մեծ խրախութիւն եւ ընթրիս առնէ նոցա© որ Ծ, Կ ղուռուշ հայի 

պատիւն այն© եւ նոքա եւս մեր առաջնորդին պատիւ առնեն եւ ընթրիս£ Մերոցն մեր աշչիքն եփեն եւ 

նոցա՝ իւրեանց£ Այլ եւ Հոռոմք, Խպտիք, Ասորիք եւ Հայք սէր ու միաբան են© աղջիկ տան եւ առնուն© 

այլ եւ նոքա մեր պսակն, թաղումն գան եւ հոգ[ւ]ոյ հացն© եւ մերն նոցա գնան© եւ այսպէս կային 

միաբանութեամբ խաղաղ£ 

ՀԱՆԴԷՍՔ Ի ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԱՒՈՒՐ 

Եւ կայ բարի սահման մի այլ յԵրուսաղէմ Ֆռանկաց, որ ամէն տարի զՔրիստոսի 

տնօրինականքն գործովք կատարեն, որպէս ի Հռոմ£ Զի Ղազարու ուրբաթն հարպետն պարոնին 

տասդուրն գնայ ի բերթն, ուր Գերեզման է Ղազարու, եւ անդ պատարագ մատուցանէ հաբեղայիւք© 

եւ անդ զօրն եւ զգիշերն հսկմամբ անցուցանէ£ Եւ ընդ առաւօտն Ծաղկազարդի կրկին հեծնու էշ եւ 

հաբեղայքն առաջի եւ զկնի՝ գան իջանեն Ձիթենեաց լեռնէն ի վայր ձիթենեօք եւ արմաւենեօք© եւ 

մտեալ ի քաղաքն անցանեն սուրբ Յակոբայ առջեւով, զի այն է ճանապարհ© եւ Հայք ելանեն ի դուրս 

վանացն ընդ առաջ նոցա© ոմանք զհանդերձս տարածեն ներքոյ իշոյն, եւ այլք զտօլպանտս գլխոց© 

իսկ կէսք ոստս ի ծառոց եւ տերեւս ձիթենոյ եւ արմաւենոյ մատուցանէին, որպէս Հրեայքն Յիսուսի© 

եւ այսպիսի փառօք եւ պատվով մեծարելով զհետ երթային© զոր եւ մեք աչօք մերովք տեսաք£ 
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Եւ Աւագ շաբթուն չարչու պազար կու կանգնի սուրբ Յարութեան առջեւի մօյտանն© բայց ամէնն 

հոգեւոր բան ծախվի© որպէս ի Հռոմ սուրբ Պետրոսի դուռն՝ ակնուսնի, թէսպէհնի© եւ աստ քուստիկ, 

խուշախ, գօտի եւ այլն£ 

Եւ Աւագ ուրբաթն մէխքամա խուրմիշ կÿանեն եւ Յարութեան դուռն պատ կու բոլորեն© գայ 

շէխերուն մեծն եւ նստի© զատին, շուպաշին, մեր Պարոնտէրն, մեծ թարճիմանն եւ եասախչիք© ապա 

գան ամենայն ուխտաւորք ամենայն ազգաց© եւ տան չորսական ոսկի եւ մտնուն© եւ մինչ ի շաբաթ 

իրիկուն գրվին© եւ ֆախիր ֆուխարան մնայ, թէ պակաս առնուն, զի ատաթ է© բայց զի՞նչ շահ ունի որ 

մահրում կու մնան այն հոգեւոր բարեաց© զի առաջ գնացողքն Ժ, ԺԲ անգամ մտանեն թէնհայ եւ 

կատարեն զկամս£ 

Եւ նախ եկօղքն աւագ հինգշաբթին մտնան եւ զոտնլուան Յարութիւնն առնեն© եւ անտի ելեալ 

երթան ի Այրն ուր Քրիստոս աղօթէր© այլ եւ Ըմբռնման տեղն© եւ անդ զգիշերն ի բուն հսկմամբ եւ 

աղօթիւք անցուցանեն© եւ յաւագ ուրբաթ գան ի Գողգոթայ եւ այն օրն հսկեն մինչ իրիկունն© եւ 

շաբաթ լոյս իջնուն ի վայր, ուր Պատանատեղն է Քրիստոսի© եւ անդ թաղումն կատարեն© բազում 

ջահս վառեն, լապտերս, կանթեղս եւ անուշահոտ խունկս ծխեն մեծագին, զըմուռ, կինամոն, 

կնդրուկ, հալւէ© այլ եւ յետոյ զըմռսեն եւ օծանեն նարդոսիւ, պալասանիւ եւ այլ ազգի ազգի նարդեան 

իւղովք, ըստ իւղաբեր կանանց© որ ի հոտոյ համեղ եւ իւղոցն բուրմանց քաղաքն ամենայն եւ 

փողոցքն լցվի անուշահոտութեամբ© եւ Յարութեան դուրսն զմայլեալ թմրին£ Իսկ Տաճիկքն առեալ 

զհոտն «ալլահ ալլահ» ասելով փութապէս գան ի դուռն Յարութեան© այլ եւ բազումք մտանեն ի ներս 

եւ հիանան թէ ուստի՞ է սոցա այսպիսի ազնիւ եւ անգիւտ խունկքն, որ եւ ի թագաւորս անգամ ոչ 

գտանին£ 

Եւ մեծ խրախութիւն լինի քրիստոնէից, յորժամ միատեղ լինի զատիկն նաեւ Ֆռանկաց£ Զի ընդ 

մեզ թափօր շրջին եւ տօնախմբութիւն կատարեն եւ շատ շատլխ առնեն£ Բայց այն ամն որ ես 

յԵրուսաղէմ էի՝ հինգ շաբաթ առաջ եղեւ նոցա զատիկն© զի թէպէտ եւ միայն լինին, անխափան 

կատարեն եւ չթողուն պակաս բան£ 

ԴԺՈՒԱՐԻՆ ՊԱՅՄԱՆՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԻՑ 

Եւ կայր չար աղանտ մի այլ յԱրաբացոց աշխարհն, որ չկայ Թուրքիստան, ոչ ի Պարսս© զի չկայ 

հրամանք քրիստոնէից ձի, ուղտ կամ ջորի հեծնուլ, այլ ի էշ© զի ուղտն ասեն Մահմատն հեծաւ, վասն 

այն պատվեն զուղտն եւ մեծարեն© այլ եւ յըղտու թուէն քուլահ, շալ կամ այլ ինչ չթողուն ագանիլ 

քրիստոնէից, այլ մէվլայիք նոցա դնեն ի գլուխս եւ արկանեն զուսովք£ Այլ եւ իշով չկայ հրաման 

մէխքէմի առջեւ կամ մզկիթի, մէջիթի, կամ ի քաղաքի շրջել, այլ հետիոտս© եւ ես եղկելիս ոչ գիտելով 

զանցս մեծի աղէտիս՝ հեծեալ իշով անցանէի մէխքանա մի ի Մսըր© իսկ եասախչիքն հասեալ ի վերայ 

իմ՝ բազում գան հարին ի գլուխս եւ ի թիկունս իմ ուժգին բրօք, մինչ զի եւ ընկեցին զիս ի վայր© եւ ոչ 

գիտէի զանկարծահաս պատուհասն որ եկն ի վերայ իմ© եւ ասին© Այլ չի նստիս էշ, զի չէ հրաման, այլ 

ոտիւք շրջէ£ Այլ եւ զմեռեալս չթողուն տանիլ պատվով եւ կարդալով, այլ իբրեւ լէշ եդեալ ի տախտակն 

անմռունչ տանին© եւ զայն եւս անմարդ փողոցովք, որպէս հրեայքն ի Լէհ© զի թէ ոք հանդիպի, կորզէ 

կամ շրջէ՝ որպէս զՏիրամօրն դագաղս, այլ եւ հայհոյեն զհաւատացեալս «Նասրանի, զարպուլ, քէլբ, 

խինծիր» ասելով, զոր Տաճիկք «կավուր» եւ «տինսիզ» միայն ասեն© այլ Արապք, Պարսիկք, Քուրթք 

չարագոյնք են, զի ոչ միայն հայհոյեն զմարդ, այլ զհաւատ եւ զօրէնսդիրն, զխաչ եւ զհաղորդ եւ զայլ 

սրբութիւնս, զորս ոչ իշխեմ ասել կամ գրել ի թղթի աստ£ Եւ այսպէս տառապանաց եւ նեղութեան մէջ 

են ազգն հաւատացելոց, վասն այն խափանեալ են ժամակարգութիւնք, եւ կործանեալ եկեղեցիք, 

քահանայք շիւարեալք եւ տարակուսեալք՝ թողեալ զուսումն եւ խափանեալ զժամ եւ զաղօթքն, ի հոգ 

եւ ի տառապանս միշտ եւ հանապազ© եւ թէ երբեմն երթան յեկեղեցին՝ փութապէս եւ արագ 

կատարեն եւ փախչին, զի մի եկեալ գտցեն զնոսա յեկեղեցոջ£ Զի այն աշխարհն քահանայք իբրեւ 

զգզիր են, զամենայն ինչ նոքա հոգան, թէ խարաճ, թէ փաթերակ եւ թէ այլ ինչ© եւ շուպաշուն, 

ղատուն, չավուշի, ավնի, չօպնի քահանայք պիտի տեղ տան եւ կերակուր© եւ թէ գինի պիտենայ կամ 

կերակուր, զէրէցն ծեծեն, փետեն, թէ մեզ գիտ շուտ© այլ եւ տօշակ, եօրղան եւ այլն£ Նոյնպէս եւ 
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ժողովուրդն ոչ թէ ժամ երթալ, այլ եւ զԱստուած մոռացել են ի բազում հոգ[ւ]ոց եւ 

հարկապահանջութեանց, նօմօսաց եւ այլ տրոց© զի օր մի հանգստութիւն չունին կամ խաղաղ 

ականջ£ Թէպէտ ցած եւ փոքր դռներ ունին եւ խաւարչտին տներ եւ գետնափոր, սակայն չեն անդորր, 

այլ գան իջնուն, զըզվեն եւ տառապեցուցանեն© թող զայն որ իֆդիրայ, շլթախ, զրկանք, 

յափշտակութիւն եւ անիրաւութիւն անցին ի գլուխս նոցա£ Եւ ո՞վ կարէ լաւ տուն շինել, կամ ձի եւ 

ջորի պահել կամ լաւ գտակ կամ գօտի գլուխն կապել կամ ազնիւ չուխայ կամ բաբուչ ունել© այլ 

բօսդել, չարուխ, եւ հին ու մին չուլ ագանին, սակայն ոչ ազատին ի ձեռաց նոցա© միայն ի 

գլուխ®քաղաքսն ունին սակաւ մի անդորրութիւն եւ հանգստութիւն, որպէս Հալապ, Ստամպօլ եւ 

այլ այսպիսիք£ 

ԴԱՒԻԹ ՊԱՏՐԻԱՐՔ© ՊԱՏՃԱՌՔ ՊԱՐՏՈՒՑ 

Թողեալ ի բաց զնեղութիւն տառապանաց քրիստոնէից, որոց տեղեակք են տեսողք, եկեսցուք 

դարձեալ յառաջարկեալ բանն մեր, թէ որպէս ելանէ լոյս օրն ճրագալուցին© եւ թէ յայնմ ամենայնի 

որպիսի փառք եւ մեծութիւն տեսաք մեք յազգս Հայոց ի սուրբ Երուսաղէմ£ 

Եւ նախ սկսայց առաջնորդացն թէ ո՞յք են եւ որպէս© եւ թէ ուստի՞ եղեւ պերճ ազգն Հայոց£ 

Կայր եպիսկոպոս մի Դաւիթ անուն, տեղացի, սպիտակալի եւ ցանկալի, գեղեցկատես եւ 

հինաւուրց© ասին թէ հարիւր ամաց է, պարթեւազին, քաղցրախօս եւ հեզ եւ ցած, բարեկենցաղ© եւ 

այլ եւ վարպետ քաղցրեղանակ, համեղաձայն, որ մինչեւ ցայժմ նա ասէր ժամտետր եւ մեղեդիք, 

միայն ի հանդիսի աւուրս£ Զոր նա յաջորդեաց զաթոռն Երուսաղէմայ զկնի տէր Անդրիասին՝ 

ժառանգորդ եղեալ սեփհական աթոռոյն© եւ եօթանասուն ամ նստեալ մեծահամբաւ վանքն սուրբ 

Յակոբայ առաքելոյն© զոր այժմ հրաժարեալ յամենայնէ կամաւ եւ յօժարութեամբ՝ միայն ժամասաց 

գոլով© զոր տվել էր նմա Պարոնտէրն մեծ դարպաս Դ© Ե© օտայով, մուտպախով եւ պաղչով© եւ տարին 

ԲՃ ղուռուշ օլօֆայ© եւ կերակուրն, գինին, հացն վանից տանէին£ 

Սորա ժամանակն Ճէլալիք ելան© ճանփնին կապեցաւ© ժողովուրդն որն աղքատացաւ, որն 

կորաւ© Երուսաղէմ ուխտաւոր չեկաւ© վասն այն պարտքն շատացաւ, զուլումն աւելցաւ© ԽՌ ղուռուշ 

պարտք եղաւ© այլ ճար ու հնար չի մնաց© ինչ անօթք կայր, ոսկեղէն, արծաթեղէն, թէ՛ խաչ, սկի, 

բուռվառ, գիրք, եւ շուրջառ եւ այլն ամենայն գրաւեցան յանօրինաց© զի մեծ շահ կÿառնուին, ամիսն 

Ժ, ԺԴ, ԺԵ© եւ Պարոնտէր Դաւիթն կակուղերես մարդ էր եւ ամաչօղ£ Եւ կայր յԵրուսաղէմ սուրբ 

Յարութիւնն Կիրակոս քահանայ մի Տրապիզոնցի եւ Սարգիս եպիսկոպոս, արք մեծատունք եւ 

երեւելիք, հրաժարեալք յաշխարհէս՝ թողին զամենայն ինչս եւ զստացուածս եւ ինքեանք բարձին 

զխաչն Քրիստոսի՝ յանձն առեալ զաղքատութիւն եւ զմիակեցութիւն© զցայգ եւ զցերեկ ծառայելով 

Աստուծոյ, նմանելով առաջին հարց եւ ճգնաւորաց© որոց համբաւ վարուցն եւ ճգնութեան ել ընդ 

ամենայն երկիր, մանաւանդ առ ազգս Հայոց£ Ընդ որս էր եւ այս Գրիգոր, զոր այժմ առաջնորդ է© այր 

մեծ, յաղթանդամ եւ հսկայաձեւ, սրբասնեալ եւ եօթնարփի շնորհօք լցեալ՝ զարդարեալ եւ ներքին եւ 

արտաքին մարդով, այս է հոգեկանաւ եւ մարմնականաւ, նմանեալ Գրիգորի Լուսաւորչի անուամբ 

եւ գործովք© զորս ի բազմաց սակաւն ասացից եւ եդից առաջի սիրով լսողացդ զառնէս զայսմանէ եւ 

վասն նորոգման սուրբ Երուսաղէմայ£ 

ՊԱՐՏՔ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅՆ 

Քանզի նախ քան զայս ի սուրբ յԵրուսաղէմ վիճակն Հայոց գերեալ աւիրեալ բազում ժամանակս© 

եւ ամենայն ուխտատեղք եւ եկեղեցիք տնօրինականաց ամայի եղեալ, որպէս վերոյ ասացաւ՝ ի 

գրաւի£ Այլ եւ այս եղեւ ի յանհոգութենէ եւ թուլութեանց առաջնորդաց առաջնոց£ Եւ թէ հարկ լինէր 

պատարագ անել, ոչ գոյր սըկի, խաչ, աւետարան© երթային, կաշառ տային, բերէին շուրջառ եւ այլ ինչ 

եւ մատուցանէին պատարագ, եւ դարձեալ տանէին փութով£ Եւ այնչափ աւելցաւ եւ շատացաւ 

պարտքն, մինչ զի սրբութեան տեղիսն եւս յափշտակեցին ի ձեռաց Հայոց, զի ոչ մնաց եւ ոչինչ£ Վա՜յ 

ինձ, վասն իմ ծովացեալ մեղացս մատնեցան սրբութիւնք եւ Քրիստոսի տնօրինականաց տեղիքն ի 

ձեռս այլազգաց, որպէս ի հնումն Տապանակն£ Այլ եւ ինքն Պարոնտէրն ասաց լալով, թէ Ժամանակ 

մի ըստ սովորութեան՝ Ծննդեան օրն գնացաք ի Բեթղէհէմ© եւ չունէաք խաչ՝ ջուր օրհնել© հանեալ 

Մաշտոցէն փոքրիկ խաչն եւ այնով օրհնեցաք© եւ ի ժամ լուսոյ բխման չերեւէր հայի սուրբ 
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Յարութիւնն վասն ամօթոյ եւ նախատանաց, զի ոչ տեղիք ունէաք եւ ոչ անօթք եւ ոչ զգեստ£ Զայս 

ամենայն կրեալ ազգս Հայոց շուարեալ, տարակոյս եղեալ նկուն դարձաւ© եւ եղեւ ծաղր եւ նախատ 

եւ այպն ի մէջ ամենայն քրիստոնէից£ Եւ ոչ ոք կարաց օգնել կամ թափել զսուրբ Երուսաղէմ ի 

պարտուց© ո՛չ կաթողիկոս, ո՛չ եպիսկոպոս, ո՛չ վարդապետ, ո՛չ խոճայ, ո՛չ մեծամեծք, ո՛չ փարթամք© 

մինչեւ ողորմածն Աստուած ինքն գթացեալ ողորմեցաւ եւ ոչ ի սպառ անտես արար եւ ոչ ցանկ 

բարկացաւ© այլ ետես, այց արար եւ դարման ետ, օգնական եւ փրկիչ եղեւ յուսացելոց իւրոց, 

բառնալով զսուգ եւ զտրտմութիւն եւ զնախատինս մեր© եկն ի խնդիր մոլորելոց եւ կորուսելոցս£ 

ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ 

Որ ի թվին Հայոց ՌԾԹ, յամսեան յուլիսի ԺԸ© զարթոյց Տէր Աստուած զոմն Ենկի խոճայ Ամթեցի, 

(այս ինչ) անուն, որպէս ի հինն՝ Զօրաբաբէլ, զոր նա մեծաւ հոգաբարձութեամբ ջանաց եւ հոգ 

տարեալ գնաց ի Հալապ վասն սուրբ Երուսաղէմայ պարտուց© եւ անդ գտեալ անվանի խոճայս եւ 

վաճառականս© գրեց եւ այլ մայրաքաղաքսն գալ հասանել ի Հալապ, վասն խորհրդոյ քննել, թէ որպէս 

կարիցեն ազատել ի պարտուց զԵրուսաղէմ£ Արդ նորոգողն ամենայնի Տէր Յիսուս նա ինքն վերստին 

կանգնեաց եւ յորդորեաց եւ գութ եւ սէր արկ ի սիրտս նոցա© որ բարի կամօք եւ յօժար սրտիւ, 

բարեպաշտ եւ աստուածասէր տանուտէրքն ելեալ աշխարհաց եւ գաւառաց, վարդապետօք եւ 

քահանայիւք միաբան, միակամ, միախորհ՝ եկեալ հասին ի Հալապ քաղաքն եւ նստեալ անդ 

խորհուրդ արարին իրեք ամիս եւ տեղակացան իմացեալ զամենայն իրս եւ զբանս տարակուսանաց, 

որ ԽՌ ղուռուշ է£ Այլ ճար եւ հնար չի գտան, միայն վճարել զպարտքն£ Այլ ապա սկսան յորդորել 

զմիմիանս եւ առատաձեռնել տուրս յոլովս եւ զուարթս, ընչաւէտ եւ փարթամս© եւ էր ամենայնի գլուխ 

եւ էրէցփոխան Ենկիխոճայն£ Եւ սկսան ամենեքեան տալ ըստ չափու եւ կարողութեան փառաւոր եւ 

անվանի տօլվաթաւորքն© ոմն Ռ, ոմն ԲՌ, ոմն ԵՌ եւ այլն ղուռուշ© նաեւ ԺՌ տվողք կայր© իսկ այլ 

աղքատք Ճ, Ծ եւ այլն© եւ ժողովեալ բազում գանձս, աւելի քան զպարտսն© զի եւ աղքատք եւ 

մուրացիկք եւ կոյրք եւ կանայք եւս տային£ 

Եւ որոշեալ քսան այր խոհեմ եւ իմաստուն՝ պատրաստեցան եւ աճապարեցին եւ մտին ի Սուրբ 

յԵրուսաղէմ ընդ Ենկիխոճային£ Եւ գնացեալ ի բերթն՝ ծանուցին պարոնին զելս իրացն, թէ Մեք 

կամիմք վճարել զպարտս ամենայն£ Եւ հրամայեաց պարոնն քարոզ կարդալ ի մէջ քաղաքին, զի 

ամենայն փոխատուքն գան առ պարոնն՝ բերելով զամենայն գրաւսն ընդ ինքեանս© եւ վա՜յ այն 

մարդուն, որ մինչ իրեք օրն ձայն չածէ կամ գրաւըն չի բերէ, եւ չառնու զվճարքն© այնուհետեւ նորա 

փոխ տված դրամն կորնչի£ Եւ այսպէս բազումք եւ յոլովք գային, բերէին© եւ նոքա վճարէին սիճիլով, 

հուճաթով՝ առջեւ պարոնին եւ ղատուն£ Եւ յորժամ վճարեցին՝ դարձեալ բողոք կարդացին© Թէ ոք 

փոխ ետուր կամ գրաւ ունի եւ ոչ գայ երեւի, յետոյ թէ՛ գիր, թէ՛ գրաւ, թէ՛ այլ ինչ ցուցանէ, մի լիցի նմա 

դատ եւ իրաւունք£ 

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ ԳՐԻԳՈՐ ՊԱՐՈՆՏԷՐԻ 

Եւ իբրեւ հատուցին զամենայն պարտսն մինչեւ ցետինն բնիոն, այլ խորհուրդ նստան եւ այլ 

թատպիր, թէ որպէս կամ զիարդ արասցեն, կամ զո՞ դիցեն առաջնորդ եւ հովիւ, այլ եւ հոգէբարձու 

սուրբ Երուսաղէմայ՝ որ յաստուածակողմ լիցի հոգացող£ Զոր եւ ի կոչմանէն Աստուծոյ եւ 

հաճութեամբ ամենեցուն ընտրեցին զոմն Գրիգոր անուն մոնոզոն՝ Տաթեւու գաւառէն, այր առաքինի 

եւ ճգնազգեաց, խստակրօն ի պահս եւ աղօթս, որ ի մանկութենէ ստացեալ ունէր զառաքինութիւն© 

ելեալ Նախիջեւանայ գայ ուխտիւ յԵրուսաղէմ© եւ երկրպագեալ Քրիստոսի տնօրինականաց՝ 

առանձնանայր յանապատս եւ ի ծածուկ տեղիս, երբեմն յայնկոյս Յորդանանու եւ երբեմն յայսկոյս, 

ժամանակ մի Փորձութեան լեառն եւ ժամանակ մի այլ թագստի տեղիս՝ ճնշելով եւ մաշելով 

զմարմինն ի քաղց եւ ի ծարաւ, եւ երկու¬իրեք օրն մի անգամ ճաշակելով, եւ զայն սակաւ 

պաքսիմատս վասն հոգէպահութեան£ 

Զսա հրաւիրեալ օրհնեցին մոնոզոն եւ լուսրար© եւ զամենայն ինչ յանձնեցին ի ձեռս նորա£ Իսկ 

նա փախչէր եւ հրաժարէր յայնմանէ© եւ բազում անգամ գտեալ՝ դարձուցանէին յԵրուսաղէմ եւ 

հարկիւ ստիպէին կատարել զպատվէրն£ Զոր յետ ստիպէին կատարել զպատվէրն£ Զոր յետ այսր 

ամենայնի յօժար կամօք եւ ուղիղ սրտիւ ծառայէր եւ սպասաւորէր սուրբ տեղեացն£ Եւ յետ աւուրց 
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ինչ օրհնեցին քահանայ© եւ յետ ամաց ինչ աղերսիւ եւ հարկիւ յանձնեցին ի նա զվիճակս Հայոց եւ 

զամենայն հոգս եկեղեցոյն£ Եւ խոճայք դարձան ի տունս իւրեանց£ Իսկ նա օր ըստ օրէ յաւելոյր ի 

պահս եւ աղօթս եւ ի ճգնութիւնս© եւ նստեալ յաթոռն բազում բարիս եւ երախտիս արար© զորս ի 

բազմաց սակաւս ասացից, զորս լուայ եւ զորս աչօք տեսայ£ 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՔ ՊԱՐՈՆՏԷՐԻ 

Նախ եւ առաջ զի նորոգեաց բազում եկեղեցիս ի վիճակն Հայոց, քաղաքն եւ ի դուրս՝ թուով ԺԲ© 

եւ ի սուրբ Յակոբ, Հրեշտակապետն եւ սուրբ Փրկիչ շինեաց օթեւանս հիւրոց եւ հիւանդաց, եւ խուցս 

վիմաշէնս միաբանից, դարպասս գեղեցիկս եւ սեղանատեղս վայելուչս, պարտէզս, այգիս եւ 

բուրաստանս© եւ այլ բազում շինութիւնս եւ բարեկարգութիւնս© եւ զսուրբ Յակոբայ միջի ՅԿԵ 

խուցն, եւ զեկեղեցիս նոր նորոգեաց£ Ի սորա ժամանակն բարգաւաճեալ պերճացաւ եւ վայելչացաւ 

վիճակն Հայոց£ 

Ապա զարդարեաց զեկեղեցիս եւ զվանորայս քահանայիւք, վարդապետիւք, վարպետիւք, 

կղերիկոսօք եւ ամենայն ուխտի մանկամբք© նաե՛ շուրջառօք, զգեստիւք, կանթեղօք, ջահիւք եւ 

լապտերօք© եւ այլ անօթիւք ոսկեղէն եւ արծաթեղէն© այլ եւ մեծամեծ մարդապօյ կանթեղօք, 

մարդապօյ խաչիւք, ազնիւ գրանօք, մեծ բուռվառօք, ոսկիապատ աւետարանօք, խնկատփօք եւ 

այլովք£ Այլ եւ տեսի անգին շուրջառնի, բազմածախ անօթք, որ եւ ի Լէհ ոչ գտանիւր£ Սա ետ գրել 

գիրս նոր, եւ զամենայն հինս կազմեաց եւ նորոգեաց£ Սա սահմանեաց զկարգ եւ զկրօնս վանօրէից, 

զոր յառաջագոյն խանգարեալ եւ աւիրեալ էր£ Սա հաստատեաց ամենայն  եկեղեցիս լուսրար, 

ժամրար, զի ի տվէ եւ ի գիշերի անխափան կատարեսցեն աղօթք եւ վառման լիցին կանթեղք եւ ջահք£ 

Սա կանոնեաց յերեկօրէ գիշերապաշտօն առնել եւ հսկումն ոտնակացութեամբ եւ զութ կանոն 

սաղմոս ամենայն աւուր երգել£ 

Սա շինեաց գմպէթայարկ վանորայս եւ անառիկ ամրոցիւք պարսպեաց բազմածախ շքեղաշուք 

աշտարակօք, որ են այսք© Սուրբն Փրկիչ, սուրբ Հրեշտակապետ, սուրբ Թորոս, սուրբ Առաքեալ, 

սուրբ Սարգիս եւ այլն£ Սա ուղղեաց բազում կարգ եւ զսահման քահանայից, վանօրէից, միակեցաց 

եւ աշխարհականաց© զի բոլոր տարին միաճաշակ լիցին© եւ զայն պահօք, բայց ի Շաբաթ եւ ի 

Կիրակէն եւ հինգ Նաւակատիսն միայն լուծանել ի ձուկ, ի ձէթ, ի կաթ եւ այլն£ Սա վասն շինութեան 

սուրբ եկեղեցեաց, վանօրէից բազում զզվանս եւ ազգի ազգի դժւարանս եւ նեղութիւն կրեաց ի 

շէխէրուն, պարոնէն եւ այլոցն© բազում անգամ բանտ մտանելով, յոլով անգամ ի շղթայս եւ յերկաթս 

պրկելով, ի կապանս կալով, նախատինս, ահ եւ երկիւղ կրելով© եւ վճիռ մահու ի վերայ նորա 

հատանելով£ Իսկ նա զյոյսն առ Աստուած եդեալ եւ զնա միայն յօգնութիւն կոչեալ՝ ի չարչարանաց ոչ 

երկնչէր, եւ ի տանջանաց զերեսս ոչ դարձուցանէր, այլ եւ ի մահուանէ ոչ զանգիտէր, ըստ Պաւղոսի, 

թէ Ով կարէ մեկնել զմեզ ի սիրոյն Քրիստոսի, թէ սուր, թէ չարչարանք թէ մահ եւ թէ այլ ինչ© եւ 

