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ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Սասնա ծռեր» հայ ժողովրդական վեպի ներկա հրատարակությունն ընդգրկում է վեպի 
տասը ընտիր պատում, գրառված 19—20-րդ դարերում։

Պատումներն ընտրելիս հաշվի են աոնվեւ նախ դրանց երկու գւխավոր տիպաբանական 
խմբերը՝ Ս՜շո և Ս՜րկաց տարբերակները։ Ըստ այդմ հատորում զետեղվել են հինգ պատում Մշո 
1ւ հինգ պսսոում Մոկաց տարբերակներից։

Առաջնությունը, պատմական առումով, Մշո տարբերակներում հատկացվել է Գարեգին 
Սրվանձտյանի առաջին անգամ հայտնաբերած Տարոնցի Կրպոյի, իսկ Մոկաց տարբերակնե
րում՝ Մանուկ Աբեդյանի երկրորդ անգամ հայտնաբերած Մոկացի Նախո Քեռու պատումներին։ 
Այնուհետև հաշվի են առնվել պտտումների ճյուղերի և սյուժեի ամբողջականությունը, դրանց 
գեղարվեստական հատկանիշները, պատումների տարածման ազգագրական-աշխարհագրական 
գյխավոր շրջանների ընդգրկումը, վիպասանի վարպետությունը ն պատումների լեզվաբարբա– 
ռսւյին տվյալների համեմատաբար պարզությունն ու հասկանալիությունը։

Գրքում ընդգրկվել են Մշո, Սասնո, Ալաշկերտի, Բայսպետի, Մոկսի, Գավաշի Ա Հայոց 
Չորի պատումների ընտիր նմուշները, թե՛ տղամարդ, թե՛ կին վիպասացներից գրանցված։ Պա
տումների ճնշող մեծամասնությունը գրառված է մեր վեպի և բանասիրության խոշոր երախ
տավորներ Գ. Սրվանձտյանի, Մ. Աբեդյանի, Գար. Հովսեփյանի, Կ. Մեփք-Օհանջանյանի 
կողմից։

Հատորի բոլոր պատումներն ունեցել են մեկ կամ մի քանի հրատարակություն, բացսաու– 
թյսո1բ Ս. Հարությունյանի 1973 թ. գրառած պատումի, որը տպագրվում է առաջին անգամ։

Տպագրված բոլոր պատումները նույնությամբ վերցված են Մ. Աբեդյանի խմբագրությամբ 
և Կ. Մելիք-Օհանջանյանի աշխատակցությամբ կսպմսւծ «Սասնա ծռեր» երկհատոր գիտական 
հրատարակությունից։ Կատարվել են միայն հետնյալ մասնակի փոփոխությունները.

Պատումների 1921 թվականի բարեփոխված ուղղագրությունը վերածվել է ներկայումս գոր
ծող ուղղագրության։ Նկատի առնելով ներկա հրատարակության հանրամատչելի բնույթը, բնա
գրերից իսպառ հանվել են հնչյունների բարբառային արտասանության հարազատությունը 
պահպանելու նպատակով ձայնավորների վրա դրված պայմանական նշանները, որոնք զգալա
պես ծանրաբեռնում էին թե* բնագրերի ընթերցումը և թե՛ տպագրությունը։ Տողատակերից 
հանվել են սոսկ նեդ-մասնագիտական արժեք ունեցող ծանոթագրությունների զգալի մասը և 
[ նտգրափն համեմատությունները։

Հանվել են յուրաքանչյուր պատումի սկզբից դրված վիպասացների կյանքին ու պատումի 
հանգամանքներին վերաբերող առսւջաբանները։ Գրանցում եդած կարևոր տվյալներն օգտսւ– 
գոյւծվել են ծանոթությունների մեջ։

Ներկա հրատարակության մեջ, բացի պատումների բնագրերից, տեղադրված են բառա
րան, ծանոթություններ, անձնանունների ու տեղանունների ցանկեր և վեպի կուլտուր-պատմա– 
կան ընդհանուր արժեքին վերաբերող գիտա-հանրսւմատչեփ մի ամփովւ ակնարկ։

Բառարանում ընդգրկվել են հրատարակվող պատումներում հանդիպող բարբառային և 
օտար վտխառյալ այն բառերն ու բառաձևերը, որոնք ընթերցող լայն հասարակության ոչ բոլոր 
խավերին են հասկանալի։ Իսկ բարբառային այնպիսի բառեր կամ բառաձևեր, որոնք ժողովըր–



դի յայն զանգվածներում տարածվել ու համաժողովրդական ըմբռնման են արժանացել, մեծ մա
սամբ չեն մտել բառարան։

Ծանոթություններում տրված են յուրաքանչյուր պատումի վիպասացի կենսագրական խիստ 
համառոտ ու կարևոր տվյալները և տվյւսլ պատումին վերաբերող մատենագիտական համապա
տասխան տեղեկություններ։

Անձնանունների և տեղանունների ցանկերում զետեղվել են հրատարակվող պատումներում 
հանդիպող բոլոր անձնանուններն ու տեղանունները, վերջիններիս աշխարհագրական տեդւս– 
դըրմանք վերաբերող հակիրճ ծանուցումներով։

Գալով «Սասնա ծռեր» ժողովրդական վեպի ներկա հրատարակության նպատակին ու 
բնույթին, պետք է ասել հետևյալը, մինչև այժմ ընթերցող լայն հւսսարակայնոլթյունը մեր ժողո– 
վըրդական վեպը ներկայացվել է հիմնականում շուրջ վեց տասնյակ պատումների հիման վրա 
հյուսված «Սասունցի Գավիթ» համահավաք բնագրով, որ արդեն թարգմանվել ու հրատարակ
վել Է քաղաքակիրթ աշխարհի շատ լեզուներով։

Նպատակը եղել Է առավել պարզ ու մատչելի լեզվով և իր բու|անդակության համահավաք 
բազմազանության մեջ վեպը ներկայացնել հասարակությանը։ Խուսափել են հանրամատչելի 
նպատակներով պատումների հրատարակությունից այն արդարացի մտավախությամբ, թե պա
տումներն իրենց բարբառային խրթին լեզվով՝ սակավ մատչելի, իսկ իրենց բովանդակության 
հաճախադեպ նմանություններով ու նույնություններով՝ անգամ ձանձրալի կլինեն ընթերցող 
լայն խավերին։

Այս հայացքը եթե արդարացի Էր 30–40-ական թվականներին, ապա այժմ, հատկապես

աննախադեպ բարձունքների, երբ ժողովրդական բառ ու բանը արժանանում Է բազմապիսի 
հրատարակությունների և արագորեն սպառվում ընթերցող լայն խավերի մեջ. երբ կրթված հայ 
ընթերցողը գիտական ու գիտակցական վերաբերմունք ունի իր ժողովրդի դարերով ստեղծած 
բանավոր ավանդական մշակույթի նկատմամբ և, անկախ բարբառային ամենատարբեր ար
տահայտություններից. նա մեծ սիրով, խանդաղատանքով ու դյուրությամբ Է կլանում ավանդա
կան բանահյուսության յուրաքանչյուր նմուշ— այսօր առաջնորդվել երեկվա մտավախու
թյամբ ոչ միայն արդարացի չէր լինի, այլև, կարծում ենք, սխալ կլիներ։

Բացի այդ. մեր ժողովրդական վեպի բուն ավանդական կերպարանքը ներկայացնում են 
հայոց լեսվի տարբեր բարբառներով ստեղծված արդեն մեկուկես հարյուրից անցնող պատում
ները. որոնք իրենց բարբառային հյութեղ ու կենսաթրթիռ արտահայտություններով՝ յուրա
քանչյուր ազգագրական շրջանի հայ հատվածի ու անհատ վիպասացի գեղարվեստական մտա– 
հայեցությունների, հոգեբանության, պատկերավորման յուրահատուկ համակարգի կոնկրետ 
դրսևորումներն են Ա հայոց լեզվի ու վիպական բանահյուսության հարստության ու բազմսւպի– 
սիության անկրկնելի վկայություններ։ Ուստի անվարան կերպով հայ ընթերցող ամենալայն 
զանգվածներին այսուհետև պետք է հասցնել իր սեվսսկան վեպը այն բնական ու գունագեղ 
կերպարանքով, որպիսին հասե| է մեզ բանավոր ավանդությամբ։ Եվ վեպի բնիկ կերպարանքի 
սասիս հասարակության յայն խամերում ճշգրիտ ու հստակ պատկերացում կազմելու համար, 
անհրաժեշտ է հայ ժողովրդական վեպը նրանց ներկայացնել պատումների հանրամատչելի 
հրատարակությամբ։

Այս հատորը կազմելիս առաջնորդվել ենք ահա այդ նկատառումով, և, կարծում ենք. ըն– 
թեյւցոդ լայն շրջաննե(ւը համամիտ կլինեն մեզ։

վերջին տասնամյակներին, երբ մեր ժողովրդի կրթական մակարդակը բարձրացել է

30. ձուփսի
1976
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ԱԲ1ԱքԵԼԻՔ ԵՎ ՍԱՆԱՍԱՐ

1. Բաղդադի խալիֆայի և հայուհու որդիները՝
Աբամելիք և Սանասար

Բադդըդու խափֆեն շատ զոր ու զորընդեղ կեղնի.
Աւլգար կենե, կիգա վըր մըր սուրբ Կարապետու.
Շատ զմըր աւլգ կը նվսպցու,
Ու շատ հեսիր կը բռնե, տանե։
Աղջիկ մի ուրնհ՝ շատ խորոտիկ կեղնի.
Բադդըդու խափֆհն դըդ աղջիկ կառնե,
Կը քեբնե վըր ուրան։
Մեկ ժուկ մ՝ ու ժւսւքանակ մեջ կընցնի, 
էրկու տղա ուրնե կեղնի.

10 Մեկի անուն կը դնեն Աբամելիք,
Ու մեկին՝ Սանասար։
Պաւդ կռապւսշտ է ու մամ՝ խաչապաշտ,
Չունքի ղմւսմ մըր սպգեն տարավ։

2. 1սա|իֆայի երկրորդ արշավանքը հայերի վրա 
1ւ որդիներին մասսսղ անելու խոստումը

Ըդ խալիֆէն հեղ մ՝ լե սսլդւսր էրեց 
Ու էկավ վըր մըր աւլգին.
Մըր ազգ,— մեոնիմ ուր սուրբ հրաշքին, սուրբ Կարապետ



Ըդ անգամ զինք շատ նեղ լծեց։
Ու ըդ նեդութենի մեջ՝
Խափֆեն կանչեց դուր կուռք ու ասեց.

20 — Յա՛ ճոչ կուռք,
Դու դիս ազատ էնես էդա ազդից,
Ու յեբոր ես սւպամաթ իգամ,
Զիմ երկու տղեն |ե քըզի մատաղ տ՝ենեմ։

3. Մոր երազը 1ւ որդիների փախուստը

Ուրանց մամ քնավ, տեսավ էրած։
Տեսավ օր* ուրան էրկու ճրագ կեր**,
Կիգեր առջև ընցնելուն օր ընցներ,
Ու կը դառներ հեղ մ՝ լե լուս կիտեր։ 
ելավ սավըտուն, .յեբոր ւսխլավ,
Զուր էրզի էդելութեն 

30 Խսա էրեց ուր տղեկներուն ու ասեց.
էս գիշեր սըբ Կարապետ ընձի էրած էկավ, 

Ասեց օր՝ ձըր պապ ընկեր է նեդութենի մեջ,
Ու զձըզի մատաղ է կանչե ուր կռքերուն. 
.Յեբոր էկավ, զձըզի կը մատղե։
Դուք ձըր ճարեն գտէտք։
Էրկու աղբեր կանչեցին զուրանց Աստված, 
էլան վեր ցին զուրանց զավատՈն 
Ու (ցեցին .յագուբե մի փարա,
Ու ընկան ճամբահ։

4. Աբամեփքն ու Սանասարն աղբյուրի վրա 
իրենց համար բերդ են շինում

40 Ընկա՜ն, ու շատ պըտըտվան.
Զարկեցին, էկան ղարիպ էրկիր։ 
էկան, գացին նեղ ձոր մի։

* Օր—որ։
** Կեր–կար։
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Տեսան օր՝ գետ մի կիգեր կընցներ.
Առու մի ընդիեն կիգեր,
Կը զարկեր մըջ ըդ գետին,
Կը կտրեր զըդ գետ ու կը շերտեր չուր ի մեջ տեղ,
Ու հըպա մ  լե կը խառնվեր մեջ ըղ գետին ու կերթեր 
Սանասարն Աբամելիքին ասեց,
Թը.— Որն օր զըղա ջրի ակ գտնե 

50 Ու զուր տուն |ե սուկե վըր իդա ջրին,
Ընդրա ավլադ ւե օր էդնի՝
Հըմլա զորեղ կեղնի։

է|սւն, առան զառուն.
Ու գացին էրկու սւղբհր։
Գացին ու գտան զաղբուր։
Ըդ աղբրի ջուր՝ լուլե մի ջուր է.
Կիգա, կը կտրե թըմամ զուր տըկու առուն,
Ու հեղ լքլե կը դառնա,
Հեղ մ՝ լե կը խառնվի առուն։

60 Կը նստին վըր ըդ ական,
Ու զուրանց բերդի հիմ կը թապլեն։
Սանասար կերթեր նեջիր,
Ու Աբամելիք կը դատեր վըր բերդին։
Շենլիք ըդ վերքեր չկեր։

5. Եղբայրները դիմում են Արզրում և Կարս նստող 
ամիրաներին, որ իրենց տեր դառնան, 
բայց մերժում են ստանում

Մեկ տաս-քսան օր բանան վըր ըդ քոշկին։
Աբամելիք էկավ ըն մեկ օր,
Տեսավ օր՝ Սանասար թաշկե՜ր էր 
Ու քուն ընցեր էր վրեն.
Արընդոտ նեջիրներ հըմալ անեփել 

70 Թալեր էր ի գետին ու քներ էր։
Շա տ կսկծաց ընդուր օղուրին,
Ու ւսսեց.— Աղբե ր, էլի էրթանք.
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.Յար* |ւ .յե ր պիտի մնանք մենք հուդա 
Ու սւնփ միս ուտենք։
Աստված՝ օր իտեր մըզի,
Մլւր պապու քոշկն ու սարեն կիտեր։

երկու աղբեր հեծան,
Ու խըստ էրեցին Արղրոմա նստողին ու էկան։ 
էկան, գացին, ըդ մարդուն էրկու աղբեր 

80 Թամանա էրեցին, ու կայնւսն էռւսջ։—
Ահագին ու քու քեֆով՝
Զըռբըդըսդ մարդ են ըդ էրկու աղբեր։—
Արզրոմ նստող Ամիրեն 
Շատ հըպ էրեց ըդունց մոտեն.
Հարցուց զուրանց ինս ու ջինս,
Ու ասեց.— Դուք ի՞նչ մարդ եք։
Սանասարն ասեց.
— Մենք Բադդըդու խալիֆի տղեկներն ենք։
Ըդ Ամիրեն ասեց.

90 — <ա՞յ, հա՜յ, հա՜յ...
Ու թոթվեց զուր փողպատ ըդունց մոտեն։—
Մենք ըդունց մեռըլներուց կը փախնինք,
Ըդունց կենդընուն ռաստ կիգանք։
Մենք ձըզի տեր չընք կըռնա էղնի,
.Յուրվե կերթաք, գացե ք։
Սանասարն ասեց Աբամելիքին.
— Ադբեքր, մենք ըդ պապու մոտեն կը փախնինք. 
Զըդոր անուն մըր վրեն հորի ենք դրի։
Ըստիր .յուր օր գացինք, որն օր հարցուց,

100 Տ ասինք՝ մըզի բան չկա՝
Նըք պապ, նը* մամ, նըյ վաթան 
Բըլքե մ՝ խըլխ զմըզի տիրեն։
Հոնկուց դարձան էտեւ(անց,
Զարկին, գացին մոտ Ղարսա նստող Ամիրեն. 
էն լե զըդ պատճառ տվեց ըդ տղեկներուն։

* Այս և հաջորդ սի քանի պատումներում, բաւ)ւսււկւ|բ|ւ ձայնավորների ւսռաջ հաճախ ավե
լ ն ո ւ մ  է ձայնեղ յ հագագը (ձայնեղ հ ) , որ բնագրում նշանակված է .յ տառով։ Ծան. կազմողի։
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,6. Եղբայրները ծառայության են ընդունվում 
Կապուտկողի թագավորի մոտ և 
նրանից ստանում են իրենց բերդի 
համար քառասուն տուն բնակիչ

Ու ընոնք ըդ տեղհն դարձան,
Խըստ էրեցին իդա հեղ 
Կապուտկոդի թագավորին, ու գացին։ 
Կապուտկողի թագավոր ղըդ մարդիկ տեսավ, 

110 Շատ հըւլ էրեց ընդունց մոտեն։
Աբամելիք թամանա էղավ 
Ու կայնավ ըդուր առջև.
Շատ դուր էկավ ըդ թագավորին։
Հարցում էրեց ըդունց մոտեն 
Թե.— Օղո ւլ, դուք .յուստա՝ եք.
Ի՛նչ ունիք, ինչ չունիք։
— Թո՜ւյ, բան մ՝ լե չունինք,— ասեցին.— 
Նը մամ, նը պապ, թու թաբա չունինք։ 
Սանասարն էղավ չըբուխչի,

120 Ու Աբամելիքն էղավ դայվաչի։
Մեկ ժամանակ ըղունք հըմլա կեցան։ 
Օրերուց մեկ՝ Սանասար Աբամելիքին ասեց.
— Ըդխըդար ամագ կերանք,
Ու մըր խըռբեն հըմալ սնաց։
Լուսուն,— ասեց,— ոչ դուն ղայվա էւիե,
Ոչ ես չըբուխ կպում, իտամ.
Առվըտուն չերթանք ուրան էրեվսւն։ 
Կապուտկողու ըդ թագավոր քնուց իմցավ.

*■ Նը էն կա, նը էն։
130 Ըդ հաղ կանչեց ղըդ մարդիկ,

Առեց, էկավ թագավորն,
Ու ասեց.— Օղո՜ւլ,
Ախըր ես էռաջ ասեցի ձըղի,
Թե՝ Չըղի ի՞նչ կա, մա՞մ, պա՞պ.
Ու դուք պատմութեն էրիք.
Թե՝ Մըղի բան չկա։
Դուք ւլձըր մւսդեն ինչի" վրա եք էրե։
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Ասեցին.— Թագավորն ապրած կենա,
Մենք՝ օդորթմա է, մամ ու պապ չունինք,

140 Մւս քհնե պահենք, Աստըծուց ի՞նչ պահենք.
Ամագ մեկ խորի մի ավեր ենք մե քիչ,
Ու թորկեր ենք, էկե։
Իդա օրինակ աղբուր մի։
Ու նադլ էրեցին ուրան։
Թագավորի սիրտ կըռչաց վըր ըդունց,
Ասեց.— Օղո ւլ, չընքի հըմալ է,
Առվոտուն ձըղի քանի մի տուն կիտամ,
Ու գացեք, ւլձըր բերդ շինեք։
Ըդ թագավորն էլավ տվեց ըդունց քառասուն տուն։

150 — Հե՜յ գըտի տուն...
Ամեկուն մեկ է՜շ ու մեկ ճախրւսկ։

\7. Եղբայրները շինում են աղքատների տները– 
ապւս ավարտում իրենց բերդի շինությունը

Առավտուն էլան բարձան ղուրանց տներ,
Ու էրկու աղբեր խըստ էրեցին 
Ուրանց խըռբին ու գացին։
Գացին, էլան վըր ուրանց ադբըրին 
Ու վըր ուրանց հիման։
Սանասարն ասեց Աբամելիքին.
— Ավալ ւլիդա բե՞րդ շինենք,
Թե չէ ղիդւս ֆախիր-ֆուխարի ավահիք։

160 Աբամելիք ասեց.
— Առաջ շինենք ղէդոնց ավահիք,
Ու նոր շինենք ղմըր բերդ.
Ըդ ֆուխարեք չըն կռնա 
Արեվուն առջև կենա։

Ու բաշլայեցին ղավահիք։
Աբամելիք ընդար ղորեդ էր,
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Օր օր* տա սն տեղ կը փորեր,
Ու տանն տուն կը շիներ.
Ըն Սեկել լե զփետեր կը բերեր,

170 Ու բանվածք էրկուսով կը շինեն։
Չորս ավուր մեջ լման
Զքաոսուն ավահիք շինեցին էրկու աղբեր։
Սորա կրկին բաշլան,
Զբերդ շինեցին, ու թամամ էրեցին։
Ընքան զորեղ են՝
Օր քարե սան քարե սուն զարկեցին,
Չաք թալեցին, թամամեցին զբերդ։

8. Կապուտկողի թագավորն իր աղջիկը տալիս է 
Աբամելիքին և բերդի անունը դնում է Սասուն. 
Քեռի Թորոսը մնում է Սւսսունում

Աբամելիք էլավ,
էկավ մոտ ուր Կապուտկողի թագավոր,

180 Ասեց.— Մենք քո ավլադն ենք.
Ու շիներ ենք ու թամամե զւ1ըր բերդ.
էկեր ենք քու մոտ ու խնդիրք կէնենք քեզանե,
Օր իգաս ու լքըր բերդին անուն դնես։
Ըդ Կապուտկողու թագավոր
Շատ սիրեց ու ընդունեց զԱբամելիք,
Ու ասեց.— Գա՜) օր զիս չըք մոռցեր ի...
Ու էլաւլ, զուր աղջիկ տվեց,
Աբւսմելիքին չըրաղ էրեց։
Զաղջիկ օր պսակեցին վրեն,

190 էլան թագավորն, աղջիկն ու տղեն,
Ու քեռի Թորոս էլ ուրանց հետ գնաց,
Հեծան ու գացին։
Ընկավ ուրանց ւսռջև Աբամելիք,
Ու գացին, էլւսն վըր բերդին։

• Օր օ ր – ո ր  օրը։
-  15  -



Հոնկուց թագավոր տվեց ձիու գ|ուխ.
Օր պըտի դառներ, ասեց.
— Դուք ձըր բերդին անուն դրե՜ր եք,
Ու խաստի դիս կը կանչեք, ու կը փորձաք։
Աբամելիքն ասեց.

200 — Թագավորն ապրած կենա,
Իտխաթ էրա, օր մենք ըդ բերդին անուն չենք դրէ.
Զէն կինանք, օր բերդ մի շիներ ենք-կանգնցե։
— էլա իսա, չընքի օր անուն չըք դրեր ի 
Քարե սան սուն եք զւսրկե,
Ըդրա անում ստեղնի Սանսուն, Սասուն։

Մեկ ժամանակ մանցին հոդի,
Քեռի Թորոս լե կարգեցին,
Ու էն լե ւքնաց հոնի.
Ու թագավոր դարձավ ուրան տեղը։

9. Սասանի իշխանության երկիրը

210 Աբամեփք շատ զորընդեղ մարդ էր.
Սև սարի բոլոր ու չուրի Ծծմակաքիթ՝
Մշու վերևով բադան քաշած, էլած էր
Չուրի Սեդանսըրու գոտեն ըվի ձապադջրու դուրան։
Ու զըդ բիթուն լե զավթեց։
Չորս դարգահ լե թողեց.
Ու միշտ հանապազ կը զարկեր զուր դարգահ,
Ու կը հեծներ՛ զուր ձին,
Ու ինչ խդար ջին ու ջանավար էդներ, կը բռներ։

10. Աբամելիքը նվաճում է Մսըրը. 
նրա սիրեկանը և որդին Ս՚սրամելիք

Օրերուց օր մկե զարկեց, գնաց չուրի Մըսըր,
220 Ու Մըսըր լե զավթեց։

Գնաց, գիշեր ըդ Մսրա կեցողի կնկան խեչ պառկսւվ.
Ու էղավ իրնե ավլադ մի։

-  10  -



Ու Մսրա թագավոր |ե իմցավ,
Օր ըդ տղեն Աբամելիքիցն է։
Չընքի ընդրա անուն Աբամելիք էր,
Զաղի անուն լե դրեցին Մսրամելիք։
Ու Աբամելիք լե սպանեց զՄսրա թագավոր, 
Առավ դընդրսւ կնիկ,
Ու նստավ Մըսըր, էղավ թագավոր։

230 Ըդի թող մնա ըդ տեղ նստուկ։

11. Բաղդադի խալիֆան փորձում է մատաղ անել. 
Սանասւսրին. նա սպանում է խալիֆային և 
նստում հոր տեղ Բադդադում

Սանասար նստուկ էր Սասուն։
Ուր պապու կռքեր չըն թողի, օր ըդի սըթրեր.
Ու էլավ, խըստ էրեց ուր պապուն ու մամուն,
Ու գնաց Բաղդադ։
Ուր պապ նստուկ էր փանջարեն.
Տեսավ օր՝ ուր տղեն Սանասար կիգեր,
Ու ճանչցավ, ու ասեց.
— է՜յ, մեռնիմ քըղի, մե ծ կուռք, •
Իմալ զքո մատաղ քաշիր, բերիր.

240 .Յար .յեբ է մանցե՝
Զմըկել լե կը քաշես, բերես։

Մամ, չընքի խաչապաշտ էր, նստավ,
Ուր տղեկներն ապով արսունք թափեց։ 
Պապ առեց թուր ու սուր ու գնաց. 
Կանչեց ու ասեց.— Արի էրթանք, որդի*, 
էրկրպագութեն արա մեծ կռքին,
Օր ւլքըղի մատղեմ։
Ասեց տղեն.— Աբո՜,

\  Քո ճոչ կուռք շատ զորավոր կուռք է.
250 Գիշեր լե չըր թողնե,

Օր մենք ընտեղ սըթըրվենք.
.Յար .յե՞բ է մանցե՝

2 — Սասնա ծոեր
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Զուր մեկել մատաղ լե կը քաշե ու կը բերե։
Առավ տողեն, ու մտան կռքատուն։
Տղեն պապուն ասեց.
— Աբո\ չէ՞ դու գինաս,
Օր մենք գացինք՝ մենք պստիկ էինք.
Մենք զքո կռքի զորութեն չընք գինե.
Դե՛ դու կղի, քո կռքին էրկրպագութեն տուր,

260 Իշեմ՝ ի մալ կիտաս, ուսնեմ։
Պապն ասեց.— <ըմ|ա\ լաո*։
Ու կզւսվ, էրկրպագութեն տվեց։
Տղեն ասեց.— Աբո\
Քո կուռք ի՜նչ զորավոր կուռք էր,
Օր դու .յեբոր կզար, իմ աչքերը մթնեց,
Չտեսա՝ իմալ էրեցիր։—
Չընքի չհասավ, օր առջի դրբին զարկեր,
Մսզութի կոճկներ չսւրձկվավ։—
Ասեց.— Աբո\ աբոք,

270 Իդա հաղ լե էրկրպագութ&ն էրե,
Տեսնենք իմալ կէնես, օր եււ լե էնեմ։
Ու հեղ մ՝ լե, .յեբոր կճավ պապ, տղեն ասեց.
«Ցա հացն ու գինի, տերն կենդանի»...
Ու գուրզ մի իջավ,
Ու զուր պապ խալիֆեն՝
Յոթն գազ գետին վե իջուց:
Առեց զգուրզն ու ինկավ մեջ կռքերուն,
Զըմեն լե ջարդեց,
Ու առավ զարծըթներ, լցեց ուր մալութի վւեշ,

280 Ու բերեց, տվեց ուր մամուն, ու ասեց.
— Մամոք, իդոնք էրե քըզի զենաթ։
Մամ լե կզավ վըր քիթ ու բերնին, 
էրկրպագութեն էրեց ու ասեց.
— Գոհանամ քենե էրկնի ու երկրի ստեղծող, 
Գա՜յ օր զմըզի ազատ էրեցիր էն զալըմի ձեռնեն։ 
Բերեց, ւլՍանասար փսակեց,
Ու պապու տեղ դրեց վըր թախթին։
Ընի ընտեդ մնաց։
Դառնանք Աբամելիքի վրեն։
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ԴԱՎԹԻ ԿՌ՛ԻՎԸ ՄՍՐԱՍ՜ԵԼԻՔԻ ՀԵՏ

12. Մսրամելիքն Սբսւմելիքի պատվերով Դավթին 
ու մյուս եղբայրներին տանում է պահելու

290 Աբամելիք, օր նստուկ էր Մըսըր,
Զուր մոտից էղող տղեն՝
ԶՄսրամելիք թողեց ուր տեղ,
Ու ինքն էկավ ի Սասուն։
Մեկ ժուկ ըմ ու ժամանակ ըդ մեջ ընցավ.
Քընի մ՝ տղա ըղոէրսՐմՈտից էղան.
Մեկի անուն դրեց ճնճղափորիկ, 
ճոչ տդի անուն դրեց Ցռան Վեգի,
Մեկին՝ Ձենով Օհան,
Մեկի անուն լե՝ Խոր Գուսան,

300 Ու .յըմնու պստկի անուն լե՝ Գավիթ։
էդ տեղկներու մեջ ճնճդափորիկն ու Ցռան Վեգին 
Իսկի բանի պետք չիգեն։
Ըմա Զենով Օհան հըմլա ձենով էր օր...
Ցոթն գըմշու կաշի կը թալեր արև, չորցներ,
Ու կը վւաթթեր ղինք, ու կը բոռեր,
Օր չեղներ պատռվեր։
Գավիթ քընց ւլըմեն լե հընարով էր,
Ուր ղորութեն՝ էլ լեզվով թարիֆ չեդնի։

Իդա անգւսմ մեկ ժուկ ու ժամանակ մնաց,
310 Հալվորավ Աբամելիք։

Օր մի օրերուց, ինք ու .յինք նստավ 
Ու ղուշուրլքիշ էղավ, ասեց.
«Չորս կողմ էղավ ընձի դուշման, 
էտեվ իմ անցման
էլ ո՞ր իմ ճժերուն տիրութեն տ՝էնե.
Թե օր էնե, պտի Մսրամելիքն էնե.
էլ բաշխա մարդ չկռնա դիմանա իմ ղուշւ(ներաց»;
էլավ խըստ էրեց Մսրամելիքին ու գնաց։

Բ
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Ծեր ժամանակն էր։ Ասեց.
320 — Մսրամելիք, օդո վ, դու լե իմ ավլադն ես։

Թե են շուտ մեռա,
Իմ ճժեր ամանաթ քըւլի.
Թե դու շուտ մեռար,
Քու ճժեր ամանաթ ընձի. ես կը պահեմ։
Դարձավ ու էկավ, մնաց ուր բերդ։
Մահու օրն էկավ, մեռավ։
Մսրամելիքն էկավ, ւլըդրա ճժերն առավ ու գնաց. 
Չունքի դուր պապու թամբիհ չըր մոռցի։

13. Սասունի սուգն Աբամեփքի մահվան աոթիվ և 
սգահանությունը

Յոթն տարի Սասուն սուգ մնաց 
330 Աբամելիքի մեռնելուց էտեվ։

Օրերուց մեկ նստան ու դրեցին գինեխում 
Քեռի Թորոսն ու գեդացիք։
Գեդացիք ասեցին.— Քեռի՞ Թորոս,
Մըր տղեկներ հալվորան,
Ու մըր աղջըկտիք պառվան.
Թը դու գինաս, թը մըր յոթ տարի սուգ պահելով 
Մըր Աբամելիք կը սաղնա,
Յոթ լե ավելի կը պահենք։
Քեռի Թորոս իւլին տվեց 

340 Դուրդրկըցներուն ու ասեց.
— Կարգեք ւլձըր տըղեկներ ու աղջըկտիք,
Սուգ պահելով րան չեղնի։
Դրեցին զուրանց գինուխում ու քեֆ էրեցին։ 
Քեռի Թորոսն առեց զկթխեն ի ձեռք,
Կայնավ ու միտք արեց.
Նը կը խմե, նը կը դնե։
Թորոսի տղեն ի փողանեն 
Չեն տվեց պապուն ու ասեց.
— Աբոք, ըղունք Սասնու ծռերն են,

350 Մկա մեկ քամ խոսք քե կասեն.
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6ա խմե, յա դիր գետին, քելե։
Պապ վերուց տղին ասեց.
— Հե՜յ շան օրդի,
Ես նստիմ հոդա, կերուխում էնեմ,
Մսրամելիքն իգա, տանի զմըր ճժեր.
ԶԱբամելիքի տղեկները գըրթըվւե,
Ես նստիմ հոդա, կերուխում էնեմ,
Ամոթ չէ՞ մըղի...
Հաց գինի ու տեր կենդանի,

360 Քըն ղըդ կըթխեն էվել խմած չեղնիմ. 
էլնեմ էրթամ, իմ ճժերուն էրեվան։

14. Քեռի Թորոսը գերությունից ազատում է 
Աբամեփքի որդիներին. Դսւվիթը չի 
անցնում Ս՚սրամեփքի թրի տակով։ 
Մսրւսմելիքի վախը Դ-ավթից

Քեռի Թորոս Սասնու զարկեց 
Ու գնաց ի Մըսըր.
Ղոնըշմիշ էղան ինքն ու Մսրամելիք.
Ու նստան։ Ասեց.
— Հա յդե, ես ու դու Աստծու դատաստուն։
Ղորդ է, դու ու Աբամելիք
Իրար հետ սանաւո|աշմիշ էդեր եք,
Ամա գերին գին էդն ի, տիրուն կը հասնի։

370 էլան ու գացին շարիաթ, 
ճժեր հասավ Քեռի Թորոսին։
Մսրամեփքի ւսչք շատ կը վախենա ըդ ճժերուց. 
Քեռի Թորոսին ասեց.
— Բե վ՝արի զըդ ճժեր
Ընցու իմ թրի տակն, ու առ գնա։

էկավ ու թարիֆ էրեց տղեկներուն Քեռի Թորոսն։ 
Ցռան Վեգին ասեց.
— էրթանք, ընցնինք ուր թրի տակն ու էրթւսնք։ 
Մըկել էրկուս լե հըմալ ասեցին։
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380 Ըմա՝ Դավիթն ասեց.
— Կը սպանե, թոդ ըսօր սպանե,
Օր խըւխ ասեն՝ ճիժ ըմ սպանեց.
Ես ընդրա թրի տակով չըմ ընցնա.
Հըմսղ կէնե, որ վաղ ես մեծնամ*
Սուր չքաշե՞մ ուր վրեն։
Ուր ահուն Քեռի Թորոս ղըդոնք թոփ էրեց,
Օր տանի, ընցու թրի տըկով.
Դավիթ զընկռւսվ ու կայնավ,
Ու չերթա թրի տըկով։

390 Քեռի Թորոս բռնեց զԴւսվիթի պառեկն 
Ու հլոաեց, օր ընցնա թրի տըկով։
Դավիթ չգնաց թրի տըկով, կշտով ընցավ.
Ուր ճոչ բոթ քիսավ ի ջարդու քար՝
Կրակ է|տվ մոտեն։
.Յեբոր Մսրամեփք տեսավ,
Շատ վախեցավ ու ասեց.
— Իդա պզտիկ է, էսքան է,
Օր մեծցավ, ինչ ա՚էղնխ
Թե օր ընձի զավսղ մի էդնի՝ ըղրա մոտեն է։

400 Քեռի Թորոս առավ զճժեր 
Ու էկավ ի Սասուն.
Ցռան Վեգին դրեց բերդի մեջ ուր պապու տեղ,
Ու Դավիթ՝ օր ըւՈւու պստիկն էր,
Դրեց հորթերու առեջ։

15. Դավիթը հորթարած, ընկեր հորթարածը, 
ցասման ժամի հարիսան և ավազակ դևերը

Դավիթն էր, օր կոպալ մի կը զարկեր հորթերուն. 
Քառսուն հորթիկ լե հետ կը գլորտվեր։
Օրերուց օր ըմ լե քշեց,
Զհորթեր հանեց սարի գլուխ.
Տեսավ, օր հորթրածի մեկ լե 

410 Ուր հորթերուն կը քըֆրտեր.
Ու ընդիեն էկավ։ •
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Դա վիթն ասեց.— 0՞ մարդ,
Դու ընձի կը քրֆըրտե՞ս.
Դու կայնի օր ես իգսւմ,
Կոպալ մի զարկեմ, օր դու սասանես։
Ըդի ասեց Դավիթին.
— Գլխուդ արևուդ մեռնիմ,
Ես |ե քո պապու գեղի հորթրածն եմ.
Ու իդա ռըմկա հորթեր են։

420 Դավիթ ասեց.— էլա իսա,
Ես հորթերու վախտ չըմ գինա.
Զիմ հորթեր լե դու պահե.
.Յեբոր էրթլու վախտ կեղնի,
Տուր իմ առեջ, տանիմ։-- 
Ու ըդ օր առեց ղհորթեր 
Վախտի հետ ու էկավ ի գեղ։
Խնդացավ Քեռի Թորոս ու ասեց.
— Ո րդի, հըմլա ֆասալով էդի,
Ըմըն օր վախտի հետ արի, գնա։

430 Դավիթն ասեց.— Քեռի՛, իմ հընար չէր էդ.
Ընձի աղբեր մի բռներ եմ.
Ըմնօր տի պահե զիմ հորթեր.
Ըսդիր աղեկ տը տիրապըտեմ։

Օրերուց մեկ ուր ընկեր անգըցավ.
Դավիթ շատ վիրավորւսվ։
Ըդ տղեն լե, մ՝ ասի,
Ըդոնց գեղ ցասման ժամ է, պատարագ է,
Տղեն էդ ապով անգցեր է. էկավ։
Դավիթ ըդրան ասեց.

440 — Ըսօր դու իմ ձեռնեն իմսղ պտի ազսւտվխւ։ 
Տղեն ասեց.— Դա՞վիթ,
Գլխուդ արևուդ մեռնիմ,
Ես քո ահուն հեղ ըմ լե չկայնա,
8ւ ւլըն ցասման ճաշից գդալ ըմ լե չկերա.
Քշեցի ղհորթերն ու էկա.
Ընուր ապով քիչ ըմ անգցեր եմ։
Դավիթն ասեց.— Դու նստի հոդա,
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Ես էրթամ, քե ճաշ առնեմ, իգամ։
Դրեց զկոպսդ վըր թեվին ու գնաց.

450 Զարկեց, ինկավ ի ռըմիկ,
Տեսավ, օր ւլհերիսեք զըմեն 
Հանած են դրած ի կալ. 
երեցներ էկած են, կօրհնեն։
Գնաց, զկոպսղնի էձգեց 
Ի չորս կանթեն պղինձ մի՝ հըմալ լքցուկ,
Ու դրեց վըր թեվին։
Զարմցան ըդ էրեցներ 
Ու ըդ մալյդեր, օր հոդ են։
Մարդու մեկ կանչեց,

460 Թե.— Ըդի ախըր զպղինձ տարա՜վ, հե՜։ 
էրեց կանչեց.— Քո Աստծու սե՜ր, ձեն մ՝էնե. 
Ըդի Սասնու ծռերուցն է.
Կը դառնա, զմըզի ջարդ ու բուրդ կէնե.
Զուր գլուխն ուտի, թըղ տանի։
Դավիթ լե առեց զպղինձ լքցուկ ճաշով, 
էկավ մոտ ուր ընկեր։
Նստեր է ընկեր ու կիլա:
— Հե\ հե՜, ասեց, գինամ դու .յորի՝ կիլաս. 
Զճաշ բերեր եմ, զաղ ու զեղ չըմ բերեր ի.