դարձեալ թէ Չարչարանք որ վասն Քրիստոսի՝ կեանք են© եւ դարձեալ՝ Եթէ տակաւին մարդկան 

հաճոյ լինէի, ապա Քրիստոսի ծառայ ոչ էի© եւ դարձեալ թէ Անձկացեալ եմ ի գանս, ի բանտս, ի 

տանջանս եւ այլն£ Այսպէս յոլով չարիս կրելով բազում բարեաց պատճառ լինէր© եւ յառաջ տանէր 

զիւր բարի խորհուրդն եւ ի կատարումն ածէր© եւ Աստուած օգնական էր նմա© ճակատէր, 

դիմամարտէր ընդ մեծամեծս եւ ընդ զազիր զրպարտող Արաբացիս© եւ ամենայնի յաղթող գտանէր 

զօրութեամբն Աստուծոյ, ըստ այնմ© Եթէ Աստուած ի մեր  կողմ իցէ, ո՞վ իցէ մեզ հակառակ£ 

ԽՍՏԱՄԲԵՐ ՎԱՐՔ ԵՒ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ՊԱՐՈՆՏԷՐԻ 

Եւ էր անձամբն բարի, գործովք եւ վարիւք սուրբ եւ առաքինի© լեզուն՝ ճարտար ÿւ իմաստիւք լի, 

ամենեցուն ահարկու եւ զարհուրելի© զի ոչ ոք կարէր զդէմն ունել, այլ պապանձեալ եւ ափ ի բերան 

եղեալ լռէին£ Երբեմն եւ տուգանք տայր Ճ, Մ, Յ ղուռուշ եւ բանն յառաջ տանէր£ Եւ այլ բազում շէնք, 

կարգ եւ սահմանք եւ ուղղութիւնս արար եւ առնէ մինչեւ ցայսօր£ Զոր այլ տեղ չտեսաք այսպէս շէն 

վանք, որ ունի եօթանասուն հոգի£ Այլ եւ ինքն ջանայ, աշխատի ցայգ եւ ցերեկ© սակաւ ուտէ, սակաւ 

ննջէ© եւ զգիշերն արթնութեամբ հանէ ի գլուխ յաղօթսն Աստուծոյ© եւ յորժամ նեղի ի քնոյ՝ 

մազեղինաւն զոր զգեցեալն է՝ հոլանի առանց գօտոյ արձակման ընկողմէր ի վերայ գետնախշտի՝ 

սուղ ինչ նիրհելով, եւ դարձեալ յառնէր եւ զայլ բազում առաքինութիւնս ծածուկ եւ ճգնութիւնս 
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կատարէր© զոր եւ մեք աչօք տեսաք եւ ականջօք լուաք£ 

Յորժամ շինէր զՓրկիչն՝ նախանձեալ շէխերն մատնեցին պարոնին, թէ Գրիգոր մաթրանն նենկիւ 

եւ թշնամութեամբ ընդ Ֆռանկս միաբանեալ մաթառիս շինէ եւ ամրոց՝ պարութ եւ զէնք պահելու© զի 

քաղքէն դուրս էր Սուրբ Փրկիչն© եւ յոյժ տաւի արին, որ պարոնն կալաւ զնա եւ եդ ի բերթն© եւ նա ոչ 

հոգայր զիւրմէ, որ վճիռ հատին մահուան© այլ միշտ առաքէր՝ թող բանեցնեն© զոր ետոյ եւ ինքն 

ազատեցաւ£ Դարձեալ օր մի մինչ էր ի վերայ արվեստաւորաց՝ շեխերն ի վերուստ ընկեցին քար մի ի 

վերայ գլխոյն© զոր անկաւ ի վերայ ձեռաց եւ զբութ մատն տրորեց© որ չունի զայն մատն մինչեւ 

ցայսօր£ Եւ զի էր ճարտար, հանճարեղ եւ դրամի ուժով զամենայն ինչ զոր կամէր՝ կատարէր© մինչ զի 

պարոնն եւս ամաչէր եւ պատկառէր ի նմանէ£ Որոց զյոքունս թողեալ, զի մի բազմութիւն խօսից 

տաղտկութիւն առնէ լսելեաց եւ յաճախութիւն բանից ձանձրութիւն եւ քուն ածէ աչաց£ Զոր ես 

յետնեալ ապիկարս մոխրամած դիմօք եւ արտասվաթոր աչօք հայցեմ ապէնիազ Տեառնէն, զի ընդ 

երկայն աւուրս արասցէ եւ պարագայծ ամօք պահեսցէ զնա մինչեւ ի խորին ծերութիւն, անսասան 

կենօք ի պայծառութիւն սուրբ եկեղեցեաց եւ ի պարծանս տառապեալ ազգիս Հայոց ի փառս 

Աստուծոյ© ամէն£ 

ԳՐԱՒՈՒՄՆ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՆ 

Բայց վայ հազար բերան, զի յայսմ ամի, որ էր թվ© ՌԿԵ© ազդմամբ չարին եկն ի սուրբ Երուսաղէմ 

մուֆտի մի, որ կոչէր Ասատ էֆէնտի, եւ տեսեալ զգեղեցիկ վայելչութիւն եկեղեցեաց Աստուծոյ՝ 

մախացաւ չար նախանձով, էառ զմեծ եկեղեցին Համբարձման եւ հուպ նմին մէջիթ եւ մզկիթ 

կանգնեաց© զոր վաղուց հետէ շէխերն եւ քաղքի Տաճիկքն նախանձէին եւ ոչ կարէին առնուլ, զի 

Պարոնտէրն արզ առնէր, բողոքէր ի Ստամպօլ, այլ եւ երթայր Հալապ, Շամ, կաշառօք փրկէր© բայց 

մուֆտիս բռնութեամբ էառ, զի էր մեծազն, այլ եւ սիրելի եւ խորհրդակից խօնթքարին£ Եւ եղեւ մեծ 

սուգ ամենայն քրիստոնէից© եւ այս վասն ծովացեալ մեղաց իմոց արար, վա՜յ ինձ որ տեսի զայն 

կսկիծն£ Այլ եւ խիստ շատ տուրք եւ տալիք ունի Պարոնտէրն© ի տարին ԲՌ ղուռուշ եւ այլ աւելի© եւ 

չկայ իւր դրամ մի, ոչ հայ© զի սաֆի Արապիստան է© միայն Մըր եւ Հալապ կան Հայք, քսան աւուր 

ճանապարհ£ Թէ ուխտաւորք գան, կու խարճի դրամ© ու թէ չի գան՝ չունի այլ տեղաց դրամ մի£ 

ՍՈՒՐԲ ԼՈՅՍՆ - ՆՈՒԷՐՔ 

ՀԱՊԱՇՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ 

Եւ ի մեծի շաբաթ օրն մտնու Պարոնտէրն ի սուրբ Յարութիւն քահանայիւք եւ ամենայն ուխտի 

մանկամբ£ Նոյնպէս եւ ամենայն ազգ առաջնորդաւ իւրով© եւ լինի մէջ Յարութեանն բազում 

ժողովուրդ եկաց եւ բնակաց, հաւատացելոց եւ անհաւատից© եւ ամէն ազգ մտնայ իւր մատուռն© եւ 

Հայք՝ Վերնատունն© եւ որչափ մեծ է եկեղեցին՝ պատեն խումաշով, նաեւ զսուրբ Գերեզմանն 

զարդարեն£ Եւ ասին թէ զայն մախմուր վարագոյրքն Հապաշու թագաւորն է զրկել ի պատիւ սուրբ 

Յարութեան© եւ ամէն տարի կÿառաքէ© ապա վասն սաստիկ հեռաւորութեանն հազարէն մէն չի 

հասնիր© եւ զի ճանապարհն ամայի է եւ անմարդաբնակ, եւ ի տեղիս տեղիս այլ եւ այլ բարբարոսք 

բնակեալ են եւ Տաճկի սինօրն Ասը Արպնին© սոքա չթողուն հասնել՝ թէեւ հեծելօք գան© եւ տարին մի 

ԽՌ ոսկի ղրկել էր, թալնած էր, զոսկին առած եւ մարդիկն սպանած© միայն երկու հաբեղայք զերծեալ 

եկին եւ անդ մնացին, զոր եւ մեք տեսաք զնոսա© որք էին սեւ իբրեւ գործելի, միայն ատամունքն 

սպիտակ© նոքա պատւէին վասն մեծութեան եւ փարթամութեան թագաւորին© այլ եւ վասն Միլ 

սուվին պատիւ ունին ի Տաճկաց, զի գետն ի նոցանէ գայ© եւ թէ կամին՝ արգիլեն եւ չթողուն£ Եւ 

սքանչելի ջուրս այս որչափ քրիստոնէից աշխարհով գայ, ստակ եւ բագ գայ© բայց երբ մտանէ 

յաշխարհս անհաւատից պղտորի, շփոթի եւ փոխէ զգոյնն© փա՜ռք Աստուծոյ£ 

Իսկ նոքա բնաւ չտան ղաֆար© ոչ չորս ոսկի դուռն՝ վասն ջրին Միլ© վասն որոյ եւ նոքա յառաջ 

թափօր կÿելնեն եւ նախ մտնուն եւ լոյս հանեն, ապա այլք© եւ պար առեալ շուրջ զԳերեզմանաւ 

Քրիստոսի, ունին որպէս վրան, զոր նովաւ շրջին© չալփար զարնեն, այլ եւ ծնծղայս եւ աղաղակեն© 

Քիրիէ լէզիօն© քաղցր եւ համեղ եղանակաւ© նոյնպէս եւ ամենայն խաչապաշտք գոչեն՝ ամենայն ազգ 

իւրեանց լեզուաւ, մինչեւ գոռայ եկեղեցին£ 

ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ԿԱՆԹԵՂՆ 
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Բայց Հայոց՝ Պարոնտէր կամ դասասաց վարդապետ մի ելանէ ամպիոնն եւ սկսանի քարոզել եւ 

ծանուցանել վասն բխման լուսոյն, ապա յորդորէ զժողովուրդն երանի տալով նոցա, որ այնմ ժամու 

հանդիպեցան© վասն որոյ պարտ է ահիւ եւ դողութեամբ, զղջմամբ եւ պաղատանօք եւ 

խոստովանութեամբ եւ սրբութեամբ արժանանալ տեսլեան լուսոյ եւ մեծաւ պատրաստութեամբ 

սպասաւորել նմա£ Իսկ դառն աղքատքն որ մնացին ի դուռն, լան եւ ողբան եւ խնդրեն զի մուծցեն 

զնա£ Իսկ նոքա ասեն թէ Ոչ© իրեք կամ երկու ոսկի տվէք© իբրեւ երդնուն թէ չունիմք եւ ոչինչ, ապա 

մերկացուցանեն եւ մի մի որոնեն զամենայն տեղիս© իբրեւ ոչ գտանեն, ապա առաքեն եւ կոչեն 

զթարճիմանն եւ ասեն© Զինչ տայք՝ տուք, զի մի զրկեսցին ի լուսոյն£ Եւ նա գնացեալ ասէ 

Պարոնտէրին© եւ Պարոնտէրն յորդորէ զխոճայնին, աղաչէ եւ խնդրէ վասն սիրուն Քրիստոսի, թէ Մի 

թողուք զնոսա ի դուրս մնալ, այլ ըստ կարողութեան ձերոյ տվէք որ նոքա այլ տեսնեն զլոյսն£ Եւ որոց 

ծագէ սուրբ Հոգին՝ գայ եւ ասէ© Ես մինն բերեմ© միւսն ասէ© Ես երկու© եւ ոմն՝ իրեք կամ չորս, հինգ© եւ 

այսպէս զբազում մուծանեն ի Յարութիւնն© եւ թէ մնայ Ժ, ԺԵ հոգի, թարճիմանն գնացեալ ասէ© Սոքա 

կոյրք են, այլքն կաղ, ձեռնատ, անկար, թող Աստուծոյ սիրուն համար եւ խօնթքարին գլուխն համար 

լինի եւ արեւուն լինի© մէկ մէկ օրդ կտրէ զնոսա£ Նոքա խայիլ կու լինին© Լաւ է, ասեն, որ առնունք 

շատ թէ քիչ, քան թէ ոչինչ£ Քանզի նալաթլամայ ալ կայ, թէ ոք լուսոյն ժամն չի թողու£ Եւ ասին թէ 

ժամանակ մի այտպէս ֆախիր ֆուխարայնի մնացել են ի դուրս© չէ թողած պէնկզար դրամով, թէ 

թամամ տվէք© եւ նոքա այնպէս մնացել են համրում© եւ յորժամ լոյսն ելել է՝ դուրսն է վազել նախ վասն 

աղքատաց եւ դռան երկու կողմն մարմարէ երկու սեան գլուխքն այրել է© զոր տեսեալ բազմաց՝ փառս 

տային Աստուծոյ© եւ մինչեւ ցայսօր երեւի տեղին բռնըված հրագոյն© զոր ծանուցին խօնթքարին© եւ 

նա հիացեալ հրաման եւ պարաթ ղրկեց յԵրուսաղէմ նալաթլամայով, որ աղքատք թէ չունենան եւ 

երդվին թէ չունին՝ թողցեն զնոսա ի ներս, զի մի զրկեսցին ի լուսոյն© զոր եւ մեք տեսաք զայն սիւնսն 

աչօք մերովք այրեալ եւ սեւացեալ© եւ զայն էմրն քանդեալ ի վերայ քարեայ տախտակի Յարութեան 

դուռն ի հրաշափառաց լուսոյն© զի գիրն տաճկերէն գրած է£ Դարձեալ վարդապետն յորդորէ 

զժողովուրդն ասելով, թէ Վասն սիրուն Աստուծոյ եւ սուրբ լուսոյն խաթերն՝ տվէք ողորմութիւն, զի 

զայն մնացած աղքատքն ալ մտցեն ի ներս© իսկ ողորմածք եւ գթածքն տան վաղվաղակի ըստ կարեաց 

եւ վճարեն զնոսա եւ մուծանեն ի ներս© եւ լինի մեծ ուրախութիւն եւ ցնծութիւն£ Եւ այն զատկի 

գիշերն Յարութեան դուռն բաց մնայ եւ ցորեկն, զի յոլով Տաճիկք գան եւ նստին հայել 

զարարողութիւնս քրիստոնէից£ 

Իսկ աւագ հինգշաբթի իրիկունն գայ շէխ մի եւ ղատին, այլ եւ սուպաշին, եւ զամէն կանթեղսն 

շիջուցանեն© եւ Քրիստոսի ղուպին դռվին մօհրեն ղատին եւ սուպաշին եւ երկու շէխ© եւ եասախչիք 

պահնորդ դնեն© զի մի նենկութիւն կամ հիլա լինիցի© եւ մնան մինչ շաբաթ իրիկունն£ Եւ առ հասարակ 

ամենայն խաչապաշտք աղաղակեն եւ պար առեալ շուրջ զգերեզմանաւ Քրիստոսի երգեն իւրեանց 

լեզվաւ եւ լալով հայցեն գալ լուսոյն£ Եւ կարգաւորքն ամենայն ազգաց զգեստաւորին առաջնորդօք£ 

Ապա եւ մեր առաջնորդն ողորմ ձայնիւ եւ ողբով ասէ ժողովրդեանն© Զգաստ կացէք եւ զգոյշ լերուք 

ի մեղաց, զի մերձեալ է գալուստ լուսոյն© չի լինի թէ ձեր մէնջ խռով մարդ կայ կամ ոխապահ կամ 

պոռնիկ, կամ թերահաւատ կամ անզեղջ կամ անխոստովանք© հանց իմանայք որ վասն մեղաց մերոց 

արգելու Քրիստոս զլոյսն© եւ այլ բազում բանս խօսի եւ խրատ© ապա տայ ասել իրեք Տէր ողորմեա 

ողբաձայն£ Զկնի իրեք անգամ գոչեն արք եւ կանայք երկիցս, ծերք եւ տղայք, թէ Լուսաւորչին փառօք 

փառք տամք Աստուծոյ© եւ ասեն շարական© Լուսաւորեա Երուսաղէմ, զի հասեալ է լոյս Քրիստոս© 

դարձեալ՝ Ուրախ լեր սուրբ Եկեղեցի© եւ յանկարծակի լինի որոտում եւ գոռացմունք, մինչեւ սառանիլ 

ոմանց© ապա սկսանին գալ աղաւնիք, երթեւեկ առնել ի գմպէթն© դարձեալ կարդան եւ աղաղակեն՝ 

Տէր ողորմեա՝ ժողովուրդն, երկիցս եւ երիցս, եւ թէ Լուսաւորչին փառօքն փառք տամք Աստուծոյ£ 

Դարձեալ գոռայ եւ թնդայ սուրբ գերեզմանն Քրիստոսի© եւ պատրաստքն եւ զգեստաւորեալք 

կարգաւորք առնուն ի ձեռս խաչ, աւետարան, բուրվառ, խաչալամ© իսկ սարկաւագք, դպիրք եւ 

կղերիկոսք քշոց առնուն, ծնծղայ© եւ այլք այլ ինչ£ Եւ հրամայէ Պարոնտէրն հաշտիլ եւ համբուրել 

զմիմիանս, զի Քրիստոս ոչ գայ առ մեղաւորս եւ ոխապահս, այլ փախչի£ Եւ բարձրաձայն գոչեն իրեք 

Տէր ողորմեա© զկնի՝ Լուսաւորչին փառօք փառք տամք Աստուծոյ© եւ սաստիկ գոռայ սուրբ 

գերեզմանն եւ ճայթմունք լինի մեծամեծ© ուստի ճառագայթէ լոյս եւ ելանէ պատուհան ի դուրս© ապա 
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տեսեալ զլոյսն, աւիրեն զմօհրն£ Եւ նախ մտանէ հապաշն© զկնի հայն, ապա հոռոմն£ Եւ մեր 

Պարոնտէրն Յովհաննէս կաթողիկոսին հրամեցէք արար© եւ զգեցաւ շուրջառ, եմիփորոն, եւ զթագն 

եդ ի գլուխ որպէս ի ժամ սուրբ պատարագին© եւ տեսին զՀայոց կանթեղն վառած, ուստի եւ 

Լուսաւորչի կանթեղ կոչի, որ է խորած© անտի լուցանեն զպատրոյգսն© եւ ելեալ ի դուրս կարգաւ ամէն 

առաջնորդ իւր ազգին տայ լոյս© եւ նոցա առեալ շփեն զերեսս եւ զմօրուս եւ ոչ այրէ, զի դեռ չէ հուր 

այլ լոյս© իրեք ձեռք անցնի, ապա այրէ© եւ ապա սկսանին մի ըստ միոջէ կարգաւ մտանել ի մատուռն£ 

Եւ սուրբ Գերեզմանն կարմիր է եւ խզմիշ եղել, ջերմ© եւ քրտունք հոսին ոլոռնաձեւ, զոր զպատանքն 

սրբեն ի վերայ© եւ այն է ի վերայ պատանաց որպէս աղտ քրտինքն, որ երեւին£ Եւ վառեն ԺԲ 

կանթեղս© եւ կանգնին ի պատարագ որչափ մատուռ կայ£ Եւ զկնի պատարագաց անդ մնան զգիշերն՝ 

ամենայն ազգ ծոմապահք© իսկ Հայք միայն խթին ի ձուկ, ի ձու եւ ի պանիր, զոր այլ ազգք տեսեալ 

ծիծաղին եւ նախատեն զմեզ£ Զայս ամենայն տեսեալ Թուրքաց՝ գոչեն© Ալլահ, ալլահ© եւ գնան ի 

տունս իւրեանց£ 

Բայց պատմեմ ձեզ սքանչելիս© որ յայսմ ամի եղեւ© զի լոյսն երկու ժամ յամեց եւ ոչ ելաւ© զոր 

Պարոնտէրն վարդապետօք, եպիսկոպոսօք մեծի տարակուսի լեալ եւ արտասուախառն սգով© այլ 

հնար չիմացան քան զաղաչելն զԱստուած© եւ անկեալ ի դռան ի վերայ երեսաց իւրեանց աղօթեցին 

յերկար© էր անդ եւ մեծ վարդապետն Ամթայ տէր Բարսեղ© աղաղակէին՝ Տէր ողորմեա մեզ, զի ի քեզ 

յուսացաք, եւ չիք այլ ոք բայց ի քէն© ծագեա զողորմութիւնս քո, զի եղաք նախատինք դրացեաց մերոց, 

ծաղր եւ այպն կատականաց© մի երբեք ասասցեն հեթանոսք թէ ո՞ւր է Աստուած նոցա© Օգնեա մեզ 

Աստուած Փրկիչ մեր, վասն մեծի փառաց անուան քո© Մի մեզ, Տէր, մի մեզ, այլ անուան քում սրբոյ£ 

Եւ յառաջեաց Գրիգոր պարոնտէրն եւ ի խորոց սրտէ խոստացաւ Աստուծոյ ի ծածուկ ԲՌ ծունր© եւ 

տէր Բարսեղն Ռ ծունր© եւ ապա ողորմածն Աստուած ողորմեցաւ եւ գթացաւ եւ առաքեաց զլոյսն՝ 

ուրախացուցանելով զքրիստոնեայս£ 

Եւ նիրհեալ սակաւ մի մէջ գիշերի՝ նախ հոռոմն եհար ժամհար© իսկ կուրճուն սպետրէ էր 

ժամհարն եւ յոյժ համեղ եղմն եւ քաղցր ձայն ածէր, մինչ զի թմրեալ զմայլեցաք© ապա եւ Հայոց 

զարկին, փայտեայ, որպէս զանկակ հնչէր մէջ Յարութեանն, ահեղագոչ եւ ազնիւ եղանակաւ© եւ 

սկսան հսկումն եւ գիշերապաշտօն մինչ ի լոյսն£ Եւ առաջնորդն մատոյց պատարագ զատկի օրն 

վերաբերելով£ Անդ էր տեսանել զբազմութիւն եպիսկոպոսաց, վարդապետաց, քահանայից, 

կրօնաւորաց, սարկաւագաց, եւ զգեստուց եւ զարդուց, անօթից եւ սպասուց© եւ ինքն զգեցեալ էր 

շուրջառ մի սաֆի սիրմայէ, Ստամպօլ բանած© եւ ասին թէ հազար ղուռուշ կու նայի© զի ասին թէ 

ծանր բան է© եւ այլ զանազան շուրջառնի սէրասէր եւ զէրպապէ քանի հարիւր© եւ այն գիշերն համրեցի 

կանթեղս եւ ջահս միայն սուրբ Յարութեանն՝ հինգհարիւր, զատ ի սուրբ Յակոբայ եւ այլ վանօրէից© 

եւ այս ամէնս Հայոց միայն էր£ Զի էր յայնժամ ազգս Հայոց պերճ եւ փարթամ քան զամենայն ազգս© 

կարծեմ թէ ի թագաւորաց ժամանակն այսպէս եթէ եղեալ է£ 

Նոյնպէս ժամակարգութիւնք եւ գրեանք, զորս գրել է տվել եւ զորս նորոգել՝ չկայ այլ տեղ© զի ինչ 

գիրք կամիս՝ գտանես ի սուրբ Երուսաղէմ£ Զայս ամենայն աչօք իմովք տեսի£ 

Եւ յայսմ ամի փախաւ հոռմի պատրիարգն վասն պարտուց© զի ասեն թէ ԽՌ ղուռուշ պարտք 

ունի£ Ապա գոհութիւն ու փառք Աստուծոյ, որ մեք այսպէս շէն եւ հաստատ տեսաք զմեր եկեղեցիքն© 

զի ժամանակ մի եւ Հայք այսպէս էին, որպէս յառաջ ասացաք£ 

Եւ զկնի Պատրիարգին երկրպագեալ ամենեքեանքն՝ դարձաք ի սուրբ Յակոբ£ Եւ որչափ մարդ 

կայր՝ զամէնն նա կերակրեաց այն օրն՝ Պարոնտէրն© զի էին աւելի քան զհազար հոգի© ի վերայ 

տանեաց նստան եւ սուրբ Յակոբայ էրդիքն© կերաք գառն, հէրիսայ եւ խորու© եւ խմեցաք զանուշ 

գինին£ 

ԳՈՎԵՍՏ Ս© ՏԵՂԵԱՑ 

Եւ երկուշաբթի մեռելոցին սկսաք պատրաստութիւն ճանապարհին տեսնուլ£ Եւ յորժամ յիշէաք 

զերթալն՝ սիրտք մեր ճմլէին զմեզ, եւ արտասուք աչաց մերոց թորէր, եւ այնպէս թէ ի ծնողաց 

բաժանէաք կամ հարսն փեսէ© զի քան զամենայն քաղցր եւ ախորժ սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ է© զի 

մոռացեալ էաք զամենայն նեղութիւնս, զտուն եւ զտեղս մեր© եւ դժար թուէր բաժանիլ մեր 
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յաստուածակոխ տեղեացն այն£ Եւ այնչափ անօրինականք կան եւ ուխտատեղիք եւ իմ երեսս նոցա 

մոխիր եւ ոչ թէ ամիս, այլ եւ բոլոր տարին չկարէ ոք վճարել զնոսա£ 

Արդ զորս գովեցից կամ զորս նախ դրւատեցից© զԵրուսաղէ՞մ թէ զԲեթղէհէմ© թէ զսուրբ Սիոն, 

եթէ զայլսն, ես որ տրուպ եւ փանաքիս եմ© քանզի նա քաղաք է մեծին Աստուծոյ© ի նմա Աստուած 

երեւեցաւ աշխարհի եւ խօսեցաւ© եւ անտի էառ զհողն եւ ի Բեթղէհէմ ծնաւ, մկրտեցաւ© եւ անդ 

կատարեաց զամենայն տնօրէնութիւնս եւ զմարդեղութիւնս© եւ ոչ հեռանայր ի նմանէ ամենեւին, 

որպէս եւ ինքն իսկ ասէր, թէ Ոչ է պարտ արտաքոյ քան զԵրուսաղէմ գնալ© զոր ամենայն մարգարէք, 

առաքեալք եւ թագաւորք եւ նահապետքն ցանկային եւ փափագէին© որպէս եւ Մովսէս աղաչէր ընդ 

աղօտս տեսանել եւ ոչ կարաց© զի Երուսաղէմ երկինք է վերին, դրախտ եւ սուրբ քաղաք Աստուծոյ, 

ուր սկիզբն եղեւ փրկութեան մերոյ եւ դատաստան անդ լինելոց է եւ կատարում© եւ թէ ոք կարէր մի 

ըստ միոջէ պատմել զէութիւն կամ գրել զփառս մեծութեան նորա, զիարդ կարէր© զի անպատմելի է 

եւ անասելի© եւ եթէ լինէր ծովն մէլան եւ քարինք ամենայն քարտէզ, ոչ էր բաւական տանել£ Ոչ եթէ ես 

փանաքիս եւ մեղօք զառածեալս, ոհ ինձ, այլ միայն ընդ Դաւթի համարձակիմ ասել© Թէ մոռացայց 

զքեզ Երուսաղէմ, մոռասցէ զիս աջ իմ© եւ թէ կցեսցի լեզու իմ ի քիմս իմ, թէ ոչ յիշեցից զքեզ, սկիզբն 

ուրախութեան իմոյ£ Ով սուրբ Երուսաղէմ, որ ամենայն ազգաց գովիս եւ ամենայն լեզվէ երանիս© ով 

սուրբ Երուսաղէմ, զքեզ եւ ամենայն անհաւատք գիտեն եւ հեթանոսք անվանէ կոչեն© Հրեայք ըղձիւ 

խնդրեն զքեզ եւ Տաճիկք փափագանօք առ քեզ դիմեն, թէպէտ Մեքէն գնան եւ թէ Մատինան եւ առ 

քեզ չմտնան, խութսուզ հաճի կոչին£ Անդ ով ոք ոչ գիտաց զքեզ կամ ոչ լուաւ զքո փառաւորեալ 

անունդ© ուսեալ են եւ մանկունք, գիտեն եւ կոյս աղջկունք© եւ չկայ ոք յարարածս որ ոչ գիտաց զանուն 

քո սուրբ£ Զի ամենայն ոք որ կամի ծառայել Աստուծոյ, նախ առ քեզ գայ, նախ զքեզ կարդայ, թէպէտ 

եւ անհաւատք որ զքո Տէրն ոչ ծանեան եւ զշինօղն ոք ոչ իմացան, այլ զքեզ առ հասարակ գիտացին 

եւ մեծապէս փառաւորեցին եւ պատվեցին հանդերձ Սիոնիւ£ Ուրախ լեր սուրբ Երուսաղէմ, քաղաք 

Աստուծոյ կենդանոյ© քանզի ի քեզ հաճեցաւ Աստուած կատարել զամենայն տնօրէնութիւնս, ի քեզ 

բնակեցաւ, ծնաւ, խաչեցաւ, յարեաւ եւ համբարձաւ, ի քեզ ընտրեաց զառաքեալս, եւ ի քեզ արար 

զամենայն սքանչելիս© առ քեզ է եւ այժմ կենսաբուխ սուրբ Գերեզման, ի քեզ է խաչն աստուածընկալ, 

ի քէն ոչ ասաց մեկնիլ առաքելոցն, առ քեզ է սուրբ վերնատունն, ուր սուրբ Հոգին էջ£ Եւ համառօտ 