470 էն ապով կիլաս։ Կե* հըմկա զճաշ,
Իրկուն գնա, զեղ ու զադ կե վրեն։
Ասեց տղեն.— Գավի թ,
Գլխուդ֊արևուդ մեռնիմ,
Զեդ ու զաղն ես ի՞նչ էնեմ,
Դեռ էլան քառսուն հարամի դև,
Զարկեցին, տէըր հորթեր տարան ու գացին։ 
Դավիթն ասեց.— Դու հոդա կեցի,
Իդա տեդու հորթերուն իշե.
Ես կերթամ, զմըկըլտոնք կը դարձում։

480 Ու ընկավ հորթերու Էտեվն ու գնաց.
Առեց զըռեջք, գնաց էրի մի դուռ ու կայնւսվ։ 
Դավիթ հոդի մեկ ձենով բոռաց.
ՍարսաՓ թաւիավ վըր ըդ դևերուն.
Իմալ օր Քրիստոսի ձեն ընկավ դժոխք,
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Ու սաաւսնեք խըռգլւսն։ 
էդ հրամիներու մեծ .յեբոր լսեց, ասեց.
— Գիդի՜, ըդի Գավիթ՝ Աբամելիքի տղեն է. 
էլեք, խզմաթ էրեք, օր չսպանե զմըզի։
Մեկ-մեկ դուրս էլան,

490 Ու Գավիթ մեկ մեկ կոպալ զարկեց,
Ու քառսունի գլուխ լե գնաց, ու ջանդակ մնաց.
Զըդ քառսունի ականջ լե կտրեց,
Ու տարավ, էրի մոտ քարու մի տակ պահեց։

16. Գավիթը դևերի քարայրում ձեռք է բերում 
քուռակը և մեծ գանձ՜, նա հոգ է տանում 
ընկերոջ համար

Գավիթ զկոպալ օզմըցուց ի դուռ ու մտավ էրի մեջ։ 
Տեսավ, օր գոլոն մի օսկի է, մեկ արծաթ.
Աշխըրքի մալ ու դոլվաթ։
Քանի օր ուր պապ մեռեր է,
Ընդունք ավերութեն էրած են ու լցած էդ էր։
Գուռ մի բացեց, օր ձիու քուռակ մի կապուկ էր .յինք 

500 Ինք ու .յինք դուշուրմիշ էղավ ու ասեց.
«Քեռի՜, իդա մալ ըմեն քըզխ 
Ու իդա ջանավար ընձի.
Կիտաս՝ տուր, չըս իտա՝
Զքըզի լե կը հասում իդունց»։
Հեղ մ՝ լե ինք ուր գլխուն կասե.
«էւսո\ մալ լե քլպի, ջանավար լե քըզի.
Ես ի՞նչ կէնեմ»։
Գարձավ, իշեց, օր քառսուն կանթեն պղինձ մի 
Գրուկ էր օջախի վրեն,

510 Քառսուն հորթիկ լե մեջ։
Զկոպալ կը մտու կւսնթներ ու կը վերցու,
Զուր կը դւսրտկե ու հորթերու ոտքեր լե կը լըլա մեջ. 
Կը շալկե ու կերթա։
Առ ու էկավ մոտ ուր ընկեր.
Առեց զընկեր ու զմնացած հորթեր,



Ու դարձավ էկավ ի ռըմիկ։
Կանչեց ւլհորթերու տերվըտանք,
Ու բերեց, ասեց.
— Թե օր իմ աղբոր ճանկ Սի հախ կտրեք,

520 Վաք) վւսվլեր ձըր ջանին։
Զըդա պղինձ լե ծախեք,
Թող էղնի ձըր հորթերու տեղ։
Ինք լե ջոկեց դուր հորթեր,
Ու կեսօրին էկավ տուն,
Քեռի Թորոսին ասեց.
— Քելե՜, առ քսան ըմ ջորի,
Ու էրթանք մւսլ բերենք,
Օր դու լե ուտես ու քո յոթը պորտ լե.
.Յար .յե՞բ ես տ՝եղնիմ հորթըրած։

530 Ու առան ղջորեք ու գացին.
Գացին, մոտեցան էրին։
Քեռի Թորոս տեսավ,
Օր դեվեր փիծած են էրի դուռ,
Ուռած են, եդած ամեկ քընց Պող բլուր։
Քեռի Թորոս վախենալուն
Պըրծուց ւլուր ջորին մըկել ջորեցներուց ու փախավ։ 
Գավիթն ասեց.— Տնավե՜ր,
Ես ըդունց սաղերուց չըմ փախի,
Գոլ ըդունց մեռըլներուց հորի՞ կը փախիս։

540 Ասեց, թե չըս ա՞վսւտա,
Գարձի քո էտեվ, պալի տակ իշե.
Զըմնու ակընջներ լըլեր եմ հոդի։
Քեռի Թորոս տեսավ,
Ու դարձավ, առ զջորեստան ու մտավ .յէր.
Ինչ կեր չկեր ժողվեցին, ղբեռներ բռնեցին։
Ասեց.— Քեռի՞ Թորոս,
Իդա մալ ըմեն քըւլի,
Ու իդա ջանավար ընձի.
Կիտաս, տուր, չըս իտա,

550 Զքըւլի լե կը հասում իդունց։
Ասեց.— Լաո*, մալ լե քըւլի,
Ու ջանավար լե քըւլի.
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Ես ի՞նչ կէնիմ։
Թախրիր առեց քեռու բերնից,
Ու ելավ հեծավ զքուռակ, խառ կիտա.
Մեկ կերթա դինա, մեկ կերթա դիտա։
Քուռակ չէ, դիլ իլան թարիֆ օլմազ*, քուռակի զորութեն։ 
Հըմլա մւսլով-թամալով էկան ի Սասուն։

-  17. Որսորդություն և Ալևորը
է

Դավիթ գտավ աւլեկ բազե մի,
560 Ու ընկավ արտեր, նեջիր կէներ: 

էլ հորթեր թորկեց։
Օրերուց մեկ էկավ,
Ադքըտիմ արտի հանպըտավ,
Օր յոթ նըֆս քուլֆաթ ունի,
Ու յոթ կորի կորեկ.
Զչորսն ավրեց, ւ1նաց երեք։
Մեկ էկավ. ջուաբ բերեց աղքատ Հալւիւրուն,
Ասեց.— Քո տուն ավրի՜, 
էյի գնւս արտուդ էրեվան.

570 Գիշեր կիգա, զէն երեք կորին լե կսոլրե։
Հալվորն էր, առավտուն ըն գլուխ չուր սւդոթք կէնե,
Ու կելնա կիշե՝ ւլարտն ւսվրեր է։
Մեկել կը տեսնա, օր Գավիթ՝
Բազեն ի ձեռք, հեծուկ ւլքուռակն, էկան։
Հալվորն ըդ տեղ ւսնիծեց Գաւաթին ու ւսսեց.
— Գոլ աստըծուց ըսկի չըՂւ վախենա.
Գոլ վըր իմ կորեկի՞ն ես կտրիճ.
5ոթ նըֆս ունիմ, յոթ կորի կորեկ.
Չորսն ւսվրեր ես, մացեր է երեք։

580 Կտրիճ ես, գնա, զքո պաւզու ւևււլքն առ,
Օր Ծծմսւկա գլխեն կերթա,

\  Հար ի Սեղան սարու գոտին.
Զավթեր է Մսրամելիք ու կուտե։

* Թուրք. Լեզվով չի պատմվի։ Ծան. կազմողի։
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Գնա*, զէն առ։
Վըր ընձի՜* ես կտրիճ։
Ասեց.— Հալվոր, լքանիծի ընձիկ.
Առ բուռ մի ոսկի, զքո իդարեն էրե։
Ու զարկեց զբսպեն։

18. Դավիթն ստանամ է հոր զենքերը

Խոջա Դավիթն էր, ասեց.— Քեռի* Թորոս,
590 էլի՛, զիմ պապու գուրզն ու քեմսզ տուր ընձի,. 

Օր կերթամ կռիվ։
Զիմ պապու մուլք խըլխ կուտեն,
Դուք ընձի չը՞ք ասե։
ելավ, Քեռի Թորոս գնաց մոտ Ցռան Վեգին,
Ուզեց զուր պապու գուրզն ու քեմսզ։
Ցռան Վեգին չտվեց։
Հեղ ըմ լե դարձուց ու ասեց.*
— Կիտա՞ս՝ տուր, չը՞ս իտա՝ կիգամ, կը մարմնեմ, 
Գլուխդ կերթա, ջանդակդ կը ւ1նա։

600 Ցռան Վեգին վախուն տվեց 
Ուր պապու գուրզ ու քեմսղ.
Ու Քեռի Թորոս բերեց, տվեց Գավիթին։

19. Դավթի մատաղը Մարաթուկում 1ւ 
Սուրբ Նշանն ու սանրը

Ըդ գիշեր Դավիթ քնավ, տեսավ էրած.
Առավ քառսուն էրինջ
Ու գնաց վըր սըբ Բանձրիկ Մարաթուկա։
Մատղեց զերընջներն ու լողգցավ մըջ արանին.
Շատ |սւց ու ադւսչաց Աստծու էրեսնու վե։
Իջավ Աստծուց ուրան Սուրբ Նշան մի ու սանդր մի. 
Ու հըմկա լե ըն Սուրբ նշան՝

• Դավիթը։ Խմբ.։



610 Հանդե ի Գավառ՝ Զորկսւ տուն.—
Համբուրեց զՄուրբ նշան,
Գրեց աջ ծոցքի թարաֆ,
Ու սանդր լե դրեց ձախ ծոցք։

20. Խո|բսւշու հարձակումը Ս՚արաթուկի վրա 
և խաղ ու պարով գովող կանայք

Ըդ Մսրամեփք լսեց,
Օր Աբամելիքի տղեն հասեր է,
Ու էլե կիգւս ուր վրեն կռիվ.
Ուրան թարաֆից լե Խպբաշին էլավ, առավ զուր աղգար, 
էկավ, օր տի գեր ի Մարաթուկ, Գավիթի վրեն,
Տեսավ, օր կընկտիք կայնած են ճամվտւ վրեն, ասեց ըդունց». 

620 — Զըզի պար, ասեք, խաղցեք, չուրի ես իգամ։
Ասեցին.— Մենք զի՞նչ ասենք ու խաղանք.
Չէ՜, չլւ նք գինա, թե զի՞նչ ասենք։
Խպբաշին ուրանց ասեց.
«Կարճ կընկտիք էրկանք ադան, 
էրկեն կընկտիք զուդտեր բառնան.
Մեր Խպբաշին գացեր Սասուն ի բան,
Մուղւպ էզներ բերե լըծան.
Զկարմիր կովեր բերե կթան,
Գարուն բու կը շինենք եղ ու չորթան»։

630 Մեկ լե կիշե, օր կնկտիք
Ուրանց ղըդի կասեն ու կը խաղան։
Ըդոնք լե կառնեն ւլասգար, կիգան 
Ու կը լցվին Մարաթուկա բակ։

21. Երեցի աղջիկը լուր է բերում Գսւվթին. 
սա մարմնւււմ է թշնամիներին և 
պատուհասում Խոլբաշուն

Ըդ Մարաթուկա էրիցու աղջկան լե 
Աչք կա Գավիթի հետ.



էրիցու աղջիկ էկավ,
Խաբար բհրեց Դա վիթին ու ասեց.
— Դսւվի#թ, խարբան գլխուդ ու արևուդ, 
էլի տես՝ ի՞նչ խդըր ասգար է էկե բակի մեջ,

640 Անթի վ ասգար են...
էրեցու աղջիկն ասեց, գնաց էտեվանց,
Ու դասն դրկափակ քաշեց։
Դավիթ թըասվ էլավ ու ասեց.
«Յա՛ հաց գինի, տեր կենդանի»։
Ու բռնեց զասգրի սարդերու հըման զգլխներ, 
Մարմնեց, ջանդակ գնաց բադնից դուրս,
Ու գէուխ մնաց բակի մեջ։
Բռնեց զԽոլբաշին լե,
Քակեց զակռեք ու շարեց ի ճակատ.

650 Ու զմզրաղ լե էրեց քընց շան խառան,
Կախեց վզից ու ասեց.
— Դե՞ գնա, ջուաբ տար Մսրամելիքին.
Ուրան մարդ կա՝ թըղ գոԱե, չուրի ես իգամ։

22. Խոլբսւշուն խաղ ու պարով ծաղրող կանայք

Խպբաշին հեղ ըմ լե էկավ մեջ ըդ կնկտոնց.
Հեղ ըմ լե կասեն ու կը խաղեն։
Կնկան մեկն ասեց.

«Խո՞լբաշի ջան, Խո լբաշի.
Իդա դիեն գացիր քընց գել գազան,
Ըն դիեն էկար քընց շուն վազան.

660 Մզրաղդ է վիզդ քընց շան խառան,
Բերանդ է բաց քընց պատուհան.
Բերնեդ կերթա քընց չոբկի տըկի թւսն, 
ճանճեր վըրեն կապած քարւ|ան»։

Խոլբաշին ասեց.
«Տո շընացած, դել անզգամ,
Ես գիցա, թե Սասուն դսւշսւ ու դուրան էր. 
Չգիցա, թե քար ու կապան էր։
Ըն ճըժեր, օր նոր են էլած, դիվանական են.
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Ուրանց Նետ կա քընց ձիթխըցի գերան,
670 Օր կը զարկեն, բերան կը բացվեր քընց պատուհան։

Ըն մանկտիք օր հետս էր, ժողվսւն, ւցվան ի խարաման 
Գարուն օր ջուրն էլավ,
Կը ժողվե, բերե ճուճ ու պըլոր արմաղան,
Ըն ժամանակ ձըղի բոլ շինեք եղ ու չորթան»։

23. Գավթի հյուրասիրվեի Մսրամելիքի բանակում.
Գավթի հարձակումը և Քեռի Թորոսի օգնությունը

Իդա անգամ Գավիթ էլավ,
հյըստ էրեց, գնաց Սսրամեփքի վրեն.
էկավ օր՝ ահագին ասգար ժողվեր են
Ու նստեր Սեղան սըրու գոտին։
Գավիթ ասեց. «Ուխտ էղնի,

680 Չուրի ես կանաչ-կարմիր չադրի տակ
Յոթն օր բըրընձ-վղավ չուտեմ, կռիվ չենեմ»։
էս անգամ ըդ տեղեն Գավիթ զարկեց, գնաց,
Արեվպտոց դիեն ֆըթ|սւվ, էկավ,
էկավ ու չադրի դեմ կայնավ։
.Յեբոր ըդ ասգար տեսավ զըդ ձիավոր.
Զանգա բռնեց ու վախեցավ։
Ս՜եյիք հարցուց.— Գոլ ի՜՛նչ մարդ ես։
Ասեց Գավիթ.
֊ Ես Արեմատոց թագավորի տղեն եմ,

690 էկեր եմ ծ
Մելիք չադըր զարկեց.
Յոթն օր հըտ իրաց հաց կերան։
Վըր ութնին էլավ, զուր ձին հեծավ,

,էրկու մեյդան գնաց, էկավ, ասեց.
— էլի\ օր ես էկեր եմ քո վրեն կռիվ. 
.Յար .յե՝բ դու ուտես զիմ պապու մուլք։
Կռիվ կցեցին. Գավիթ կանչեց՝
«Հացն ու գինին, տեր կենդանին»։
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Աղա՜*, Քեռի Թորոս լսեր է զըդունց կռիվ,
~00 Քսւշեր է մեկ բարդի ծառ,

Դրեր է վըր փիջին, ու էկսւվ։
Ինք կայներ է ձորու գլխուն,
Ու ըղունք ձորու մեջ կռիվ կէնեն։
Որն օր կը փախեի, վեր կելնե.
Դավիթ կը բոռա.— Քեռի՛ Թորոս,
“Դու ծորե, ես ծորթփեմ։

24. Զորքի դժգոհությունը. Գավթի և Մսրամեփքի
մենամարտը։ Գավիթը սպանում է Մսրամելիքին 
հ տիրում է Մսրին

Ասգար կայնան ու դավա էրեցին,
Թե.— Լաւլըմ է, օր մինակ դուք էրկուս կըռվեք.
Որն օր զոռ կեղնի,

710 Թոդ կըռիվ էնոր էղնի։
էն կասե դու նստի, ես զարկեմ, էն կասի՝ դու։ 
Շուրուտ կապեցին, օր պստիկ աղբեր Դավիթ նստի։
Դավիթ քաշեց զխալխան ի գլուխ.
Բռնեց զՍուրբ Նշան խւպխընի տակ ու նստավ։ 
Մսրամե|իք երեք սհաթի ճամփա մեկնավ
Ու իշտապով էկաւ|. գուրզ մի զարկեց ու ասեց.
— Հող ես, հող դառնաս։
Դավիթն ասեց.
— Հավատամ խոստովանիմ

720 Բանձրիկ Մարաթուկ Սուրբ Նշան,
Ես հըմւպ եմ՝ քընց կանաչ-կարմիր չադրի տակ, 
Բրընձ-փիւավ կուտեմ։
Իրեք անգամ ըդ ավւս 
Գնաց, էկավ, զարկեց ու ասեց.
— Հող ես, հոդ դառնաս։
Դավիթ լե իրեք անգամ՝

«Աղա՜» կոչականը, հավանաբար, վիպասացն ուղղել է վեպը գրառողին։ Ծան. կազմողի։



«Հավատամ խոստովանիմ» ասեց։
Իդա անգամ դոր էկավ նստելուն Մսրամելիքխ 
Մսրամելիք հընգռավ, կայնւսվ, չըր նստի։

730 Ասգար մեղդրեցին զինք։
էկավ, առավ զխալխան վըր գլխուն ու նստավ։
Իդա անգամ Մսրամեփքի մամ մեղդրեց ու ասեց.
Դա վիթ, ղուրբան գլխուդ արևուդ,
Չէ՞ էդ լե քու աղբերն է, մը զարկի, խեղճ է։
Ասեց Դավիթ.— Հե՜յ անզգամ,
Չուրի հըմկա օր էդ կը զարկեր,
Հորի՞ չըր ասի՝ քու աղբերն է։
Բըլե\ ըդ ավա թըղ էղնի։
Մեկ դըրբ՝ թըղ էղնի Աստծու խաթըր. մեկ լե քու խաթըր. 

740 նմա զիմ ետի դըրբ կը զարկեմ,
6ա կը մեռնի, յա կը.մնա։
Գնաց, էկավ, գուիզ ւ1ի զարկեց.
5ոթ գազ ի գետին տարավ զՄսրամելիք։
Ու գնաց, զավթեց զՄսըր,
Ու նստավ թագավորի թախտ։
Ըդի հոդ մնաց։

Գ

ԴԱՎԻԹ ԵՎ ԽԱՆԴՈԻԹ

25. Գավիթը լսելով աշուղի գովքը՝
որոշում է գնալ Խանդութին առնելու

Գաղզվանու Ամիրին աղջիկ մի կա,
Անուն Խանդութ խանըմ։
Ըդի լսեց Գավիթի զորեղութեն.

750 Հախ տւ|եց աշողի մ՝ ու ասեց.
— Գնա, զիմ գովասանք էրա Գավիթին.
Բըլքըմ իգա հոդա, զիրար առնենք։
Աշոդն էլ էլավ գնաց ի Սասուն։
Գիներ խը՚յ Դավիթն ի Սասուն էր։
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էկավ ու Է|ավ Ցռան Վեգա բերդ.
Գիներ, թր Դավիթն Է ընտեղ նստուկ,
Նստավ. դաւ1 Էրեց Ցռան Վեգան։
Ցոսւն Վեգին ասեց.
-  Գիդի՛, Է|եք գրգի ծեծեք, էրեք գարս.

760 էդի էկեր է՝ գիմ աղբեր իոսբե, տանի։
Ծեծեցին ու տարան ձոր մի,
Զըդ տշող վըր ճամփան թսղեցին։
Իրիկվան հոտըղներ զարանց էղներ հեծած են, կիգան գեդ. 
Մեկի եղ խրտավ, հոտաղ պատավ վրավեն.
0|րրդան, գտան ղաշող։
Աշող |աց ու աղաչաց ըդ հոտրղներուց, ու հարցուց.
— Ըդ ո՛րն է նստուկ մեջ էդա բերդին։
Հոտըղներ ասեցին, թե.— Ըդի Ցռան Վեգին է.
Դավիթ հանդե Մըսըր։

770 է|սո|, տշող օսկի մի տվեց հոտրղներան.
Հոտըղներ գոմեցին գար դամբուրի կտորտանք,
Տվեցին արան, ճամփեն ցըցուցին.
Ու աշող դեմ էրեց ի Մըսըր։
Գնաց, ղխանըմի հիմաթն էրեց Գավիթին.
Դավիթ շատ փեշքեշ-բաշխիշ տվեց ըդ տշողին,
Ու ասեց.— Դա գնա, ես կիգամ։
11շողն եկավ. Խանդուդ խանըմին ասեց։

26. Գավթի գութան սւնե|ր և շատակերությանդ

Գավիթ |ե Մըսրա կավ, շիտակ էկավ ի Սասան։
Սասնա էկավ. հասավ ի Օքծմակա քիթ.

780 Տեսավ, օր գաթան մի վրր ճամփան էր,
Արձկեց ղտավար. էրեց դեն.
Բռնեց ղղրնջիւ, հեծավ զձին,
Իտա դիեն կը քաշեր,
Գաթան կը հաներ սարա գ|ոիւ.
Ու րնդիեն քաշեր, բերեր ցած.
Ու րդ հըմսղ Սեվ սարա գ|ախն ը վե 
Գ|խվրավ, էկավ վրր Մաոնիկ գեդի հնիԱ։
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I կավ. տեսափ օր դլււէեշ մի պրծեր է, 
էկե ճամփա վրեն ու թրքեր է։

790 Ըդուր թրիք կը տեսնսւ, կասե.
«Ընձի թ՛որ տսվւպ մ էղնի ըդուր թրքոդիցն է. 
Չեդնի՝ ըդուր թրքոդիցն է*։
Տեսավ գրմեշ մի տըփ մեջեն էլավ։
Դավիթ օր հրմլա բան ըսկի չըր տեսե,
Քաշեց զգարւլն ու կայնավ, օր գըմշուն զարկեր։ 
Մեկ հոտադ ընդիեն էկավ.
Ու գըմշուն կը քըֆրեր։
Դավիթ գիցավ խը) ուրան կը քըֆրե, ասեց.
— էսա՞, ես քեզ ի՞՛նչ եմ էրե,

800 Օր ընձի կը քըֆրես։
Հոտադն սւսեց.
-  <ըդ քըւլի ո րն է. աղբե ր.
Դու Սասնու ծո՞ւռն ես.
Դու դունյա չը ս տեսեր ես.
Ես իմ գըմշուն կասեմ։
Ասեց.— Լաո՞, հորի՜* կը ոըգես.
Ամո՛թ բան է, ես հըմլա բան չըմ տեսե. 
Ընդուրինե շա՜տ կա ձըր էրկիր:
Հոտադն ասեց.— Արի՞, քըգի նշանց տամ։

610 Գացին Ավտստտ դաշտ,
Օր ընտեդ գաթան մի գոմըշներով 
Լծեր են ու կը քաշեն։ 
էկավ. տևսավ. օր գոմըշտան 
Շոքուց զարանց (եդուն թալեր են դուրս 
Ու գաթան կը քաշեն։
Դավիթի խեդճ էկավ ըդունց ւ|րեն,
Արձկեց զգուքշտանք ա տարավ գոլ.
Ու մանճկալն աո անիծեց ըդուր։
Ասեց Դավիթ.— Մա՞նճկալ, մ՝ անիծե զիս.

820 Զըդ գութանի զընջիլ տար իմ ձեոք։
Բռնեց զզընջիւ ու քաշեց.
Մանճկալ կա|նավ վրեն՝
Ինն փաթ զըվըրցաց զգա թան։
Հաասքլն ասեց Դսւվիթին.
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— Ըդի քո հընար չէ.
Իջի ձիու վրավեն, քաշե, տեսնենք,
Քո՞ հընւսրն է, թե չէ քո ձիո՞ւն։
Իջավ, տասն փաթ լե առանց ձիու քաշեց։
Ըս անգամ լքանճկալն ասեց.

830 — Դավի թ, դուրրան քըզի.
Կես օր է, նստի հաց կե ու նոր գնա։
Դավիթն ա ս ե ց –  Չէ՛, ես կերթամ,
Թըղ հաց ձըր ճժեր ուտեն.
Ծս ուտեմ՝ ուրանց բան չմնա։
Ախըր նստավ։
Ու .յեբոր հաց դրեցին,
Ինչ ղըդըր հաց կէրփ, ժողվեց,
Ու մեկ հաղ սրբեց զքասեք ու դրեց բերան։ 
Հոտաղն ասեց.— Յըմսւ՜ն, էլեք փախե՜ք,

840 էդի մարդ կուտե հպա։
Դավիթն ասեց.— էսա՜,
Հըւբաթ գութան քաշող հաց կուտե, ի՜նչ կէնե։ 
Ու էլավ ըտ տեղեն,
Խըստ էրեց Խանդուդ խանըմն ու գնաց։

27. Դավիթն ու դռնապան Գորգիգը

Գնաց Խանդուդ խանըմի խանի դուռ.
Ընտեղն է, օր ըմեն ուղընկներ կիգան, կիջնեն։ 
էդ լե գնաց օր մարդու մեկ՝
Թոփուզ մի ձեռք՝ կայներ է դուռ։
Դավիթ հարցուց ըդուր.

850 — Տո տղա՜, քու անուն ի՞նչ պտի էղնի։
Ասեց.— Իմ անուն Գորգիդ է։
Դավիթն ասեց.
— Գորգի դ, ես Գավիթն եմ.
.Յեբոր ես Խանդուդ խանըմն առա,
Զքըւլի կէնեմ ընձի քավոր։

• Սէր– կար։ Խմբ.։
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իդա անգամ ասեց.
— Քավո՜ր Գորգիզ, ո՞ր կա ներս։
Ասեց.— Շըբըգսւն Խորասական,
Հըմտս Լոռա փահլեվըներու ուզընկներն են էկե։

860 Ասեց.— Զիմ ձին քաշե, կապե դուռ։
Քաշեց, կապեց։ Հարցուց.
— Իդա ի՜՛նչ թոփուզ է դրած են քո ձեռք, հըմ իշեմ։ 
Ու ձեռքեն առեց զթոփուզ ու թալեց.
Ու դըռ հը՜լւս կերթա...
Ու ասեց.— Քավո ր Գորգիդ,
Ներս էրթանք, էնենք կեր ու խում։

28. Գավիթն ու Շբըգան Խորասական ու
Հըմզա Լոռու փահլևանների ուզընկանները

Գավիթ նստավ, թաշկուկ ու անոթի է.
Մեկ-մեկ կթխա գինի
Կը վերուն ըն մարդեր ու կիտան Գավիթին։

870 Գավիթ լե չկըռնա համբերե,
Հըմսւ կը վերու զգինու տաշտն 
Ու զըմեն լե կը խմե ու կասե.
— Գե, ասեք՝ անո ւշ էդավ։
Գինին զԳավիթ վերուց, ու ւլԳավիթ տարավ։
.Յեբոր Գավիթ հըւ1լա կեղնի.
Ու գինուց գլուխ կը ցածցու գետնի վըրեն,
Ըն մարդեր զուրանց թրեր կը քաշեն, օր զարկեն.
Ու .յեբոր գլուխ վի կը վերու,
Զթըրեր կը դնեն ուրանց չոգի տակ։

880 Հեղ ըմ լե օր հըմալ էդավ,
Քավոր Գորգիդ կանչեց.— Սանհե ր Գավիթ,
Հոդի վնաստուն է, Վրաստուն չէ։

V Գավիթ .յեբոր լսեց, ասեց.
— Գի դի, զդուռ բռնե*։
Հըմա ըդ մարդեր էլան ու Փախան.
Ամեկ ճլոթ մի զարկեցին Գորգիզին ու փախան։
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29. Գավթի հ Խանդա թի աոաջին հանդիպումը

Ու Դավիթ նոր կանչեց զԳորգիզ.
Հարցուց զԽսւնդուդ խանըմ, թե.— .Յո՞ւր տեսնանք։ 
Գորգիզն ասեց.— Խաս բադչեն։

890 Ըսօր ուրբաթ է,
Քսան ջառյա ուր առջևն է, ու քսան լե՝ էտեվն է.
Ըսօր կերթանք, տեսնանք։

Գացին օզման բաղչի պատին,
Ու կայնան Գավիթն ու Գորգիդ։
Ջւսռեք մեկ-մեկ ընցան. 
էկավ Խանդուդ խանըմ։
Ձեռք թալեց Դավիթ Խանդուդ խանըմի վիզ՝
Ու երեք պագ առեց խանըմից։
Խանըմ չխոսեց։

900 Հեղ ըմ լե, ու Խանդուդ բռնեց զԴավիթի Փողպատ, 
Զարկեց ի պատ, արուն թալեց քթեն։
Հերսոտավ Դավիթ։
Ու ըդ տեղեն դարձավ,
Խոստ ուր Սուրբ Նշանին, ու ձիուն, օր հեծնի։
Ու ասեց.— Քավո ր Գորգիզ, քաշե զիմ ձին,
Օր ավրեմ զիդա քաղաք։
Գորգիդ աղաչանք էրեց, թե.— Կը խնդրեմ քենե,
Իդա վախտ թըղ մնա. մութն է, լուսուն.
Լուսուն էլի՞, ավրե ու գնա։

910 Դավիթ լե իր հերսից պառկեր է վըր մահճքին. 
էլ քուն լե չտանի, թե. «.Յե բ կեղնի օր լուսնա,
Ես էլնեմ, ավրեմ զիդա քաղաք ու էրթամ։

Խանդուդ խանըմ լե բաղչի մեջ սեյրան կէնե։
Թոփալ ջառեն էկավ, ասեց.
— Սեվ սեյրան էկե քո վրեն.
Դավիթ հանդե մըկա զքո պապու քաղաք կավրե ու կերթա 
Կապեցին զուրանց բողչեն ու դարձան.
Ու շիտակ էկան, խանի դուռ զարկեցին, օր բանան։ 
Դավիթն ասեց.— Ուհա՜, ուհա\



920 Ըդ ի՜՛նչ արսըդ են իդա քադքցիք.
Սըբըր չըն էնե .յար առվըտուն,
Կասեն՝ ըմկա էլի, ավրե ու գնա։
Գորգիզն էլավ տեսավ,
Գարձավ, Գավիթին ւսսեց.
— Ըդունք քոլ են, կոտշով չեն։
Գուռ բացեցին. Խանդուդն էկավ մոտ Գավիթ։ 
Խւսնդուդն ասեց.— Գա՜վիթ,
Գոլ պագ մի առար քո ճամփու խաթլւր համար.
Մեկ |ե առար քո խաթրի համար.

930 Մեկ լե առար Աստըծու խաթրու համար.
Զէվելի պագն հորի՞ առար։
Գոլ քո պապու կտրիճն ես, ես՝ իմ պապուն։
Ասած են՝ Զաղջիկն ա՜ռ եզդինուց,
Օր տըղեն էղնի քեռիստան։
Խլւյ Շըբըգան Խորասական,
Լորա Հըմզա փւսհլեվներու գլո ւխն ես բերե ընձի. 
Օր էվելի պագ կառնես իմ մոտեն։
Իդա անգամ Գավիթ կակդցավ ու ասեց.
— Չունքի հըմալ է, լուսուն ես կերթամ,

940 Զընոնց գլուխ կը բերեմ քըզի:
Ու ասեց.— Ես հանդե կերթամ. 
էդավ օր ընդոնք իմ վրեն զոռ էդան,
Թե զիս սպանեցին, թը դու զքո Աստված կը սիրես. 
Արի, զիմ ջանդակ ճանչցի.
Վըր իմ ւսջ թեվին Մսե խաչ մի կա, 
ճանչցի, վերտ, բի, արի, ւզահե։

30. Գավիթն սպանում է Շբըգան հարասական 
և Լոռսւ Հըմզա փահլևսւններին

Գավիթն էր, էլավ ընկավ ճամփեն.
Փհհլիվաններ տեսան,
Օր ձիավոր մի ընդիուց կիգա.

950 Ձիու թոզ էրկինք կելնի։
Ասեցին.— Ըդ ձիավոր կռվի համար կիգա.



Չգինանք ըդի Սրգոյի* ճորտերո՞ւցն է։
Կանչեցին, հարցուցին.— Ա՜յ մարդ, դու ի՞նչ մարդ ես,

.յուստա կիգաս։
Չընք դինա՝ դու զԽանդուդ խանըմ կը ճւսնչնա՞ս.
Զըդւս մատնիկ չը՞ս կռնա հասու ուրան։
Դավիթն ասեց.— Ադե՚կ կը ճանչնամ,
Ըմա ես էկեր եմ, օր ձըր գլուխ տանիմ Խանդուդին.
Ես չըմ էկի մատնիկ տանելու։
Ըդ Շըբըգան Խորասականի վերին ունք 

960 էնքան էր կախվի, օր էկեր էր, հասե վըր սրտին,
Ու չանգալով կապեր էր.
Ու ւլւսրկե էտեվանց վըր պառեկին։
Ըն մըկել Լոռա Հըմզա փահլիվանի ներքևի մռութ՝
Զգետին կավլեր ու կերթեր։
Առան իրար Դավիթն ու էդ էրկու փահլիվան՝
Գուրզ ու քեմալով օր մի .յար իրիկուն,
Դավիթ կանչեց.

«Ցա՛ հավատամ խոստովանիմ,
Բանձրիկ Մարաթուկ Սուրբ Նշան.

970 Հիսուս որդի, դու օգնական»...
Ու զարկեց զերկուսի գլուխ լե կտրեց,
Ու զերկուսի բրչամ լե կապեց .յիրար.
Ու խուռջինի ավա թալեց վըր թարքին.
Ու ընդունց լեզուն կախված՝
Զգետին գութնի ակոսի ավա կը վարեր։

31. Գավթի և Խանդութի մենամարտը

Բերեց զըդունց գլխներ,
էկավ ճամփու կես, տեսավ, օր մեկ ձիավոր
Մեջ էրկինք, մեջ գետին խառ կիգա ընդիեն,
Կանչեց վըր Դավթին.

980 — Հո՜, զքըզի քո վախտին հազըր պահե.
Շըբըգան Խորասական, Լոռա Հըմզա փահլիվընին ես ռաստ էկե։

* «Սրգոյի» բառից հետո վւակագծի մեջ կա «Սուրբ Սարգսի»։ Խմբ.։
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Պառեկի թարաֆն առավ Դսւվիթից,
Գուրզ մի զարկեց։
Գավիթ զթամք դարտկեց։
Գուրզն առավ ձիու զանգուն, տարավ գետին։

«Յա հացն ու գինի, տեր կենդանի»,
Զգուրզ տարավ, օր զարկեր գլխուն,

990 Ըդի գճսւվ, ծամեր թափավ առջևու։
Գավիթ տեսավ ու ճանչցավ, օր Խանդուդ խանըմն էր. 
Ուր խըլըխ վախեր էր, էկե Գավիթի առեջ։
Գավիթ ասեց.— Գե լ անզգամ, գլուխս կիգա.
Օր գուրզ մի զարկեմ, զքըզի իտամ գետնի տակ.
Ըդի լե էրկու հեդ էդավ, օր բենամուս կէնես զիս։

32. Գավթի և Խան դո ւ թի ամուսնությունը

Առան զիրար ու դարձան Խանդուդի քաղաք.
Ու էկան, իջան։
Իդա անգամ կանչեցին զԽանդուդ խանըմի պապ» 
Գավիթն ասեց.— Քու աղջիկ չը ս իտար ընձի։

1000 Պապն ասեց.— Չը՚մ իտար.
Թե կառնես ու կը ւ1նաս հոդա, կիտամ.
Թե կերթաս՝ չըմ իտար։
Հորի՝, իմ դուշման շատ են, կավրեն զիմ քաղաք։ 
Գավիթ լե ասեց.
— Կառնեմ, մնամ հոդա, չըմ տանի, էրթա։
Ըդրա վրեն՝ բերեցին, տվեցին,
Զուրանց պսակն էրեցին.
Ու յոթն օր, յոթ գիշեր հարսնիք էր։

33. Նորածին Ս՚հերը ճոճում, նրա ձեռքի արյունը 
և Գավթի գուշակությունը

Մեկ ժամանակ .յինք ընցավ.
1010 Ինն ամիս, ինն օր, ինն սըհաթ օր թըմավ,

Աստված ուրանց տղե մի տւ|եց։
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Դսս|իթն ասեց Խանդուդ խանըմին.
— Թե օր ըդ տղեն ընձնից է,
Ուր վրեն նշան մի, զորութեն մի ստեղնի։
Բհրեցին, զտդեն խոնդւսխ հրեցին,
Ու բհրեցին զգութնի զընջիլ,
Բընդի տեդ վւաթթեցին վըր տըդին։
Տդեն էր՝ .յեբոր լաց ու ճմլտկաց մեջ ճղորին,
Ըդուր վրւսվու վւաթուկ զընջիլ կտոր-կտոր էղավ։

1020 Ջուղաբ գնաց Գավիթին,
Թե.— Տդեն լավ տղա է, զզընջիլ կտըրտեց,
Ըմա ուր մեկ ձեռք սաղատ է, խըփուկ է,
Ու մարդ չկըռնա բանա զուր ձեռք։ 
էկավ Դավիթ, նստավ,
Ու դմանուկի ձեռք մաժեց ու բացեց.
Տեսավ, օր զուլանթ մի արուն ուր ձեռվու մեջն էր.
Ասեց.— Հայ-հա՜յ... ղաշխարք արեր է կաթ մի արուն, 
Դրեր է ուր ձեռվու մեջ։
Թօր ըդի մնաց, ըդուր մոտեն զարմանալի բան տ եդնի։ 

1030 Բերեցին, տոըղեն լե կնքեցին 
Ու զանուն դրեցին Մհեր։

34. Դսւվթի վերադարձը Սասուն, խլաթցիների 
դիմադրությունը և Դսւվթի երդումը

Մնաց ժուկ մ՝ ու ժամանակ մի, տըղեն մեծցավ.
Դավիթ էլավ, զտդեն թողեց ի Դադզվան 
Մոտ ուր մեծ պապ ու ճոչիկ,
Ու առավ զԽանդուդ խանըմն ու խըստ էրեց ի Սասուն։ 
Խլաթցիք լե ազգար ժողվեցին,
Ու բադան կապեցին ուր դեմ,
Ու սելերով մադարիս շինեցին, կռիվ կցեցին։
Խանդուդ խանըմ զմըզրըղի սուրուդը կը զարկեր՝

1040 Զբադան կը քակեր,
Ու զսելեր կը թալեր էրկու սհաթվան ճամվւա։
Դավիթ լե կը ջարդեր զազգար ու կերթեր։
Դարձավ Դավիթն ասեց.
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— Խլսւթցի՜ք, դուք ի՞նչ բենամուս մարդ եք.
Օր արդի դեմ կռի վ կէնեք.
Թողեք, ղիմ արդ տանիմ Սասուն,
Ու հըպա մկե իգա մ, կռվինք։
Ու ըղունք չհավտըցան։
— Օր հըմալ է,— ասեցին,—

1050 Դե էրդըվցի քո ծոցի Սուրբ Նշան, օր ավտանք 
Դավիթ լե ձեռք դտրկեց ւ|ըր սանդրին 
Օր ուր խե|քով դսանդր տերդվեր,
Չեռք առ Սուրբ Նշանին։
Ու Սուրբ Նշանի հունար լե էն էր,
Օր գինք պիտի չերդւլըներ։

35. Աբամելիքի և Շըմշըմի աղջիկը
Դավթին մահացու վերք է հասցնում, 
եղբայրներն օգնության են հասնում. 
Դավիթն սպանում է իրեն վիրավորողին

Ու Դավիթ առավ զԽանդուդ,
Ու տարավ ի Սասնու բերդ։
Չեռք մտուց ի ծոցք, տեսավ.
Օր Սուրբ Նշան էր ընկի ըն թարաֆի ծոցք. 

1060 Ու ինք դէն էր էրդվըցե։
Ասեց, «է՞յ իմ բան բաթալ է, 
էրթամ լե բոշ, չերթւսմ լե.
Ըմա ախըր տ երթւսմ»։
Զարկեց, էկավ ի կռիվ։
Ու Խըլաթցիք ւլըդ|ւ նեղ լծեցին։
Չին լորխավ ի Չըղուրա շամբ, մեջ տըլին.
Վար հասըլ ըդ տըլի միջեն խըլսավ, 
էկավ Լոխորա ջրի վրեն։

Ըդ վախտին օր Աբւսմելիք սաղ էր,
1070 Աբւսմելիք էկեր էր Իբրահիմ աղի տուն,

Ու դորով գացեր էր էդ աղի կնկա մոտ.
Ու էդ կնկա անուն լե՝ Շըմշըմ խանըմ էր.



Ու ըդուր մոտեն հղեր հր աղջիկ մի,
Օր հն լե ըդունց ադգեն հր. 
էդ ւե շատ հունարով հր։
Հա*, ըդ աղջիկն հր առեր մեկ նետ ու աղեղ, 
էկեր հր ըդ տեղու փըլերու մեջ թափըլտվեր հր։ 
Դավիթ ըդ Լոխորա ջրի մեջ կը լողգներ.
Ըդ աղջիկ գողտուկ նետ մի զարկեց Դավիթի պառեկ. 

1080 Դավիթ կավ կայնավ ու բոռաց.
Օր բոռաց՝ ձեն գնաց ի Սասուն.
Զենով Օվան, Խոր Գուսան, Քեռի Թորոս, 
ճնճղափոքրիկ ու Ցռան Վեգին ժոդվին զիրար։
Ձենով Օվան լե Սասնու բոռաց.
— Դավի թ, մընք հկանք։
Ու էկան Դավիթի հավարին։
Դավիթ լե ըդ ջրի մեջ զուր աղբոր ձեն լսեց։
Ըղունք լե հկան հդ ջրի խեչ, հասան Դավիթին։ 
Դւսվիթն ասեց.

1090 — Ձենո վ Օվան, մենք օր բոռացեր ենք,
Ըդի ահու հըմկա չորցեր հ.
Գաշեք, զըդի գտեք։
Գաշեցին, գտան, օր մեկ չինի աչքեր աղջիկ մի.
Բռնեց Դավիթ, զոտք դրեց վըր մեկ օտվուն,
Ու քաշեց ճըվտեց, թա՜լեց սարու տըկու գեղ.
Ու զըդ գեղի անուն դրեց ճըվսփս^ճաւզ14խյ։
Ու հդ գեղ լե .յար հըմկա,
.Յանդե Չըդուրա բերան,
Ու անուն լե՝ ճաւզկիս։

36. Դւսվթից հետո էսանդութն ինքնասպան Է լինում

1 100 Ու ըղունք առին զԴավիթ, հլան ի Սասուն.
Չորս ավուր լլւման Դավիթ մեռավ։
Էլան ըդոր աղբրտանք, շեվր երեցին,
Օր դլըմընի իտան Խանդուդին,
Ու ընդուր սաղութեն ասեցին.
Խանըմ լե ասեց.— Հը՜յ-հո՜ւ...
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Դւսվիթից էտեվ ես տեդնիմ իդոնց հավջա... 
ձնճդափոքրիկն ասեց.
— Խանդո ւդ խանըմ, բը մըշ, բը մըշ,
Դավիթ մըր, սարեմըն խոշ*։ Հ

1110 Իդա անգամ Խանդուդն էլավ բերդի գլխուն,
Ու .|ոնգցա դինք թալեց.
Ուր գլուխն առավ վըր քարին. \
Ուր գլուխ ծակեց գքար.՜
Ու գլ՝խու տեղ՝ Սասեու կես շնիկ կորեկ,
Կը լըլեն .յինք ու ծեծեն, սանդի տեղ։
Ուր յոթ ճուդ ծամի տեղ լե՝ հըմկա կերեվա,
Ու մկա լե ըդ սանդ .յանդ է բերդի սւռեջ։

37. Հորեղբայրները գալիս են Կաղզվան. Ս՜հերը 
Ձենով Օվանի կանչով ելնում է ներքնսւտնից, 
առնում է խլաթցիներից հոր մահվան վրեժը, 
ապա փակվում է Տոսպան բլրում

Գոման Դավթի ադբըրտանք,
Ու էկան վըր Խանդուդ խանըմին.

1 120 Ձեռ տվեցին խանըմի ծիծք,
Օր կաթ կէր, չընքլի օր ճիժ կէր։ 
էլան ժողվեցին դիրար, ասեցին.
— Բըլքեմ ինչ օր էդեր է, ըն տեղն է։
Ու գացին, հասան ի Դաղղըվան.
Ու տեդու նստողին ասեցին.
— Մըր ադբոր ու հարսին ըդ տեղ ճիժ կա. ո ւր է։ 
Ընդոնք լե ասեցին.— Բան չկա։
Ըդ մարդիկ ասեցին,
Թը.— Մըդի նշան կա.