ասացից, թէեւ ամենայն բանք մարգարէից ի քեզ կատարեցան, այլ եւ ինքեանք 

աստուածախօսութիւնք եւ փրկութիւն մարդկան, այլ եւ ամենայն տուրք բարիք եւ պարգեւք ի քեզ 

տվան© այլ եւ յետ մահուան ի քեզ կատարելոց է յարութիւն մեր եւ դատաստան եւ մեր կեանք© դու 

լինելոց ես դրախտ եւ արքայութիւն, երեսնաւոր եւ վաթսնաւոր եւ հարիւրաւոր£ 

Երուսաղէմ մարգարէից գովելի, եւ առաքելոց սխրալի, դու ես տեղի արդարոց եւ բնակարան 

սրբոց եւ քաղաք կենդանեաց մեծն Սիոն£ Ով սուրբ Երուսաղէմ© ի քեզ է Սիոն, Գողգոթայ, 

Գեթսամանի, Սողոմոնի տաճարն եւ այլն ամենայն£ Ով սուրբ Երուսաղէմ, թագ իմ եւ պսակ, փառք 

իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ£ Քեզ երկրպագանեմ, քեզ զպարանոցս եւ զծունկս իմ 

խոնարհեցուցանեմ, քեւ պարծիմ, քեւ ցնծամ, քեւ մխիթարիմ© եւ յորժամ յիշեմ զքեզ՝ զամենայն 

նեղութիւնս իմ մոռանամ£ Ով սուրբ Երուսաղէմ, գերազանց եւ երանեալ քան զամենայն քաղաքսն© 

ով սուրբ Երուսաղէմ սիրեցեալդ իմ, որ քաղցր թուիս ինձ եւ առաւել քան զխորիսխ մեղուի, զի որք 

գան առ քեզ, այլ ոչ կամին գնալ ի քէն, եւս առաւել ես եղկելիս£ Եւ որք մտանեն առ քեզ, միանգամ 

մտանեն ի քեզ, ոչ յագին սիրով քո, այլ երկիցս եւ երիցս դառնան առ քեզ© թէպէտ հեռու է 

ճանապարհն, թէպէտ դժուարին է, թէպէտ նեղ եւ անձուկ է, թէպէտ վիշտ է յանհաւատից, երկիւղ 

յԱրաբացոց, հալածանք ի Տաճկաց եւ այլն© այլ զի համեղ ես, ախորժ ես, հաճոյ ես եւ լի շնորհօք ես 

եւ Տէր ի քեզ է միշտ եւ յաւիտեան© մի, մի եւ մի սուրբ Երուսաղէմ, ընտիր քաղաք եւ պատվական, 

սիրեցեալդ ամենեցուն եւ գովեալդ յամենայնի, համբաւեալ եւ փառաւորեալ, մեծարեալ ի 

հայրապետաց, պատվեալ ի թագաւորաց£ Ո՞վ է որ զքեզ ոչ գովէ, ո՞վ է որ ոչ պատվէ© զի դու ես փառք 

եւ պարծանք ամենայն աշխարհի եւ ամենայն քաղաքաց մայր© ապաւէն եւ յոյս ամենայն 

քրիստոնէից, մաքուր աղաւնի© եւ ինձ հիքոյս յոյժ բաղձալի© որ բաղձամ, տենչամ եւ միշտ փափագիմ 

ի մարմնի միւս եւս տեսանել զքեզ© կամ թէ այլ ոչ հեռանալ ի քէն£ Ով սրբութեանց սուրբ, հոգիս իմ 

ըղձայ եւ ցանկայ տեսոյդ քում բաղձալի£ Արդ հեռանամք ի քէն սուրբ մայր© գնամք, զատիմք, որոշիմք, 
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բաժանիմք© եւ երթալն մեր յոյժ սուգ եւ տրտմութիւն է մեզ© եւ զրկիլս մեր, քաղցրի՛կ քաղաք, ի քէն է 

ցաւ© եւ այնպէս է, որպէս զրկիլն Ադամայ ի դրախտէն փափկութեան£ Մի մոռանայր զպաշտօնեայս 

քո եւ արժանի արա կրկին տեսլեան քո£ 

ՄԵԿՆՈՒՄՆ 

Եւ զատկի չորեքշաբթին սկսան գնալ ուխտաւորքն© ոմանք ծովովք եւ այլք ցամաքով£ Եւ անդ էր 

տեսանել զլաց եւ զհառաչ, յորժամ հրաժարէին ի սուրբ եւ աստուածակոխ տեղեացն£ Նախ ի սուրբ 

Բեթղէհէմ գնացաք© ապա ի սուրբ Փրկիչ եւ ի Ջառներն, ուր մեռեալք կային, ուստի հոտ անուշ 

բուրէր© եւ ասին թէ ով Ջառներն թաղվի, նորա մեղքն չյիշւի, զի Քրիստոսի արեան գնով գնած է© ապա 

Գետսամանի եւ Աղբերն Սելովամ, եւ Գերեզման Աստուածամօրն, Հրեշտակապետ© եւ Սուրբ 

Յարութիւնն՝ տալով վերջին ողջունն£ Վա՜յ ինձ որ զրկեցայ այնպիսի վայելուչ եւ փրկաւէտ վայրաց© 

զի այնպէս կսկծելի թուէր մեր գնալն, որպէս ի գրկաց մարց£ 

Նոքա մտեալ կէմին՝ Ռամլայ ելին£ Եւ ես եղկելիս ծախեցի զձիս եւ գնեցի լաւ էշ մի եւ ցամքով 

գնացի ընդ ուխտաւորս հետ տէր Ղուկաս պարոնտէրին, որ երթայր նուիրակ ի Լէհ© եւ ինձ 

հրամայեաց մի մեկնիլ ի նմանէ© որ եւ ես յանձն առի երթալ ընդ նմա մինչ ի Լով՝ սպասաւորելով նմա 

յամենայն գործս եւ ի բանս£ 

Էր ընդ մեզ եւ հոգեւոր տէրն Յովհաննէս կաթողիկոս£ Վասն որոյ պարոնտէր Առաջնորդն 

ուղարկէր զմեզ մինչ ի ՉԷՇՄԷԼՈՒՆ, որ է կէս խօնախ£ Իսկ մեք երթալով երթայաք եւ լայաք© եւ յետս 

դարձեալ հայէաք ի սուրբ յԵրուսաղէմ եւ հառաչէաք ի խորոց սրտէ£ Եւ այս Չէշմէլուս երկու մեծ 

չաշմա կայր, ուստի յորդ աղբիւր բխէր£ Դարձեալ պարոնտէր Գրիգորն կերակուր երետ եւ անուշ 

գինի, այլ եւ փիլաֆ ետ եփել եւ մխիթարէր զմեզ սիրով© եւ զգիշերն անդ օթեցաւ ընդ մեզ£ 

Եւ ընդ առաւօտս կանխեալ օրհնէր զմեզ եւ ուղարկէր ընդ երկայնաձիգ ճանապարհն£ Եւ մեք 

անկեալ յոտս նորա՝ համբուրէաք զգարշապարս ոտից նորա լալով եւ մորմոքելով զհրաժարական 

վերջին ողջոյնն տալով© եւս առաւել զզրկումն մեր հոգեւոր հօրէն բազմերախտ ափսոսէաք£ Եւ տվեալ 

ամենայն ոք ըստ կարեաց՝ ժամուց, զաջն համբուրէաք© եւ լալով գնայաք, զի եւ ի հոգեւոր բարի 

հովւէն զրկեցաք£ 

Զի ոչ միայն քրիստոնեայք, այլ եւ Հրեայք որ անդ գնան, մնան անդ եւ այլ ոչ դառնեն© եւ ամէն 

տարի Լէհու գնան, զոր ես տեսի զնոսա եւ խօսեցայ© զի ամէն աշխարհէ գնայ նոցա ողորմութիւն ի 

Հրէից£ Եւ մեզ պարտ էր անդ մնալ, քան թէ դառնալ եւ ափսոսալ£ 

ԱՐՔ ՃԳՆԱԶԳԵԱՑՔ Ի Ս© ՅԱԿՈԲ 

Եւ կայր ի սուրբ Յակոբն Երուսաղէմայ՝ Հայոց լաւ մարդիկ, որ անդ մնացեալ էին, 

աշխարհականք եւ կարգաւորք, ընտիր եւ սուրբ մարդիկ£ 

Ծերունի մի Շահրօզ անուն, որ ի Ստամպօլ թագաւորին սարայէն փախուցեալ եկն Երուսաղէմ 

եւ մնաց քառսուն ամ© գնեց պախչա մի երեքհարիւր ոսկու, զոր Շահրօզի պաղչա կոչեն© եւ աշխատէր 

ի վանքն ի մանկութենէ© եւ այժմ ծերացեալ չկարէ այլ ծանր բան գործել© միայն զէգիս պահէր եւ զոր 

ինչ ժողովէր իրեք անգամ ի տարոջն քառասնից տայր Պարոնտէրին© եւ ինքն բոկ եւ գլխիբաց շրջէր 

եւ անսուաղ չորապաք կայր© հին չուլ վերարկմամբ£ 

Տեսի եւ այլ այր մի թէսպէհ գործող, որ եօթն ամ էր նմա անդ© զինչ վաստակէր՝ սուրբ 

Երուսաղէմայ տայր© բոլոր ամն չորապաք© եւ օրն ՃԾ ծունր դնէր£ 

Էր եւ այր մի ծեր թարզի, որ վանաց եւ եկեղեցեաց զգեստ կարէր եւ շուրջառնի նոր© եւ զհինս 

կարկտէր© բոլոր տարին չորապաք© եւ աղուհացն շաբթէ շաբաթ միճաշակ լինէր© փա՜ռք Աստուծոյ£ 

Կայր երկու լուսրար, ընտիր ճգնաւոր© զի երկու օրն անգամ մի ճաշակէին© եւ այն սակաւ բանջար 

խարշեալ եւ պաքսիմատ մի փոքր© եւ սոքա ամենեւին ոչ ննջէին ի վերայ մահճաց կամ անկողնոյ© այլ 

կանգուն կամ նստման սակաւ մի նիրհէին£ 

Տեսի եւ այլ երկու ճգնաւոր սուրբ վանաց սպասաւոր© հերք գլխոց եւ ամենայն մարմնոյն 

թաւացեալ, ծունկք եւ մատունք ձեռացն կթուցեալ իբր զըղտուց ի բազում ծնրադրութեանց© եւ աչք 

նոցա կարմրացեալ յորդ արտասուաց£ 
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Էին եւ այլ ոմանք սպասաւորք վանաց, որ վասն սիրուն Քրիստոսի աղօր աղային© այլք հաց 

եփէին© եւ այլք այլ իմն ծանր բաներ եւ ծառայութիւն կատարէին եւ աղօթից անխափան կային© 

յամենայն ժամ եկեղեցին գտանէին© եւ ամենեքին ներքեւէ խոշոր չուլ ագանէին, ծածուկ եւ անյայտ ի 

մարդկանէ© զոր ես օր մի յանկարծ տեսի£ Այսպէս եւ կարգաւորք, հաբեղայք եւ մոնոզոնք 

խարազնազգեստ եւ չուանգօտի, քաղցիւ եւ ծարաւով զմարմինս հաշեալ եւ մաշեալ նման առաջին 

ճգնաւորաց, գոյն երեսաց թարշամեալ եւ դեղնեալ, մարմինքն սեւացեալ, ոսկրն ընդ մորթն կցորդեալ 

ի բազում ճգնութեանց, հսկմանց եւ տքնութեանց© ոչ բարձ, ոչ անկողին, ոչ վերարկու, այլ գլխիբաց 

եւ բոկոտն, ի վերայ փայտի եւ քարի դնելով զգլուխն՝ սակաւ նիրհէին£ 

Կային եւ այլ ժողովարարք, որ կոչին չավուշք, որ գիշերն ոտնակացութեամբ անցուցանէին© զի 

անդ գիշերն որպէս ի Լէհ՝ հինգ սահաթ է© եւ այլք թղթովք հետիոտս երեսուն աւուր ճանապարհ 

գնային վասն սիրուն Քրիստոսի£ 

Եւ կայր ճգնաւոր մի Ապտալ անուն, յոյժ խրթին, որ բնաւ ձի կամ էշ չէ հեծեալ, այլ ոտիւք շրջէր, 

վասն Երուսաղէմայ ժողովք առնելով այլ եւ այլ քաղաքս, բայց Հալապ նստէր միշտ, մուրար եւ 

խնդրէր ողորմութիւն սուրբ Երուսաղէմայ© եւ ամենայն ոք սիրէր եւ մեծարէր զնա© զի զգեստն չուլ էր, 

գլխիբաց եւ բոկոտն, ձեռաց մատունք եւ ծունկք իբրեւ ըղտու պնտացեալս© միշտ աղօթք եւ ծունր եւ 

չորապաք զամենայն աւուրս© իրեք օրն անգամ մի ուտէր, եւ զայն բանջար© ոչ վերարկու, ոչ վարտիս, 

ոչ այլ ինչ ունէր, բայց միայն հոլանի առանց գօտոյ լայն թեզանի ունէր որպէս Տաճկաց տէվրիշքն£ 

Վասն որոյ մեծ պատիւ առնէին եւ զձեռն պագնէին, զի մեծ ջան եւ ղայրաթ առնէր վասն սուրբ 

Երուսաղէմի զցայգ եւ զցերեկ, զի տարին իրեք հազար, չորս հազար ղուռուշ կÿառաքէր յԵրուսաղէմ© 

նա էր թիկունք եւ օգնական Պարոնտէրին£ Այլ եւ մարդիկ աշխարհին այն յոյժ ողորմած եւ գթածք 

են© զի ոչ միայն զգանձս եւ զինչս, այլ եւ զանձինս ոչ խնայեն ի սէրն Երուսաղէմայ, ոչ թէ արք, այլ եւ 

կանայք նոցա եւ այրիքն հանէին զգինտս ականջաց, զապառանջանս եւ մանեակս ի պարանոցաց, 

զոսկի մատանիս եւ զարծաթէ կոճակս կտրեն եւ տան ի սէրն Քրիստոսի£ 

Կայր եւ ջուղացի քահանայ մի Մկրտիչ անուն, ի մեծ եւ ի փառաւոր ազգէ, որ դատէր եւ 

աշխատէր յիւր աշխարհն բոլոր տարին եւ բերէր յԵրուսաղէմ հազար ղուռուշ եւ աւելի՝ ի Սպահանու£ 

Կային եւ ի սուրբ Փրկիչ կանայք եւ այրիք£ Եւ ի Հրեշտակապետ հաւատաւոր կանայք եւ 

պառաւք, որ ցայգ եւ ցերեկ աղօթէին ի պաք եւ ի ճգնութիւնս© եւ չորապաք գոլով աշխատէին, 

դատէին© ոմանք պաշախ ժողովէին, այլք մանէին վուշ, եւ վարձն վանաց տային£ Եւ կէսք քաղէին 

ձիթոյ պտուղ եւ աղէին© զի Երուսաղէմայ բոլորն սարուձոր զէյթուն է© եւ երբ ուխտաւորք գային, 

ծախէին նոցա եւ դրամն տային վանաց£ Այլք քախնէին կամ զօրայս ժողովէին կամ հնձէին կամ այլ 

ծառայութիւն առնելով© ամենայնիւ զմարմինս անփոյթ արարեալ՝ միայն զհոգիս եւ զսուրբ 

Երուսաղէմ հոգային£ 

Այլ եւ կայր ծեր կին մի Ուղիտայ անուն, որ ի ճգնութենէն եւ բազում ծնրադրութենէն կզացեալ 

էր© եւ ասին թէ այս քառսուն ամ է, որ բազում ինչս բերեալ ետ ի վանս եւ ինքն մնացեալ ճգնի աստ ի 

մանկութենէ, աշխատի եւ ձեռաց վաստակէն դեռ տայ պատարագի եւ ժամուց£ Եւ ասաց 

Պարոնտէրն թէ Ես յորժամ վանացս կերակուր առաքեմ սմա, ոչ ուտէ, ասելով թէ Ես պիտի վանից 

տամ, թող թէ ուտեմ£ Վասն սորայ ասին թէ կոյս է, այլ եւ խստակրօն, զի շաբաթն մի անգամ ճաշակէ, 

այլ եւ այն՝ չափով եւ կշռով£ 

Նաեւ հաբեղայք ամենայն եւ կրօնաւորք ամէն օր մէջ գիշերի յառնեն© Ը կանոն սաղմոս ասեն© 

ապա կոչնակ զարնեն© Ը կանոն ալ ժամն ասեն© եւ մինչ ի վերջքն ոտնակացութեամբ կան£ Այլ եւ հլու 

եւ հնազանդ մեծին, սիրով եւ միաբան ընդ միմիանս£ Եւ այնպէս սահմանք ունին, որ ամէն օր ամէն 

մէկ՝ մէկ ուխտատեղ մի պատարագեն ըստ սրբոյն Ներսէսի հայրապետին խրատուն© կիրակի՝ 

Յարութիւնն, երկուշաբթի՝ Սուրբ Հրեշտակապետ, երեքշաբթի՝ Սուրբ Փրկիչ, չորեքշաբթի՝ Սուրբ 

Աստուածամօր գերեզման, հինգշաբթի՝ Սուրբ Առաքեալք, ուրբաթ՝ ի Գողգոթայ եւ սուրբ 

Յովհաննէս մատուռն որ է Յարութեան դռան առջեւ© եւ է անդ Սիւնն որ կապեցին զՅիսուս© շաբաթ՝ 

ի Պատանատեղն© եւ այսպէս անխափան ամէն տեղ ամէն օր պատարագ կու լինի£ Որ եղիցի 

պահապան ամենայն քրիստոնէից, մանաւանդ ազգիս Հայոց£ 
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Որ եւ այլ բազում բարի գործս ունէին՝ ծածուկ ի մարդկանէ եւ յայտնի Աստուծոյ, միայն 

խոստովանահայրն գիտէ£ Կին մի այլ կայր, որ ուխտ էր եդեալ՝ վանացն դուրս չելնել եւ բնաւ չերդնուլ£ 

Եւ այլ ոմն, զի ընդ անհաւատսն չխօսէր եւ պտուղ բնաւ չուտէր£ Եւ այլ բազում վարս տեսաք եւ լուաք 

մաքուր ծառայից Աստուծոյ՝ արանց եւ կանանց© որ զցայգ եւ զցորեկ ժամաց եւ աղօթից չի 

դադարէին, յԱստուած միշտ օրհնէին, աշխարհի խաղաղութիւն հայցէին եւ Հայոց մեղաց 

թողութիւն£ 

Եւ որպէս ծաղկեալ էր Եգիպտոս ճգնաւորօք եւ անապատաւորօք, այսպէս եւ սուրբ Երուսաղէմ 

ընտիր եւ բարեգործ սրբովք© եւ զոր ի Սկիւթ եղեալ ճգնաւորսն ընթեռնուաք, այժմ ի սուրբ 

Երուսաղէմ աչօք տեսաք ի այս դառն եւ վերջին ձմեռնացեալ եւ սառնացեալ ժամանակս եւ ժամս£ Եւ 

ի՞ւ է, թէ ոչ առաջնորդաւն© զի բարի հովիւն բարի ոչխարս ստանայ© առաջնորդն ճգնօղ է եւ 

հնազանդեալք նման նմա© ըստ օրինակի պարոնաց եւ իշխանաց ճանաչին զինվորք, եթէ չար, եթէ 

բարի© զի որպէս բարի ծառ պտուղ բարի, նոյնպէս բարի առաջնորդն բարեաց պատճառ լինի© եւ բարի 

վարդապետն՝ աշակերտ բարի£ Երանի ժամանակիս եւ հազար երանի չնաշխարհիկ առաջնորդին եւ 

ճգնազգեացն զոր տեսաք© որոց աղօթիւք Տէր մեզ ողորմեսցի© եւ օրհնութիւնք նոցա ի վերայ մեր 

եղիցի© եւ փառք, զօրութիւն տվողին Աստուծոյ© ամէն£ 

13. ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՅԵՐՈՒՍԱՂԷՄԱՅ Ի ՀԱԼԷՊ 

Եւ ուխտաւորաց գլուխ եւ մեծ՝ Յվհաննէս կաթողիկոսն էր£ Ունէր սա երկու մանուկ հաբեղայս, 

կոյսք եւ ամօթխածք© մինն վարպետ եւ ժամասաց, համեղաձայն© միւսն բանասէր եւ ազնիւ գրագիր© 

զգեցեալ էին խարազն սեւ եւ վեղարն զերեսն ծածկէր£ Կայաք ԶՃ հոգի ընդ այր եւ ընդ կին£ 

ԿԷՍՈՒԱԿԷՍՔ 

Էին ընդ մեզ եւ Տաճիկքն, որ Կէսւակէս կոչին© սոքա եւս ուխտ եկին յԵրուսաղէմ մեծաւ 

հաւատով© Հայոց լեզու խօսին, թուրքնակ չի գիտեն© եւ են երկրէն Հոռոմկլու© զտղայս նախ թլփատել 

տան եւ ապա մկրտեն՝ ըստ Խբտոցն© երթան յեկեղեցիս եւ ի մէջիթ© մեռելոցն՝ քահանայից տան նախ 

կատարել, եւ ապա գայ իմամն՝ թաղել տանի, եւ զայն առնեն վասն երկիւղի© ապա առաւել սիրեն 

զհաւատն Լուսաւորչի քան զՄահմէտի£ 

Կայր ընդ մեզ երկու ձիաւոր թարճիման եւ չորս չավուշ, որք են խուլավուզք© զի յառաջ երթան եւ 

յետոյ£ Այլ եւ այն Ապտալն ընդ մեզ էր© եւ երկու այլ վանաց մշակ, որ մինչ ի Հալապ բոկ ոտամբ եւ 

հետիոտս գնային, քարուտ, փշոտ եւ մացառուտ ճանապարհս£ 

ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ 

Եւ հասաք ի ԹՈՒՐԱՊԷԿՆ© տվաք մէկ մէկ ոսկի£ Եւ անտի եկաք ի խան մի ԼՈՒՊԷՆ© տվաք 

երկու երկու բարա© զոր եւ անդ եւս անձրեւոյ ջուր արբաք© եւ անդ առին ղաֆար երկու ու կէս ղուռուշ 

մարդագլուխ£ Զի կէս աւուր ճանապարհ է Լուպէնու ԼԱԳԻՍԱՅ, որ է Նապլուս քաղաք© եւ էր 

քաղաքս այս քրիստոնէից շէնք© եւ մէջն ամէն եկեղեցիք, եւ թվի թէ Ֆռանկաց, զէրա քլաշթօրնի էր© եւ 

ասին թէ աստ գլխատեցին զՅովհաննէս Մկրտիչն£ 

Եւ անտի բազում լերամբ եւ մայրիւք եկաք ի սուրբ լեառն ԹԱՓՕՐ© եւ հանդէպ նմին Հերմոն, 

վայելուչ եւ գեղեցիկ, տափարակ եւ ծաղկազարդ© որ ի ծաղկանց հոտոյն հեշտանային մարդիկ© եւ 

ստորոտ լերանն կայր գեղ մի© եւ ասին թէ ի գլուխն ԺԲ ազգի ժամ կայ, վիմաշէն եւ գմպէթաձեւ, բայց 

աւեր եւ ամայի էր© եւ մեք չկարացաք ելանել ի վեր, զի քարվանն շուտ ելաւ£ 

Եւ եկաք ի խասապա մի ՃԻՆԴԻ, որ է դիւաց բնակութիւն© եւ ասին թէ անդ ելին եօթն դեւքն 

Մարիամ Մագդաղինացուն© եւ լերան մի տակ քաղաքն ՆԱՅԻՆ, ուր Տէրն յարոյց զորդի այրոյն£ Եւ 

ինչ ուխտատեղ երթայաք, պիղծ Արպնին զմեզ հայհոյէին, թէ դուք արժանի չէք կոխել այս սուրբ 

տեղիքս© եւ ղաֆիր տալով փրկիմք© ապա թէ ոչ բնաջինջ առնէին զմեզ£ Եւ անտի եկաք ի 

ԱՅԻՆԹՈՒՃԱՌ© եւ կէս աւուր ճանապարհ ձախակողմն էր քաղաքն ՆԱԶԱՐԷԹ, որ գնացին ոմանք 

ի մերոց ձիաւորաց ընկերք եւ ասին թէ Հոռմի վանքեր կան մերձակայք՝ յոյժ զօրաւոր եւ 

սքանչելագործք£ Եւ անդ եւս տվաք ԺԲական փարա© եւ ի Թուճառու մէկ օրն հասաք ի գեղն 

ԼՈՒՊԻԱՅ© եւ այս յօթեւանքս ամէն հոր կար խորու© որ եւ մերձակայ գեղօրէից եւ ի հեռու տեղաց 

գային վասն ջրի՝ տկերով, եւ բազում պախրէք եւ ջոկք ուղտուց բոլորէին զհորն եւ լինէր աղմուկ վասն 
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ջրի© եւ որ ուժով էր՝ նա քարշէր ջուր եւ տայր անասնոց© եւ չկարէին տեղ գտնուլ, վասն որոյ կռվէին£ 

Եւ կայ դեռ սահմանն այն, որպէս ի հնումն© եւ այն հորերն են, ուստի Յակոբ հանէր ջուր, Աբրահամ 

եւ Սահակ, եւ օգնէին Հռագուէլայ£ Այլ եւ մերձ Նապլուսայ տեսաք զհորն, ուստի Քրիստոս խնդրեաց 

ի Սամարուհոյն ջուր£ Այլ եւ տեսաք ի ճանապարհին բլուր մի եւ ի վերայ շէնքեր, սարայնի, եւ 

սարայնի առջեւն դարպաս մի փլած, միայն մարմարիոնեայ սներն երեւէր© եւ ասին թէ այս Հերովդէսի 

դարպասն է£ Եւ անտի առաջ խօնախ մի առաջ գնացեալ՝ եկաք տափարակ դաշտ մի գեղեցիկ© եւ 

ասին թէ աստ Քրիստոս կերակրեաց զԵՌսն հինգ հացով եւ երկու ձկամբ© եւ շրջեալ ընդ վայրքն՝ 

անկեալ ի տեղին երկրպագեալ զքսակս եդաք եւ խնդրեցաք յԱստուծոյ, զի եւ մեզ լիցի պարագաթն 

այն£ Եւ ի վայրս երեւէր ՏԻԲԵՐԱԿԱՆ ԾՈՎՆ© որք իջեալ ի լեռնէն՝ լոգցաք ի ծովն£ Եւ կայր այս կոյս 

ջրոյն աւերակ տներ© եւ ասին թէ այն Պետրոսի էր£ Եւ այլ յառաջ՝ գիւղն Յովհաննու եւ Յակոբայ 

որդոց Զեբեթայ£ Եւ ի միւս կողմն լեառն Տիւրոսի եւ Սիդոնի, ուստի խոզարածքն փախեան եւ անկան 

ի ծովն© որ եւ ըմպեցաք զպատվական ջուրն, լուացեալ ձեռս եւ զերեսս© եւ անդ օթեցաք£ Եւ անտի 

հասաք ի ջրհորն, ուր զՅովսէփ ընկեցին եղբարքն© եւ անտի հանեալ վաճառեցաւ Եգիպտացոց© 

յորում վերայ քէմէր կար չորս սեան վերայ© կայր անդ մէլկիթ եւ քարէ պատ© ունէր ազնիւ արօտ 

մարդապօյ© բայց հորն ցամաք էր£ 

Եւ անտի մէկ օրն հասաք ԿԱՐՄՈՒՆՃՆ ՅԱԿՈԲԱՅ© եւ տեղին ուր գօտէմարտեցաւ ընդ Տեառն՝ 

մեծ եւ փառաւոր վանք մի էր, բայց այժմ աւեր£ Եւ անցեալ յայնկոյս՝ օթեցաք£ Եւ անցած գետն 

Յորդանան էր© որ եւ անդ առին իննական փարայ£ Եւ անտի շողով գնացաք© զի շողն մեծ էր գիշերն 

գնացաք© այլ եւ ահ ու դող կայր Արապնուն© թէպէտ մեք բազում էաք, սակայն երկնչէաք© զի նոքա 

նենգաւոր եւ բազմաբիծ ազգ են, որպէս վերոյ ասացաք© որ եւ ամէն օր հանդիպէաք բանակի նոցա© 

զոր յարօտաշրջեալ արածէին զուղտս, որպէս ի Տաճկաստան՝ Թուրքմանք£ Եւ օր մի հանդիպեցաք 

անթիւ ուղտուց՝ աւելի քան թէ հազար, այլ եւ յոլով Արապք© եւ զկնի՝ ուղտ մի մեծ մաֆայով, նստեալ 

ի վերայ արապ մի, գլուխն թագանման, եւ կինն ընդ նմա© եւ ասին թէ սա է թագաւոր© եւ շուրջ չբլախ 

Արպնին՝ ձիաւոր, միայն շապկովք, եւ բոկ ոտն իզէնկին© բայց ձիանն խիստ ազնիւ եւ պէտավի, նուրբ 