1130 Մըր հարսի ծիծ կաթ կէր։
Մըկըլոնք ասեցին սորա,
Թ ը.֊ Աղջիկ մի ուր մոտից էդեր է, ու մեռեր է։

* Քըըդ. «Խանդուդ իոսնըմ, կամաց գնա, կամաց գնա, Դավիթը մեռավ, իմ գլուխը ոդջ 
մնա»։ Ծան. կազմողի։
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Ըդոնք լե ասեցին.
— Մըր մեռելնուն նշան կա.
Մըր մեկ տարեկան՝ մեկ շենքով է. 
էրկու տարեկան՝ մըր էրկու շենքով, է.
Ու հըմլա....
էլան գացին գերեզմըններ՝
Օր ուրանց շենքով գերեզման չկէր։

1140 Ձենով Օվան ասեց.
— Բհրեք, զկաշիք փաթեք .յիս, օր ես բոռամ։։

ԶՄհեր՝ մադազա է շինած ի գետնի տակ.
Պահապան է դրած վըր ուրան,
Ու զընի դրած ի ներս։
Զենով Օվան փւսթեցին կւսշով, ու բոռաց։
Մհեր դուր ձեն հասկըցավ։
Մհեր էրեց, օր պըտի էլներ, ճոչիկն ասեց.
— Ըդի ձըր ջընսի ձեն չէ.
ճըժերն են ու դահոլներն են. ըդո՚նց ձենն է։

1150 Մհեր երեք հւսդ օր ւլձեն հասկըցավ,
Զարկեց զդարգեն կոտրեց.
Լանգեն օր զարկեց առջի դարգին,
Ընի առավ մըկելին, մըկել՝ մըկելին,
Զյոթ լե ջարդեց, էլավ դուրս։
Տեսավ, օր ուր հոդբրտանք հոդ են, ու պապ հոդ չէ. 
Հարցուց հոդբրտանց,
Օր խլաթցիք ւլուր պապ սպանած են։
Լա՜ց, ու վըր քիթ ու բերնին ընկավ գուճ։

1160 Օր ընկավ վըր գետնին,
Ըդուր հոդբրտանք թափան վրեն՝
Իմալ էրեցին, չկռցան շիտկեցին։
Մհերի արտսուք զգետին էրեց հանդակ ու գնաց.։

Իրեք օրն օր թըմավ, Մհեր նոր շիտկավ։
Հեծավ զպապու քուռակ,
Ու գնաց ի Խլաթ, քար ու քանդ էրեց։
Հըմլա կավրե՜...
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Ու կելնե Նըմրութա գլուխ,
Կիշկե, օր ծովս կելներ, հաղ մը լե կը դառներ։

յ 170 Տեսավ, օր պառվուկ մ՝էր մանցի,
Զէն լե բռնեց, զամեկ օտք կապեց մեկ ծառ,
Ու զծսաեր թողեց, զէ դ լե հըմալ սպանեց, 
Խլաթա ծուխ ու մուխ կտրեց։
Ու ըդ տեղեն իգին տվեց հոդբրտանց.
Գացին ուրանց տեղ.
Ու ինք գնաց Տոսպան բլուր։
Ու .յարի մկա լե կասեն՝ էն տեղն է.
Ու օմյա լե զուր ձին կը տեսնան.
1~1ւ ըդուր ձիու շեռ օմյա լե քարուց կիգա։

38. Վերջաբան

Համբարձման գիշեր Մհերի էրի դուռ կը բացվի, 
Ու հրամանք չկա, օր էլնա։
Գետին գինք չվերու.
Օտքեր ի գետին կը ճըկի։
Օր ըմ լե նախրորդ մի Համբարձման գիշեր 
Կը տեսնա, օր Մհերի դուռ կը բացվի.
Նախրորդ կը մտնե ներս։
Մհեր ըդուրից կը հարցու,
Թե.— Ի՞մալ դուք գաշխար կուտեք։ 
էն լե կասե.— Խելքո վ։

է 190 Կը վերու Մհեր ու կասե.— Չըր խելքն ի՞մսւլ Է. 
Գե ւլըդա ձիու տոպրակ վերու, զար գլուխ։ 
Նախրորդ իմալ Էրեց, չկռցավ վերուց.
Բերեց զձին տոպրկին մոտ,
Բերան բացեց, զձիու գլուխ մտուց .յինք.
Ու զթել թալեց վըր ձիու վզին,
Ու ձին բանձրցուց զգլուխ,
Ու նախրորդ քաշեց, տարավ ուր տեղ կապեց, 
Ու ասեց.— Մըր խելք հըմլա Է.
Մենք հըմլա կուտենք զաշխար։

–47 -



1200 Ու նախրորդ հարցուց.
— Մհե ր, դու .յե՞բ տելնես ըդ տեդեն։ 
էն լե ասեց.
— .Յեբոր ցորեն էդավ քընց ալուճ,
Ու գարին էղավ քընց մասուր մի.
<ըպա մ՝լե հրամանք կա, օր էլնանք իդա տեղեն։

Իրեք խնձոր իջավ .յերկնուց.
Մեկն ասողին, մեկ լսողին,
Մեկ լե ալամ աշխարին։



յ շ
Ղ ս մ 1 \

| ա «յ»

|1 ա 1 ս ^  | ւ  Ս ո  

գ ր  հ  » « ո .ա » յ

^ ր Լ գ ^  ^ լ ^ Լ . | . )աՏ.





ՍԱՆԱՍ1ԼՐ ԵՎ ԱՍԼԻՄԵԼԻՔ

1. Սենեքերիմը պաշարում է Երուսադեմը, պարտվում է 
և խոստանում իր Ապիմելիք որդուն մատաղ անել 
մեծ կուռքին

ժամանակով մեկ թագավոր կեղնի, անուն Սենեքերիմ։ 
Սենեքերիմին էրկու տղա կեղնի՝
Մեկի անուն ՝Սանասւսր, մեկին՝ Ասլիմելիք։
Սենեքերիմ ինք կռապաշտ էր, տղեկներ աստվածապաշտ 
Խոշուն էրեց ու գնաց էրուսաղեմա վրեն կռիվ։
Յոթ տարի քադքի բոլոր խոշուն չավւըռնեց, նստավ։ 
Թանգուտեն ընկավ քադքի մեջ։
Թագավորն, ուր վազիր դավրեշ-խըլըդի էղան.
Ու ընկան քադքի մեջ, էրկու պառվու ռաստ էկան.

10 Տեսան, օր իրարու հետ կռիվ կէնին։
Հարցուցին թե.— .Յորի կը կռվիք։
Մեկ պառավ վերցուց թե.— Դավրեշ բաբա,
Թանգուտեն ընկեր ա էրկիր, հացներս ի խլըսեր ա.
Ընձի տղե մ՝ ունենք, բերեցի, մորթինք, կերանք։
Մկա էնի ուր տդեն չբերա, ւեւրթինք, ուտինք։
Վերցուց թագավոր ուր վւսզիրին ըսեց.
— Մեր թւսգավորուտեն իսկի մեկ թագավորուտեն ի չէ



Ըբա,— ըսեց,— ի*նչ էնինք, վազիր։
— Ետ դառնանք, նստինք մեր թախտի վրեն։

20 Ու սկսեցին խեր ու խեր)աթ էնել ու պատարագ էնել։ 
Պատարագն օր էրեցին, պրծան,
Հրեշտակներ սրով, թրով իջան 
Սենեքերիմի ասքարի մեջ.
Ու ջարդեցին, ու սպանեցին, ու կոտորեցին։
Մնաց Սենեքերիմ մինակ.
Ու հեծավ մեծ դեվեն ու վւախավ։
Փախավ ու ճամբսւխ ըսեց.
«Ո վ Ջոջ Կուռք, Ասլիմելիք քըւլի ւ1ատաղ»։

2. Սանասարն ու Ասլիմելիքն իրեց մոր խորհրդով 
փախչում են

Ու էկավ, իջավ, ուր թախտին նստավ.
30 Ու խանչեց ուր ժողովուրդ, առավ էկավ ու ըսեց.

— Բերեք, մեկ-մեկ տղա Ջոջ Կռքին մատաղ էնինք։ 
Վազիր, վաքիլ, սինոդներ ըսեցին.
— Ըսօր մըր օր չէ, ըբա մը ր՝ շաբա՛թ օր է.
Պըդի շաբաթ օր մատաղ էնինք։
Մնաց չուրի գիշեր։
Մնաց չուրի գիշեր՝
Մեր Սանասարն ու Ասլիմելիք խանչեց,
Տարավ ուր կուշտ, ըսեց.
— Ո րտի, ձըզի մեկ խուրջին օսկի վերցեք ու փսւխեք։

40 Ձըզի մատաղ կէնա, փախեք։

3. Եղբայրներն ապավինում են Երուսաղեմի և 
Ս՜ուշ քաղաքի թագավորներին,
բայց մերժւււմ են ստանամ

Առան ու վւախան. փախան չուրի լուսցավ։
Լուսն օր բացվավ, գացին էրուսադեմ։
Գացին էրուսաղեմա թագավորին,
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Գլոխ իջուցին, թամանդա էդան ու կայնան ւսռեջ։
Ու թագավոր հարցուց ըդոնց թե.— Ի՞նչ պըդի ձըզի։
Դարձան տղեկներն ըսեցին.— Թա՛գավոր,
Վերի դեն Աստված խաստ ենք էրի, ներքի դեն՝ քըզի.
Մըզի պահիս, պահպանիս,
էդեվ անցըման Աստված իրարուց չամչըցու։

50 Վերցուց թե.— Դուք վի՞ր տղեկներն իք։
Ըսեց.— Մենք Սենեքերիմ թագավորի տղեկներն ինք։
— Օր հըմսղ է,— ըսեց,— մենք չընք կրնա ձըզի պահե, գացե ք։ 
էդ տեդեն ետ դարձան, գացին, ճամբխու վրեն կայնան.
Ու միտք էրին թե.— Դո՞ր էրթանք։
Ըսեց.— էրթանք Մուշ՝ Մուշեղ թագավորի կուշտ։

Ու գացին, հասան էդ քաղաք։
Գացին, գացին թագավորի առեչ կայնան,
Գլոխ իջուցին, յոթ տեղով թամանդա էղան։
Ըսաց.— Ի նչ պակասուտեն ունիք, ո՚րտի։

60 Ըսեց.— Պակասուտեն չունինք,— ըսեց.—
Վերի դեն Աստվածն ենք ապավինի, ներքին դեն՝ քըզի.
Օր մլպի պահիս ու պահպանիս,
Քու աչք հովայի մըղի վրա էղնի.
Աստված իրարուց չամչըցու։
Ըսաց.— Ո րտիք, վի՞ր տղեկներն իք։
Թե.— Սենեքերիմ թագավորի տղեկներն ինք։
Ըսեց.— Մենք չընք իշխընա պահի, 
էնի զորընդեղ թագավոր ա,
Կիգա, մեր առ ու հեսիր կը տանա։

70 Ետ դարձեք գացեք, չընք կյւսրնա պահե։

4. Եղբայրներն աղբյուրի վրա իրենց բերդի 
հիմն են դնում

V Ընկան ճամբախ ու գացին, ջրի մ՝ ռաստ էկան.
Տեսան, օր մեկ բարւսկ առու սարից կիգա,
Կը կտրի էն ահագին գետ, կընցնի
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Ու կը խառվի հետ, կերթա։
էդ Էրկու ախպեր մեկ՜մեկու հարցուցին.
— Իդա բարակ առվի ղորուտեն ի՞նչ ա, օր կիգա,
Կը կտրի, կընցնի, կը խառվի հետ, կերթա։
Սանասար վերուց, Ասլիմելիքին ըսեց,
Թե.— Որն օր իդոր ական ջուր խմե, հըմւպ կտրիճ կեղնի։

80 Ու բռնեցին առուն ու գացին, գացին գլոխ առան.
Ու բերեցին, բերդի հիմ թափն, պրծան։

5. Եղբայրներն ընդունվում են Խլաթի 
Մելքոն թագավորի մոտ

Էդ տեղեն Էլան ու գացին։ 
ճամբախ ւ(աշվարաթ Էրին,
Թե.— Արի* մենք Էդ շան անուն չիտանք.
Քանի օր մենք Էդոր անուն տանք, մըզի պահող չկա։
Գացին Խլաթա էրկիր՝ Խլաթա քաղաք։
էդ Խլաթա թագավորի անուն լե Մելքոն թագավոր ա։
Գացին, թագավորի առեչ կայնան,
Գլոխ իջուցին, յոթ տեղով թամանդա էղան,

90 Ութ դիանդա ձեռ կապին, կայնան։
Ու թագավոր հարցուց թե.— Ո՚րտի, ի՞նչ պըդի ձըզի։
Ու տղեկներ ըսին թե.— Թա՛գավոր,
Վերի դեն Աստված ենք խաստ էրի, ներքին դեն՝ քըւլի.
Մըզի պահիս ու պահպանիս,
Քու աչք հովայի վրա մըզի էղնի,
էտեվ անցը ման՝ Աստված իրարուց չամչըցու։
Ու թագավոր հարցուց էդ տդեկներուն.— Վի՞ր տղեկներն իք։ 
Տղեկներ ըսեցին թե.— Մենք ըլեր ինք,
Ոչ հեր ինք տեսի, ոչ մեր ինք տեսի,

100 Մըզի հըմլա բուդալւս տղայ ինք տեսի։
Թագավոր ըսեց թե.— Տարեք էդ տղեկներ,
Գրեք մեկ օթախի մեջ։
Տարան, դրին մեկ օթախի մեջ։
Ու էդոնց դանեց-դան հաց կը տանեն։
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է». Մելքոն թագավորը վսպիրի խորհրդով 
փորձամ Է եղբայրների ուժը

Տարի մի թամամ պահին։
Տարին օր թըմավ, վազիր թագավորին ըսեց.
Թե.— Թա գավոր, բեհդին .յո րի քու հաց կը կերցուս ըդոնց։ 
Ըսեց.— Ըբա ի՞նչ Էնինք, վա՛զիր։
Ըսեց.— Օր մի բերիս, մեկ փորձիս ըդոնց,

1 10 Տեսնաս՝ մեջ հունար կա՝, թե չկա։
Թագավոր |ե ըսեց.— Աղեկ կըսիս։
Ու խանչեցին տղեկներ, բերին թագավորին դիվան։
Ու թագավոր ըդոնց ըսեց.
Թե.— Ո րտի, լուսուն պըդի կռիվ Էրթանք։
Էդ տեդեն տղեկներ Է|ւսն
Ու գացին, նստան ուրանց օթախի մեջ։
Մանցին, .յարի լուսցավ։

Լուսուն բերեցին ամեկին
Մեկ-մեկ ձի տվին, մեկ-մեկ ձեռք սիլահ։

120 Չիանք հեծան ու գացին մեյդան։
Թագավոր լե ուր խոշունով էկավ։
Թագավոր վերցուց թե.— Սանասար, ըսեց,
Խոշուն ա՛ռ, դու մեկ դեն կսւյնի.
Ես, Ասլիմելիք ու վազիր մեկ դեն կայնինք։
Սանասար վերցուց թե.— էդմալ չէ, թա գավոր։
Ըսեց.— Ըբա ի մալ ա։
Ըսեց.— Ես, իմ ախպեր մեկ դեն կը կայնինք,
Դու, խոշուն՝ մեկ դեն։
Ըսեց թե.— Քու խոսքն էղնի։

130 Ու էկան, առան իրար կռիվ։
Թագւսւ(որ իշկեց, տեսավ.
Օր էլ խոշուն չկա, ըմեն ջարդած են։
Թագավոր վերցուց թե.— Վւս զիր, քու տուն ավիրի\
Իմւսլ օր դու իմ տուն ավիրիր.
Աստված քու տուն ավիրա,— ըսեց.—
Չուր մկա էդոնք գինեն՝ մեր մեջ օրց մարդ կա,
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Մկա իդոնք մարդ ին, մենք կնիկ ինք։
Վազիր վերուց թե.— Օր հըմալ է,
Քադքից դուս էրա, թըղ էրթան։

7. Եղբայրները Մելքոն թագավորից ստանում են. 
իրենց բերդի համար հիսուն տուն բնակիչ և 
գնում, ավարտում են բերդի շինությունը

140 Ընդոց ընկեր տղեկներուց մեկ գնաց, ըսեց.
— Թագավոր ձեր վրեն հերսոտեր ա,
Չըզի քադքից դուրս կէնա։
Ընդոնք լե ուրանց տեղից էլան
Ու էկան թագավորի կուշտ,
Ու գլոխ իջուցին յոթ տեղով.
Ութ դիանդա կայնան առեչ, ըսին.
— Թա գավոր, մեր մեխքն ի՞նչ ա,
Օր դու մըզի քադքից դուս կէնիս։
Ըսեց.— Որտի, խոսք է, բերնես ի գացեր ա,

150 Ձըզի պըդի դուս էնիմ.
.Յուցկսւ գացեք ձեր օթախ ու միտք էրեք, 
Տեսնանք՝ որ կողմ կուզիք, տամ ձըզի,
Գացեք, հոնի նստեք։
Տղեկներ լե միտք էրեցին,
Թե.— էրթանք էնդեղ, օր նշանգահ թալեր ինք,, 
էրթանք, էնդեղ շինենք։

Մանցին, .յարի լուսցավ։
Լուսն օր բացվավ, էկան, թագավորի առեչ կայնան 
Ու թագավոր ըսեց.— Ո՞րտի,

160 Ո ր կողմ ուզեցիք, օր նստեք։
Ըսեցին թե.— Թա գավոր։
Ֆլան տեղ, ֆլան ախպրի կուշտ հիմք ենք թալի,
Կը խնդրինք, օր տաս մըզի.
Մեկ քառսուն-իցցուն տուն լե տուր խըտ մըզխ 
էրթանք, տընըվորվինք։
Թագավոր վաւլիրին ճամբեց քադքի մեշ.



Իցցուն տուն տվեց քոչել։
Ու տղեկներ լե հետ ուրենց քոչին գացին.
Գացին, էնդեղ հասան։

170 Քոչեր ուրանց տուն շինին, նստան.
Տղեկներ լե ուրանց բերդ կը շինեն։
Տղեկներ օրեն մեկի տուն հաց կուտեն.
Վիր տուն օր հաց կուտեն,
Ընդոր տաշտ ու մաղ կը կախեն։
Տարին թըմավ, բերդ էկավ գլոխ։

8. Մելքոն թագավորը Սանասարին պսակում է 
մի քաղաքացի աղջկա հետ և բերդի անունը 
դնում է Սասուն

Սանասար վերուց, Ասլիմելիքին ըսեց.
— Կերթաս Մելքոն թագավորի կուշտ,
Քադքի միջեն մեկ ախչիկ առնե, գւս.

• Ու տերտեր մի լե հետ վերցու, գա,
180 Ու բերե ախչիկ, պսակե իմ վրեն։

Ախչիկ մեկ տեղեն վերցուցին ու էկան։
Սանասար ըսեց.— Մե լքոն թագավոր.
Մեր բերդի անուն դիր, նոր մտի բերդի մեջ։
Վերուց թագավոր թե.— Չեր բերդի անուն՝
Սուն վըր սան — Սասուն։
Ու էն բերդի անուն մնաց Սասուն։
Ախչիկ լե պսակեց Սանասարի վրեն։
էդ տեղեն ետ դւսրձւսվ Մելքոն թագավոր ու գնաց ուր տուն։

9. Ասլիմելիքը երազներից տանջվելով գնամ է հոր քաղաքը

Սանասարն օր պսակվւսվ,
190 Ասլիմելիք ռկավ, ջոկ քնավ,

.5ւսր էդ օր էրկու ախպեր մեկ տեղ կը քնեն։
Ասլիմելիք քնուկ էր. մեկ լե տեսավ՝
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Ջոջ Կուռք էդավ մեկ իծու օրինակ, 
էկավ գ|խու վերեվ ու մըկմըկաց,
.Յարի (ուս չթողեց քներ։
Մեկ ամիս թամամ էդմալ կէներ։
Ամիսն օր թըմավ,
Գեդնուտեն թափավ Ասլիմելիքի վրեն, հիվընդցավ։ 
Սանասարն հարցուց թե.— .Յո՞րի իս հիվընդցե։

200 Ասլիմելիք լե վերուց թե.— էդ մեկ ամիս 
Ջոջ Կուռք չթողի՝ ես գիշեր քնիմ.
Կեղնի իծու պես, գիշեր կիգա,
Իմ գլխու վերեվ կը մըկմըկա, չթողի՝ ես քնիմ։
Ես կերթամ.
Յա իմ հեր ընձի պըդի մատաղ էնե Ջոջ Կռքին,
Յա ես իմ հոր։
Ելավ, ընկավ ճամբաքս.
Գնաց, հասավ ուր հոր քաղաք։

10. Սենեքերիմ թագավորը վարձում է մատաղ անե| 
Ասլիմելիքին. սա սպանում է հորը և 
նստում նրա տեղ թագավոր

Օր գնաց, հասավ ի քաղաք,
210 Ու ջվաբ տարան հոր, թե՝ Ասլիմելիքն էկավ, 

էն լե մարդ ճամբեց առեչ ու առավ, գնաց։
Տարան հոր դիվան, հեր բոռաց ու ըսեց.
— Բերե ք, մեկ-մեկ տղա Ջոջ Կռքին մատաղ էնինք։ 
Բերին մեկ-մեկ տղա Ջոջ Կռքին մատաղ։
Ու Ասլիմելիքին ըսեց.— Դո՞ր գացիր.
Գոլ չգիցա ր, օր դոր էրթեր, Ջոջ Կուռք քըզի կը բերեր 
Դե* արի,— ըսեց,— Ջոջ Կռքին էրկրպագուտեն տուր, 
Օր քըզի մատաղ էնիմ։
Առավ ու գնաց կռքի տուն։

220 Ասլիմելիքն ըսեց.— Թա գավոր,
Ես է դոր էրկրպագուտեն չըմ տվի, չըմ գինա,
Գոլ արի՜ էրկրպագուտեն տու,
Տեսնամ՝ ի՞մալ կիտաս,



Ես լե քըւլնե սովրիմ ու տամ։
Թագավոր կզավ ու էրկրպագուտեն տվեց.
Թե.— Իդա թավուր տուր։
Ասլիմելիք լե քաշեց թուր,
Զարկեց, գլոխ կտրեց.
Գլոխ կտրեց ու թալեց դուս,

230 Ու մտավ կոքերու մեջ, ու ջարտեց։
Ջարտեց, էլավ դուս, ըսեց.
— Որն օր իմ Աստված կը պաշտա,
Թըղ գա, իմ թրի տկով ընցնի։
Քաղաք-քաղքով թափան ու էկան.
էկան, ըսեցին թե.— Գ ո լ  ո ր Աստվածն օր կը պաշտիս. 
Մենք լե էն Աստված կը պաշտինք։
Բհրեցին, Ասլիմելիք դրին թագավոր.
Նստավ թախտի վրեն։ 
էդի մնաց էդ տեղ.

240 Ետ դառնանք, էրթանք Սանասարի կուշտ։

ԳԱՎԹԻ ԿՌԻՎԸ ՄՍՐԱՍ՜ԵԼԻՔԻ ՀԵՏ

II. Սանասարի որդի Ս՚հերն սպանում է առյուծին

Սանասարին էղավ մեկ տղա,
Անուն դրին Մհեր։
Մհեր օրը ւլավուր ջոջըցավ, 
էղավ տըսնուհինգ տարեկան տղա,
Ուրեն ձի մ՝ սարքեց ու կերթեր սւվըղուշ էնելու։
Ցերեկ կերթեր ավըղուշ էնելու.
Գիշեր կիգեր, ուր տեղ կը քներ։
էղավ, օր մեկ առուծ փայդա էդավ ճամբըներու վրեն. 
էրթըցող, գալացոդ թիրադի կտրեց,

250 Մարդ չըր կյարնա ճամբու հետ էրթեր։
Սանասար, ուր իշխաններ նստան,
Միտք էրեցին, թե.— Իմա լ պըդի մենք ապրինք,



Թանգուտեն ընկավ Սսաունա մեջ։
Մհեր հարցուց ուր հոր,
Թե.— .Յո՞րի թանգուտեն կընկնի։
Հեր լե ըսեց թե.— Առուծ մի փայդա էդի ճամբու վրեն, 
ճամբորդ կտրեց, էրթըցող–գսւ|ացող չկա։
Ըսեց.— Ի մալ աոուծ, առուծ ի՞նչ ա,— ըսեց։
Ըսեց.— Ջանավա ր է, մարդ կուտե։

260 Ըսեց.— Հեռվա՞նց մարդ կուտե, չէ՝ մոտանաս՝ նոր։ 
Հեր լե վերցուց.— Չէ՛, օր մոտեցար, կուտե։
Ըսեց.— Հըմա՚լ է, ես լուսուն կերթամ,
Ընձի թոդ էնի ջարտե։
Հերն ըսեց.— Ո րտի, մ՝երթա, քըզի կը ջարտե։
Ականջ չերեց ու գնաց։

Գնաց ու մոտեցավ առուծին։
Առուծ լե տեսավ, օր մարդ մի էկավ,
էլավ էկավ ընդուր առեչ։
էրկու մարդ լե տդի հետ գացած են.

270 էն էրկու մարդ հեռու կայնան,
Տդեն մինակ գնաց։
Գնաց, ու առան իրար։
Մհեր առուծին սպանեց,
Քաշեց, էրկու կտոր էրեց.
Մեկ դրեց ճամբու էն խրադ, մեկ՝ էն խրադ։ 
էն էրկու մարդն, օր հետ գացած են, 
էկան, կայնան Մհերի կուշտ։
Մեկ մարդ ջվաբ բերեց Սասուն Մհերի հոր,
Թե.— Քու աչք լո՛ւս էղնի,

230 Քու տդեն առուծին սպանեց։
Չուր մկա Մհեր էր,
Մկավնե ետ եղավ Առուծաձև Մհեր։

12. Առյուծաձև Մհերի սիրեկանը և 
նրանց որդի Մսրամեփքը

. էն մեկ մարդ լե Մհերի հետ գացին Ասլիմելիքի կուշսս 
Ասլիմելիք բեռներ կապեց, ճամբեց Սասուն։
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Մհեր մնաց հոնի։
Օրբեվերի կնիկ մի կէր հոն, էդ կնիկ սիրեց, 
էդավ մեկ տդա էդ կնկաց,
Անուն դրին Մսրամելիք։

13. Առյուծաձև Մհերի ամուսնությունը 
Թևա-Թորոսի աղջկա հեւո և 
նրանց որդիները՝ Վեգոն, ճնճղիկն ու Գավիթը

էդ տեղեն Մհեր էլավ, էկավ Սասուն ուր հոր կուշտ։
290 Սանասար, ուր իշխաներ քոման նստան.

Սանասարին ըսին.— Քու տղեն .յո՞րի չըս կարգի։ 
Մնաց լուսուն, լուսուն էլավ Սանասար 
Ու գնաց Մելքոն թագավորի կուշտ։
Սանասար ըսեց.— Թա գավոր,
Մեկ ախչիկ քադքից էղնի, գեղրանուց էղնի,
Գտնիս, տանինք, պսակինք Մհերի վրեն:
Մելքոն թագավորն, ու ւ|աղիրն, ու Սանասար՝
Ամեկ մեկ ձի հեծան, ու ընկան ճամբախ, ու գացին. 
Գացին Մանձկերտու բերդ։

300 Մանձկերտու բերդ Թևա-Թորոս կա.
Գացին Թևա-Թորոսի կուշտ,
Հարցուցին թե.— Թևա-Թորոս տո ւն ա։
Ըսեցին.— Թևա-Թորոս գացեր ա Վան։
Ագռատգահ գացին Վան,
Հարցին թե.— Թևա-Թորոս .յո՞դ է։
Ընդոնք լե ըսին.— Չէ՛, բերդի հիմ թալեց,
Ագռատ կերավ ու գնաց Արղրում։
Գացին կեսավուր Արզրում
Ու էնդեղ հարցուցին.— Թևա-Թորոս .յո՜դ է։

310 Ըսեցին.— Բերդի հիմ թալեց.
Կեսօր կերավ ու գնաց Ղարս։
Ու գացին ի Գարս։
Հարցուցին թե.— Թևա-Թորոս .յո՞դ է։
Ըսեցին.— Բերդի հիմ թալեց,
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■Հրամեն կերավ ու գնաց Մանձկերտու բերդ։ 
էկան, էկան, հասան Մանձկերտու բերդ։

Ջվաբ տարան, թե.— Մելքոն թագավոր,
Վսպիրն ու Սանասար էկան քըւլի կոնւսխ։
էն լե մարդ ճամբեց առեչ ուրւսնց, առավ ու գնաց։

320 Թագավորի տեղ ջոկ սարքեց,
Վազիր ին ջոկ ու Ս անասարին ջոկ։
Բերեցին չայ իցկին ու բերին, խմին.
Չւսյ խմին, պրծավ, հաց տվեցին.
Հաց լե կերան, պրծան, հաց վերցուցին։
Ու Թևա-Թորոս հարցուց Մելքոն թագավորին,
Թե.— .Յո՜րի իք էկի։
Ըսեց.— էկեր ինք,
Օր բարեկամուտեն էնինք իրարու հետ։
— Ի՞նչ բարեկամուտեն,— ըսեց։

330 Ըսեց.— Քու աղջիկ պըդի տսա մեր տղին՝ Մհերին։
Ըսեց.— Մհեր որի դ ի տղեն է։
Ըսեց.— Սանասարի տղեն է։
Ըսեց.— Մելքոն թագավոր,
.Յեբոր էկեր իս, ախչիկ մի վւեշքեշ էրի ձըզի։
Ու բերեցին, գինի-արաղ դրեցին, խմեցին.
Ուրախուտեն էրին.
Ուրախուտեն օր էրին, 
էլան, պառկան, քնան։

Մնաց, լուսցավ։
340 Լուսուն բերին ախչիկ, հեծացին ձին ու կայնան։ 

Ըսեցին թե.— Ո ր դնենք հետ հարսնախպեր։
Ըսեցին թե.— Քեռի Թորոսիկ
Բերեք, դնենք հետ հարսնախպեր։
Շնորհակալուտեն առան, ընկան ճամբախ.
Ու էկան, էկան, հասան Սասուն։
Ու բերին, պսակեցին Մհերի վրեն։
Պսակեցին, պըրծան,
Մելքոն թագավոր, վազիր ետ դարձան, գացին ուրանց տեղ։
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Մ հհ րին էդավ իրեք տղա.
350 Մեկի անուն դրեցին Ցռան Վեգո, ^

Մեկի անուն՝ Փոքրիկ ձնճդիկ,
Պզտիկ տդի անուն լե դրեցին Դավիթ։

14. Առյուծաձև Մհերն իր որդիներին հանձնում է 
Մսրամեփքին պահելու. Մհերի կտակը

Սանասար մեռավ։
Բերեցին, Մհեր դրեցին ուրանց մեծ։
Տղեկներ էդան յոթ-ութ տարեկան։
Մհերին քյասիբուտեն փակեց.
էլավ, իրեք տդեն վերցուց ու գնաց ի Մսըր։
Չուր մկա Մսըր Ասլիմելիքն էր նստուկ։
Մհերի խորթ տղեն էլավ,

360 Ասլիմելիքին սպանեց ու նստավ Մսըր, 
էդավ Մսրամելիք։
Մհեր առավ ուր իրեք տդեն 
Ու գնաց Մսրամեփքի կուշտ։
Ջվաբ տարան Մսրամելիքին, թե.— Մհերն էկավ։ 
Մսրամելիք լե էլավ,
Մեկ թոփ կտավ զարկեց դոլթուղ,
Ու թուր լե թալեց վիզ,
Ու գնաց Մհերի առեչ։
Ըսեց.— ՄհՒ/ր, իմ քադքին դագմիշ մ՚եղնի.

370 Իդա իմ թուր, իդա իմ վիզ. զա րկ,— ըսեց,—
Իդա թոփ կտավ լե փսւթու ընձի։
Մհեր րսեց.— Չէ՞, քու քադքին դագմիշ չըմ էղնի, 
Ես էդ հաշվին չըմ էկեր ի։
— Ըբա ի՞նչ հաշվին ես էկի։
— էկեր իմ,— ըսեց,— իմ իրեք տղեն տամ քըզի. 
Պահիս, պահպանիս։
Մսրամելիք լե ըսեց.
— ձապադջուրն ու Քոդեն տուր,
Քու իրեք տդեն պահիմ։



.380 Ըսեց.– Տվեցի։
Մսրամելիք տղեկներ իրեք լե առավ, գնաց։

Մհեր դարձավ գնաց ուր տուն։
Կսկըծվորսւվ, կսկուծ տվեց ուր սիրտ ու էնդեղ մեռավ։

15. Սասանի սուգը Առյուծաձև Մհերի 
մահվան առթիվ

Սասունցիք Քեռի Թորոսկին 
Բերեցին, դրեցին ուրանց մեծ։
Յոթ տարի սուգ կապեցին Մհերի .յեդեվ։
Քեռի Թորոսկին լե էղավ էրկու տղա.
Մեկի անուն Խոր Մանուկ,
Մեկի ւսնուն Չինով Օվան։

390 Սասունա իշխաներ ու տերտեր քոման 
Ու էկան Քեռի Թորոսկի կուշտ.
էկան, սեղան պատրաստին ու նստան։
Բերեցին, գինի դրեցին, տերտլւրոջ ըսեց.
— Տե րտեր, Մհերին ւՐհկ «հոգոց» ըսե։
Հոգոցն օր ըսեց, պրծավ ու գինին սկսեցին ըլնալ,
Ու տվեցին Քեռի Թորոսկին.— Դե խմե*։
Ու քեռի Թորոսիկ առավ սաքան ձեռ ու միտք էրեց. 
«Իմ էթըմներ չուրի չերթամ, բերեմ,
Իդա բաժակ իմ բերան չառնիմ»։

400 Խոր Մանուկ ըսեց.— Քեռի՜ Թորոսիկ,
Խմիս՝ խմե. չը՜ս խմի՝
Իգին տու, թըղ մարդիկ էրթան։
Քեռի Թորոսիկ լե ըսեց.
— Հացն ու գինին, տեր կենդանին,
Չուրի ես իմ հեթըմներ չբերիմ,
Ես բաժակ իմ բերան չառնիմ։
Իղին էրեց, մարդիկ էլան, գացին։
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16. Քեոի Թորոսիկը գերությունից ազատում է 
1քհերի որդիներին. Դավիթր չի անցնում 
II՜ււրսւմե|իքի թրի տ։սկով.
Ս՚սրտմեւիքի ւ|սւխր Դսւվթից

Մնաց, .յարի լուսցավ։
Ու Քեռի Թորոսիկ էլավ, ընկավ ճամբախ.

410 Ու գնաց Մսրամեփքի կուշտ, ըսեց.
— Մսրամե|իք, տուր իմ տղեկներ, տանիմ,
Ինչ օր պահեցիր, բոլ է։
Ըսեց.— Քեռի՛ Թորոսիկ,— ըսեց,—
Քու տղեկներ գան, իմ թրի տկով ընցնին, ա ռ, գնսւ#։ 
Քեռի Թորոսիկ լե ըսեց.
— Թըղ գան, ընցնին։
Մսրամեփք թուր քաշեց, կայնավ դուռ.
Տղեկներ ւե էկան, օր պըդի ընցնեն,
Մեծ տղան Ցռան Վեգոն է, յոթ գըմշու ղվաթ ունի, 

420 եկավ, խառ ընցավ.
Փոքրիկ ճնճղիկ յոթ գըմշու ղվաթ ունի, 
էն |ե վսպավ, ընցավ։
Նոբաթն էկավ Դավթին։
Քեռի Թորոսիկն ըսեց.— Դա՚վիթ.
Արի ընցի՛ Մսրամեփքի թրի տկով։
Ըսեց.— Չըմ ընցնի։
Քեռի Թորոսիկ հարցուց.— .Յո՞րի չըս ընցընի։
Ըսեց.— եղավ օր ժամանակ ընցավ,
Ես ու Էդիկ հոդ ու ջրի շիրիգ ինք.

430 Մեր մեջ վեճ բացվավ ու կռիվ էրեցինք, 
էդ ընձի թրով զարկեց, ըբա ես չզարկիմ։—
Ըսեց — չըմ ընցնի ես ըդոր թրի տկով։
Քեռի Թորոսիկ քաշեց, օր զոռով տաներ, ընցուցեր։ 
Ու թոթվեց քեռի Թորոսկին,
Քեռի Թորոսիկ գնաց, դեն ընկավ.
Ու Դավթի ըդունգ առավ քարին, ու կրակ տվեց։ 
Մսրամեւիք կրակն օր տեսավ, վախեցավ, ըսեց.
— Ա ռ էդ խաղալուն, ընձնե հեռըցխ 
Առավ իրեք տղեն, էկավ։

Ղ — Սսսնա ծռեր
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440 Բերեցին, վիճակ թալին.
Թե.— Ո՞ր մեկ թագավոր դնինք։
Վիճակ ընկավ Ցռան Վեգոյի վրեն.
Ու Ցռան Վեգոն բերին, դրին թագավոր։
Դավթին |ե բերին, երին նախրչի։

17. Դսւվիթը նախրորդ, տերտերի մոտ կարդալը–, 
ընկեր նախրորդը, ժամի հարիսան և 
ավազակ դևերը

Դավիթ գնաց մեշեն.
Ուրան կոպալ մի վւրցուց,
Ու դրեց վըր փիջին, 
էկավ, նախրի առեչ կայնավ։
Ու քշեց նախիր, հանեց սար։

450 Օրն էջավ կեսօր, նախիր ժողվեց,
Բերեց, լցեց քադքի մեջ։
Քեռի Թորոսիկ (արեց .յեդեվ.
Փախավ, մտավ տերտըրոջ տուն.
Սադմոց վերուց, սաղմոց կըսեր։

Մնաց .յարի լուսուն.
Լուսուն էլի էկավ, կայնավ նախրի առեչ.
Նախիր քոմեց ու քշեց ի սար։
Մեկ լե տեսավ, օր նախիր մի 
Մեկ ուրիշ գեդից էկավ էդ սար։

460 Գնաց, էն նախրի տավար ըմեն քոմեց,
Բերեց, խառնեց ուր տավրի հետ։
Նախրչին էկավ, ըսեց.— Դա վիթ, էն տավար իմն էր, 
.Յո՞րի քոմեցիր, բերիր, խառնեցիր քոլ նախրին։
Ըսեց.— Չէ՛, էդ իմ էրեկվա տավրից ա մանցի էդ տեդ։ 
Ըսեց.— Չէ՞, Դա՞վիթ ջան, ի՞մ տավարն է, քո՞ւ տավար չէ։ 
էրկուս էդան ախպեր։
— Արի,— ըսեց,— Դա՞վիթ, հով մի շինեմ՝ դու քնի,
Ես ըմեն օր չուր իրիկուն քու տավար կը պահիմ։
<ով մի շինեց, ու Դավիթ մտավ մեջ, քնավ։
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470 Պահեց չուր .յիրկուն.
Իրկուն տավար ջոկեց, տվեց Դավթին, բերեց քաղաք։
Քեռի ԹորոսիկՆ էկավ, թե.— Դա՞վիթ, ո՞րտի,
.Ցըմեն օր իդա վախտի րի։
— Թ աղեկ կեդնի. ըմեն օր իդա վախտ կը բերիմ։
Ու Դավիթ գնաց տերտըրոջ տուն,
Ու էլի սադմոց ըսեց։
Մնաց չուրի լուսուն.
Լուսուն էլի նախիր տվեց առեչ, քշեց ի սար.
Ուր ախպեր լե էն դեն բերեց ու խառնեց իրար։

480 Նախրչին ըսեց.— Ա խպեր,
Ըսօր մեր գեղ պատարագ է,
Գնա մեր գեղ, հրիսա կի,
Առ ընձի հրիսա, արի՞։
Դավիթ էլավ գնաց գեղ.
էն վախտ գնաց, օր ժամուց դուս են էլած ու էկած են, նստած։ 
Տերտրներ ու տիրացուք հըլա չեն էկած։
Ըսեց.— Հրիսա լցեք, ես ուտիմ,
Առնիմ իմ ախպորն ու էրթամ։
Մարդու մեկն ըսեց.— Աա՞բր ըրե,

490 Չուրի տերտրներ ու տիրացվեք իգան,
Նստին, հաց քաշին ու հաց օրհնին,
Դու լե ուտիս ու քու քառսուն պապ լե, չխլըսխ 
էդ էլ ինադ էրեց,
Կոպալ իցկեց պղնձի կանթ,
Ու թալեց շալակ, ու տարավ սար։
էկավ, տեսավ, օր ախպեր
Ընկեր ա քիթ ու բերնի վրեն ու կիլա։
Ըսեց.— Ա խպեր, .յո րի կիլաս,
Ըռըկեր իս, օր աղ ու եղ չըմ բերի։—

500 Ըսեց.— Արի\ հրիսեն կի\
Իրկուն աղն ու եղ վրեն կի։
Ըսեց.— Ախպեր, ի՞նչ էն ի մ հրիսեն.
Դու օր իդա տեդեն գացիր մեր գեղ,
Քառսուն դև էկան,
Քառսուն կով իմ նախրի միջեն ջոկեցին ու տարան.
Տարան, շրջին սարի էն դեն։
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— Դե\ սւ խպեր,— ըսեց,֊– էլի՛* հրիսա կի, ես կերթւաՒ. 
Ախպերն է|ավ նստավ։

էդի կոպալ դրեց թևին 
510 Ու ճամբախ տվեց առեչ,

Շրջւսվ սարի էն .յերես։
Դևեր տեսան, օր Դավիթն էկավ,
Փախան, մտան .յէրի մեջ 
Ու ջադչի քար տվին դեմ արանց։
Դավիթ գնաց, տեսավ,
Օր քառսուն կով լե մորթած են,
Լցած են քառսուն կանթեն պդնձի մեջ 
Ու օջախ շինած են, դրած օջխի վրեն,
Ք|Ք|ան կեփի։

520 Դավիթ վերցուց քառսուն կանթեն պղինձ,
Շրջեց կրւՕկի վրեն,
Քառսուն կաշին լե ժողվեց, լցեց մըչ պղնձին,
Ու գնաց, կայնավ էրի դուռ,
Քար քաշեց, թալեց մեկ դեն,
Ու — Դեվեր,— ըսեց,— մեկ-մեկ դո^ս արեք։
Դեվեր մեկ-մեկ դուս էկան.
Մեկ-մեկ կոպսդ զարկեց ու շրջեց։

18. Գավիթը դևերի քարայրում ձեռք է բերում 
Քուռկե Զափն ու մեծ գանձ, 
նա հոգ է տանում ընկերոջ համար

Քառսուն լե սպանեց ու մտավ մըչ էրին.
Գնաց, տեսավ, օր ըդոնց գոմ 

530 Քառսուն հատ ձի էր կապուկ։
Որ մեկի քամկի վրեն ձեռ կը ճխտեր,
Կը տդղեր ձեռաց տակ։
Գնաց վերեվ, մեկ քուռակ մ՚էր կապուկ, իրեք մինւսգ. 
Չեռ ճխտեց, ձեռաց հետ բանձըրցավ։
— Ըհա,— ըսեց ,֊ իդա իմ ձին է։ 
էկավ, տեսավ, օր ուրանց նստվածք՝
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Դունյի մալ-խսպինեն բերած են, լըցած.
Դարձավ ու դուս կավ,
Ջադչի քար տվեց դռան դեմ ու դարձավ։

540 էկավ, կոպալն իցկեց պղնձի կանթ,
Ու թալեց փիջի վրեն,
Ու առավ, եկավ Էն գեղն, օր հրիսա Էր տարի.
Էկավ, օր հացկերուտեն Էրած են, պրծած,
Տերտըրներ հաց կօրհնեն:
Ըսեց.— Չեն մ՚Էնեք, ձըղի մեկ բան կըսիմ։
Կաշիք հանեց, թափեց.
Ամեկ Էկավ, ուր տավրի կաշին ճանչըցավ։
— Դե,— ըսեց,— իդա պղինձ լե տարեք, ծախեք,
Բաժին Էրեք ձեր տավրի մսի տեղ.