եւ ճընս, ոտվին՝ նազուք եւ երկայն, միջվին՝ բարակ, եւ խիստ վազան£ Եւ մէկ ձին հազար, երկու 

հազար ղուռուշ ծախվի ի տեղն© զի չկայ աշխարհս ձի նոցա ձիոց նման© զի որչափ սարբ եւ սիրվի լեռ 

լինի՝ ելանեն© եւ թէ իրեք օր ջուր չի տաս անջրդի տեղիս՝ լռեն© եւ այնպէս արագ եւ սրընթաց են, որ 

իբրեւ նետ վազեն եւ որպէս թռչուն թռչին© եւ թէ իրեք օր վազեն՝ չեն յոգնել£ Եւ ամէն փնդի ոչինչ 

արապ, որ փող մի չարժէ, նստի հազար ոսկու ձի՝ առանց թամք եւ լկամ մէկ դրամի, ուզունկուն՝ 

փայտ, շապկանց© ոչ զէն ունին, ոչ այլ ինչ, միայն մըզրախ© ապա նետաձիգ տեղաց նշանեն զմարդն, 

եւ այն եղէգ է ամուր որպէս հարազանի£ Եւ որպէս յիշվի Լէհու թֆաքն, Թաթրի նետն, Քրթու 

ճօպանն, այսպէս եւ Արպին ճիտան£ Եւ մեք տեսեալ զթագաւորն՝ մնացաք մինչեւ անցին© բայց մեզ 

վնաս չարին© զի նոքա չեն Ասը, այլ Թապի© միայն շրջին խորանօք որպէս Աբրահամ, Իսաք, Յակոբ 

եւ այլք£ 

Եւ մէկ խօնախ Շամայ տեսաք բլուր մի, ուր գնաց Հոգեւոր Տէրն եւ ամէնքս զկնի© անդ շարական 

երգեց, եւ աղօթեցաք© եւ ասին թէ անդ նահատակեցաւ Վահան Գողթնեցին£ Եւ իբրեւ մերձեցաք ի 

Շամ, տեսաք գետք յորդաբուխք, այգիս յոլով, մրգաստանս, բուրաստանս յոյժ յոյժ£ Կէս աւուր 

ճանապարհ սաֆի այգիք էին, գեղեցիկ եւ վայելուչ£ 

ԴԱՄԱՍԿՈՍ 

Եւ մտեալ ի Շամ որ է Դամասկոս, տեսաք շէն եւ բարելի, մրգաւէտ եւ պտղատու© եւ էր նա մեծ 

քան զըՍտամպօլ© կային մէջիթք մեծամեծք եւ բարձր մինարայք, մեծածախ բաղանիք եւ բազմայարկ 

խաներ, խավհանաք սաֆի մարմարիոնեայ եւ սալարակապ, որ այլ տեղ տէկմա չի լինի© եւ ջուրքն 

առատ ամէն փողոց որպէս ի Պուրսայ© աժնութիւն, լիութիւն եւ ամէն բարեաց առատութիւն£ Օր մի 

գնացաք ի Եաշիլ մէջիթն, որ էր մեծ եւ լայնանիստ եւ զարմանաշէն© եւ ասին թէ սա եկեղեցի էր եւ 

այժմ անօրէնք խլել են, մէջիթ շինել£ Եւ կայր յաջ կողմն աղբիւր մի մեծ, որ ասին թէ աստ մկրտեցաւ 

Պաւղոս առաքեալն Անանիայէ© եւ այն մէջիթն չթողուն քրիստոնեայ մտանել£ Անտի գնացաք ի 

պէզէստան, որ էր նման Էտրնու Ալի փաշին© բայց սորա շէնքն աւելի էր եւ զարմանալի եւ աննման, 
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վիմաշէն, կամարակապ© եւ տեսաք զանազան խումաշք, թաֆդայք, ալաճայք, ղութնիք, աթլասք, 

մուխատամ գօտիք, քֆդրիք, վալայք եւ այլ թօհվայք, որ միայն վաճառականք գիտեն զանունն եւ 

զգինն© զի եւ անտի ելանէ յոլով ապրշում£ Այլ եւ կային սէլվիք, խուրմայի ծառք, մեծաինչք խանութնի 

եւ շատ չարշունի£ Եւ ասին թէ երեսուն աղբեր մտէ ի քաղաքս եւ անյայտ լինի© զի ներքեւն ջուր է եւ 

ջաղջնիքն ջուրն շուր ածէ© եւ մարդ չի գիտէ թէ ինչ լինի ջուրն© որպէս գետն Տիգրիս հասեալ Կարնօ 

այլ ոչ երեւի՝ մտեալ յաւազն, այսպէս եւ սայ£ Դարձեալ մեծ (գետ) մի այլ երթայր ի մէջ քաղքին£ Եւ 

այնպէս քաղցր է քաղաքն այն, որ մարդ իւրմէն բնաւ չկամի հեռանալ ի վայելչութենէն£ Անդ տեսաք 

սպիտակ չամիչ եւ կանաչ, մեծամեծ որպէս խուրմայ© եւ հաց սպիտակ իբրեւ զձիւն© եւ պիտա եփեն 

երկայն եւ անուշ, եւ երբ կտրես՝ ձգտին որպէս ջիղք, եւ Արպնին յուսն դնեն եւ այնպէս տանին£ 

Նոյնպէս սպիտակ պաստեղք եւ ազնիւ սէրկեւիլ եւ այլ բազում բարի, գինի եւ այլն£ Եւ յիրաւի ասեն 

Տաճիկք© «Էվէլ Շամ, ախըր Շամ»£ Այլ եւ Տաճիկքն քաղքին այնորիկ յոյժ երկեղած եւ մարդասէր են 

աստուածավախ© զքրիստոնեայս սիրեն եւ բնաւ չասեն «կավուր» կամ «տինսիզ», այլ «էսակուլի» կամ 

«հաճի»£ Եւ թէ զոք աւան չոպանն նեղէ՝ ամէնքն վրան թափին եւ զատեն© չթողուն սուխրայ բանիլ 

կամ այլ ինչ անիրաւ£ Այլ տեղ այսպէս մարդիկ քաղցր եւ բարի չտեսի© քրիստոնէութեան լայեխ£ 

Կայր անդ հինգ¬վեց տուն հայի£ Եւ ասին թէ յառաջն հինգհարիւր տուն էր© եկեղեցի եւ 

քահանայք անկան յիրար© քահանայք եւ երեսփոխանք եւ ժողովուրդքն աղմուկ եւ խռովութիւն 

արարին, մինչ զի եկեղեցին մատնեցին անօրինաց եւ ինքեանք եւս մատնեալ բռնաւորաց՝ տուքանք 

տուեալ, պատիժ կրեալ© վասն որոյ ցիր ու ցան եղեալ կորեան վասն անօրէնութեան իւրեանց եւ եղեն 

որպէս երազ ըստ Դաւթայ£ Վա՜յ ինձ որ ամէն տեղ Հայք ի կռիւ եւ ի հակառակութիւն են© եւ յիրաւի 

կոչին Հայք, որ են անմիաբանք£ 

Եւ կայր ԽՌ հոռմի տուն© այլ եւ անդ նստէր Հոռմի արքեպիսկոպոս© եւ ասին թէ Հապաշք Շամայ 

եպիսկոպոսէն առնուն ձեռնադրութիւն£ Եւ կացաք անդ իրեք օր£ Բազում իրս եւ գործս եւ խումաշս 

եւ արվեստս, այլ եւ շէնքեր տեսաք© զորս ոչ կարեմ մի ըստ միոջէ գրել© եւ տվաք երկու երկու ղուռուշ£ 

Եկաք անտի ի գիւղ մի© եւ տեսաք բարձր լերան վ[ե]րայ վանք մի Ասորոց© եւ վանից բոլոր քարէ 

բարձր պարիսպ© մէջն ԽԶ մարմարէ սիւն կայր, Խ մայրպետ© եւ անդ տվաք իրեքական փարա£ Անտի 

եկաք գեղ մի այլ, որ հոռմի անուամբ ԱՊՐՈՒՏ կոչէին© կայր անդ երկու հրաշալի եկեղեցիք© մինն ի 

գիւղն եւ մին յառջեւ գեղին© զոր հանել էին գեղեցիկ սներն եւ ի խանն դրել© միայն խորան մնացեալ 

էր եւ վերին քէմէրն£ 

Եկաք անտի ՄԱՅԼՈՒՆ անուն© տեսաք երկու բարձր լեռ քարածերպս վիմաց© եւ մերձ եւ հուպ 

միմիանց, իբր թէ միացեալ, բայց չեն կից, այլ կայ ի մէջն նեղ եւ անձուկ ճանապարհ, որ ճորով 

ձիաւորն անցանի© եւ այն լեռան քարն նման է խմորի© եւ այնպէս բարձր են, որ թէ ի վեր հայիս գտակդ 

ընկնի£ Եւ անտի եկաք յայլ խասապայ ԽԱՐԱԼԱՐ անուն© եւ տվաք անդ տասն տասն փարայ£ Եւ 

անտի հասաք ի ՀԱՄՈՒՍ քաղաք, որ էր լրիստոնէից շէնք© ունի անառիկ բերթ ի վ[ե]րայ բարձր 

լերան, սիվրի՝ Հալպայ բերթին պէս© եւ բոլորն խանտակ սարբ, տաշած եւ վիմօք հաստատեալ, եւ 

պարիսպն ալ տաշած քարէ£ Անտի օր ու կէսն հասաք ՀԱՄԱՅ, որ եւ սա նման Համուսայ է շէնք եւ 

ամէն ճանապարհն զէյթունի ծառ էր եւ թզի© եւ տեսաք Համայ ծառ մի մեծ խուրմայի© բարձրութիւն 

երեսուն կանգուն Հալպի© եւ ինքն է տօլապ, որ զջուրն ի քաղաքն ձգէ© եւ էր բարձր լերան վ[ե]րայ© 

կային հին եկեղեցիք վիմաշէն եւ մեծամեծ մաղարայք, աւեր եւ ամայի© քանզի քրիստոնէ չկայր անդ 

եւ ոչ մի£ Եւ աստ եւս ելնէր ապրշում եւ ազգի ազգի թօհվայք գործած© եւ սիրմէ պուրունճուքնի, դէլլի 

մահրամանի, եաղլխնի եւ այլն, խուշախնի եւ ալաճայք որպէս ի Շամ£ Եւ ընդ արշալուսն մինչ գնայր 

առաջքն քարվանին՝ Արպնին զյետքն կտրեցին, զոմանս վիրաւորեցին, զայլս թալանեցին, ոմանց էշն 

տարան, զհէկպէն եւ զայլն© ճիչ եւ աղաղակ վերցաւ© ազդ եղեւ առաջնոցն, որ դարձան ձիաւորքն 

սրով, թրով© զի կային ենկիչարիք եւ սբահիք հետ մեզ© թֆանքով ի վերայ նոցա հասին© եւ նոքա 

փախան© բայց շատ վնաս եղեւ քարվնին£ 

Եւ անտի չուեցաք ի ԿԱՓԱՌՆԱՅՈՒՄ, որ է ՍԸՖԱԹ, որ ի հեռուստ կÿերեւէր բերթն եւ քաղաքն© 

զի էր ի վ[ե]րայ բարձր լերան որպէս Տէր մեր ասաց© Եւ դու Կափառնայում, որ բարձրացեալ ես, բայց 

իջցես մինչեւ ի դժոխս£ Եւ ասին թէ մէջն սաֆի Ճհուտ է, եւ երկիրն Մանօղլուն է£ Այլ Սայիտ որ է 
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Բեթսայիդայ, եւ Քորազին են ազգաւ Սամարացիք© Կէսւակէս գոլով՝ սիրեն զքրիստոնեայս, խոզի 

միս ուտեն, բայց թլփատին© եկեղեցի կամ մէջիթ չունին, ոչ քահանայ, ոչ ռապի, ոչ իմամ© Քրիստոս 

կու պաշտեն, ապա Աստուած չեն ասել© ապա մերձ են Հրէից եւ հին օրինաց£ Երկիրն այն խիստ 

քարուտ եւ ապառաժուտ է© շատ ապրշում հասըլ կլայ£ 

Յայնմ ամի պատերազմէր խօնթքարն հետ Մանօղլուն© եկեալ էին բազում զօրք© այլ եւ Մսրայ եւ 

Շամայ խուլն£ Իսկ Մանն զօրաժողով արարեալ գնաց ընդդէմ նոցա ի պատերազմ եւ յաղթեալ 

կոտորեաց զամենեսեան© զայլս փախստական արար£ Երկրորդ անգամ առաքեաց զօրս© որ եւ զնոսա 

սրախողող արարեալ եւ զկարասին յաւարի էառ© եւ զօրացեալ գնաց մինչեւ ի Շամ© բայց ի քաղաքն 

չկարաց մտանել© ապա շուրջ զնովաւ շէնլիք չի թող, այլ ամայի եւ խոպան դարձոյց եւ էած աւեր© եւ 

ասին թէ վասն այն սուղ է ապրշմեղէնն© զի ոչ թութի ծառ մնաց, ոչ պօճիկ© զամէնն քանդեց Մանօղլին£ 

Եւ երրորդումն ամին գնաց նա առ Փափն եւ մկրտեալ եղեւ քրիստոնեայ© եւ Փափն երետ հինգ 

ղատրղայ զօրօք յօգնութիւն© եւ նա եկեալ բազում կղզիս եւ քաղաքս տապալէր եւ կործանէր© այլ եւ 

զԱյա Փայաս, Տրապուլուս եւ զայլ ծովեզերայս եւ եալուս եւ սկէլէս տիրապետեաց© եւ դարձեալ գնաց 

ի Հռոմ եւ անդր վախճանեցաւ£ Իսկ յետ նորա որդին ա՛յլ արիագոյն երեւեցաւ եւ լաւ անուն 

ժառանկեաց£ 

Եկեսցուք ի բանն մեր© զի տվաք Համա մէկ մէկ ռուպ£ Եւ անտի եկաք խան մի, ուր հինգական 

փարայ առին£ Անտի հասաք ի խան ԹՈՒՄԱՅ© եւ անդ օթեցաք, զի մեծ խան էր, վիմաշէն եւ գեղեցիկ© 

եւ մեծ գետ մի առջեւովն կÿերթայր£ 

ՀԱԼԷՊ 

Եւ անտի անցաք մէկ օրն ի հռչակաւոր եւ մեծահամբաւ մայրաքաղաքն Հալապ© եւ Հոգեւոր Տէրն 

տարաւ զմեզ ընդ իւր ի Դարպասն© եւ իջաք Եպիսկոպոսարանն£ Եւ կայր չորս եկեղեցի հուպ 

միմիանց մերձ Դարպասին՝ մէկ բակ, մէկ մարունի, մէկ հոռմի, երկու հայի՝ Սուրբ Աստուածածին եւ 

Սուրբ Քառսունք© եւ յայսմ ամի նոր նորոգած էր եւ մեծցուցած՝ լայն եւ ընդարձակ, գմպէթաշէն եւ 

սայլակապ, յոյժ գեղեցիկ եւ վայելուչ© եւ շինօղն էր խոճայ Սանօս՝ եղբայր խոճայ Պէտիկին£ Զի էր 

Պէտիկն մեծ ոմն եւ երեւելի© զի որպէս փաշայ մի շրջէր, երեսուն, քառասուն եասախչով© ունէր 

ենկիչերիք, սբահիք© եւ ասին թէ քսան եւ չորս ղալամ ամալ ունի© կօմրուկն, մուխթասիպութիւնն, 

սուպաշութիւնն, խաներն, համամնին եւ այլն ամենայն նորա ձեռքն էր£ 

Եւ այս քաղաքս մեծ պէնտէր է եւ շահրիստան© եւ յինքն կայ Հնու¬Հնդուստանու մարդ, ամէն 

տեղաց վաճառական© եւ ինչ կումաշ կամիս, անդ գտանես£ Նստի անդ չորս պալիօս£ Եւ մեր սուրբ 

Աստուածածնայ ժամն երեք խորան ունին Ֆռանկք, որ ամէն շաբաթ եւ կիրակի գան պատարագ 

առնեն© եւ թէ մերոնք պատարագեն, նոքա սուրբ Քառասունք երթան£ Բայց Մարունիք մեծ սէր եւ 

հնազանդութիւն կÿառնեն մեր առաջնորդին© երբ ժամուն կÿելնեն, գան զաջն համբուրեն եւ 

արձակումն խնդրեն© եւ թէ ժամէն ելած չեն, անչափ պիտոր կենան, որ ժամն արձակի, խաչ առնուն, 

ապա երթան© իսկ Հոռոմք զայս ոչ առնեն£ Կան եւ Ասորիք յոլով եւ անուանիք© ունին քարէ եկեղեցիք 

այլ տեղ£ 

Եւ կայր մերձ եպիսկոպոսարանին քարէ խցեր Հայոց£ Եւ կաթողիկոսարանն ունէր ներքնատուն, 

միջնատուն եւ վերնատուն վիմաշէն£ Եւ պատրիարգն սուրբ Երուսաղէմայ եւ կաթողիկոս Սըսայ էր 

Յովանէս կաթողիկոս, որ միշտ ի Հալապ նստէր£ Կայր եւ վարդապետ մի Յօհանէս Ուռհայեցի եւ 

արքեպիսկոպոս մի տէր Խաչատուր© լաւ տէր վարպետ մի© որք էին հիւրասէրք, հեզ եւ քաղցրաբան£ 

Կայր այլ եպիսկոպոս երեք© հինգ հաբեղայ եւ հինգ էրէց© եւ երեքհարիւր տուն հայի կայր£ 

Իմաստունք, փարթամք, գեղեցկատեսիլ, նման Ջուղայեցոց եւ Ամթեցոց՝ անուանիք եւ մեծ 

վաճառականք, որ մարդ ամաչէր երեսվին հայիլ£ Կայր խոճայ Ղանտիլն եւ այլ համբայք նորա 

քառսուն հազար, յիսուն հազար բեռան տէր£ Այլ եւ տներն մեծագին, տաշած եւ կոփած, բարձր եւ 

մեծ, նման Յամթայ տներուն տասն, տասնուհինգ հազար ղուռուշի£ Ունին եւ մարդավարութիւն© եւ 

են մեծ վաճառականք© գնան Հնդուստան, Պաղտատ եւ Ասպահան£ Ունին եւ ազնիւ կերակուրք© եւ 

է ազգ մի ճաշ, զոր մըխլա կոչեն, նման պօրէկի, քառսուն, յիսուն ձու ածեն եւ զանազան բանջարօք, 

եւ աւելի քաբար դնեն, որ է® (դատարկ)© առանց մըսի ի տապակի եդեալ տան ի փուռն© զարմանալի 
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համ ունի£ Եւ զգեստ է նոցա սօֆ, խութնի, աթլաս© եւ վաթսուն, եօթանասուն, հարիւր չլայ չուխայ£ 

Բայց հայնակ, ոչ թուրքնակ չի գիտեն, միայն արապնակ զրուցեն© եւ գիր ընթեռնուն արպի լաւ, ոչ 

միայն աշխարհականք, այլ եւ քահանայք£ Եւ զամենայն գրեանս արապի լեզու թարգմանած, որպէս 

Լեհցիք եւ Ստամպոլցիք հայնակ չգիտեն£ Եւ է քաղաքն պարսպաւոր՝ աշտարակօք եւ ամրոցիւք© 

ունի տասն դուռն© եւ ամէն պուրճ թօբեր շարած© եւ ունի զատ ի բերթէ հիսար մի յոյժ ամրոց, անտաշ 

քարէ բարձր եւ սուր, նման Համուսայ բերթին© բայց սա ա՛յլ բարձր եւ մեծ, եւ բոլորն խանտակ, ի 

վերայ բարձրաւանդակ տեղ[ւ]ոջ© եւ անդր յոլով թօբեր հանած պատուհանիցն ի դուրս£ Եւ 

խանդակին մէջն մեծ եւ խոր, ու ջուր կայր© եւ ինչ ազգ ճանաւար ուզես, անդ տեսանես£ Եւ յայս կողմն 

ջրին Նասիմին է պառկել© որում վ[ե]րայ երկու ծառ բարակ եւ երկայն բուսել է£ 

Եւ ունի ՅԿԵ խան աւուր գլուխ՝ մի քան զմին լաւ, եւ անթիւ խանութ, կրպակք, պէզէսդան եւ 

այլն© եւ ինչ բան ուզես՝ անդ գտնուս, զի մեծ շահրիստան է£ Այլ եւ ֆռանկի խաներն, ուր պալիօսք 

նստին, լաւ չուխայ, աթլաս, քէմխայ եւ ֆռանկի խումաշ գտանես£ Նոյնպէս ազնիւ բաղանիք եւ ջուրն 

առողջ, լի եւ առատ£ Եւ կացաք անդ ամիս մի, զի մեծ սէր եցոյց մեզ Հոգեւոր Տէրն£ 

Իսկ յորժամ մեք ի Հալապ մտանէաք՝ կէս աւուր ճանապարհ դէմ մեզ երեկ Հայոց ազգն, արք եւ 

կանայք, ծերք եւ տղայք, երիտասարդք եւ կուսանք, այլ եւ Ասորիք, Խբդիք, Մարունիք, նաեւ 

Թուրքաց© զի ատաթ է յորժամ յԵրուսաղէմայ ըխտաւորք գան, պիտոր դէմ գնան£ Ապա զի Հոգեւոր 

Տէրն ընդ մեզ էր եւ քաղաքին առաջնորդն, վասն այն առաւել պատիւ արարին© եւ քաղաքն դղրդեցաւ£ 

Այլ եւ խոճայ Պէտիկն եկաւ երկու եղբարբք հեծեալ ի սպիտակ ձի արապի© ոսկիակազմ ականակուռ 

ընդելուզեալ ակամբ եւ մեծագին մարգարտօք սանձն, թամքն եւ այեարն© որ փայլզփայլի տայր ոսկին 

եւ ակունքն եւ չափրազն դիպակաց պղպջուն եւ մեծածախ© ունէր ընդ իւր բազում ճորտ եւ ծառայ, 

սիբահիք եւ ենկիչարիք որպէս փաշայ մի© եւ իբրեւ մերձեցաւ նա՝ իջաւ ի ձիոյն եւ անկաւ յոտս 

կաթողիկոսին, ողջունեաց զնա£ Եւ իբրեւ նստաւ եպիսկոպոսօք, վարդապետօք եւ քահանայիւք եւ 

բազմամբոխ ժողովրդօք, որք եկեալ երանի տային աչացն եւ զաջն համբուրէին© եւ անտի դարձեալ 

առ ուխտաւորս եւ առ ծանօթս, առ սիրելիս եւ բարեկամս, ունելով ընդ ինքեանս րախի, գինի, 

կերակուր եւ այլն© եւ ուրախացեալ ընդ գալուստ նոցա գրկախառն համբուրէին զմիմիանս եւ նստեալ 

ի ճաշ զուարճանային£ Եւ ոչ ոք մնաց, որ ծանօթ չունաց կամ սիրելի, ո՛չ ծանօթ, ոչ ազգական© ո՛չ ես 

զոք ծանեայ, եւ ո՛չ ոք զիս© եւ մնացի ես միայն ի բացեայ եւ մեկուսի, թափուր եւ ունայն© տրտմեցաւ 

անձն իմ մինչեւ ի մահ, խռովեցաւ ոգի իմ եւ արտասուս հարեալ հառաչեցի եւ ասեմ զողբս զայս© 

Յաշխարհս ես ի շուրջ եկի 

չի գտայ սրտով սիրելի© 

Զխելքուկս ի վ[ե]րայ բերի, 

իմ բազուկս էր իմ սիրելի£ 

Ղարիպ եմ ու խիստ լալի, 

այս օտար երկիրս որ եկի© 

Չունիմ հայր, չունիմ եղբայր, 

չունիմ ես ոչ մէկ սիրելի£ 

Մէկիկ բարեկամ պիտէր, 

որ ասի տա՛ր տէրս ալանի© 

Միթէ տեսնելով ըզնա 

սակաւ սիրտըս մըխիթարի£ 

Միթէ մայրս երբ որ ծնաւ զիս, 

անիծեց թէ խարիպ լինիս© 

Երթաս ի յօտար երկիր, 

հայր ու մայր ÿւ եղբայր չունենաս£ 

Որ տեղ քոյր ÿւ եղբայր տեսնաս, 
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դարձընես զերեսիկդ ու լաս© 

Ի խորոց սրտէ հառչես, 

ու հազար վա՜յ անձինտ ասես£ 

Եւ սայլն ալ սնարք առնես 

ի վերայ հողուն քնանաս© 

Գլուխըտ ի վեր կալնես, 

քան զԱստուած այլ ճար չունենաս£ 

Միթէ իմ Տէր ինձ խղճաս, 

ղարիպ տնանկիս գթաս© 

Փրկիչ ÿւ օգնական լինաս, 

փորձանացս որ գան ի վերաս£ 

Եւ յետ ճաշուն առեալ զՀոգեւոր տէրն եւ զՂուկաս եպիսկոպոսն եւ զայլսն՝ տանէին ի քաղաքն 

եւ երկու կողմանց բազմամբոխ ժողովուրդն որպէս պարիսպ էր՝ քրիստոնեայք եւ այլազգիք£ Եւ 

հարկանէին կանայք զշրթունս եւ ձայն իմն ածէին, ըստ սովորութեան Արապաց© նաեւ յեկեղեցիս 

հանդիսի աւուրս այսպէս առնէին կանայք£ Եւ այսպէս մեծաւ փառօք մուծին ի դարպասն£ Եւ ես 

տխուր դիմօք եւ լի սըգով երթայի մինակ ի հեռաստանէ, սրբէի զաչս եւ գոհանայի զԱստուծոյ£ Եւ 

այն օրն խոճայ Պէտիկն մեծ ընթրիս արար եւ ուրախութիւն մինչեւ յերիկունն£ 

Եւ կայր Հալապ բարձր պուրճ մի© այժմ մզկիթ է© եւ ասին թէ զանկակատուն է£ 

14. ՄԱՐԱՇ¬ԿԵՍԱՐԻԱ¬ԱՆԿԻՒՐԻԱ¬Կ© ՊՈԼԻՍ¬ԼՎՈՎ 

Ապա նախասացեալ Աբտալն գնեց հինգ ձի եւ հարիւր ղուռուշ խարճի երետ© եւ Պետրոս անուն 

մշակ մի եւ Ախիճան մշակ մի հետ եդիր© եւ մեք ողջունեալ զամենեսեան՝ չուեցաք զճանապարհն մեր 

դէպ ի Լէհ£ 

Եւ ինչ տեղ գիւղ կամ քաղաքս Հայոց գնայաք, դէմ մեզ գային մեծարանօք եւ պատուով, թէ 

Երուսաղէմայ մահդասիք կու գան£ 

Եկաք անտի ի ՄԱՐԱՇ քաղաք, ուր փաշա նստի© կայր անդ քսան տուն հայի£ Եւ անտի եկաք 

ՖՌՆՕԶ գեղն Հայոց, որ էր ի վ[ե]րայ բարձր լեռան վ[ե]րայ© անդ է գերեզման Ստեփանոսի 

Ուլնեցուն© որ եւ աղբեր քաղցրահամ բխէ սուրբ գերեզմանէն եւ լեռնէն վայր գայ պաղ եւ ցուրտ 

ջուրն£ Զոր անդ օթեցաք զգիշերն£ Ոմանք ելան ի լեառն եւ շրջեցան© իսկ ես չի կարցայ, զի յոգնած էի£ 

Եւ անտի ԶԷՅԹՈՒՆ գեղովն մինչ ի կէսօրն հասաք ի լեառ մի յոյժ բարձր, որ կոչի ԽԱՊԱԽ 

ԹԷԲԱՍԻ© եւ հազիւ մինչ իրիկուն ելաք ի գլուխն£ Եւ այս լերան միջով երթայր Ճիհան գետն£ Եւ 

Ֆռնօղ կայր սուրբ եկեղեցի եւ վանք մի© Զէյթուն՝ վեց եկեղեցի եւ վանք մի© եւ ասին թէ ԸՃ հայի տուն 

կայր© այժմ երեսուն տուն© զի ցիր ու ցան եւ հալածեալք են եղել ի Ճէլալոցն£ 

Եւ անտի մէկ օրն ՍԻՍ գնայ£ Բայց լեռնային եւ քարուտ է երկիրն, չոր եւ սէհիլ© սաֆի նարինճ, 

թուրինճ© եւ խոշոր լվեր ու մըժեղք£ Եւ Ճիհան գետն երթայր լեռանց միջով, յորում բազում ձկունք 

կային իբրեւ զաւազ£ 

ԿԵՍԱՐԻԱ 

Եւ անտի բազում գեղօրէիւք եւ լերամբք հասաք ի Կեսարիա մայրաքաղաքն, որ ունի երկու 

պարիսպ, ներսի եւ դրսի£ Կայր երկու եկեղեցի ներսն՝ Սուրբ Աստուածածին եւ Սուրբ Սարգիս, բայց 

գետնափոր եւ խաւարչտին տեղիս, որ մէրտիվանօք կÿիջնուն եւ ի փայտից£ Եւ հինգհարիւր տուն հայ 

եւ աւելի կայր ի նմա, փարթամ վաճառականք եւ խոճայք անվանի մեծատունք© բայց աղքատն աւելի 

էր© այլ զանահաթ չունին, ամէնն դերձակ եւ խաֆթանչիք են£ Ներսցիք հայնակ չի գիտեն, միայն 

տաճկնակ, ֆարսի© իսկ դրսեցիք հայնակ գիտեն£ Բայց Ղայսարու տաճիկն խիստ չար է եւ վատ© 

սաֆի էմիրք են, հաւատոց թշնամիք© եւ աւանն շատ է£ Տներն խամ քարբիչ է© դռվին փոքր, կկզելով 

մտնուն© վասն որոյ եւ քաղաքն աւեր եւ վէրան£ Ունի խաներ, պէզէստան, խանութնի, չարշու պազար 

եւ ոսկերչինոց© բայց սակաւ մարդ ի նմա կÿերեւին© մի որ ճէլալին աւիրել էր© եւ մի որ աւնի էմիրի 
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զուլումէ չեն ի գալ շէնլիք անել£ 

Գնացի մօտ Գրիգոր վարդապետն, առ որ կացեալ էի© զոր սիրեալ զիս՝ յոյժ ուրախացաւ եւ սիրով 

զիս ընկալաւ£ Տեսի եաբոյք հին եւ նոր ի ներս քաղաքին եւ ի դուրս© այլ եւ եկեղեցիք մեծամեծք եւ 

կամարակապք, վիմաշէն£ Այլ եւ այն եկեղեցին, ուր սուրբ Լուսաւորիչն մեր եւ Ներսէս հայրապետն 

ձեռնադրեցաւ Ղեւոնտիոս պատրիարգէ, որ է մեծ եւ փառաւոր© ամէն զամէնն մէջիթ արած է£ Այլ եւ 

բազում ուխտատեղիք կան ներս եւ ի դուրսն£ Եւ Բարսեղ Կեսարացուն սուրբ գերեզմանն քաղքէն 

դուրս է, յարեւելեան դիհ© յառաջն մեծ եկեղեցի էր, այժմ հանգել է© անդ թաղեն զմեռեալս Հայք© զի 

քարերն հանել են եւ բերդին շէնք են դրել£ Եւ ի հարաւակողմն պարիսպն դուրսն մեծ եկեղեցի 

Մեռկերիոսի զինաւորին© որ եւ գերեզմանն անդ է© եւ նա հանգած է© փոքր ղուպա մի մնացեալ է 

միայն© սուրբ գերեզմանին վ[ե]րայ խորան, զոր ամէն երկուշաբթի օր ուխտ կÿերթայ բոլոր քաղաքն 

խնկօք եւ մոմեղինօք© եւ մտեալ անդ եւ մեք աղօթեցաք երկրպագանելով եւ մեղաց թողութիւն 

խնդրեցաք մեզ եւ մեր ծնողաց եւ ամենայն երախտաւորաց£ Եւ այլ բազում ոսկերք եւ մասն կայ անդ 

սրբոց եւ եկեղեցիք յոլովք որպէս ի Ստամպօլ© բայց աւեր, միայն նշմարանքն կÿերեւան£ 

Եւ դէմ սուրբ Մեռկերի մղոն մի հեռի հարաւակողմ մեծահամբաւ, հռչակաւոր հին լեառն 

ԱՐՃԻԱՍ՝ նման Պուրսու Քէշիշտաղուն եւ այլ մեծ եւ բարձր© եւ քանի հազար տարու ձիւն կÿէրեւի 

վրան ամառն եւ ձմեռն, մինչ յորդնոտած լինէին, զոր անկանէին վայր£ Եւ ասին թէ բազում կան 

եկեղեցիք© եւ աւագ եկեղեցին մեծ վիմաշէն եւ գմպէթաշէն, մարմարիոնեայ սներով, եւ այն աւեր£ Եւ 

ասին թէ ամէն տարի ի սուրբ Աստուածածնին օրն քաղաքացիքն կÿելնեն ի նա խուրպնով© եւ մեք 

կամեցաք ելանել© եւ ասին թէ յոյժ բարձր է եւ դժուարագնաց, անտաշ քար է եւ ձիւնն վերեւն© ի քարն 

եւ ի ձիւնն ոտաց տեղ է կոփած, պիտոր հնարիւք եւ դէսնիֆով ելնեն© ապա թէ ընկնի՝ հազար կտոր 

լինի£ Եւ ասին թէ խիստ սաստիկ ձիւնամեծ է եւ ցուրտ եւ մեծ քամի£ 

Եւ յայն կոյս լերինն ստորոտն ՏԷՎԷԼՈՒ խասապան է, որ եւ անդ կայ բազում հայ, եկեղեցի եւ 

քահանայք£ Եւ հուպ Արճիշու երկորեակ լեառն, զոր ԱԼԻ ՏԱՂ կոչեն© բայց շատ փոքր է քան 

զԱրճիաշն© կայ եւ անդ եկեղեցի մի Աստուածածին անուն© անդ կան եւ զէնքն Մեռկեռիոսի՝ յորժամ 

հրամայեց Մեռկերիոս, թէ երթ եւ սպան զհայհոյիչն որդոյ իմոյ, որով եւ սպան զպիղծն Ուլիանոս© 

եթէ կամիս գիտ եւ կարդա Յայսմաւուրքն սուրբ Բարսղի£ Կայր անդ եւ սրբոհոյն քրոջն Բարսղի 

գերեզման£ 

Եւ շուրջ զքաղաքաւ բազում այգիք, որպէս Էտրնու յոլով եւ մրգաւէտ© եօթն ազգ խաղող տեսաք 

անդ£ Այլ եւ մարդիկն են հիւրընկալ եւ մարդասէր© ամէն օր այգի մի տանէին զմեզ© եւ մինչ իրիկունն 

մխիթարէին զմեզ կերակրովք եւ անուշ ըմպելօք© զի գինին առատ է եւ լի© եւ մարդիկն քաղցրազրոյց 

եւ անուշախօսք, մարդավարք, խորագէտք եւ բանաստեղծք եւ առակախօսք, կատակարարք եւ 

ուրախացուցիչք© ապա ներկողք են£ 

Այլ եւ Վարդապետն ունէր մեծ էգի որպէս քաղաք© եւ անդ բազում անգամ գնացեալ 

մխիթարեցաք£ Եւ ասին թէ նորա էգին տասներկու ազգ խաղող կայ£ 

ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ 

Եւ մերձակայ գեղօրաք ամէն Հայք էին չորս կողմ քաղքին£ Եւ օր մի հեծեալ ձիս եւ այլ ընկերք 

երթայաք Սուրբ Կարապետ© եւ մինչ անցանէաք զքաղաքն՝ քարկոծէին զմեզ քարամբք եւ փայտիւ 

անօրէնքն© զի ոչ թողուն այլ տավար հեծնալ՝ զատ իշոյն© հազիւ անկաք ի դուրս£ Այնմ ամի եկեալ էր 

չար ղատի մի, քրիստոնէից թշնամի հրաման եհան եկեղեցիքն մոմ չի վառել, հարսանիս տավուլ 

զուրնայ չի լինի© եւ ոչ ձիովք շրջել£ 

Եւ հասեալ ի վանք մի Սուրբ Դանիէլ անուն, յոյժ գեղեցիկ եւ պատվական, վիմաշէն եւ 

կամարակապ© կայր եպիսկոպոս մի եւ երկու մալազ£ Եւ անտի գնացաք չարեկ միլ մի՝ հասաք Սուրբ 

Կարապետ, որ էր ի վերայ բարձր լերան, գմպէթաշէն մեծ եւ փառաւոր, որ ամէն քաղաքն առջեւն 

կÿերեւէր£ Եւ վանաց առջեւն լայն եւ ընդարձակ դաշտն եւ մեծ օվան որպէս Խարբերթուն© եւ ամէնն 

շէնլիք եւ գեղօրայք են հայի© եւ եկեղեցիք  եւ վանորայք շէն£ 

Եւ Սուրբ Կարապետու վանաց ներքեւէ կÿելնէր պաղ ջուր եւ վազէր ի դաշտն գետանման£ Եւ յոյժ 

զարմանալի շէնք ունէր վանքն© զի վիմափոր էր եւ ներքեւն մինչեւ ի քաղաքն մաղարայք© օթեւանք 
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բազումք եւ տեղիք ճգնաւորաց որպէս Տօրոսու լեառն ի Կոնիայ կամ Մանքէրմանու բէչէրանին, այս 

է գետնափորքն£ Եւ ասին թէ աստ էր սուրբ մարմինն© եւ աստի զկէսն առեալ Ղեւոնդ ետ Լուսաւորչին 

մերոյ£ 

Եւ այլ յառաջ մեծ գիւղն ԵՒԳԱՌԱՅ, ուր իրեք եկեղեցի, իրեքհարիւր տուն հայ£ Եւ հինգ 

նետաձիգ հեռու գեղն ՆԻԶԻԱ, որ է ՆԻՒՍԻԱ, ուր է մարմին սրբոյն Գրիգորի Նիւսացոյ, եղբօր մեծին 

Բարսղի£ Եւ վանաց ներքուստ մեծ աղբիւր մի բխէ© եւ ելեալ մեծ գետ լինի, որ տասն ջաղացք շուր 

ածէ© եւ զամենայն դաշտն ոռոգէ© անդ կայր երանելոյն մարմինն թաղեալ ի դուռն Եկեղեցոյ© զոր 

երկրպագեալ աղօթեցաք եւ մեղաց թողութիւն խնդրեցաք£ Եւ կայր եպիսկոպոս մի Տէլի¬Մալազ 

անուն եւ հաբեղայ մի£ Եւ այլ բազում վանորայք տեսաք, զորաւոր եւ սքանչելագործ, վիմափոր եւ 

սալարակապ£ 

Եւ դարձեալ յարեւելք՝ տեսաք մեծ եւ հին եաբոյք վիմէ, գետնափոր ի Ղայսարի© եւ ասին թէ 

Պաթըլ¬ղազի կոչեն, ահարկու մաղարայք եւ վիհք ունէր© զոր ասին թէ առաջն աստ էր քաղաքն, զոր 

Կեսար թագաւորն շինեց£ Եւ կացաք անդ ամիս մի վասն տեսոյ սուրբ վանօրէից եւ այլ 

ուխտատեղաց£ 

Եւ ի Կեսարու ելեալ ԵԱԼՆԶԿՕԶՆ հասաք© եւ այնպէս բարձր էր որ երբ ի վայր հայէիր՝ 

Խզըլ¬Երմախն փոքր եւ բարակ կÿերեւէր© եւ էր սա Վանատիկու Րալթայի կարմնճին նման© եւ ի գլուխ 

կամուրջին ջերմուկ ազնիւ եւ քաղցրագլուխ, զի որչափ կամիս՝ ըմպէ, շահ ունի£ 

Եւ հինգ օրն հասաք յԱՆԿՈՒՐԻԱ£ Եւ ի ճանապարհին միւսանգամ անցաք ի ՉԷՇՆԻԿԻՐ 

զԽզըլ¬Երմախն© բայց հայու գեղ այլ չտեսաք, այլ սաֆի թուրքման, զոր ջոկ ջոկ հանդիպէին մեզ հօտ 

հօտ ոչխարօք որ արածէին, որպէս յԱրապիստան ուղտք© եւ օր չէր լինար, որ ԺՌ, ԻՌ ոչխար 

չտեսնէաք, մեծամեծ դիմակօք որ քարշ տանէին զկնի իւրեանց£ Եւ Թուրքմնին եւս շրջէին կանամբք 

եւ զաւակօք եայլանին© բայց կանայք նոցա յոյժ գեղեցիկ եւ փափուկք են, կարմիրերես£ 

ԱՆԿՈՒՐԻԱ 

Եւ եկաք յԱնկուրիա, որ է պէնտէր քաղաք երեքպարսպեան՝ դրսի, միջի եւ վերջի© ուր եւ բերթ 

կայ վերն եւ եկեղեցի հոռմի՝ Աստուածածին© իսկ միջի եւ ներքինն կան Հայք եւ ութ եկեղեցի քարէ եւ 

երկուհարիւր տուն հայի£ Բայց ամէնքն քաղաքացիք սօֆչիք են© եւ լաւ սօֆն անտի ելանէ եւ սփռեալ 

տարածի ընդ ամենայն աշխարհս© եւ միշտ վաճառականք նստին անդ ամէն յերկրէ եւ ժողվեն սօֆ, 

չամլիթ, եաղմուրլուխ եւ այլն© եւ զի ամենայն աշխարհէ գնայ դրամն£ Եւ ամէն եկեղեցի ունէր երկու 

իրեք քահանայ տեղացի եւ դրսեցի, լուսրար, ժամրար© զի Հայաստան քահանայք ժամ չեն առներ, այլ 

հաբեղայք£ Որ եւ զսա Ճէլալիքն աւիրած էին եւ թալնած© այժմ նոր նորոգէին© եւ էր քաղաքս ի վ[ե]րայ 

սքալա վիմի£ Ապա սորա լէվէնտքն եւս չար էին£ 

Եւ ի քաղքէն ի դուրս կայր վանք մի գեղեցիկ, մեծ եւ փառաւոր, չարեկ միլ հեռու, վիմաշէն եւ 

կամարակապ, գմպէթաձեւ© եւ ասին թէ Պաւղոս առաքելոյն շէնքն է© նա շինել ետ եւ ինքն օրհնեց£ 

Առաջնորդ վանաց Աւագ պարոնտէրն էր© ունէր իրեք հաբեղայ£ Եւ վանից առջեւովն բարակ ջուր մի 

երթայր, լի ձկամբք£ Եւ կացի անդ ամիս մի, զի Լէհցիք շատ կային, որովք մխիթարեցաք£ Այլ եւ սորա 

բոլորն իրեք գեղ կայր հայի՝ Սդանօս, Պէնտօս, Էրքափսույի£ Նաեւ ամէն գեղօրայքն սօֆ կու բանին© 

ապա Ալաճուխին լաւ է քան զամէնն© բայց Անկուրու բանին նման չկայ£ Եւ այս քաղաքս լաւ չոր միս 

լինի© գինի ազնիւ, թանձր եւ ախորժ, որ այլ տեղ չի լինիր£ 

Անտի գնացաք ԿՕՆԻԱ£ Անտի ԱԽՇԱՐ, ԵՆԿԻՇԱՐ, որ եւ անդ կան Հայք սակաւ© անդ տեսաք 

զկօռն Նասրատինու, վրան քէմէր շինած© եւ բազում ծիծաղեցաք£ Կայր եւ Ենկիշարն վիմաշէն 

եկեղեցի մի© որ եւ զնա Պաւղոսի շինւածք ասեն եւ օծել£ Անտի եկաք ՍԻՎՐԻՀԻՍԱՐ եւ 

ԽԱՐԱՀԻՍԱՐ, ուստի աֆիօն կÿելնէ© որ զարմանալի բերթ ունի եւ անառիկ ամրոց, բարձր եւ սարբ 

որպէս Օսմանճուխին© վաթսուն տուն հայ կայ© քարէ եկեղեցի մի© եւ չարեկ միլ դուրսն վանք մի գեղն 

հայի£ Բայց եւ նոքա հայնակ չի գիտեն, այլ թրքի լեզուով խօսին© սոքա ամենեքեան Անկուրու թէմն 

են© այլ եւ Կօնիայ եւ այլքն քաղաքն բերթացիք (հայնակ) չի գիտեն© դրսեցիք գիտեն£ 

Եւ այն ամէն աշխարհն սպիտակ այծք են, սուրու սուրու շրջին© եւ մազն փայլուն եւ ազնիւ իբր 

զապրշում եւ սիրմայ© բնաւ սեւ չկայ© եւ ասին թէ յառաջն խիստ շատ էր եւ անթիւ© Ճէլալիքն զորս 
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սպանին, զորս փախուցին, զայլն հետ տարան£ Եւ կայր քաղաքս մեծ եաբու մի հին, վիմաշէն եւ 

մարմէրէ, պատերն բարձր© եւ ասին թէ եկեղեցի է© այժմ հիմն ի վեր էր շրջել© ֆրանկի գիր կայր գրած© 

չկարացաք հանել£ 

Եւ անտի օր ու կէսն հասաք ի ՊԷԿՊԱԶԱՐՆ, որ էր պտղատու եւ մրգաշատ, բայց սեխն եւ 

ձմերուկն խիստ համեղ որպէս Ամթայն© որ եւ անտի տանէին խօնտիքէրին£ Եւ կայր անդ վեց տուն 

հայի£ 

Եւ անտի իջաք ի ՍԱՐՈՒԼԱՐն, որ երկու աւուր ճանապարհ սաֆի պաղ ու պախչայ է եւ եմիշի 

ծառեր© միջովն աղբեր երթայ մեծ© մինն գեղօրայք են© միւս կողմն եմիշնայ, մեծ մեծ սէրկէվիլ, խնծոր, 

յիկիտէ յոլով, խաղող, սեխ, ձմերուկ, զոր անցաւորք ճանապարհորդաց անահ ուտեն եւ ըմպեն, զի 

վասն խէրու տնկած է յանցս ճանապարհին£ 

Եւ անտի եկաք տէվրէնթ մի խիստ հարամոց եւ մացառուտ եւ լեռնային© եւ ասին թէ յառաջն Ճ© 

ԲՃ հոգի չկարէր անցանել, զէրէ պէլ էր© իսկ այժմ Նասր փաշան նոր խաներ շինել է, քարվանսարանի 

եւ բոլորն գեղեր, մէջիթնի© այլ եւ հայ ալ կայր՝ վաթսուն, եօթանասուն տուն, եւ քահանայ եւ եկեղեցի£ 

Եւ էր ճանապարհն ձորամէջ ու դժուարագնաց© եւ այլ տեղ աւազուտ© այլ եւ յաւազէ մեծ մեծ լեռներ 

տեսաք որպէս Մըսրն£ 

Անտի օր ու կէսն եկաք պէլ մի այլ, որ առաւել հարամկնոց էր© եւ անդ եւս զարմանալի շէնքեր 

շինել ետուր, խան եւ քարվանսարայ, մէջիթ եւ գեղօրայք՝ նման առաջնոյն, նոյն Նասըր փաշան© 

շէնլիք էր արել£ Եւ անդ կայր հայ£ 

Անտի երկու ու կէսն եկաք ԻԶՄԻՏ սկէլէն© օր մի կացեալ, մտաք ի նաւ եւ անցաք ՍՏՄՊՕԼ© եւ 

կացաք երկու ամիս մինչ Լէհու քարվան եկաւ© եւ անդ նոսա խառնեալ մեծ արապա մի նստաք, իրեք 

ձիով, չուեցաք ի Լէհ£ Եւ կատարեցաւ երկոտասան ամ պանդխտութեան իմոյ£ 

ՎԵՐԱԴԱՐՁ Ի ԼՎՈՎ 

Եւ եկեալ ի Պուղտան՝ տեսի աւեր եւ ամայի զերկիրն£ Նոյնպէս մտեալ ի Լէհ՝ տեսի աւերակ եւ 

վէրանէ եղեալ ի Թաթարաց© բազում քաղաք, գեղ եւ ագարակ եւ աւանս եւ ամրոցս անմարդաբնակ 

եւ ոչ որպէս էրէկ եւ յեռանդն© զի պեղծ Թաթարքն երկու իրեք հետ տարին գային մտանէին եւ ելնէին 

անահ եւ անվախ© այրէր եւ սպանէր, յափշտակէր© զայլս գերի առեալ տանէր յաշխարհն իւր£ 

 

15. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԼՎՈՎ ՔԱՂԱՔԻ 

ԺԱՄԱՆՈՒՄՆ 

Եւ եկեալ ի տիրախնամ եւ աստուածապահ մայրաքաղաքն Լէվ կոչեցեալ, որ է իրեք 

արքեպիսկոպոսաց աթոռ՝ Լէհաց, Ըռզաց եւ Հայոց£ 

Եւ եկին ընդ առաջ մեր քահանայք եւ ժողովուրդք եւ մեծարանօք տարան իջուցին ի վանքն 

Սուրբ Հաճկատար© եւ մեծ հարկիս արարին Ղուկաս պարոնտէրին որպէս Երուսաղէմայ նուիրակին£ 

Եւ նստաւ անդ երկու շաբաթ© ապա տարին ի քաղաքն եւ հանգուցին ի դարպասն զարդարած, որ էր 

եպիսկոպոսարան£ Զի այսպէս սահմանք էր Լով© երբ նուիրակ գայ Երուսաղէմայ կամ Էջմիածնայ, 

նախ իջնու վանքն© յետ իրեք աւուր նստին ԺԲ աղայ երեսփոխանօք եւ քահանայիւք եւ ղրկեն 

քահանայ մի երկու աղայով առ նայ, եւ հարցանեն թէ վասն է՞ր եկել է© ժողովքի՞ թէ ուրիշ բանի£ Եւ 

նա ասէ զպատճառն£ Եւ թէ ունի վկայական թուղթ՝ տանին փառօք ի քաղաքն եւ թէ չունի՝ Վանիցն 

ճանփու դնեն£ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆՔ 

Եւ կայ քաղաքն մեծ եւ փառաւոր վիմաշէն կամարակապ Եկեղեցի մի՝ սագաձեւ խաչանման եւ 

պարսպաւոր© քարէ Վերնատուն եւ կարգաւորաց տեղիք© այլ եւ Դպրատուն մի մեծ ամրան եւ 

ձմեռան քարէ© այլ եւ Գրատուն£ Եւ մերձ եկեղեցուն քարէ վախըֆ տներ եւ Հոգէտուն մի արանց եւ 

կանանց£ Եւ քաղքէն դուրսն ալ դէմ վանաց մեծ Սբիտալ եւ պատվական£ 

Եւ կայր Դպրոցն ակելի քան ութսուն տղայ© որք ուսանէին զանազան ուսմունս՝ զԵրաժշտական, 

Քերական, Առոգանութիւն, Թարգմանութիւն եւ զԱրվեստս համարողական£ Եւ մեծ Դարպաս մի 
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հոգեւոր դատաստանի© ուր ամէն հինգշաբթի նստին ԺԲ աղայ հետ եպիսկոպոսին եւ աւագիրիցուն© 

քննեն իմանան հասն, չհասն© այլ եւ դատ եւ իրաւունք առնեն եւ դատաստան հաս ու չհաս© զի ունին 

էմրեր կաթողիկոսաց եւ Լէհու թագաւորաց£ 

Եւ ի դուրսն կայ իրեք վանք քարէ© մինն Հաճկատար եւ մինն Սուրբ Յակոբ© ունի եւ քարէ 

դարպաս եպիսկոպոսաց հուպ միմիանց© եւ Սուրբ Խաչ վանքն մեկուսի, շէն եւ հաստատ© որ ունին 

հոգէտուն, տնտեստուն, ախոռնի© երկու իրեք պախչայ© եւ օթեւանք կրօնաւորաց, հաբեղայից եւ 

քահանայից եւ այլ միաբանաց© եւ հաւատաւորք եւս կային երկու իրեք ծեր եւ անցեալ զաւուրբք£ Եւ 

ունէր մեծ վանքն պաղ եւ ցուրտ ջուր, յորդ եւ առատ£ 

Եւ քաղքին տներն ամէն քարաշէն, մեծածախ եւ վիմաշէն, կոփածու, լայն եւ բարձր իրեք, չորս 

դաբաղայ£ Եւ գետնափոր մաղարանի, բիվնիցանի քարէ, որ ամառն ըմպելին ցուրտ եւ պաղ լինի£ 

Ամէն տուն ԲՌ, ԳՌ, ԴՌ ղուռուշի£ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՔ 

Եւ կայր քաղաքն եօթանասուն տուն հայի© ամէն տուն երկու իրեք տանուտէր© եւ ի դուրսն 

վաթսուն տուն օթաեախացիք, սակաւ տեղացիք£ Իսկ քաղաքացիքն պերճ եւ փառաւոր, փարթամք 

եւ փառաւորք որպէս զիշխանս, պարթեւք եւ ազնաւուրք© զգեստ ունին մեծագին, քամխա, սօֆ, 

սկառլաթ, չուխայ եւ սամուր գտակ խատիֆայ£ Ոմանք ունէին գիւղք© այլք ագարակ եւ աւանս© բայց 

այժմ չունին, զի անցեալ են տեարքն եւ գեղքն այլոց մնացեալ© բայց անուանք Հայոց դեռ կան ի վերայ 

գիւղիցն£ 

Այլ եւ որիշ եւ զատ դատաստան ունին եւ սուր, որ զհայ գողս եւ զաւազակս կազեն եւ գլխատեն© 

եւ ոչ ոք կարէ դատել զՀայք, միայն Հայոց դատաւորքն£ Ապա որք տանուտէրքն են՝ սեւ հագնին£ 

Եւ չկայ մէջ նոցա արվեստաւորք, այլ ամէնքն վաճառականք են, մեծ եւ անուանիք© ունին եւ 

վէքիլնի Ստամպօլ, Անկուրի, Սպահան, Մօսքով, Կտանսքա, Պօրթուկալ եւ այլն£ Կան ի մէջ նոցա 

խօճայք, որ ունին ԾՌ, ԿՌ, ՁՌ եւ ՃՌ ղուռուշ կամ աւելի£ Ունին մուլքեր, պաղ ու պաղչանի, 

պտղատու ծառեր, պարտէզք, բուրաստանք, ծաղկաստան եւ վարդենիք© այլ եւ բարձր սարայք, 

դարպասնի եւ աղբերք յորդաբուխք© եւ լիճք ի մէջն՝ մեծ եւ լայն, լի ձկամբ© զոր ոմանք եւ աշտարակք 

եւ սարայնի ունին ի վերայ ջրոյն զարմանաշէն£ 

ԵԿԵՂԵՑԻՔ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆՔ 

Կային եւ քահանայք տեղացիք՝ իմաստուն եւ գիտուն© այլ եւ եպիսկոպոսք եւ վարդապետք, որ 

այժմ անցեալ են, եւ մեք թափուր մնացեալ եւ նկուն£ 

Եկեղեցիքն յոյժ փարթամ, մեծագին եւ զանազան զգեստիւք, սկօք, խաչիւք, բուրվառօք, 

խաչալամօք եւ այլ անթիւ ոսկի եւ արծթէ անօթօք© զի ամէն հանդիսի օր որիշ զգեստ հանեն եւ որիշ 

խաչեր© սըկիք, բուրվառնի, խաչվառնի, վարագուրնի£ Եւ ունի քաղքին ժամն աւելի քան ԲՃ շուրջառ, 

ծածկոցնի եւ այլն, զատ ի վանորիցն© այլ եւ քշոցք, ծնծղայք, խնկատուփք£ 

Եւ կայր հինգ էրէց, եօթն դպիր© վարդապետ մի Ղազար© եւ եպիսկոպոս մի Ստեփանոս£ 

Զանկակատուն մեծ եւ բարձր նման Այասօֆու եւ Երուսաղէմայ© եւ մեծամեծ զանկակք, որ ի 

հնչելն ի քաղցրանուագ ձայնէն զմայլէին մարդիկ£ 

Եւ աստ լինէր հաստատ ժամակարգութիւն եւ անխափան սաղմոսերգութիւն եւ պատարագ, զոր 

միայն Երուսաղէմ տեսի եւ յԱմիթ£ Եւ ի հանդիսի աւուրս առաջնորդն առնէ ժամ եւ պատարագ 

բազմածախ եմիփորոնաւ եւ անգին թագիւ, որ ակամբ շարեալ եւ մեծամեծ մարգարտով£ Զի անգամ 

մի հասկցեցուցել էին թագաւորն Լէհու իրիցնին, թէ Հայք թագ մի ունին որ քո խազնան չկայ, ԺԲՌ 

ղուռուշ կÿաժէ£ Զայն զատկին օրն կու հագնի£ Նոյնպէս եւ շուրջառն եւ եմիփորոնն իւր սարօքն© մինչ 

գրակալքի շապիկն եւ դպրաց շապկնին ամէնն ֆռանկի բան՝ ալթէնպաս կոչի, սպիտակ, սաֆի թէլ 

արծաթի, որ մին հալապին կանկունն երեսուն ղուռուշ է£ 

Զի ամէն տօնի ուրիշ գոյն եւ որիշ զգեստ եւ թագ եւ անօթք եւ արծաթապատ մագաղաթ 

աւետարանք են© այսպէս Զատկին սպիտակ է եւ Ծննդեան© Հոգէգալստին՝ կանաչ© Վարդավառին՝ 

կարմիր© Աստուածածնին՝ մօռ© Խաչին՝ սպիտակ եւ դեղին սէրսէրնի© իսկ այլ տօնսն սաֆի զէրպապ 
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աթլաս, քամխայ խութնի© Աւագ հինգշաբթին եւ բոլոր շաբաթն՝ եւս խատիֆայ եւ աթլասէ շուրջառ 