550 Վա՜յ Է Էկի ձեր գլխուն,— ըսեց,—
Օր ճանգ մի կորեկ իմ ախպոր հախից կարիք,
Ձեր գեղ կ՝էնիմ Դավթի ավիրած։
Ըսին.— Ջա՞նըմ, առ քու խադեն, մըզնե հեռըցի,
Մենք քու ախպոր հախ չընք կտրի։

էկավ, հասավ ախպոր կուշտ, 
էկավ; տեսավ՝ հըլա ախպեր կիլա։
Ըսեց.— Ա խպեր, .յըր ե՞ր իլաս,
Դարդ կէնիս, թե աղն ու եղ չըմ բերի, 
էլի՞, հրիսեն կի,

560 Իրկուն գնա, աղն ու եղ լե վրեն կի։
Ըսեց.— Ա խպեր, ի՞նչ էնիմ,
Իմ նախրի միջեն քառսուն կով է տարած,
Ես չիլամ՝ ո՞ր պըդի լա։
Ըսեց.— Տարեր իմ կովերու կաշին տերբըտեր էրեր իմ։— 
Ըսեց,— թամբի իմ էրի՝
Մեկ ճանգ կորեկ քու հախից պըդի չկտրին.
Օր կտրին՝ ընձի ըսե,
Կերթամ, գեղ կէնիմ Դավթի ավիրած։—
Ըսեց.— էլի՞, իմ տավար ջոկե, ես էրթամ։

570 Ըսեց.— Դըռ կեսօր ա,
էս վախտ դո՝ր կը տանիս նախիր։
Ըսեց.— Չէ*, պըդի իմ նախիր ջոկիս, ես էրթամ։
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Ջոկեց նախիր, տվեց առեչ,
Քշեց նախիր, լցեց Սասունտ մեջ։
Քեռի Թորոսիկն էկավ առեչ,
Թե.— Շուն-շան օրտի, պլեճկերի տղա,
Իդա նախրի վա խտ ա, օր դու բերեր իս։
Դավիթ լե վերցուց թե.— Քեռի՞ Թորոսիկ,
Մունսւթ կէնիմ՝ ընձի նախրորդուտենից ազատ էնիս։ 

580 էրթանք, քըզի դունյալըգի մալ-խազինեն տամ,
Ընձի ազատ էրա։
Քեռի Թորոսիկ ըսեց.— Դե* քելե, տեսնիմ։
Ու Դավիթ ընկավ առեչ,
Քեռի Թորոսիկ լե .յեդեվ,
Գացին, էլան սար, հասան դեվերու .յէրին,
Մտան .յէրի մեջ, քառսուն ձի կար հոնի։
Ու ձիան դուս քաշեցին, 
էրսուն ու ին բարձան։
Ու Դավիթ Քեռի Թորոսկին ըսեց.

590 — Իդա մեկ ձին կիտաս ընձի։
Չիու անուն լե Քուռկե Զափն։ 
էրսուն ու ին ձին բարձան,
Դավիթ հեծավ Քուռկե Զալին, ընկան ճամբախ։ 
էկան, հասան Սասուն.
Ու բերեցին, լցեցին թագավորի խազինեն.
Ու Դավիթ գնաց տերտրոջ տուն.
Աաղմոց առավ ձեռ, սաղմոց ըսեց։

19. Որսորդություն և խրատատու Պառավը

Մնաց .յարի լուսուն.
Ուրին համար մեկ բազա բռնեց,

600 Քուռկե Զալին դուս քաշեց,
Ու հեծավ, ու գնաց ավըղուշ էնելու։
Գնաց արտ մի կորկի ռաստ էկավ,
Ու բազեն թողեց մըչ կորկին,
Ու բավականի լոր բռնեց։
Առավ լորեր ու ետ դարձավ, էկավ տերտըրոջ տուն.
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Լորեր իստըկեցին, էփին ու կերան։
Մնաց .յարի լուսուն.
Ու Քուռկե Զալին դուս քաշեց,
Հեծավ ու գնաց կորկի արտնուվե։

610 Կորեկ Պառվուն էր. Պառավ ըսեց.
— էրթամ, իմ կորեկ տեսնիմ լա՜վ էդեր սւ։
էկավ, տեսավ, օր իրեք կորին տրորած, էրած գետին։ 
Ըսեց.— Աստծու մեկիկ բարով,
Կորկի տրորոդ ընձի ռաստ կեր։
Դավիթ գնաց ձիով։
Տեսավ, օր էն դեն Դավիթն էկավ, ըսեց.
— ԳրոդԱ քըդի տանի, Դա վիթ,
Դու .յորի՝, իրեք կորին տրորեցիր, էրիր գետին.
6ոթ ջան ենք, յոթ կորի կորեկ էր ցանուկ։—

620 Ըսեց,— Օր խոչադ իս, .յո րի չըս էրթա.
Քու հոր ճապադջուրն ու Քոդեն չըս ավիրի։
Ըսեց.— Վի ր ձեռն ա իմ հոր ճապադջուրն ու Քոդեն։ 
Ըսեց.— Մսրամելիքի ձեռն ա։
Զեռ տարավ ջեբ, մեկ ճանգ օսկի տվեց Պառվուն, ըսեց.
— Տա՞ր, քու էրեխեք պահւս, ընձի չանիծիս։
Պառավ օրշնեց ու գնաց։

20. Դավիթր ճապտդջրում տիրաբար հարկ է 
պահանջում Մսրամելիքի էլից Լւ նրա 
աււ|րսւնքը քշում, բերում է Սասան

Դավիթ ձին քշեց, գնաց Քոդեն.
Գնւայ, էլադասու դուռն իջավ։ 
էլադասին կանչեց ուր ժողովուրդ,

630 Ու առավ, էկավ էդ տեղ։
Ու ժոդա|րդին ըսեց,
Թե.— Իդա լքեր հին աղի տղեն ա, էկեր ա,— ըսեց.— 
Ամե՚կդի ձեր կարողուտենի գորա,
Փեշքեշ բերեք մեր հին սպի տղին։
Ամեկ ուր կւսրոդատենի գորա,
Փեշքեշ բերեցին Դսս|թին։



Դավիթ հարցուց թե.— էդ ի նչ է կիտաք ընձի։ 
է|ադասին ըսեց թե.–  Դու մեր հին սպի տղեն իս, 
էկեր իս, քըզի փեշքեշ կիտտնք։

640 Ըսեց.— Ես էկեր իմ,
Յոթ տարվան խարջ ու խարաջ կուզիմ։
Օր յոթ տարվան խարջ ու խարաջ ոււլեց,
Սվաչըղի փետեր քաշին ու զարկին Դավթին։
Ու Դավիթ հեծավ ուր ձին,
Մալն ու օխչարն ու դեվեն քշեց, տարավ, լցեց Սասում։

Օր բերեց լցեց Սասում մալն ու օխչար,
Քեռի Թորոսիկն էկավ առեչ, ըսեց.
— Շո՞ւն-շան օրտի, պլեճկերի տղա. էդ ի՞նչ էրեցիր։ 
Ըսեց.— Ի՞նչ իմ էրի։

650 Ըսեց.— .Յո րի գացիր դու, ճապադջուրն ավիրեցիր։ 
Ըսեց.— Ավիրեցի՝ իմ հոր մո՞ւլքն ա։
— Օր քու հոր մուլքն ա՝ ավիրեցիր,
Պիրաբադի ջվաբն ու Խոզբադուն 
Ի՞մալ պըդի տաս,— ըսեց.—
Ես կհրթամ Բանձրիկ Մարաթուկ աղոթք էնելու։
Դավիթ լե գնաց տերտրոջ տուն,
Սաղմոց առավ ձեռ, սադմոց ըսեց։

21. Պիրաբադին ու Խոզբադին հարձակվում են 
Սասանի վրա. Քեռի Թորոսիկն հանդիմանում 
է Դավթին. Դավիթը ջարդում է զորքը, 
պատուհասում է Պիրաբադուն ու Խոզբադուն

Պիրաբադին ու Խոզբադին խոշուն էրեցին,
Ու էկան Սասունա վրեն կռիվ.

660 Ու Սասունա չորս կողմ վւաթեց խոշուն, ու նստավ։ 
Լուսուն Ցռան Վեգոն էլավ լվացվելու.
Տեսավ աստղին հըսաբ կա, խոշունին հըսաբ չկա։
Ու փախավ, մտավ ներս, ու դարգահներ տվեց հողել։ 
Քեռի Թորոսիկ էլավ լվացվելու, իշկեց,
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Տեսավ՝ աստղին հըսաբ կա, խոշունին հըսաբ չկա։
Քեռի Թորոսիկ էկավ ու տերտրոջ տուռ կայնավ,
Դավթին խանչեց, դուս հանեց ու ըսեց.— Շուն-շան օրտխ 
.Յո րի գացիր, ճապադջուրն ու Քոդեն ավիրեցիր։
Դավիթ լե ըսեց.— Իմ հոր մուլքն է, ավիրեցի։

670 Ըսեց.— Քու հոր մուլքն է՝ ավիրեցի ր,
Ըմա Պիրաբադին ու Խոզբադին 
Խոշուն էրած, էկած ին քու վրեն։
Դավիթ ըսեց.— Ես լե կերթամ, էդոնց կռիվ կէնիմ.
Յա Աստված ընձի կիտա, յա էնոնց կիտա։
Ու Քեռի Թորոսիկ գնաց
Աղոթք էնելու Բանձրիկ Մարաթուկ։
Դավիթ Քուռիկ Զալին դուս քաշեց ու հեծավ.
Քշեց խոշունի մեջ, խոշուն ջարտեց,
Պիրաբադին ու Խոզբադին բռնեց,

680 Ակռեք քանդեց ու շարեց ի ճակատ ուրանց,
Ու հեծըցըցուց ձիանք ու ըսեց.
— Զուաբ տարեք ձեր աղին։

Զուաբ տարան Մսրամելիքին։
Մսրամելիք հարցուց թե.— էդ ի՛նչ օրի իք ընգի։
Ըսեց.— Դավիթն է մըզի իդըմլա էրի։
Ըսեց.— Դավիթ էրեկու էրեխեն է, 
էդ իմա՞լ ձըզի իդըմլայ ի էրի։
Ըսեց.— Դինաս՝ իդա տեղի Դավի՞թն է,
Մեկ անձնահուր մ՝է դարձի Դավիթ։

•

22. Ս՜սրամելիքը պաշարում է Սասունը.
Քեոի Թորոսիկը Դավթի հւսմար բերում է մեկ Սուրբ Նշան 
և գնում է Ս՚արաթուկ աղոթելու

690 Մսրամելիք խոշուն էրեց ու քոմեց։
Յոթ տարի խոշուն էրեց, 
էնխըդըր խոշուն էրեց,
Օր աստղին հադին-հըսաբ կէր, խոշունին չկէր։
Խոշուն գիշեր քաշեց ու էկավ.
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Մերն ու քուր |ե հետն էկան։
Գիշեր էկան, հասան Սասուն,
Ու Սասունա չորս կողմ փաթեց խոշուն.
Հը մա լ փաթեց, օր խոշուն էկավ, առավ իրար։

Լուսուն Ցռան Վեգոն էլավ լվացվելու.
700 Տեսավ, օր աստղին հըսաբ կէր, խոշունին չկէր։

Ետ դարձավ, փախավ, մտավ ներս։
Քեռի Թորոսիկ էլավ լվացվելու։
Քեռի Թորոսիկ էլավ, տեսավ,
Օր աստղին հադին-հըսաբ կա, խոշունին չկա։
Քեռի Թորոսիկ էկավ, կայնավ տերտրոջ դուռ,
Ու Գավիթ խանչեց, հանեց դուս։
Գավիթ դուս էկավ։
Ու ըսեց.— Տո՞ տղա,
էդ ի՛նչ օյին էր հասիր մըր գլոխ։

710 Ըսեց.— Ի նչ իմ էրի, Քեռի՞ Թորոսիկ։
Ըսեց.— Գացիր ճապադջուրն ու Քոդեն ավիրեցիր, 
Հըլա ի՞նչ իս էրի։
Գինաս էդի Պիրաբադի՞ն ու Խողբադին ա,— ըսեց.— 
էդի Մսրամելի՞քն է, Հընդա ամիրե՞ն է,
Ու Բադդըդու խալիֆեն է ու քու մեծ ախպերն է.
Գոլ ըդոր ջուաբ ի մալ պըդի տաս։
Ըսեց.— Քեռի՞ Թորոսիկ, էղածն էդեր է,
Բան է, պատահեր է, ի՞մսւլ էնինք։
Քեռի Թորոսիկ ըսեց.

720 — Ես կերթամ Բանձրիկ Մարաթուկ,
Մեկ Սըփ Նշան մի կա հոնի, հանիմ ու բերիմ։
Սըփ Նշան էն տեդեն հանեց ու բերեց.
Բերեց, տվեց Դավթին։
Դավիթ համբուրեց, դրեց ծոց։
Քեռի Թորոսիկ հարցուց թե.— Դա՞վիթ,
Իմա ւ կերթաս կռիվ Մսրամելիքի հետ։
Ըսեց.— Քեռի՞ Թորոսիկ,
Յոթ օր գառու միս, բրընձ-փլավ չուտիմ,
Մսրամելիքի հետ կռիվ չըմ էնի։
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730 Ու Քուռկե Զափն դուս քաշեց Դավիթ,
Հեծավ Քուռկե Զափն։
Քեռի Թորոսիկ ըսեց.
— Մեկ թեթեվ բարդի ծառ Սի ունիմ,
Դնիմ վըր փիջիս ու էրթամ Բանձրիկ Մարաթուկ։ 
Ու գնաց Բանձրիկ Մարաթուկ,
Շառ դրեց կշտի հետ, ու աղոթք էրեց։

23. Դավիթը վրանը զարկում է Մսրամելիքի վրանի 
կշտին և յոթ օր հյուրասիրվում Մսրամելիքից

Դւա|իթ ձին քշեց, գնաց խոշունի ւ1եջ։
Իրեք օր շուռ էկավ խոշունի մեջ,
Մսրամելիքի չադըր չըր գտնի.

740 Դնաց, ու գտավ, ու տեսաւ(,
Օր չադըր կը բանձրնա, կը ցածրնա.
Ըսեց. «Կեղեի՝ իդա էղնի Մսրամելիքի չադըր»։
էկավ, ընդոր չադրի կշտի հետ ձիուց իջավ։
Ուրին մեկ պզտի չադըր մի կէր,
Զարկեց Մսրամելիքի չադրի կուշտ.
Չին կապեց ուր չադրի դուռ,
Ու մտավ չադրի մեջ, քնավ։

Մսրամելիք քնուկ սւեղեն խքցավ.
Ուր քուրոջ ճաւքբեց ջբխ՜՜

750 Քուր տեսավ, օր̂ քէտկ չադըր մի 
Ռւրաեց չադրի կուշտ զսւրկուկ էր։
Ըսեց, «էդ ի՞նչ չադըր պըդի էղնի»։
Գնաց, տեսավ, օր չադրի մեջ մեկ մարդ կէր պառկուկ։
Գնաց, մոտեցաւ(, տեսավ, օր շատ խորոտ էր։
Ուր ջուր տանել մտըհաե էրեց,
Իբրուդ դարդակ տարավ Մսրամելիքին։
Մսրամելիք հարցուց թե.— Ա խչի,
.Յո՞րի ջուր չբերեցիր, դարդակ իբրուդ բերիր։
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Ըսեց.— Մսրա՚մեփք, մեկ մարդ էկեր է,
760 Մեր չադրի կուշտ ուր չադըր զարկեր ա.

Գացի, էն մարդ տեսա,
Ու մտեհան էրեցի, ջուր չբերեցի։
-  Օր հըմաւ է ,–  ըսեց,–– գնա, էն մարդ խանչւս, բի 
Մսրամելիքի քուր գնաց
Ու Դավթին խանչեց, բերեց։
Ու էկավ, էդտեղ նստավ.
Յոթն օր բրընձ-փլւսվ ու գառու միս 
Կերավ Մսրամելիքի հետ։

24. Դավթի 1ւ Սււրամելիքի մենամարտը.
Գավիթն սպանում է Մսրամելիքին

Յոթն օր օր թմավ, էլավ, հեծավ ուր ձին,
770 Չադըր վերուց, էկավ տերտրոջ տուն։

Ուր շորեր փոխեց, ուրիշ շոր հագավ 
Ու ուրիշ ձի մի հեծավ,
էկավ, կայնավ Մսրամելիքի չադըրի դուռ 
Ու ըսեց.— Յարո՛, քու վախտին հսպըր կեցի։ 
Մսրամելիք հարցուց թե.— Ո րն իս դու։
Թե.— Ես Դավթի չիբուխչին իմ։

Դարձավ, էկավ Դավիթ.
էկավ Քուռկե Զալին դուս քաշեց, թամքեց ու գամե^ց, 
Ուր շորեր հագավ, Սըփ Նշան համբուրեց, ծոց դրեց

780 Ու ձին քշեց, էկավ Մսրամելիքի չադըրի դուռ։
— Յարո՛, քու վախտին հաւլըր կեցի*։
Ըսեց.— Դու որն իս։
Ըսեց.— Ես Գավիթն իմ, Մսրա մելիք.—
Ըսեց.— էլի\ իդա տեդ կռիվ էնինք,
Յս/ Աստված ընձի կիտա, յա՞ քըգի։
Ու Մսրամելիք սիլահվռրավ, ու չադրից դուս էկավ։ 
Մսրամելիք Դավթին ըսեց թե.— Արի՞, կռիվ չէնինք։



Ըսեց.— Չէ՛, չե՚դնի, պըդի կռիվ էնինք։
Մսրամելիքն ըսեց.— Դսւ՚վիթ, ի՞մալ կռիվ էնինք։

790 Ըսեց.— Ես կը չոքիմ, դու թրով ընձի զարկ։
Դավիթ չոքավ։
Մսրամեփք ըսեց.— Դա՚վիթ,
Արի » ես քըզի կեդնիմ խուլ, կռիվ չէնինք։
Դավիթ ըսեց.— Չեղնելոց բան է,
Ընձի օր չոքըցուցիր՝ քու դըրբ զարկ։
Մսրամելիք մեկ թուր թալեց Դավթին,
Ու հարցուց.— Ի*մալ իս, Դս/վիթ։
Ըսեց.— Սըփ Նշանի զորուտենով 
Ինչ օր ընձի լու մի խածե։

800 Ըսեց.— Արի՛, դըրբ մը լե զարկ։
Ըսեց.— Դսւ՚վիթ, քըզի կեդնիմ փոշեհան, կռիվ չէնինք 
Ըսեց.— Չէ՛, չեղնելոց բան է,
Դըրբ մի զարկեր իս, մեկ լե զարկ։
էկավ, մեկ դըրբ լե զարկեց.
Ըսեց.— Ի՞մւսլ իս, Դս/վիթ։
Ըսեց.— Սըփ Նշանի զորուտենով 
Ինչ օր մեկ լու խածե։
Արի՛, արի՛ էն մեկ դըրբ լե զարկ ու պրծի ։ 
էն մեկել դըրբ լե էկավ, զարկեց։

810 Դավիթ թռավ, էլավ կայնավ։
Ըսեց.— Դոր քո՛ւնն է, արի՛ չոքի։
Բերեց ու չոքըցուց։
Դավիթ քաշեց ուր թուրն, օր պըդի զարկեր, 
Մսրամելիքի մերն էկավ, թե,— Դա՞վիթ, 
էդ մեկ դըրբ բախշե ընձի։
-  Ըհա՚,— ըսեց,– իդա մեկ դըրբ բախշեցի քըզի։ .
Ու թուր քաշեց, էլի պըդի զարկնր,
Քուրն էկավ, թե.— Դա#վրթ,
Իդւս մեկ դըրբ լե բախշե ընձի։

V 820 — Ըհսւ\— ըսեց,— քո՛ւրիկ,
Իդա մեկ դըրբ լե բախշեցի քըզի։
Ըսեց.— Բերեք, Մսրամելիք պառկըցունք,
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Ինչ խըդըր ձըզի թաղիս, կարպետ, փալաս կա,
Լցեք վրեն, ու ես իմ մեկ դըրբ պըդի ղարկիմ։
Բերին, լցին վրեն։
Ու Սըփ Նշան խանչեց, ու Էկավ, զարկեց.
Զարկելուն՝ կտրեց, մեկ գազ լե իջավ գետին։

25. Դավթի և Արևելոց Պաճիկ թագավորի ուխտն
իրենց ապագա զավակների ամուսնության մասին. 
Գավիթը տիրում Է Մսրին

Ու հեծավ ձին, ընկավ խոշունի մեջ,
Խոշուն ջարտեց ու գնաց.