եւ այլն© զոր ոչ կարեմ գրել մի ըստ միոջէ© եւ այս բաւ է իմաստնոցն£ 

ԲԱՐՔ, ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՔ ՀԱՅՈՑ 

Զորս ի բազմաց սակաւ մի կամիմ պատմել£ Զի են յոյժ ողորմածք, գթածք եւ աղքատասէրք, 

գորովագութք, ժամասէրք, աղօթարարք£ Եւս առաւել կանայք նոցա վարձարարք© զոր բազում գործս 

եւ վարձս ունին© զոր փոքր ի շատէ ասացից լսողաց£ Նախ զի քահանայից վախըֆ տներ տան կենալ 

եւ օլօֆայ£ Երկրորդ՝ դպրապետ պահեն միշտ վասն քարոզի© եւ նա ունի կէլիր£ Երրորդ՝ դպրապետք 

պահեն եւ ամէն ամի վճարք առնեն© նոյնպէս թային կայ շբիթալնուն եւ վանօրէիցն£ Չորրորդ՝ զի թէ 

ոք մեռանի եւ նախ ամէն ժամի, ապա վանօրէից, ապա շբիթալնուն, ապա դպրատան, ապա 

քահանայից մասն եւ բաժին հանէ ըստ կարեաց© որն տասնական ղուռուշ, որն քսանական, որն 

երեսնական եւ այլն£ Հինգ՝ սահմանք է զի որչափ որբ տղայ կամ աղջիկ լինի, տարին երկու կամ իրեք 

պիտի կարգեն© եւ մայեա ճիհէզ աղանին տան յիսուն ղուռուշ՝ աւելի կամ պակաս£ Վեցերորդ՝ որբ 

տղաք դրսէն կամ այլ քաղաքաց կամ այլ գաւառաց՝ Պուղտանու, Հայաստանու առնուն կարդացնեն 

լաւ, սարկաւագ օրհնել տան© ապա քահանայ եւ հարսնիքն օրհնելու խարճն մէկ մարդ պիտի առնէ 

որդոց որդի© եւ թէ մեռանին նոքա՝ պիտի թաղել տան եւ զհոգ[ւ]ոյ հացն£ Եւթներորդ՝ որչափ աղքատք 

մեռանին ի դուրս կամ օտարական, ոմն վասն հոգ[ւ]ոյն պատանք, թէ թապութ եւ թէ ամէն խարճն 

եւ թաղում առնել տայ£ Ութերորդ՝ որչափ այլ քաղաքս վախիր քահանայ լինի կամ աղքատ եկեղեցի, 

Լովայ ղրկեն զգեստ, թէ գիրք եւ թէ այլ բան© նաեւ քահանային ամ յամէ հախ տան, որ անխափան 

ժամակարգութիւնն կատարի£ Իններորդ՝ են փարթամ խոճայք, որ ի մեռանելն՝ վասն թաղման միայն 

կտակ առնեն ԴՃ, ԵՃ ղուռուշ, որ է դայլար մատաղի, հոգ[ւ]ոյ հանգստի, քառասնից եւ այլն£ 

Տասներորդ՝ սահմանք է, որ սուրբ Երուսաղէմայ կամ Էջմիածնայ նուիրակն երբ գայ, մեծ տուրք եւ 

ողորմութիւն կու տան© նախ ոսկի եւ արծաթէ խաչ, սըկի, բուրվառ© ապա շուրջառ եւ այլ զգեստ եւ 

ԴՃ, ԵՃ ղուռուշ© այլ եւ եկօղաց որիշ ողորմութեան դրամ եւ որիշ չուխայ, փիլոն եւ այլն£ 

Եւ ամէն կիրակի, երկուշաբթի, երեքշաբթի եւ շաբաթ օր անխափան պատարագ մատչի 

քաղաքն© բայց ի վանօրայս ամէն օր© եւ պատարագի ղուռուշ մի տան կամ մէկ ոսկի£ 

Այլ եւ ունին սովորութիւն ամէն կիրակի առանց աղքատաց հաց չուտել£ Տանին զկարգաւորս ի 

տուն, մեծարեն© ոմանք ի տուն առաքեն կերակուր© օտարաց բնակութիւն տան© զմերկս 

զգեցուցանեն© հիւանդաց պէտ առնեն© Եւ զի ձմեռն աստ մեծ եւ խիստ լինի, բաժանեն աղքատաց 

մորթէ գտակ, մուշտակ, չուխայ, բաբուճ եւ այլն© եւ գնեն յոլով փայտ, զի փուռ վառեն եւ տաքանան£ 

Եւ սովորութիւն է որ ամէն տարի կու գան ամէն աշխարհ Ժ, Ի եւ Լ աղքատ© զի Աղցացն ամէն օր մեծ 

տուրք եւ ողորմութիւն տան© արք եւ կանայք, ծերք եւ տղայք, երիտասարդք եւ կուսանք ամէն օր 

ժամ գան եւ բաժանեն տուրք քահանայից, կարգաւորաց եւ աղքատաց£ 

Զի սահմանք է նախնեաց մեծի եւ փոքու մինչեւ կաթնասուն տղայոց Զատկին հաղորդիլ£ 

Թէպէտ ամենայն հանդիսի աւուրս հաղորդին, այլ Զատկին առ հասարակ պարտին© եւ թէ ոք մնայ 

անհաղորդ՝ մեծ ամօթ է£ 

Եւ յԱւագ հինգշաբթին ոմանք Ժ, Ի շապիկ բաշխեն աղքատաց© այլք՝ բաբուչք կամ չախչիրք© եւ 

որք մեծատունք են Ժ, Ի, Լ չուխայ բաշխեն© այլքն՝ գտակ կամ այլ ինչ£ Եւ այսպէս ուրախացուցանեն 

զկարգաւորս եւ զաղքատսն՝ ուտելով, ըմպելով, զգեստովք եւ այլովք մխիթարութեամբ£ Եւ յետ 

Զատկին յորժամ կամին գնալ (աղքատք), տան ըստ մարդուն խարճլխ եւ սիրով ուղարկեն£ 

Դարձեալ կու գան ամէն տարի ժողովարարք՝ վարդապետք, եպիսկոպոսք, քահանայք, 

հաբեղայք, այլ եւ աշխարհական պարտատէրք, գերետէրք եւ այլք թէ վանք կու շինեմք, այլք թէ 

եկեղեցի£ Զամէնն մահրում թողուլ չեն© տան Ժ, Ի, Լ, Խ, Ծ ղուռուշ© այլ եւ հագցնեն ոտաց մինչ ի 

գլուխ եւ սիրով առաքեն£ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՔԱՂԱՔԻՆ 

Եւ քաղաքս այս է մարդաշատ, յոյժ բարելի եւ մրգաւէտ£ Եւ ասին թէ Ի յՌզաց աշխարհս այլ 

քաղաք չկայ սորա նման© եւ է թախտ£ Քաղքցիքն պերճ եւ փարթամ© պէզպէստանն եւ խանութնին 

բարեօք լի© եւ ամենայն ինչ առատ© եւ զինչ ուզես՝ Լով գտանես£ Ունի բազում եւ ազգ եւ ազգ 
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փէշաքարնի եւ արուեստաւորք, ոսկերիչք, զարնիշանչիք, զալէմքէրնի, քարագործք, քարակոփք եւ ի 

վերայ մարմարի քանդողք եւ այլք£ Վասն որոյ ամենայն աշխարհաց, գաւառաց գան անտ, զորս 

գտանեն հազիր եւ զորս բանել տան£ 

Նոյնպէս հեծելազօրք եւ զինւորք, իշխանք, պարոնայք գան եւ անդ գնեն զէն, զրէհ, սաղաւարտ, 

ճէպա, մզրախ, գեղարդ, թուֆաք, թօբ, նետ, աղեղ, ասպար, թուր, նաճախ, պալթայ, խալխա եւ այլն© 

որ ինչ պէտք է պատերազմողաց, աստի տանին£ Թէեւ ՃՌ զինւոր գայ՝ գտանէ զոր ինչ եւ կամի, զի 

մեծ շահրիստան է£ Ունի եւ խաֆդանճիք, եօրղանճիք, սախդիանչիք, պօյաճիք, խաւչիք, չէմպէրչիք 

եւ ազգ եւ ազգ ջուլահակք, չատրճիք եւ այլն© պասմաճիք, ոսկի հալողք, ոսկի ծեծողք նախաշաց£ Այլ 

եւ պատկերագործք, նկարագիրք, պատկերահանք, պասմագիրք հանողք Լէհաց, Ըռզաց եւ Հայոց£ 

Ունի իրեք տակ պարիսպ սըխ պրջերով© եւ ամէն պուրճն թօբեր£ Եւ կայ բարձր վիմաշէն 

Սահաթի տուն, որ կոչի Ռաթուշ, որ ունի մեծ սահաթ վերեւն© եւ ամէն սահաթի՝ փող հարկանեն© ուր 

եւ դատարան է Լէհաց եւ Հայոցն£ Կան եկեղեցիք եւ քլաշթօրնի, որ են վանք, արանց եւ կանանց՝ 

մեծամեծ եւ վիմաշէն, առանց գմբէթի£ 

ԼԵԶՈՒ ՀԱՅՈՑ, ԱՆԵՑԻՔ 

Եւ Լովայ Հայքն հայնակ չի գիտեն, այլ լէհնակ եւ խբչակնակ զրուցեն, որ է թաթրի լեզու£ Եւ ասին 

թէ յԱնիու եկած են տեղացս Հայք© եւ զի ըստ պատմագրաց երկու բաժին եղեալ՝ մինն եկեալ ի Քաֆայ 

եւ Ախքէրման, որ դեռ կան ի Սուլումանաստր եւ հայնակ զրուցեն© եւ Անկուրիայ եւ անտի ի Լէհ£ Եւ 

այս չէ նախատինք, եթէ են Անիցիք© զի զքաղաքն եւ զմնացեալս անիծեց եւ զելեալսն օրհնեաց, որպէս 

ի հինն զՍոդոմ եւ զԳոմոր անիծեց եւ զՂովտ իւրովքն փրկեց© նոյնպէս զԱնի չար բնակչօք կործանեց 

եւ զբարիսն եհան ի նմանէ© որպէս զՆոյ ապրեցոյց եւ զաշխարհս ամենայն կորոյս© եւ այս բաւ է 

իմաստնոց£ 

ԲՆԱԿԻՉՔ ՔԱՂԱՔԻՆ 

Եւ Լէհքն են լաւ քրիստոնեայք© բայց Օռուսն շատ է քան զԼէհ, տասնապատիկ, որ են հոռմի 

դաւանութեամբ եւ Ստամպօլայ պատրիարգին թապի© եւ Լէհք՝ Փափին£ Բայց հերձուածողքն 

բազում են եւ ազգ եւ ազգ, զոր Լութէր կոչեն© կան եւ Արիանոսք եւ այլ չարաչար հայհոյիչք, որք են 

ԺԴ, ԺԵ ազգ, մի քան զմի չար© զոր ոչ թէ զօրէնս նոցա կամ զհաւատս յիշելոյ է, այլ եւ ոչ զանուանս© 

զի քան զՀրեայս եւ զՏաճիկս վատթարագոյնք են© եւ այս աշխարհս բնաւ հոռոմ չկայ© միայն Լով 

երկու իրեք տուն հոռոմ£ 

ՀԱՅՔ Ի ՔԱՂԱՔՍ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ 

Կան եւ այլ քաղաքնին սակաւ հայեր, որպէս Կամէնից, Եազլովցա, Զամոսցա, Լուցքա, 

Մանքէրման£ Առաջն Լուցքան ԸՃ տուն էր, գեղեր, ագարակնի ունէր եւ շատ վախըֆք եւ անդ էր 

յառաջն աթոռ© այժմ երկու տուն է հայի© բայց քարէ եկեղեցին եւ գեղն կայ դեռ£ Եւ մեծն Մանքէրման 

ասին թէ յորժամ սէֆէր լինէր, հինգհարիւր հոգի կÿելէր Հայոց ի պատերազմ, եարար պահատուրնի© 

եւ այժմ չորս տուն հայի մնացել է© բայց շատ խանութնի, վախըֆ տներ, ջաղացք, արտեր, պախչանի 

եւ այլք դեռ Հայոց ձեռքն է© զոր եւ անդ Լովայ աղանին եւ ի Լուցքան էրէց են դրել© օլօֆայ կու տան 

նոցա եւ շէն կու պահեն£ 

Են եւ այլ հին քաղաքնի հին, յորս կային Հայք, որպէս Պէլզայ, Վիլնայ, Վօլօտիմիր եւ այլ 

գեղօրայքն որ բնաջինջ են եղել© միայն նշմարանքն կÿերեւին© եւ թէ վասն է՞ր, ոչ գիտեմ© կարծեմ թէ 

վասն մեղաց կամ նզովից սուրբ հարց© զի ամէն ազգ աճեն եւ բազմանան© իսկ մեք ջնջիմք եւ 

նուազիմք© վա՜յ ինձ£ 

16. ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՍԻՄԷՈՆԻ 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ 

Իսկ ես եկեալ Լով եւ նստեալ երկու ամիս© տեսեալ զիս բարեկամք իմ եւ սիրելիք, յոյժ 

ուրախացան© եւ սկսան յորդորել զիս մնալ յաշխարհս իմ աստ եւ ամուսնանալ© բայց ես ոչ յօժարէի 

եւ ոչ կամէի մնալ, որպէս թէ իմանայր հոգիս£ Քանզի յիշէի զայն աշխարհ եւ զբարելի երկիրն© այլ եւ 

զմարդիկն լաւ եւ բարի քրիստոնեայք, մարդասէր եւ իւրասէր© նաեւ զսուրբ վայրքն՝ զԵրուսաղէմ, 
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զՍուրբ Կարապետ եւ այլն, որ է երկրի երկին եւ դրախտ Աստուծոյ© մորմոքէր սիրտ իմ եւ գալարէին 

աղիքս, որ այնպիսի սրբութեանց զրկեցայ եւ փառաց անկայ© եւ եկի աշխարհս այս վշտալի եւ 

ցրտային£ 

Եւ իբրեւ բազում ողոքանօք ստիպէին, այլ եւ կշտամբէին զիս լսել նոցա© Բաւական է, ասեն, 

պանդխտութիւնդ այսչափ եւ օտարութիւնքդ, զոր կրեցեր© հաւանեաց մեզ եւ մի ի սպառ ձգեր զմեզ 

ի սուգ եւ ի տրտմութիւն£ Քանզի ունէի երկու քոյր եւ քրորդիք եւ այլ յոլով ազգականք© այլ եւ տեսեալ 

զհայրենի տունս եւ զբնակութիւնս, զստացուածս եւ զայլս՝ խանդաղատեցայ եւ ի գութ անկեալ 

կամաւորեցայ մնալ առ նոսա£ 

Եւ մինչ դեռ Ղուկաս պարոնտէրն անդ էր՝ իսկոյն նշանեցին զիս ընդ աղջկան իմոյ£ Որ եւ յետ 

սակաւ աւուրց գնաց Ղուկաս եպիսկոպոսն յԵրուսաղէմ£ Եւ ի թվին ՌԿԹ (1620), օգոստոս ԺԷ, յետ 

Ննջման Ամէնօրհնեալ Աստուածածնին պսակեցայ եւ հարսանիք արի£ Եւ առեալ զկենակիցս ի Լովայ 

տարայ զնա ի տուն հօրս իմոյ եւ ի սենեակ մօրս ի Զամոսցա սէլաս իմ£ 

ՍԻՄԷՈՆ Ի ԶԱՄՈՍՑԱ 1620-1624£ 

Եւ կացի անդ հինգ ամ£ Եւ յետ ամաց ինչ բազում անցք անցին ի գլուխս, այլ եւ յոլով չարի եւ 

փորձանաց դիպայ© վիշտք եւ նեղութիւն գտի ես եղկելիս ի գաւառս իմ, ի տուն եւ յազգատոհմիս, ի 

չար եւ ի յապիրատ մարդկաց£ Զոր յառաջն սիրով ընկալան եւ պատվով մեծարեցին եւ յետոյ վնասք 

մահու եւ դժոխոց ի վերայ իմ եդին© եւ ոչ թէ մի ոք կամ երկու, այլ ի բազմաց եւ յոլովից, մանաւանդ ի 

կարգաւորաց© զի ոչ ոք մնաց, որ զիս ոչ եխած© ըստ բանի սուրբ Աւետարանին© Ոչ ոք է անարգ թէ ոչ 

ի տան եւ գաւառի եւ յազգատոհմի£ Զի որպէս Հրեայքն Քրիստոսի արարին, յորժամ աւանակաւ գայր 

յԵրուսաղէմ, ընդ առաջ ելեալ ծերք եւ տղայք ոստովք ձիթենօք եւ արմաւենօք, ովսաննա գոչելով, 

մեծաշուք պատվով մուծին ի քաղաքն© բայց յետոյ նախանձու վառեալ՝ ըստ այնմ թէ Նախանձ տան 

քո եկեր զիս, զամենայն չարիս անցուցեալ ի գլուխ նորա, որպէս գրեալ կայ՝ Հանին ի խաչ£ Նոյնպէս 

եւ զապիրատս բազում սիրով եւ մեծարանօք ընկալան© ապա նախանձու հարեալ ոմանք, ըստ այնմ 

թէ Նախանձու բանսարկվին եմուտ մահ յաշխարհս, ասէին© Սա է ժառանկ, եկայք սպանցուք, 

արտաքս ընկեսցուք, զի ոչ կամիմք զդորա կարգաւորիլն© եւ գոչէին՝ Ոչ գիտեմք զքեզ, ի բաց գնայ ի 

մէնջ, ով շատաշրջիկ, որ թողեր զտուն քո եւ գնացիր օտար երկիր, հեռացար© այժմ դարձեալ՝ կամիս 

տիրել եւ ժառանկել զթողեալն քո օտարաց© զի այլք էին տիրապիտել եւ ժառանկ եղեալ, զիս յիմոցն 

ի բաց ընկենուին, կամակից առեալ զիւրեանց սիրելիս© եւ կատարեցաւ առ իս բանն, թէ Մարգարէ ի 

գաւառի իւրում պատիւ ոչ ունի£ Եւ միշտ զայն ասէին© Է՞ր չնստար, այլ թողեր տեղտ ու գնացիր, այժմ 

դարձեալ եկիր© զի՞նչ կամիս, եւ թէ զի՞նչ շահ եղեւ քեզ այդ չափ շրջելդ, յԵրուսաղէմ գնալդ© թէ աստ 

էիր՝ վաղ քահանայ էիր© զի՞նչ օգտեցար£ Իսկ ես շիւարեալ պապանձէի եւ ոչինչ տայի նոցա 

պատասխանի© քանզի եւ զազգատոհմս իմ դարձուցին յինէն© զի ես որպէս ղարիպ էի եւ նոքա 

տեղացիք£ Եւ էի միշտ եւ հանապազ տրտում եւ ի սուգ© եւ ոչ գիտէի վասն է՞ր եւ ո՞ւստ եհաս ինձ այս 

չարիք© եւ ապա իմացայ եւ ծանեայ, որ վասն իմ ծովացեալ մեղացս՝ Հասին ինձ անօրէնութիւնք եւ 

ես ոչ կարացի տեսանել© Զի հատուցին ինձ չար ընդ բարւոյ© եւ թէ Բազում եղեն քան զհեր գլխոյ իմոյ 

ոյք ատէին զիս ի տարապարտուց© եւ Զոր ինչ ոչ գիտէի՝ հարցանէին ցիս© եւ Բան անօրէնութեան 

եդին ի վերայ իմ© մատնէին, զրպարտէին, հարկանէին եւ դատաստան մահու կացուցանէին, թէ դու 

չի պիտիս մեզ եւ ոչ ես պէտք, զի մեք ունիմք քահանայ© եւ Ես եղէ որպէս մարդ որ ոչ գոն խօսք ի 

բերան© եւ թէ Որպէս մեռեալ յաւիտենից© եւ թէ Որպէս մարդ առանց օգնականի© եւ Զոր ոչ 

յափշտակեալն էի՝ տուժէի նոցա© Յարեան ի վերայ իմ վկայք չարեաց© այլ եւ ասէին Այո՛ այո՛ տեսին 

աչք մեր£ 

Բայց ես համբերելով համբերի Տեառն եւ նայեցաւ առ իս© եւ ասեմ© Տեսեր Տէր, մի լռեր Տէր, մի 

բ®£ Բարեկամք իմ եւ մերձաւորք իմ հեռի եղեն յինէն© այլ ես ԶԱստուած յիշեցի եւ ուրախ եղէ© 

մխիթարեցայ եւ կեցի© ՅԱստուած յուսացայ եւ ոչ երկեայց, զի՞ արասցէ ինձ մարդ£ Վասն որոյ ես 

զայս ամենայն յանձն առի, Զի Տէր է որ արդարացուցանէ եւ դատապարտէ© Տէր խոնարհեցուցանէ 

եւ Տէր բարձրացուցանէ£ Եւ Տէրն ասէ թէ Յաշխարհի աստ նեղութիւն ունիցիք© եւ թէ 

Համբերութեամբ ստասջիք զոգիս ձեր© զոր եւ Պաւղոս ասէ թէ Որք կամիցին 
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աստուածպաշտութեամբ ի Քրիստոս Յիսուս կալ, ի հալածանս կացցեն£ Եւ ընթերցեալ զսուրբ Գիրս 

առի զմարգարէն Դաւիթ ի խրատ, թէ Ապրեցո զիս, Տէր, ի մարդոյ չարէ£ Թէպէտ մարգարէ էր եւ 

թագաւոր, երկնչէր ի վատաց© եւ յամենայն աղաչանս զայս խնդրէր, թէ Յառնէ յանիրաւէ եւ չարէ 

փրկեա զիս© եւ թէ՝ Ի մարդոյ մեղաւորէ, նենկաւորէ փրկեա զիս Տէր© եւ թէ՝ Նեղութիւն եւ 

զանձկութիւն գտի£ Այլ եւ տեսայ զի լաւ է կեանքս չարչարիլ, անարգիլ, արհամարհիլ, քան թէ փառաց 

եւ մեծութեան հասանիլ© այլ եւ գտի ի սուրբ Գիրս, զի ամենայն ընտրեալք եւ սուրբքն Աստուծոյ՝ 

սկսեալ ի մարգարէից, առաքելոց, հայրապետաց, թագաւորաց, մարտիրոսաց եւ ամենայն մաքուր 

անձանց, զի ոչ ոք ի նոցանէ եղեւ ընդունակ փառաց կամ պատւոյ, այլ բազում նեղութեանց, 

չարչարանաց, զզուանաց եւ ազգի ազգի տանջանաց© բայց նոքա անմեղք էին եւ բազում բարեաց 

արժանի© միայն վասն անուանն Քրիստոսի կրէին© իսկ ես արժանի այսմ եւ առաւել քան զայս© քանզի 

զՏէրն իմ բարկացուցի չար եւ զազիր գործովք իմովք եւ մեղօք զանազան եւ աղտեղի դիզեցի, 

բարդեցի զմեղս ի վերայ մեղաց© եւ յանցանք իմ հեռացուցին զիս ի շնորհաց Աստուծոյ եւ ամենայն 

խնամոցն, որոց արժանիս եմ© վա՜յ ինձ£ 

ՄԱՀ ՏԱՐԱԺԱՄ Ի ԼՈՎ 

Եւ ի թվին ՌՀԲ (1623) եղեւ մեծ եւ սաստիկ մահ աշխարհս Լէհաց եւս առաւել Լով քաղաք£ Յորմէ 

փախան ամենեքեան այլ եւ այլ տեղիս, ի քաղաքս, գիւղս եւ այլն£ Իսկ այլք եկին տնով Զամոսցա, 

զորս ոմանց եւ ես ընկալայ ի տունս իմ© ընդ որս կացաք սիրով մինչեւ գնալոյ ժամն£ Զոր տեսեալ զիս 

ապաշաւէին, թէ Դու տեղացի գոլով եւ ուխտաւոր, այսչափ սուրբ տեղիս տեսեալ, այժմ այլք զքո 

առաջքն են առել© մեք երթամք խօսիմք աղայից եւ զքեզ առ մեզ բերցուք© դու մեզ լայեխ ես եւ ոչ 

դոցա£ Որպէս եւ արարին իսկ£ 

ՀՐԴԵՀՆ ԼՈՎԻ© 1623, ՕԳՈՍՏ© 17 

Եւ մինչ մեք յայսմ ցասմանէ եւ բարկութեան մահտարաժամուն էաք, եկն Լովայ բօթ եւ գուժ 

կսկծալի, թէ յաւուր Ննջման սուրբ Աստուածածնին կիրակէի օրն մեծ կրակ անկաւ ի Լով, Քրաքովի 

դռան դուրսն© եւ այրեցաւ բոլոր ամէն տներն քանի հարիւր© եւ հասեալ Հայու փողոցն՝ այրեց, 

հրդեհեց զամէն մահալան© այրեց եւ զՍբիթալն մեծ եւ բազմածախ, որ փայտ մի չի մնաց© անտի եկաւ 

ի մեր վանքին վրան եւ զՔօշքերն այրեց© եւ զի ինքն քարէ էր՝ մնաց© ապա զՏնտեստունն, զԱխորնին, 

Հաբեղայից բնակարանս, զՊաղչանին եւ զԲաղանիսն, Քօշքերն եւ Սեղանատեղսն ամենայն այրեց, 

դուր գետին արար© բազում վնաս եղեւ Հայոց£ 

Այրեց եւ զԸռզի վանքն տներով£ Ապա գնաց հուրն ի միւս վանքն Սուրբ Խաչ եւ հրկէզ արար 

տներով եւ պաղչայովք£ Նաեւ զՀրէից քանի հարիւր տուն այրեց£ Եւ բացաւ մեծ մօյտան եւ եղեւ 

որպէս դաշտ£ Բայց վնաս չեղեւ քաղքին£ Այսպէս կրկին պատիժ կրեց Լով քաղաքն, մահու եւ կրակով£ 

Փա՜ռք Աստուծոյ£ Զի մահն զմարդիկ յոլով ջնջեց© եւ կրակն զտներ£ Եւ իբրեւ անցաւ ցասումն 

մահուան, սկսան գնալ ի Լով զկնի տօնին, յաւուրս ձմեռնայնոյ եւ անձանձիր գոհանալով 

փառաւորէին զԱստուած, որ փրկեցան ի պատժէն£ 

ՍԻՄԷՈՆ ՓՈԽԱԴՐԻ Ի ԼՈՎ© 1624 

Արդ այժմ սկսայց դարձեալ յառաջարկեալ բանն մեր© որ գնացեալ Զամոսցա փախեալքն ի Լով, 

եւ զամենայն հասկացուցին քահանայից եւ աղանուն£ Եւ նոքա ժողովեալ զծերակոյտն եւ զամենայն 

ժողովուրդն ի խորհուրդ՝ գրեցին ինձ, զի երթայց ի Լով առ նոսա£ Իսկ ես փութով հասեալ՝ ասեն ցիս© 

Կամիմք զի գաս աստ, տղայս մեր ուսուցանել© տամք քեզ տարին ԳՃ զլօթի, զատ եկեղեցոյ ժամուցէ 

եւ այլ եկամտէ, որ գան քեզ ի քահանայից եւ ժողովրդոց© այլ եւ մահու կենաց լիցի քեզ կէլիր£ Եւ ես 

կամաւորեցայ© եւ արարաք թուղթ ու գիր մեր մէջն© եւ դատաստանի մօհր կոխեցին թղթին վերայ£ Եւ 

տվին ինձ տասն զլօթի որ գնամ տունս բերեմ£ Եւ ես քանզի ղահրով էի՝ ծախեցի զտունս ու տեղս եւ 

զամենայն ինչ© եւ առեալ զկինս եկի Լէվ, թվին ՌՀԳ (1624), օգոստոս ԺԵ£ Եւ Վարագայ Խաչին թէսլիմ 

արին զԴպրատունն եւ զտղայս£ Եւ տվին ինձ քարէ տուն ի Շբիթալն՝ կենալ առանց վարձու© որոց 

Տէր Աստուաց վարձահատոյց լիցի եւ որք շինեցին զայն տներն, որ մեք հանկաք եւ դուրացաք© 

պարոն Տօնաւագն հանգչի արքայութիւնն, զի նորա է վախըֆ£ Այլ եւ երախտաւորաց եւ բարերարաց 

մերոց Տէր Աստուած ողորմեսցի© եւ նմա փա՜ռք յաւիտեանս© ամէն£ 
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17. ԱՐՇԱՒԱՆՔ ՍՈՒԼՏԱՆ ՕՍՄԱՆԻ Ի ՎԵՐԱՅ ԼԵՀԱՑ© 1622 

Դարձեալ ի թվ© Հայոց ՌՀԱ (1622) ել հողմն հարաւային, հպարտ եւ գոռոզ, փքացեալ եւ լցեալ 

հողմով չարութեան՝ Օսման անուն, որդին սուլթան Ահմատին, որ ուսմանէ սադայելեան, խորհեցաւ 

խորհուրդ չար եւ զապիրատութիւն վասն քրիստոնէից, մանաւանդ Լէհցոցն՝ գալ ի վերայ նոցա ի 

պատերազմ, ջնջել եւ ի սպառ կորուսանել£ Եւ արարեալ իւր խորհրդակից զոմանս՝ ետ կանչեցնել ի 

Ստամպօլ՝ եթէ եօթն տարի սէֆէր ունիմ ի վերայ Լէհու£ Եւ ինքն պատրաստէր, կազմէր զօրս մեծաւ 

պատրաստութեամբ£ 

Իսկ մուֆտին եւ մեծամեծք եւ վազիրն ոչ հաճեցան ընդ այն© ասէին թէ Մի առներ զայդ զի ուխտ 

եւ դաշինք ունիմք հետ նոցա© եւ ոչինչ վնաս կամ նենկութիւն գտաւ ի նոսա© այլ եւ մուֆտին չերետ 

ֆէթվայ£ Իսկ նա քանզի մանուկ էր տիօք, յիմար մտօք, գոռոզ եւ հպարտ ըստ Ռոբովամայ, ոչ լուաւ 

խրատու ծերոց եւ իմաստնոց, այլ հոմանեաց իւրոց եւ նմանեաց© ոչ յուսացաւ յԱստուած, այլ ի 

մեծութիւն եւ ի զօրս իւր անթիւ© արհամարհեաց զմեծն եւ զօրէնսդիրն իւր© զի ետ աքսորել զՄուֆդին 

որդովք եւ ընկերօք ի հեռաբնակ եւ օտար աշխարհս© եւ զվեզիրս եւ զիշխանս ետ սպանանել, որք ոչ 

կամէին գնալ ի վերայ Լէհու£ 

Եւ գրեաց հրովարտակս Օսմանն առ նախարարս, կուսակալս, կողմնապահս, պէկլէրպէկիս, 

իշխանս եւ փաշայքն, առ հազարապետս, հարիւրապետս, գնդապետս, զօրավարս, զօրապետս, 

զօրագլուխս© այլ եւ առ Մսրայ ղուլն եւ Շամայ, Արաբացոց, Քաղդէացոց, Քրթաց եւ Ապազաց եւ 

ամենայն կողմանց եւ հեռաբնակ այլասեռս եւ ազինս, որք էին ընդ իշխանութեամբ նորա© զի փոյթ 

ընդ փոյթ եկեալ հասցեն առ նայ£ Յետոյ առաքեց գիր եւ ի Մակեդոնիա, Ելլաթայ, Պուլղարք, ի Սըրֆ 

եւ ամենայն Ուռումէլի եւ ի Պօսնայու փաշան եւ Սիլիսդրու, զի ժողովեալ զզօրս ամենայն եկեսցեն 

փութով առ նայ£ Գրեաց ի Ղրիմ առ խանն, զի եւ նա հասցէ բազմութեամբ զօրաց Թաթարաց© այլ եւ 

Նօղայու եւ Սըմրղանտու Նօղայ Նետողացն հրամայեաց գալ ի մարտն£ Եւ վաղվաղակի ժողովեցան 

յոյժ յոյժ£ 

Եւ ինքն խօնտքարն աճապարեալ եկն ի Ատրանայ© եւ հրամայեաց կամուրջ կապել ի վերայ 

անհուն գետուն Թունայի© զի անտի անցանիցեն անթիւ բազմութիւնք զօրացն£ Զոր եւ փութով երկու 

տեղ կապեցին հնարիւք կամուրջ, որով անցանէին բուլք ի բուլաց եւ հազարք հազարաց£ Ասաց 

երկուհարիւր թօբ տանել Թունայու վերեւով© եւ ամենայն քաղաքաց եւս առնուլ զթօբս եւ տանել£ Եւ 

գտաւ անթիւ եւ անհամար թիւ հեծելոց, որպիսիք ոչ են երբեք եղեալ, ոչ ի հինն եւ ոչ ի նորս, ոչ յաւուրս 

մեծին Դարեհի, Արտաշէսի եւ ոչ կայսերաց Հռոմայեցոց եւ ոչ Արշակայ մեծի Հայոց արքային եւ ոչ 

այլոց£ 

Եւ ասին ոմանք ի դրանէ Օսմանին, թէ եօթն անգամ հարիւր հազար հոգի է եւ ԷՃՌ© զատ եւ որիշ 

ըղտապան, ջորէպան, ձիապան, սէյիս չուրա, հովիւք© թող զայլ խառնիճաղանճ ամբոխն© ԲՌ ուղտ 

միայն բեռամբ անցանէր© թօբերն գօմէշնօք եւ եզամբք© ունէր ընդ իւր եւ ֆիլք© եւ ազգ ազգ զէնք£ 

Եւ շարժեալ Ատրանու՝ գրեաց նամակ Լէհու արքային, որ ունէր օրինակ զայս© «Սուլթան Օսման 

հզօր եւ մեծ, յաղթող ամենայնի եւ ոչ ումեքէ յաղթահարեալ© արքայից արքայէ եւ ամենից իշխօղ 

խօնդքարէս© զոր ունիմ զչորս կողմ աշխարհիս ընդ իշխանութեամբս իմով, հարկատու արարեալ 

զամենայն ազգս եւ զազինս© այլ եւ ընդ ձեռամբ արարեալ զԺԵ թագաւորութիւնս՝ տիրեմ ի ծովէ 

մինչեւ ի ծով© այլ եւ բոլոր տիեզերաց, սկսեալ ի Մաքայու կանաչ ծառէ, անդրանիկ որդի գոլով 

Մահմէտայ եւ համանման գոլով նմա© ունիմ զծառն կանաչ յուժ, օգնիչ ինձ եւ իմոցն£ Ծանիր 

Զիկմունթ արքայտ Լէհու, զի գամ ի վերայ քո անթիւ զօրօք եւ անհամար հեծելովք, իբրեւ զարծիւ 

շառաչմամբ եւ ահարկու© զի ծանիցես զիս եւ իմասցիս զզօրութիւնս իմ, որ եմ նման երկնայնոց£ Իսկ 

դու տկար եւ նկուն, զոր ոչ կամիս հնազանդիլ հզօրիս եւ լինել ինձ հարկատու© տեսցես թէ զինչ անցք 

անցանիցեն ի գլուխ քո եւ քոյոցն£ Զի դու ո՞վ իցես, զի ընդդէմ կայցես ինձ կամ պատերազմ տացես 

ընդ յաղթող զօրս իմ£ Ո՞վ ես դու կամ յո՞վ իցես յուսացեալ© եթէ յեկեղեցի՞սն քո յորում աղօթէքն© 

զամենեսին զնոսա գրաստուց իմոց ախոռ արարից եւ ձիոց© իսկ թէ ի փա՞յտ ձեր յուսացեալ ես© ես 

նովաւ մանրեցից զգլուխ քո£ Երդնում ի հաւատ Մահմէտի եւ ի կրօնս մըսլմանութեան© զի որ ինչ 

խորհեցայ ես՝ զայն արարից£ Այլ եւ զքո թախտն Քրաքով, զԼով եւ զԼուպլին ետու պարգեւ զօրացս 



99 

 

իմոց»£ Եւ այլ բազում բանս հպարտ եւ հայհոյութիւնս մեծաբանութեան գրեաց եւ ուղարկեց առ 

թագաւորն Զիկմունդ£ 

Եւ ինքն զկնի թղթոյն վաղվաղակի գայր հասանէր ի Պուղտան£ Զկնի նորա եհաս եւ խանն ՁՌ 

Թաթարովք եւ մտեալ նա նախ ի սահմանս Լէհու վնաս գործեց յոլով£ Իսկ զօրքն Տաճկաց իրեք 

տեղիս բանակ հարեալ՝ երից կողմանց կամէին մտանել աշխարհն Հէհայ£ Բայց եւ Լէհքն լուեալ 

զգալուստ նոցա՝ պատրաստեցան զօրք բազումք եւ գնացեալ կալան զանցս ճանապարհաց եւ 

սպասէին գալն թագաւորին£ 

Եւ իբրեւ ետուն դեսպանքն զգիրն արքային© զոր ընթերցեալ առաջի ամենեցուն՝ զահի հարան եւ 

երկիւղիւ լցան, մինչեւ բեկաւ սիրտն ամենայնի ահէ անօրինին© այլ եւ շիւարեալ յիմարեցան յանթիւ 

զօրացն որոց ոչ գոյր թիւ£ Ապա ասէ բարեպաշտ արքայն© Մի՛ երկնչիք եւ մի զարհուրիք եւ մի 

յուսահատիք ի սպառնալեաց բռնաւորին© բայց մեք ապաւինեալ յԱստուած եւ ի զօրութիւն սուրբ 

Խաչին, զի նովաւ յաղթեսցուք թշնամեաց© թէպէտ նոքա բազում են եւ անթիւ, այլ անհաւատք են© 

իսկ մեք (թէպէտ եւ) սակաւք եւ հաւատացեալք© զի զօրութեամբն Աստուծոյ եւ սուրբ Խաչին, որ նա 

անարգեաց, յաղթէ սակաւն բազմաց£ Քանզի նամակս այս նման է գրոյն Ռաբսակայ զօրավարին, որ 

գրեաց առ բարեպաշտ արքայն Երուսաղէմի եւ Իսրայէլացոցն Եզեկիայ£ Այլ եւ նման է գիրս այս 

օրինադրի սորա Մահմէտայ եւ Օմարայ գրոյն, որ գրեցին ի Կոստանդնուպօլիս առ աստուածասէր 

կայսրն Յունաց մեծն Հերակլ£ Զի, ասէ, այս մարտ չէ ընդ մեզ կամ ընդ մարմնոյ, այլ ընդ անյաղթ 

զօրութիւնն Աստուծոյ© զի սա փքացեալ իբրեւ զտիկ ունայն՝ սակաւ հայհոյել զԱստուած կենդանի եւ 

զսուրբ Նշանն, այլ եւ իշխեաց զինքն երկնաւորաց նման ասել© վասն որոյ եւ Աստուած կործանեսցէ 

զնա ի սպառ, խլեսցէ յարկաց եւ զարմ£ 

Եւ այսպէս ապաւինեալ յԱստուած եւ ի սուրբ Խաչ նորա՝ քաջալերէին զմիմիանս ասելով© Ահա 

օր փրկութեան, այսօր դիցուք զանձինս ի մահ եւ մարտիցուք վասն սուրբ հաւատոյ£ 

ՎԼԱՏԻՍԼԱՒ ԸՆԴԴԷՄ ԵԼԱՆԷ ԹՇՆԱՄԵԱՑ 

Կոչեաց թագաւորն զորդին իւր զանդրանիկ զմեծն Վլատիսլաւ, տվեալ զօրս նմա զքաջ եւ զարիս© 

եւ ասէ© Գնա՛ մինչեւ ի Խօթին՝ սինօռն Օլախաց եւ անդ կաց բանակաւ մինչեւ ես գամ£ Եւ ԿՌ 

Խազախաց հրամայեաց այլում տեղւոջ բանակ առնել© զի Խազախք պահատուրք են եւ քաջք© սոքա 

միշտ մտանեն Թուրքաց աշխարհն ծովով եւ ցամաքով, քանդեն, աւիրեն, հրկիզեն՝ որպէս զՔաֆայ, 

զՍինոպ, Պոնտոս, Վառնայ, Պալչխ© եւ երբեմն գնան մինչ Ենկիքօյըն հուպ Ստամպօլայ£ Իսկ 

զօրավարաց, պետաց, զօրագլխաց գնդից, հազարապետաց, հարիւրապետաց, հեծելազօրաց, 

գաւառապետաց, կուսակալաց եւ ամենայն մեծամեծաց հրամայեաց թիկնապահ լինել£ Իսկ մեծ 

սպարապետին իւրոյ եւ քաջ ախոյեանին Խէթքէվիչ՝ հրամայեց զօրօք դիմել եւ ժամանել առ որդին 

օգնութիւն© որ եւ տարաւ բազում մեծ թօբեր եւ նա ընդ իւր£ Եւ այսպէս փութով ժողովեցան կոյտ ընդ 

կոյտ եւ բանակեցան եւ ժամադրեալ տեղին, ուր էր սովորութիւն£ 

Իսկ հպարտ եւ գոռոզն Օսման եօթնագլխի վիշապն՝ հրամայեաց զօրացն մերձ գալ բանակին 

Լէհաց, ապաւինեալ ի զօրութիւն բազկին եւ յաղթութիւն զօրաց եւ ոչ յԱստուած£ Եւ ոչ յիշեաց զգիրն 

զայն, թէ Մինն հազար հալածէ եւ երկուքն զբիւրս շարժէ© եւ Սաղմոսն որ ասէ, թէ Սուտ է ձի ի 

փրկութեան, ի բազում զօրութեան իւրում© եւ թէ Մի պարծեսցի մեծն ի մեծութեան եւ մի հզօրն ի 

զօրութիւն, այլ Տերամբ պարծեսցին© եւ թէ Վայ որ պարծի եւ ոչ Տերամբ© զոր եւ այլ բազումս գտցես 

ի սուրբ Գիրս£ 

Եւ օր մի եդեալ մարտ՝ դիպան ճակատ առ ճակատ© անկան յերկուց կողմանց յոլովք£ Իսկ 

հեթմանն քանզի խոր իմաստուն էր, նախ Խազախնուն հրամայեաց ցրուիլ ի դաշտս, ի յանտառս եւ 

ձորամէջս© դարանակալ եդեալ դաւաճանէին եւ գողանային զմարդ եւ զանասուն, զզէն եւ զասպառ 

եւ զայլն© եւ ի գիշերի սողային ի վերայ որովայնի եւ յանկարծակի անկեալ ի վերայ բանակաց բազում 

վնաս գործէին Տաճկին© նաեւ զթօփերն ի ձեռաց իւրեանց խլէին£ 

Իսկ մի փաշայ ոմն Խարախաշ անուն, որ էր Շամայ եկեալ հինգհարիւր հոգ[ւ]ով© սա եկեալ առ 

Օսմանն եւ ասէ© Զի՞նչ է կավուրն եւ զի՞նչ լինի կռիւ նորա© տուր ինձ հրաման© ես իմ զօրօքս գնացից 

եւ զամենեսեան կենդանի ածից առ քեզ© եւ զթապօրն ցրւեցից£ Եւ նա ասէ© Գնա՛, տեսնամ զքեզ£ Իսկ 
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եղկելին վստահացեալ անձին զօրութիւնն եւ ոչ յԱստուած© եւ մինչ գնայր զառ ի վեր տափարակին, 

յորում կային անտառախիտ ծառք, ուր էին թագուցեալ Խազախք£ Մի ոմն ի նոցանէ տեսեալ թէ գայ 

փաշան այնպէս վստահ եւ գիտաց թէ նա է գլուխն© նշան եդիր ի վերայ նորա զթուֆաքն իբրեւ ի 

նպատակ© եւ հարեալ ի ճակատն սաղաւարտիւ անցուց զկուլան ի միւս կողմն, որպէս Դաւիթ 

զԳողիաթ© որ եւ ի վայր անկեալ ձիուն՝ սատակեցաւ£ Եւ յանկարծակի ելեալ ի թփոյն Խազախք՝ 

ամենայն կողմանց պատեցին շուրջանակի զՇամայ խուլն, կոտորեցին անխնայ© սակաւք մնացեալ 

փախստեամբ՝ գնացին պատմել Օսմանին£ Եւ նա բարկացեալ հրամայեաց Թաթարաց մտանել 

երկիրն Լէհու© զոր անթիւ բազմութեամբ իբրեւ մարախ տարածեալ գային եւ ոչ գիտէին զորոգայթք 

վնասուց© զոր թոյլ ետուն մտանել ի ներս© ապա կալեալ զյառաջս եւ զյետոյս նոցա՝ սրախողող 

արարեալ© զայլս թօփերուն կեր տվեալ ԶՌ հոգի կորուսին£ Իսկ խոհեմ եւ իմաստուն այրն եւ քաջ 

հէթմանն լուեալ զբազմութիւն զօրաց Տաճկաց՝ երկնչէր© եւ գրէր առ Զիկմունդ արքայն թէ վաղ հասիր 

օգնութիւն մեզ, զի անթիւ եւ անհամար է զօրքն այլազգեաց քան զաւազ եւ մեք սակաւք© մինչ զի ի 

մեծ հոգսոյ անտի անկաւ ի փորացաւութիւն, որ եւ մեռաւ© զորոյ Տէր Աստուած հոգին լուսաւորէ£ Եւ 

թագաւորն ԳՃՌ հոգ[ւ]ով ճեպէր գայր եւ հասանէր առ որդին ի բանակն£ 

Իսկ զօրքն երկուց կողմանց դիմամարտեալք մարտնչէին կոտորելով զմիմիանս£ Եւ այս եղեւ 

երկրորդ եւ երրորդ կոտորած երկոցունց£ 

Ապա հրաման եհան Օսմանն բազմահոյլ զօրօք հարկանել զբանակն Լէհու£ Եւ սկսան առաւօտէ 

մինչ իրիկուն կռվել© եւ անկաւ բազում զօր ի Լէհու եւ նոցա£ Եւ յերիկունն իբրեւ լուսացաւ՝ դարձեալ 

սկսան ճակատամարտիլ£ Եւ օրն այն էր մեծ եւ երեւելի© եւ այնպէս մեծ եւ ահագին էր պատերազմն, 

զոր ոչ կարեմ ընդ գրով արկանել© քանզի ի բազմութենէ թօփից եւ թֆաքաց ծխոյն մթացաւ 

աշխարհս© զի ոչ ոք կարէր ճանաչել, ո՞ր է թշնամի կամ ո՞ր բարեկամք£ Այլ եւ ահ եւ դողումն կալաւ 

զամենեսեան© մինչ զի լքեալ թողեալ եւ անյոյս մնացեալ եղեն զօրքն Լէհու£ Ապաւինեալ յԱստուած՝ 

առաքեցին առ ամենայն քաղաքս եւ գիւղս եկեղեցիս աղօթք եւ պաղատանք առնել վասն փրկութեան 

քրիստոնէից© զի ահաւասիկ կորնչիմք ասէին£ Զոր եւ կարգաւորք եւ աշխարհականք ամենայն 

եկեղեցիս իրեք օր իրեք գիշեր աղօթք եւ պաղատանք առնէին առ Աստուած ասելով© Մի մեզ, Տէր, մի 

մեզ, այլ վասն անուան քո եւ վասն մեծի փառաց քոց ողորմեա հաւատացելոց, որք կարդան զանուն 

քո սուրբ£ 

Իսկ երրորդում աւուրն, յորժամ սկսան դարձեալ բախիլ ընդ միմիանս բազմութիւնք զօրաց© եւ 

Տաճիկք յաղթող գտեալ կամէին ի սպառ ջնջել զհաւատացեալս£ Իսկ ողորմած եւ մարդասէրն 

Աստուած գթացեալ ի վերայ քրիստոնէից հնչեաց հողմ ի Լէհու զօրաց կողմանէ ի վերայ 

Իսմայելացոցն եւ թօփից ծուխ երկուց կողմանց մտանէին աչքն եւ կուրացուցանէին£ Եւ 

հաւատացեալք սուր ի վերայ նոցա եդեալ կոտորեցին աւելի քան ԾՌ հոգի© եւ զայլս փախստական 

արարեալ զաւարս նոցա առին£ Այս սքանչելիս յԱստուծոյ եղեւ© փառք Աստուծոյ£ Եւ այս եղեւ աւուր 

Վերացման սուրբ Խաչին£ 

Ապա ասէ մեծ վեզիրն եւ այլ մեծամեծքն ցՕսմանն, թէ վասն այն ոչ յաղթեմք կավուրաց, զի 

զերդումն մեր կոտորեցաք եւ անմեղ եկաք ի վերայ նոցա© յաղագս որոյ ոչ յաջողեցաւ կռիւն մեր© 

կորուսաք զքաջ եւ զարի արս եւ զանթիւ մուսուլմանս£ Իսկ նա իբրեւ զՓարաւոն քարացեալ եւ 

խստացեալ սրտիւ ոչ ձանձրացեալ ի չարէ եւ ի հեղլոյ արեան՝ ասէ ցասմամբ© Անհնար է ինձ թոյլ տալ 

կամ յետս դառնալ, մինչեւ ոչ առից զերկիրն Լէհու եւ զթագաւորն կենդանի կալայց£ Այլ զօրքն 

ամենայն ոչ կամէին զպատերազմս զայս ի սկզբանէ եւ այժմ եւս© եւ զի հարկիւ արար եւ զօռ, ոխ 

պահէին ի սրտի£ Եւ մինչ Օսմանն խորհէր այլ զօրս առաքել ի վերայ Լէհաց, եկն եհաս Զիկմունդ ի 

Լով իրեք աւուր ճանապարհ հեռի գոլով ի բանակէ որդոյն£ 

Իսկ ի բանակն Լէհցոց սաստիկ մահ անկաւ© որ եւ սով ընդ նմին© զի ոչ մնաց մարդ եւ ոչ անասուն 

եւ ոչ կերակուր© ուտէին զձիս եւ զայլ գարշելիս, նաեւ զմեռելոտիս£ 

Լուան մահմէտականքն եթէ գայ թագաւորն անթիւ զօրօք© անկանէին յոտս Օսմանայ եւ ասէին© 

Թոյլ տուր կռվոյս եւ արա խաղաղութիւն© զի թէ որդոյն չկարացաք դէմ ունել, զիա՞րդ հօր նորա© 

քանզի ահա իրեք աւուր ճանապարհ է մենէ, որ գայ անթիւ եւ անհամար զօրօք, որ ծածկել են զերեսս 
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երկրի եւ զդաշտս© եւ զի ազգն այն սաֆի երկաթ են եւ կրակ£ Իսկ փքացեալ հպարտ գոռոզն որ 

սլացեալ էր որպէս զարծիւ եւ գոչէր որպէս զառիւծ, իբրեւ լուաւն՝ կակղացաւ եւ իբրեւ զաղվես նկուն 

դարձաւ£ Եւ ասէ ցմեծ վազիրն՝ Պայրամ փաշուն© Գնա եւ զոր ինչ կամիս արա£ Իսկ նա միջնորդ 

կալեալ զՕլախաց պարոնն, որ կոչէր Քասբար, եւ զայլս՝ առաքեն առ Վլատիսլաւուս որդի արքային 

վասն հաշտութեան£ Զոր յետ բազում երթեւեկութեանց՝ արարին ուխտ եւ դաշինս երդմամբ ընդ 

միմիանս£ Եւ առաքեաց Օսմանն պարգեւս մեծամեծս, այլ եւ կենդանի փիղս արքայորդոյն© որ եւ նա 

դարձ փոխարինի յղեաց նմա£ Եւ եղեւ ուրախութիւն մեծ ամենայն քրիստոնէից եւ ցնծութիւն£ 

Զայն լուեալ թագաւորն Զիկմունդ՝ դարձաւ խնդութեամբ յետս£ Նոյնպէս եւ կորովամիտն 

Վլատիսլաւ դարձաւ մեծաւ յաղթութեամբ եւ քաջութեամբ եւ աւարաւ ի թախտն իւր£ 

Իսկ զօրքն Տաճկաց եւ մեծ իշխանքն տեսեալ զյԱստուծոյ եղեալ յաղթութիւնն ասէին, թէ Մեր 

երդումն զմեզ բռնեց£ Բայց կրճատէին զատամունս իւրեանց ի վերայ Օսմանայ, որ անպարտ կորոյս 

այսչափ զօրս պատերազմողս© եւ խորհէին ի սիրտս դաւ եւ նենկ£ 

Եւ սուլթան Օսմանն այսպիսի ամօթով եւ մեծ անարգանօք դարձաւ ի Ստամպօլ նկուն եւ 

գլխիկոր£ Բայց յետ ոչ յոլով աւուրց գլուխ քաշեց ղուլն եւ ենկիչարիքն, սբահիքն© եւ միաբանեալ 

երդմամբ ի միասին դիմեցին ի սարայըն£ Օսմանն փախաւ Էսկի սարան© գնացին զկնի© եւ անտի 

թագեաւ մօտ ենկիչէրի աղան© անդ բոլորեցին զտունն եւ ասին© Տուր մեզ զմեր կորուսիչն, ապա թէ 

ոչ զքեզ կտոր կտոր կÿառնեմք£ Եւ նա վասն ահի ետ զնա ի ձեռս նոցա£ Իսկ եղկելի Օսմանն արկեալ 

զվզովն մախրամայ՝ աղաչէր եւ աղերսէր լալով առ մի մի զծառայսն իւր թէ՝ Մի՛, խնայէք ինձ ծառայք 

իմ եւ մի սպանանէք, զի զձեզ մեծի փառաց հասուցից£ Եւ նոքա պնտեալք ոչ ողորմեցան նմա բնաւ, 

թէ Դու չի խնայեցիր եւ ոչ լսեցիր մուֆդուն եւ ոչ մեզ© եւ ոչ մեք քեզ կÿողորմիմք£ Եւ բերեալ համալի 

ձի մի անարգ սէմէրով, հեծուցին ի վերայ© եւ այնպէս շրջեցուցին ի քաղաքն© եւ տարեալ Եօթն Ղուլան՝ 

խեղդեցին դառն մահուամբ£ Եւ այսպէս կորաւ չարն չարաւ եւ համբարձաւ անօրէնն ի միջոյ© զի մի 

տեսցէ զփառս Աստուծոյ£ 

18. ՏԱՐԵԳՐՈՒԹԻՒՆ 1623-1635 ԱՄԱՑ 

ա© ԱՊԱԶԱ ՓԱՇԱՅ© ԿՈՏՈՐԱԾ ԵՆԿԻՉԱՐԵԱՑ 

Իսկ ի թվ© ՌՀԲ (1623)ին ոմն չար եւ արենարբու, ազգաւ Ապխազից, վատ եւ ապիրատ, որ կոչէր 

Ապազայ, ի ղաբիէն ելեալ՝ եղեւ փաշայ միաբանութեամբ Օսմանայ մօրն Քօսամին եւ Ղալիլ վէզիրին 

եւ այլոցն© եւ հասեալ Անատօլի, զօրացեալ՝ եղեւ ջատագով վրէժխնդիր Օսմանայ սպանման© 

կոտորէր Ենկիչարիս£ Եւ սակաւ սակաւ մեծացեալ ժողովեաց զօրս, զօրացաւ եւ ըստ օրինի Ճէլալոց 

նախ առնոյր զաւանս, գեղս, ապա բերդս, ապա զքաղաքս© եւ ուր եւ լսէր կամ գտանէր ենկիչարի՝ 

կտտամահ առնէր եւ զանազան տանջանօք սատակէր© ասելով© Դուք զձեր թագաւորն սպանիք, ես 

ձեր արիւնն կու խմեմ£ Եւ զայս այսպէս արար տասն ամ© եւ ասին թէ ԽՌ եանչարի սպանեց© զի 

մուֆտին երետ ֆէթվայ£ Եւ թէպէտ Ղաբիէն բազում անգամ գնացին ի վերայ, ոչինչ կարացին առնել© 

զի բազմահնար էր եւ կախարդ© այլ եւ ունէր շատ հեծել եւ շատ գանձ£ Եւ զի մի յերկարեցից զխօսս, 

զի մի ձանձրասցին լսողքն£ 

Առաքեաց թագաւորն մեծ վեզիր ի վերայ նորա© եւ նա փախաւ մտաւ յԱրզրում եւ ամրացաւ£ 

Զոր կործանեալ զպարսպին մի կողմն կալան զնա կենդանի եւ տարան առ թագաւորն£ Եւ նա եհարց 

թէ վասն է՞ր իշխեցեր զիրսդ զայդ եւ է՞ր կորուսեր այսչափ ծառայս£ Եւ ասէ թէ՝ Վրէժխնդիր եղայ 

Օսմանայ աթոռակցին քո եւ եղբօր© այլ եւ ունիմ գիր ի մօրէտ եւ պաշ վէզիրնուն առնել զայտ© ընկէց 

զթղթերն առաջի արքային£ Իսկ նա իմացեալ տեղեկացաւ զէութիւն բանին եւ ոչ ետ սպանանել զնա 

իբրեւ զմահապարտ© այլ ետ զՈւռումէլու պէկլէրպէկութիւնն© եւ առաքեաց զնա ի Պօսնայ£ Որ եւ անդ 

բազում վնաս եւ չարագործութիւնս արարեալ մեծ հարկապահանջութիւն եդ ի վերայ երկրին, 

պէսպէս զուլում եւ պէտէհաթ եւ նոր չարիս եւ ծանր բեռինս դնէր ռայէին© որ եւ զՈւռումելի աւիրեալ 

քանդեաց եւ ամայի դարձոյց, զմարդիկն աղքատացոյց որպէս զԱնատօլուն£ 

Եւ անտի եկն ի Սիլիստրայ, Իպրայէլ եւ այլ քաղաքսն Թունայի եզերայս© եւ սկսաւ չար խորհել 

վասն Լէհու£ Եւ գնացեալ ի Ղաբին, ասէ© Տուր ինձ հրաման եւ զօրք, զի երթայց ի վերայ Լէհու եւ 

առից զվրէժն Օսմանայ եղբօր քո£ Եւ նա դարձեալ ստեաց երդմանն եւ ասէ© Գնա© եւ տեսից 



102 

 

զքաջութիւն քո£ 

բ© ՄԱՀ ԶԻԿՄՈՒՆՏԱՅ© ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՎԼԱՏԻՍԼԱՒԻ 

Իսկ ի թվին ՌՁԱ (1632) մեռաւ նախ թագուհին Լէհի© ապա Զիկմունտ գռալն£ Բայց 

տեսչութեամբն Աստուծոյ եւ նախախնամութեամբ, այլ եւ հաճութեամբ ամենայն իշխանաց եւ 

զօրաց նստաւ յաթոռն հայրենի արժանաժառանգն Վլատիսլաւ© եւ եղեւ թագաւոր Լէհաց երկրին£ 

գ© ՊԱՏԵՐԱԶՄ ՄՈՍՔՈՎՈՒ ԸՆԴ ԼԵՀՍ© 1632 

Ի սոյն ամի ապստամբեցաւ Մօսքով եւ եղեւ մեծ թշնամի Լէհու© եւ ժողովեալ բազում զօրս գայր 

ի վերայ աշխարհին Լէհու, յափշտակելով զգիւղս եւ զքաղաքս£ Այլ եւ առաքեաց առ խօնտիքարն 

սուլթան Մուրատ դեսպանս մեծամեծ ընծայիւք եւ խոստմամբ, թէ Տաց քեզ հարկս ամ յամէ 

զամենայն աւուրս ՃՌ դէկան ոսկի եւ ԲՃ տօնլուխ լաւ սամուր եւ այլ ինչ, բայց աղաչեմ զքեզ, զի այժմ 

օգնեսցես ինձ, զի ես աստի գամ եւ դու այտի© եւ կոտորեսցուք զԼէհ£ Իսկ նա զամենայն խնդութեամբ 

յանձն առ կատարել£ 

Իբրեւ լուաւ զայս նորապսակ թագաւորն Վլատիսլաւ՝ թողեալ զաթոռն իւր՝ իսկ եւ իսկ գնաց 

փութով ի վերայ Մոսքովու զօրօք բազում£ Հրամայեաց եւ Խազախնուն, որք էին ԽՌ եւ ինքն քսան 

հազարաւ դիմեաց անդ£ Այլ եւ գրեաց Ղանին, զի եւ նա գայցէ յօգնութիւն© եւ խանն խնդալով ՃՌ 

հոգ[ւ]ով գնաց© աւիրէր, քանդէր, հրկիզէր եւ անթիւ գերի առնէր ընդ իւր£ Զի այսպէս սահմանք կայ 

ի նախնեաց Լէհու թագաւորաց եւ Թաթրի մէջն, որ երբ սէֆէր լինի եւ պէտք, երբ ուզէ գռալն՝ պիտի 

երթան թաթարք© ապա գռալն պիտի տայ հազար ոսկի եւ հազար մուշտակ© եւ զինչ գերի առնուն կամ 

աւար, այն Թաթրին է© նոքա րազի են, որ ամէն տարի գնան© ապա Լէհէն կու վախեն, զի Լէհով պիտոր 

անցնին£ 

Եւ զի զօրքն Մօսքովու բազում էին՝ ԲՃՌ հոգի© իսկ մերն զատ Խազախնուն՝ ԼՌ£ Իբրեւ հասան 

հուպ միմիանց՝ ծռազատկին Հոռմոց, Հոգոյ գալստեան շաբաթուն, երկու իրեք անգամ դիպան յիրար© 

եւ երկու կողմանց բազում ոգիք անկան£ Ապա Մօսքովն ղանտակի փորել էին, ամրոցնի շինել եւ առ 

լերամբ բանակ բանակ նստել© ջուրն առատ© եւ դիզել էին բլուրնի իբրեւ ղանտակ, զոր ոչ թէ մարդ, 

այլ եւ քաջք չկարէին առնուլ զայն£ Եւ էր ի դղեակն այն ՁՌ հոգի, թօբճի եւ սէրտարն Շայիմ կոչէր£ 

Եւ մինչ մեծն Վլատիսլաւ ի հոգս եւ ի տարակուսանս էր՝ նախախնամութեամբն Աստուծոյ անկաւ 

սով մեծ եւ սաստիկ մահ ի բանակն Մոսքովու£ Զոր տեսեալ պատուհասն Աստուծոյ եկեալ հասեալ 

ի վերայ նոցա՝ ակամայ հնազանդեցան© զի եւ արտաքուստ կոտորէին զնոսա£ Ապա զօրագլուխն 

առաքեաց առ թագաւորն խնդրելով ապրուստ անձանց իւրեանց© եւ ելեալ դղեկէն անկանէին բացաւ 

գլխով յոտս արքային՝ ընկեցեալ յերկիր զզէնս եւ զպայրախս© եւ ասէին թէ զոր ինչ կայ զէն, դրամ, 

խազինայ, թէ աղխ՝ քեզ լիցի, միայն թող մեզ գնալ ի տեղիս£ Իսկ բարերար արքայն հրաման ետ գնալ 

դատարկ եւ մի ինչ առնուլ© զի թէ կամէր՝ զամենեսեան սրով անցուցանէր£ Եւ գնացին այլ 

ճանապարհաւ£ Եւ մտեալ Լէհն՝ գտան անդ ԺԲՌ զարպզան, ՃԻ մեծ թօփեր© բայց ԺԲ թօբ 

թագաւորին խազնէն ելած© մինն թագաւոր կոչէր, միւսն՝ թագուհի, որն՝ արծիւ, օձ, վիշապ եւ այլն, 

յոյժ մեծ եւ երկայն© եւ պղինձն ազնիւ որպէս ոսկի եւ ոսկոյն պարապար, զոր այլ տեղ կարծեմ թէ ոչ 

գտանի© մէկին ԲՃ եզն լծեցին՝ հազիւ կարացին շարժել© եւ այլ բազում զէնք, զրահք, ճէպայք, ալիւր, 

եզ, չոր միս եւ այլն© նաեւ նոցա արծթի փարայք գտին© եւ այնու վճարեցին իւրեանց զօրաց£ Եւ առեալ 

զկապուտնի եւ զաւարն՝ ուխտ ու դաշինք արարին© բայց թագաւորն Մօսքովայ կտրեց զգլուխն 

Շահինին, թէ է՞ր դաշնադիր եղեր© ապա ակամայ արար երդումն© եւ մեծ պարգեւք ետ արքային, այլ 

եւ ԺԵ քաղաք եւ ամ յամէ հարկս տալ յանձն առ ԽՌ ոսկի© զի վախաց Լէհու զօրացն£ 

դ© ԱՊԱԶԱ ՓԱՇԱՅ ԱՐՇԱՒԷ Ի ԼԵՀՍ 

Եւ մինչ նոքա անդ էին՝ Ապազան կարծեց թէ մարդ չկայ Լէհ, ամէնն գնաց ի Մօսքով© զօրաժողով 

արարեալ ժանտն գայր վաթսուն հազարաւ ի վերայ Լէհու© եւ Խան Դէմիրն ԻՌ թաթարաւ ընդ նմա© 

այլ եւ գրեաց առ սօլթան Մուրատն թէ Ահա օր, ահա ժամանակ© ե՛լ եւ դու ուշիկ ուշիկ եւ եկ զկնի իմ, 

զի ոչ ոք կայ© ինքնին բացվին դռունք քաղաքաց մեզ£ Որ եւ նա ելեալ Էտրնայ եւ անդ նստաւ£ Իսկ 

Ապազան կամուրջ կապեալ դարձեալ ի վերայ Թունայի՝ անահ անցանէր Ձ թօփ բերելով© նաեւ այլոց 

քաղաքաց առնուր թօբեր£ 
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Իբրեւ լուաւ զայն Վլատիսլաւ՝ առաքեաց զեղբայրն Գազիմիր ԻՌ Գազաքով© եւ հեթմանին 

հրաման ետ գնալ զօրօք ի վերայ£ Իսկ կողմնապահքն, կուսակալք եւ սանճախպէկիք եւ այլ 

պարոնայք եւ կօնկուլու ծառայք վաղվաղակի ժողովեալ հասին ի յանառիկ բերթն եւ յամրոցն 

Կամենից, որ ի վերայ քարայար լերան© եւ անդ բանակեցան առ լերամբ ընդ երեսս դաշտին£ Իսկ 

Խազախք յայլում վայրի© եւ հեթմանն խելացի եւ կորովամիտ՝ չարեկ միլ մի այլ յառաջն ղանդակի 

փորել ետ գաղտ© եւ անդ թօփեր եդիր երկու իրեք տեղ© եւ այն ղանտակնուն առաջն հեծել եդիր© իսկ 

ինքն կազմէր, զուգէր զօրսն£ 

Իսկ ժանտն եկեալ Պուղտան՝ կոչեաց զԽարաֆլախու պարոն, զի եւ նա գայ հեծելովքն© նոյնպէս 

Պողտանայ պարոնն£ Եւ իբրեւ դիպան յիրար ճակատ առ ճակատ, Թուրքն յաջմէ եւ Թաթարն յահեկէ 

գայր, եւ Օրալխքն առաջս£ Եւ կոտորեցան երկու կողմանց անթիւք զօրք© զի նոքա ՀՌ էին եւ մերքն 

ԻՌ չկայր Խազախով£ Եւ այլում աւուր դարձեալ մարտ եդին© եւ կոտորեցան յոլովք յերկոցունց£ Ապա 

հո՜ւյ արարեալ բազում զօրաց եւ գային վստահ ի վերայ Լէհցոց կոտորելով© եւ նոքա փախչէին ի 

դարանսն զոր գործեալ էին£ Եւ իբրեւ հասին ի տեղիսն՝ երկու իրեք տեղաց թօբերն թողին ի վերայ 

նոցա© որք սատակեցան անդ ԷՌ հոգի Տաճկաց© եւ այլ տեղաց Նէմցայք ելեալ կոտորեցին զնոսա եւ 

զորս ըմբռնեցին ի մեծաց Ապազու քրոջ որդին եւ զայլ մեծ մարդիկն© զԽան Դէմիրին փեսան եւ 

զեղբայր եւ զբազում Թաթարս սպանին եւ զորդի նորա£ Եւ զայն տեսեալ պղծոյն ահ եւ երկեղ անկաւ 

ի վերայ նոցա© եւ փախուստ դարձան ընդ կրունկս եւ ամօթալից տրտմութեամբ սեւերես գնացին 

յաշխարհն իւրեանց£ Իսկ քրիստոնեայք ուրախութեամբ եւ ցնծութեամբ դարձան իւրաքանչիւր ի 

տուն օրհնելով, գովելով եւ գոհանալով զԱստուծոյ, որ տայ յաղթութիւն հաւատացելոց իւրոց© փա՜ռք 

Աստուծոյ£ Եւ աշխարհն Լէհու ամէն քաղաք տօնանմա եղեւ£ 

ե© ԱՐՇԱՒԱՆՔ ՍՈՒԼՏԱՆ ՄՈՒՐԱՏԻ Ի ՎԵՐԱՅ ԼԵՀԱՑ 

Իսկ Սօլթան Մուրատին սիրտն դարձեալ չի խաղաղացաւ ի չարեաց© այլ կրկին անկաւ գնալ ի 

վերայ Լէհու© եւ Պուղտանայ պարոն, Ղարաֆլահու պարոնն ըմբռնել եւ սպանանել, որ նենկեցին 

զԱպազան© ապա թէ ոչ առել էր զԼէհ£ Վասն որոյ ուրախացեալ լսելով ստասաց խաբողին՝ հրաման 

եհան կանչել սէֆէր ի վերայ Լէհու© եւ կամուրջ շինել ի վերայ Թունայի, ուստի թօբերն եւ լէշքէրն 

անցնի£ Եւ նախ Թարթարին ասաց մտնել երկիրն Լէհու, զոր ԼՌ մտեալ վնաս արարին եւ օճիրս 

գործեցին£ 

Զայս ամենայն լուեալ մեծամեծաց եւ իշխանաց Լէհու՝ ազդ արարին թագաւորին իւրեանց, թէ 

Թուրք եւ Թաթարք գան© եւ նա հրամայեաց զօրս ժողովել եւ գնալ ընդդէմ թշնամեաց© եւ ԻՌ 

Խազախի գնալ ծովով© որ եւ աւիրեցին բազում քաղաքս, գիւղս եւ աւանս եւ զամուր բերթերս 

տապալեցին եւ բազում աւարս առին ոսկոյ եւ արծաթոյ© այլ եւ փարթամ Տաճիկս գերի տարան£ 

Պուղտանաց պարոնն եւ Ղարաֆլախին ապստամբեցան խօնթքարէն© նաեւ Մաճրի պարոնն 

երդմամբ ուխտ եւ դաշինք եդ հետ Վլատիսլաւի՝ միաբանիլ եւ ծեծել զԹուրքն© որ ունէր ԼՌ հոգի 

երկաթակուռ պահատուր© իրեք տեղ բանակ դրին£ Զոր լուեալ Թուրքաց թէ պարոնն Օլախաց 

դարձաւ, ուղարկեց այլ պարոն, որ կոչէր Վասիլ Լուբուլ© եւ ինքն յԱտրանայ դարձաւ Ստամպօլ եւ 

Մուրդազայ վազիրին ասաց հաշտիլ£ Զոր նա դեսպան առաքեաց առ հէթմանն վասն սիրոյ© զոր յետ 

բազում երթեւեկութեան եւ պարգեւացն եւ ձիոցն ազնիւ՝ հաշտեցան եւ եղեւ խաղաղութիւն մեծ£ Եւ 

Թուրքի մեծ էլչի եկաւ Շահին աղայ հարիւր հոգ[ւ]ով եւ տեսեալ զօրքն Լէհու զարմացաւ որ զուտր 

զրեհ եւ երկաթ էր© եւ ասէր թէ ո՞վ կարէ սոցա դէմ ունել£ Եւ Մաճարն իրեք անգամ մեծ կոտորած ետ 

թրքին մինչ ի սպառ£ 

զ© ԱՐՇԱՒԱՆՔ ՎԼԱՏԻՍԼԱՒ ԹԱԳԱՒՈՐԻ Ի ՎԵՐԱՅ ՇՎԷՏՈՒ 1635 

Ի թվին ՌՁԴ (1635), ապրիլ ԺԵ© գնաց Վլատիսլաւն ի վերայ Շվէտու բազում զօրօք եւ ԾՌ 

Խազախով, որ ապստամբել էր վաղուց հետէ ի հօրէն© եւ հայրն բազում անգամ գնաց պատերազմաւ 

եւ ոչինչ կարաց առնել© զի շատք են եւ յոլով գանձ ունին£ Եւ որչափ անհաւատք կան՝ միաբան եղեն© 

զի եւ Շվէտն անհաւատիցն է£ Սա գնացեալ էառ քանի քաղաք© զոր տեսեալ զքաջութիւնն՝ կամէին 

հարկատու լինել© իսկ թագաւորն ոչ կամեցաւ, բայց թէ սրով կÿառնում£ 

է© ՍԱՍՏԻԿ ԱՆՁՐԵՒ 1635 
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Յայսմ ամի սաստիկ անձեւ երեկ աշխարհն Լէհաց, սկսեալ Զատկէն մինչեւ օգոստոս անդադար 

գայր, գիշեր եւ ցորեկ© հազիւ օր մի քանի արեւ տեսաք© մինչ զի ջրերն շատցաւ եւ լիճքն լցան, գետք 

արձակեցան եւ բազում վնասք գործեցին ամենայն քաղաքս եւ գեղս մինչ ասել ոմանց թէ հոսանք 

երկրի իբրեւ հեղեղ եղեն, կամ թէ յերկնից սահանք բացան© հունձ եհաս© եւ չի կայ օր որ հնձեն© 

Աստուած զյետքն ի բարի առնէ© ամէն£ 

ը© ԱՐՇԱՒԱՆՔ ՍՈՒԼՏԱՆ ՄՈՒՐԱՏԻ Ի ՎԵՐԱՅ ՊԱՐՍԻՑ 1635 

Յայսմ ամի խրոխտ եւ գոռոզ հպարտ գազանն եւ ամբարտաւան վիշապն սաստիկ հրաման 

եհան եւ ետ կանչել եօթն տարի սէֆէր ի վերայ Խզըլպաշին© եւ ինքն աճապարեալ գնաց Իզմուտ© եւ 

անտի Ղօնիայ© եւ ասին թէ ԺԵՃՌ հոգի էր ընդ նմա, զատ վէզրէն, որ այսչափ հեծելօք խշլախ էր£ Եւ 

կանչեցուց թէ Վա՜յ այն մարդուն, որ կէս դրամ օլաֆայ ուտէ եւ չի գայ սէֆէր£ Եւ այսպէս բուլք ի 

բուլաց եւ հազար հազարաց երթային զկնի թագաւորին, զատ ի Թաթարաց£ Միայն Աստուած 

ազատէ զազգս Հայոց այտ անթիւ եւ անհամար զօրաց, որ ելին իբրեւ զմարախ ծածկելով զդաշտս եւ 

զերեսս երկրի, գնալով Հայոց քաղաքաւ եւ գեղօրէօք եւ ամենայն գաւառօք© որոց փրկէ Քրիստոս 

Աստուած£ 

թ© ՍՈՒՐԿՈՒՆ 1635 

Դարձեալ կրկին չար հրաման եհան վիշապն ահագին, որ սուրկան լինի քառսուն տարեն ի վեր 

եկօղաց£ Եւ էմիրնի ղրկեց ամէն քաղաք եւ նախ Ստամպօլ, թէ Վա՜յ ան մարդուն, որ մինչեւ քսան օր 

չերթայ ի սիլան£ Վա՜յ մեծի աղէտիս եւ աւաղ տարակուսանաց եւ տառապանացս, թէ ո՞ւստ եկին այս 

վիշտք եւ նեղութիւնք Հայոցն£ Անդ էր տեսանել զլաց եւ զաղաղակ եւ զտարտարոսն© ոմանք աստի 

գնալն եւ կէսք ի բերան սրոյ մտանելն© վա՜յ ի վերայ վայի եւ եղուկ թշուառացեալ անձանց£ Զի աստ 

տուն եւ տեղ, այգի եւ մուլքէն զրկին կամ թողուն օտարաց, կամ թէ կէս գինն տան© եւ անդ այսչափ 

հեծելին բերան կամ սրոյ մտանեն© եւ ոչ գիտեն թէ յո՞ երթան, զի աշխարհն այն աւեր եւ ամայի է£ 

Ոմանք ի ծովն անկան եւ այլք ի ծարաւոյ եւ խորշակէ ի ճանապարհին մեռան£ Եւ ասին թէ քանի 

հարիւր տուն կէմով անցեալ յայնկոյս տնով տեղով© իսկ սօխդայք հասեալ ի վերայ նոցա եւ սուր ի 

վերայ եդեալ յանխնայ կոտորեցին մինչեւ ի սպառ£ Սոքա աստ բնաջինջ եղան© եւ Անատօլին եղեալքն 

դարձեալ Շահն սուրկան տարաւ ի ներս© եւ այլք ի ծով անկան, լաւ համարելով զմահ քան թէ անկանիլ 

ի ձեռս զօրաց կամ գնալ աւեր աշխարհն£ Եւ ամենայն կողմանց եղեւ կորուստ Հայոց£ Փա՜ռք 

Աստուծոյ£ Միթէ կատարած աշխարհի երեկ կամ գալուստ Նեռին եհաս© բայց կարծեմ թէ բանք 

սրբոյն Ներսէսի կատարեցաւ, որ այսպէս Հայոց ազգն բնաջինջ եղան£ Եւ այս այսչափ փոքր ի շատէ 

գրեցաք զկսկիծ եւ զանցս աղէտից Հայոց համառօտաբար եղելոց իրաց ի ժամանակիս մերում£ Եւ 

Քրիստոսի մարդասիրին փառք յաւիտեանս© ամէն£ 

ժ© ԿԱԽԱՐԴ ԿԱՆԱՅՔ 

Դարձեալ թվին ՌՁԳին (1634)© հոկտեմբեր ԺԲ© իրեք կախարդ կին կալան ի Լով եւ քաղքէն դուրս 

կուտեալ յոլով փայտ այրեցին զնոսա© որ իրեք օր դեռն հոտ ճենճերաց նոցին ոչ գնաց ի Լով 

քաղաքէն£ 

ժա© ՀՐԴԵՀ ԵԱՐՈՍԼՈՎԻ 1627 

Արդ ի թվին ՌՀԶ (1627) օգոստոս ԺԵ, աւուր Փոխման Սուրբ Աստուածածնին եղեւ ցասում 

Լէհաց երկրի, զի անկաւ հուր մեծ ի քաղաքն Եառասլով եառմարքին ատենն, ուր էին ժողովեալ 

բազում եւ յոլով ազգ եւ ազգ վաճառականք ամենայն աշխարհաց եւ գաւառաց, այլ եւ այլ տեղաց՝ 

հեռաւորաց եւ մօտաւորաց, անթիւ գանձիւ եւ անհամար ղումաշով, զոր հրակիզեալ այրեցաւ բոլոր 

քաղաքն հանդերձ պարսպօք, տամբ եւ տեղօք£ Եւ կամարակապ գմբէթաշէն քարեայ տաշածու 

եկեղեցիքն եւ վանորայքն եւ տներն ամէն© զի ոչ մնաց բնաւ ամենեւին շէնք© եւ կիզաւ բազմութիւն 

գանձուց եւ կումաշից, զոր ոչ կարեմ թուով կամ գրով արկանել զանթվելի համար վնասուցն£ Այլ եւ 

բազում մարդիկ այրեցան© եւ այլք կիսայրեացք եղեալ© այլք խելաց թափեցան© եւ մոլէգնեալք 

կատաղեցան վասն կսկծելի աղէտից վնասուն© ոմանց զգեստն այրեալ, կիսոց մօրուքն, այլոց մորթն 

սեւացեալ եւ հերքն այրեցեալ եւ խանձեալք, այլք մազապուրծ եղեալ զերծեալք եւ ի փախուստ 

դարձեալք հազիւ քաղաքէն ի դուրս անկանէին© քանզի չորեք դիմաց էր հուրն, եւ յամենայն կողմանց 
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աստուածասաստ բարկութիւնն© զի կործանեցաւ քաղաքն եւ ամենայն բնակիչք նորա ի կորուստ 

դարձան եւ այրեցան որդովք եւ դստերօք, ընչիւք եւ ապրանօք, տամբք եւ տեղօք եւ ամենայն գոյիւք£ 

Եւ էին անդ փարթամ վաճառականք եւ պերճք հազարաց եւ բիւրից տէրք՝ մուրացիկ եւ 

քրձազգեստք լեալ ցիրուցան եղան, թափուր եւ ունայն յամենայնէ զրկեալ© շրջէին ընդ փողոցս եւ ընդ 

հրապարակս՝ մինչ զի ոմանց եւ ոչ հաց գոյր կերակուր կեցուցանել զոգիս£ Անդ էր տեսանել 

զաղիողորմ կսկիծ, զվայ, զողբ եւ զաղաղակ, զլաց եւ զարտասուս£ 

Եւ ասին թէ ԺԵ Մսրայ խազնայի չափ զարար եղեւ© զէրպապչիք, խամղալաթցիք, 

աթլազ¬քամխացիք, պահարչիք, չուխաչիք© քանի հարիւր խանութ սօֆչիք, խալի քիլիմ, ապրշում եւ 

քանի հարիւր թօբ սամուր սարտաւայ, սինճաբ, ախազ, աղվես, եւ այլ ազգ եւ ազգ թույ ալաթ© ամէն 

պահարչի ՃՌ ղուռուշի պահար ունէր© նոյնպէս խօյումչիք, չուխաճիք© մէկ աւուր մէջն այրեցաւ, թող 

նաղտ դրամն, ղուռուշն, ոսկին, մանտր ըստակ եւ այլն£ Խօնթքէրի մի խազնա զարար եղաւ, ոչ թէ 

միայն Լէհցոց, Մօսքովցոց, Թուրքի մարդկաց, Ֆռանկաց, Մաճրաց, Օլախցոց, Խզըլպաշցոց եւ 

այլոց բազմաց, զորս ոչ կարեմ թուել եւ ընդ գրով արկանել© բաւ է£ 

ժբ© ՄԱՀ ՏԱՐԱԺԱՄ 1627 ԱՄԻ 

Եւ մինչ յայսմ վշտի եւ տարակուսանաց էաք, անկաւ մահ տարաժամ երկրորդում ամին սաստիկ 

աշխարհս Լէհաց© եւ ոչ մնաց գիւղ, աւան, քաղաք առողջ ի մահվանէ© բայց առաջին մահն այլ մեծ էր£ 

Եւ սկսան փախչել ամենայն քաղաքաց£ Եւ  ի Լովն եւս չի մնաց մարդ եւ ոչ շէնլիք£ Եւ այս երկրորդ 

մահ եղեւ, որ եւ ես եղկելիս փախեայ ընդ փախուցեալս յերեսաց ահի բարկութեանն Աստուծոյ առ 

ժամանակ մի՝ ի Րօհաթին գեղաքաղաք մի ինն մղոն հեռի Լովայ£ Եւ կացաք անդ տնով իրեք ամիս 

եւ շաբաթ մի, այս է Վերացման Խաչէն մինչ սուրբ Յակոբ© եւ անդ մեծաւ տրտմութեամբ եւ սգով 

կացեալ, մինչեւ ծագեաց առաւօտ խաղաղութեան© ամենողորմ Տեառնէ մերմէ© եւ անցաւ 

բարկութիւնն© զոր գոհացողական փառս մատուցաք Աստուծոյ, որ փրկեաց զմեզ արժանահաս 

մահտարաժամէն© ապա եկաք ի տուն եւ ի բարկութիւնս մեր© փառք Աստուծոյ£ 

ժգ© ԱՍՊԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆՔ ԹԱԹԱՐԱՑ 1628 

Պատմեմ ձեզ այլ մեծ աղէտս կսկծալի, որ եղեւ յայսմ ամի, զոր լսողաց սիրտք սասանի£ Քանզի 

մինչ ի փախստեան էաք, դարձեալ եհաս ցասումն Աստուծոյ© զի ել հողմ հիւսուսային եւ սփռեցաւ 

աշխարհս Լէհու չորս կողմամբ© այս է Թաթարաց գումարք եւ գունտ գունտ, այրելով, հրակիզելով, 

աւերելով, քանդելով, հրձիգ առնելով զաշխարհս© զոմանս գերի տանելով, զայլս սպանանելով, զայլս 

կողոպտելով, զայլս կապեալ պարանով ի ծախ տանելով զկին եւ զորդիս, եւ զկոյս աղջկունս 

խայտառակելով, պղծելով եւ զըզվելով, սովով եւ ծարաւով մաշելով, եւ մերկ քարշ ածելով ի տօթս 

ամառայնոյ արեգակնակէզ առնելով եւ ի սաստիկ սառնասառոյց ձմեռան դժնդակ ցրտոյն 

ցրտացուցանելով եւ կսկծալի կտտամահ եւ սովալլուկ առնելով© զստնտեայս ի ջուր կամ առջեւ ոտաց 

ձիոց ընկենլով, զպառաւանց եւ ծերոց գլուխ հատանելով, մեծազգի կանայս եւ ազատ զինւորս ընդ 

իւրեանս տանելով£ Անդ էր տեսանել զճիչ եւ զկական, յորժամ բաժանէին զհարսն ի փեսայից, զհայր 

ի որդոց, եւ զմայր ի դստերաց, եղբայր ի եղբօրէ, արք ի կանանց եւ ընկեր ընկերաց£ Վա՜յ ինձ հազար 

բերան, զոր ես աչօք տեսի© զի կապեալ տանէին բանակ բանակ որպէս զհօտս ոչխարաց, զտունս եւ 

զշինուածս այրելով, զոչխար, զձիս, զկով, զեզն եւ զամենայն անասունս սուրու սուրու քշելով© զի ո՞վ 

կարէ գրել զամենայն մի ըստ միոջէ© քանզի բազում գաւառ ամայի դարձաւ եւ մարդիկ ի շինուց 

հատաւ, վա՜յ ինձ, այս իրեք պատուհասէս£ Զոր օրինակ ի հնումն ի ժամանակս Դաւթայ իրեք 

ցասումն տվեալ Աստուծոյ Իսրայէլացոցն, այժմ ի մեզ եղեւ հասեալ եւ կատարեալ՝ սով, սուր եւ մահ© 

յորոց փրկեսցէ Տէր Աստուած© ամէն£ 
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Իսկ ի թվին ՌՀԷ, սեպտեմբեր ամսոյ, եկն ի Լէհ Էջմիածնայ Մելքիսէթ կաթողիկոսն ծեր ÿւ 

ալեւոր, խելաց թափեալ եւ յուժէ անկեալ, յոյժ գինէմոլ եւ արծաթասէր, ունելով ընդ ինքեան յոլով 

եպիսկոպոսս հոմանիս իւր եւ գինարբուս© իսկ յուսմանէ բնաւին հեռուս© եւ կացին ի Լով կէս տարի£ 
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