830 Գնաց, տեսավ, օր մեկ մարդ կայներ ա խոշունի առեչ՝ 
Ձին հեծուկ, մզրախ լե ձեռ։
Քշեց ընդոր խոշունի վրեն։
Ըսեց.— Գա վիթ, իմ խոշունին դագմիշ մեղնի։
Դավիթ հարցուց թե.— Դու ո ր կողմի մարդն իս։
Ըսեց.— Ես Արևելոց կողմի մարդն իմ։
Ըսեց.— Գա վիթ, իմ խոշունին դագմիշ մ՝եղնի,
Արի , ես, դու ահտ ու շարթ Էնինք։
Ըսեց.— Ի՞նչ ահտ ու շարթ Էնինք։
Ըսեց.— Մկա ես լե ազաբ, դու լե ազաբ,

840 Մենք օր կարգվանք՝ քըզի տղա Էղավ, ընձի ախչիկ,
Իմ ախչիկ տամ քու տդին.
Քըզի ախչիկ էղավ, ընձի տղա,
Քու ախչիկ տուր իմ տղին։
Վերի դեն Աստված վկա բռնին,
Ներքի դեն լե Դավթի տկի ձին։
Ու էն ի քաշեց ուր խոշուն, գնաց։
Դավիթ լե գնաց Մըսր, նստավ թագավոր։

Դավթի ձեն ընկավ ախշարք,
Թե իդըմլա մեկ խոչաղուտեն էրեց։

850 Խաբար ո րտեդեն տանք,
— Խաբար Կապուտկողից տանք,
Խանդութ խանումից տանք։
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ԴԱՎԹԻ ՄԱՀԸ

26. Դավիթը Խանդութի նամակի վրա ճանապարհ 
է ընկնում դեպի Կապուտկոդ

Խանդութ խանում խանչեց ուր ջառին,
Գիր գրեց, թե.— Իդա գիր տար Դավթին։
Զառի անուն լե ի՞նչ է։— Ախչախըզ։
Ախչախըզ գիր դրեց ուր ծոց,
Ու էլւսվ, ընկավ ճւսմբախ։
Հարցուցելով էկավ, հասավ Մըսըր.
Ու բերեց, գիր տվեց Դավթին։

860 Դավիթ գիրն առավ ձեռնեն ու կարդաց,
Գիր պագեց, դրեց ուր գլխուն։
— Ախչախլպ, արի նստի՛։
Ախչախըգին պատիվ էրեց,
Ու էլան պառկան, քնան։
Մնաց .յարի լուսուն.
Լուսուն Ախչախըզին ըսեց.— Դու գնա, ես կիգամ։
Ախչախըզ գնաց, հասավ ուր տեղ։
Ախչախլպ օր հասավ ուր տեղ,
Դավիթ Քուռկե Զալին թամքեց, գամեց,

870 Ու դուս քաշեց, հեծավ, ընկավ ճամբախ։

27– Դավթի խաբվելը Չմըլկերից և սրա քենը

Չմըլկեր սուլթան ուր շորեր հագավ, գլոխ կապեց,
Ու էկավ Դավթի առեչ։
— Գա՛վիթ,— ըսեց,— արի էրթանք, ըսօր ընձի խոնադ էդի։ 
Ըսեց.— Չէ՛, կերթամ, ընձի ճամբուց ետ մ*իցկի։
Ըսեց.— Ես գինամ, դու Խանդութ խանումի աբով կերթաս. 
Հլսևս Խանդութ խանում իմ ճըկըթի բարա չեդնի։
Ու Դավթին խաբեց, տարավ ուր տուն.
Կերան, խմեցին ու Էլան, մեկ տեղ քնան։
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Մնաց, լուսուն Դավիթ փոշմընավ ուր բռնած բանխյ,
880 «էդ ի՞նչ բան էր ես բռնեցի,

Պըդի մըր աւլգ չխաբվեր.
Ես .յո՞րի խաբվա Սեկ օղլուշաղի աբով»։
Ու ձին քաշեց ու հեծավ.
Քշեց ուր ձին ու գնաց։
Չմըլկեր սուլթան ըսեց.— Դու յա վա՜շ, 
էկւսր, ընձի խաբեցիր ու թողիր, գացիր։
Ու ինադ ընկավ։

28. Դավթի գութան անելը և շատակերությունը

Դավիթ գնաց, գութնի մի ռաստ էկավ. բարև տվեց։ 
Ընդոնք լե Դավթի բարևն առան։

890 Ըսեց.— Ախպրտան, իդա տավար .յարձըկեք, մեխք ին։ 
Ու .յարձըկեցին տավար, էրեցին դեն։
Մանջկալին ըսեց թե.— Արի՜, դու գութնի մանջ բռնե։ 
Մանջկալ էկավ, բռնեց մանջ։
Դավիթ լե բռնեց գութնի խարզնի գլոխ՝
Յոթ Փաթ ձիով պտոտեց։
էդ գութնի մարդկանց մոտեն մեկն ըսեց՝ ուր հունարն է. 
Մեկելն ըսեց՝ ուր հունար չէ, ձիու հունարն է։
Դավիթ ձիուց իջավ,
Յոթ փաթ լե ինք մինակ պտոտեց.
Դարձավ, հեծավ ուր ձին,

900 Ու շնորակալ էղավ ըդընցնե, ու պըդի էրթեր,
Մանջկալն ըսեց.— Մ՚ե՞րթա, գութնի հացն էկավ,
Հաց ուտինք, նոր, Աստված քու բան աջողա, գնա՛։

Ու Դավիթ ձիուց իջավ մեկ էլ,
Ու ձին թորկեց արծըլու.
•Յինք էկավ, նստավ էդտեղ.
Հացն էկավ ու բերին, դրին Դավթի առեչ։
Չորս ղտրանոց քուլագ փլավ դրեցին Դավթի առեչ։ 
էրկու լոշ խաչ թալեց,

910 Ու աման սրբեց, մեկ բրտուջ էրեց.
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Ինչխըդր օր հաց կէր, բիրադի կերավ.
Ու հեծավ ձին։
Ուր մտքի մեջ խորուրդ էրեց,
Ու հարցուց, թե.— Իրիկուն օր կերթաք.
Ի մալ կը սարքիք, տուն կերթաք։
Բերեցին, գութնի ակներ կանգըցուցին,
Ու գութան վերցին, դրին ակներու ւԼրեն, 
ճամբարակ, լծներ, բնադեն, խոփ, ձեվիչ՝
Բիրադի ուր թախումով դրին վրեն ու կապին։

920 — Իդըմլա կը սարքինք,
Կը (ծինք տավար, կը տանինք տուն,— ըսին։
Դավիթ թուր քաշեց ու կայնավ գութնի վրեն, ըսեց..
«Ես իմ թուր կը զարկիմ,
Թե կտրեց, կերթամ Խանդութ խանումին.
Թե չկտրեց, չըմ էրթա»։
Ուր թուր զարկեց, մեկ գազ լե գետին գնաց թուր։
Գութնի տեր ըսեց.— Ա խպեր,
.Յո՝րի իմ գութան թըրբեցիր. ես ի՜մալ էնիմ։
Զեռ տարավ ջեբ, մեկ ճանգ օսկի հանեց,

930 Թե.— Տարեք, ձեր գութան սարքեք։
Ու Դավիթ շնորակւպութեն արավ,
Ու քշեց, գնաց Կապուտկոդ։

29. Գավիթն ու դռնապան Գորգին

Գնաց, հասավ Կապուտկոդ։
Գնաց, մեկ խանի դուռ իջավ.
Խանչուն խանչեց ու դուս հանեց։
Խանչին ձին տարավ, կապեց ներս։
Ու խանչուն հարցուց, ըսեց.
— Դո ր էրթամ, իմ գլոխ պահիմ։
Ըսեց.— .Յուդա մեր թագավորին մեկ խերիաթխանա կա. 

940 Գնա՛ հոնի, գլոխ պահա#։
Գնաց էդ խերիաթխանի դուռ։
Մեկ դարգվանչի կէր դուռ կայնուկ.
Դարգվանչուն ըսեց.— ճամբախ տուր, ես լե էրթամ։

Սասնա ծռեյւ
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Ըսեց.— Չըմ թո ղի, անկարին գործ է։
Օր ըսեց չըմ թողի, էրթաս ներս,
Հերսոտավ Դավիթ, չավսպեխ մի զարկեց.
Զարկելուն՝ վիզ ծռվավ։
Ըսեց.— Դու ո րն իս, օր զարկիր չափալեխով՝ իմ վիզ ծռվավ։ 
Ըսեց.— Ես Մհերի տղա Դավիթն իմ։

950 Ըսեց.— Դավիթ դո՞ւ իս։
Ըսեց.— Հա՞, ե՛ս իմ։
Ըսեց.— Օր Դավիթն իս, .յո՞րի իս էկի։
— Խանդութ խանումի աբով իմ էկի,— ըսեց։
— Օր Խանդութ խանում առար,
Ընձի կէնի՞ս քավոր քըզի։
Ըսեց.— Քու անուն ի՞նչ է,
Օր քըզի էնիմ ընձի քավոր։
Թե.— Իմ անուն Գորգի է։
Ըսեց.— Օր էդմալ է, սաներ Դավիթ, քավոր Գորգի։

30. Դավիթն ու թագավորի որդիները

960 Քավոր Գորգին կայնավ դուռ.
Դավիթ ներս մտավ, մտավ ներս,
Տեսավ, օր յոթ թագավորի տղա նստուկ են ներս.
Սեղան դրած են ու կեր ու խում կէնեն։
Գնաց, յոթ թագավորի տդին բարեվ տվեց Դավիթ։
Տեդ տվեցին, նստավ։
Ու բերեցին սաքըներ, զարկին գինու մեջ 
Մեկ-մեկ տվին Դավթին։—
Յոթ կանթեն պղինձ լցած, դրած են մեջտեղ,
Մեկ-մեկ սաքան զարկին, տվին Դավթին.

“970 Թե.— Խանդութ խանումի կենաց խմե՛։
— Դեվեն գըդլով կը ջրվե :
Չեռ մեկնեց ու պղինձ վերուց,
Վերուց, դրեց բերնի վրեն.
Խմեց ու պղինձ դրեց մեջտեղ։
Գինովցավ Դավիթ։
Յոթ թագավորի տղեկներ
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Թրեր քաշին ու կայնան,
Ու պըդի զարկեն թրով Դավթին։
Քավոր Գորդին դռնից խանչեց.

980 — Սանե ր Դավիթ, սանե ր Դավիթ, 
էդի հարսնքի տուն չէ, մահտուն է. 
ճանճ գւխուցդի վերևո վ կընցնի, գւոխ թռո՚ւ։ 
Դավիթ հեշրցավ, թուր քաշեց ու թռավ կայնավ. 
Ու իդոնք Դավթի ահուց փախան,
Մեկ-մեկ դուս էկան,
Մեկ-մեկ չափալեխ զարկին Քավոր Գորգուն. 
Քավոր Դորգու վիզ ջլիզ ծռեցին։
Ու խանչեց Դավիթ.
— Քավո ր Դորգի, արի՛, մտի ներս.

990 Տուն մնաց մըզի, բակ մնաց հավերուն։

31. Դավթի և Խանդա թի առաջին հանդիպումը

Ըսեց.— Քավո ր Գորգի,
Ես ի՞մւսլ տեսնիմ Խանդութ խանումին։
Ըսեց.— Ուրբաթե ուրբաթ Խանդութ խանում
Քառսուն ջւսռիով կիգա Խաս բախչեն։ 
Կերթանք հոնի, կը տեսնինք։
Մանցին չուրի ուրբաթ.
Ուրբաթ օր էյան, գացին Խաս բախչեն. 
էլան, գացին Խաս բախչեն, արև նոր տաքցավ։ 
Խանդութ խանում քառսուն ջառիով էկավ։

1000 Քավոր Գորգուն հարցուց Դավիթ.
— Խանդութ խաթուն ո՜ր մեկն ա ըդոնց մեջ։ 
Ըսեց.— Խանդութ խանում է ն է,
Օր ըմնի վրեն էրկու թիզ բւսնձր է։
Տվեց նշսնք։
Դավիթ էլավ, գնաց .յառեջ ուրանց.

V Դնաց, հասավ Խանդութ խանումին,
Գրկվավ, ոչ մեկ, ոչ էրկու, ոչ իրեք,
Հարիր մի վըր իրար պագեց։
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Խանդութ խանում ւսմչըցավ.
1010 Հերսոտավ ու ձեռ զարկեց Դավթի դոշ ու զարկեց պատ։ 

Փնչներուց արուն թալեց։
Ու Խանդութ խանում ընցավ,
Գնաց Խաս բախչեն, մարմար հավուզի վրեն։
Դավիթ մնաց հոնի։

Խանդութ խանում տկլոզցավ 
Ու պըդի մտներ ջրի մեջ լոդկներ.
Ըսեց.– Ախչախըզ, տկլոզցի*, արի՛ ւոդկըցի։
Ըսեց.— Չըմ լոդկնա։
Ըսեց.— .Յո րի չըս լոդկնա։

Հ020 Ըսեց.— Չըմ լոդկնա։
Մկա Դավիթ քու հոր քաղաք կէնի Դավթի ավիրած։
Ըսեց.— Ա խչախըզ, վազի, գնա Դավթի կուշտ,
Չուր ես իմ շորեր հագնիմ ու դամ։
Խանդութ խանում հագավ շորեր ու գնաց։ 
էրեսի արուն-մարուն լվացին,
Ու առան հետ ուրանց, գացին.
Տարան ուրանց օթախ,
Հաց կերան, սիրտն առան։

Խաբար .յոՂստից տանք։
1030 — Խաբար Լոռվա Համզից տանք։

32. Գավիթը սուրբ Սարգսի ու Քեռի Թորոսիկի օգնությամբ 
ազանում է ուզնկան փահլԱաններին

Լոռվա Համզեն գիր գրեց,
Ու ճամբխեց Խանդութ խաթունի հոր,
Ու ըսեց, թե. «Խանդութ խանում կը հագուս, կը խբուս,
Ու կը ճամբխես՝ գա ընձի համար»։
Թագավոր լե կանչեց ուր վաքիլ, վազիր ու ըսեց.
— Ի՛նչ կըսեք իդա գրին, օր էկեր ա։
Ըսեցին.— Թա գավոր, դո՛ւ գինաս.
Իմալ գինս/ս, հըմա՚լ էրե։
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Թագավոր ըսեց.— Բերեք ախչիկ,
1040 Հագունք, խբունք, ճամբինք՝ էրթա։

Թագավորի պզտիկ տղեն ըսեց.
— Թա գավոր,— ըսեց,— եբոր քու ախչիկ 
ճամբիս՝ էրթա Համզա փահլեվնին,
Հըբա Մհերի տղա Դավթի ջուղաբ ի*մալ կիտաս։ 
Թագավորն ըսեց.— Ի՞մալ Մհերի տղա Դավիթ։ 
Գացին ու խանչին բերին։ 
էկավ, թամանդա էղավ,
Ու թագավորի առեչ կայնավ։
Թագավոր, ուր վսւքիլ, վազիր շիվարան.

1050 Թե՝ իդամլա |ե մա՜րդ կեղնի։
Ու բերեցին էդ գիր կարտըցին Դավթի առեչ.
Ըսեց.— Գա վիթ, լսեցի ր իդա գիր։
Ըսեց.— Լսեցի։
Ըսեց.— Կյարնա՞ս էրթաս,
Համզա փահլեվնի հետ կռիվ էնիս։
Ըսեց.— Կերթամ։
Ըսեց.— Օր ընդոր սպանեցիր, իմ ախչիկ քումն է.
Թե դու սպանվար՝ կիտանք ընդոր։

Դավիթ էդ տհղեն ետ դարձավ ու գնաց.
1060 Գնաց ձիու կուշտ, ձին թամքեց, գամեց,

Ու դուս քաշեց, հեծավ,
էկավ, կայնավ Խանդութ խանումի փւսնջարի առեչ. 
Ու Խանդութ խանումին ըսեց.
— Խա նդութ խանում, ես կերթամ կռիվ։
Թե.— Վի”ր հետ կռիվ կերթաս։
Թե.— Համզա փահլեվնի վրեն պըդի էրթամ կռիվ։— 
Ըսեց.— Խա նում, մեր կռիվ քառսուն օր կը քաշւս, 
Քառսուն օրն օր թըմավ,
Թե էկա, ես կիգամ.

1070 Թե չեկա, դու կը հագնիս մարդանակ շոր,
Ու կառնիս քու պզտիկ ախպեր հետ,

\  Կիգաս, իմ ջամդակ ջսւմդկներու մեջեն կը ջոկիս
Ու թաղել կիտաս։
Դավիթ ձին հեծավ ու քշեց.
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Քշեց, գնաց, շատ, քիչ՝ Աստված գինա,
Մեկ էլ տեսավ .յառջևւսնց 
Մեկ հըմալ թոզ ու դուման կիգսւ,
Օր աստված ազսսոա։
էկավ, տեսավ, օր սըփ Սարգիսն Է։

1080 Դավիթ գնւսց, օր սըփ Սարգսին համբուրեր։
Սըփ Սարգիս ըսեց.
— Հանե/ քու Սըվւ Նշան, ես համբուրեմ,
Նոր դու ընձի համբուրե։
Հանեց Սըվւ Նշան, համբուրեց սըփ Սարգիս.
Էն լե սըվւ Սարգսին համբուրեց։
— Դե՞ գնա,— ըսեց,— Աստված խըտ քըզի Էղնի։
Ու Դավիթ ուր ձին քշեց, գնաց.
Գնաց, տեսավ, օր առջևանց 
Մեկ թոզ ու դուման լե կիգսւ։

1090 Էկավ, օր Քեռի Թորոսիկն Է։
Ըսեց.— Շո ւն-շան օրտի, պլեճկերի տղա,
Մըկըր Սասուն ախչիկ չիկե՞ր,
Օր դու Էկար Կապուտկոդ մեկ ախչկա աբով.
Գինաս՝ էդի Պիրբա դն է, Խոզբադի՞ն է,
Մսրամելիքն է, Հնդա Ամիրեն է,
Բադդըդու խալիֆե՞ն է ու քու մեծ ախպե րն է,— 
Ըսեց՝— էդի Համզա վւահլեվա՜ն է,
Ըդոր ճըկըթի մատնիք կեղնի քըզի ձեռաց բլազուկ։ 
Ըսեց.— Քեռի* Թորոսիկ,

1 100 էդեր ա բան ու պրծեր ա.
Պըդի էրթամ կռիվ,
Յա՜ Աստված ընձի կիտա, յա* Համզա փահլեվնին։

Ու քշեց ձին։
Քշեց, հասավ Համզա փահլեվնի քադքի վերեվ։
Քեռի Թորոսիկ մնաց աղոթք էնելու։
Չին թորկեց Քեռի Թորոսկի կուշտ 
Ու ինք գնաց քադքի մեջ.
Գնաց ու հարցուց Համզա վւահլեվնի քոշկ ու սարեք։ 
Նշանց տվեցին:

1 I 10 Գնաց, մտավ ի ներս, մտավ ներս, տեսավ,
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Օր Համզա Փահլեվան նստուկ էր աթոռքի վրեն.
Գնաց, բարև տվեց, բարև առավ էն լե։
Ու Համզա փահլեվան հարցուց, թե — Ի՝նչ մարդ իս։ 
Թե.— Ես Խանդութ խանումի մարդն իմ։
Թե.— .Յո րի իս էկի։
Թե.— էկեր իմ,— ըսեց,— մեկ նշանաբան մի տաս, 
Տանիմ Խանդութ խանումի համար։
Համզա փահլեվան ճըկըթի մատնիք հանեց, թալեց,
Թե.— Ա՛ռ, տար Խանդութ խանումի համար։

1120 Գավիթն առավ, էցկեց, էլավ էկավ .յընթե տակ։ 
Հանեց, թալեց, թե.— Ա ռ, իդա ի՞նչ էնիմ։
— Ըբա ի նչ կուզիս, օր տամ, տանիս 
Խանդութ խանումի համար նշանաբան։
Ըսեց.— Քու գլոխ կոււլիմ, օր տանիմ 
Խանդութ խանումի համար նշանաբան.
Ուրիշ բան չըմ ոււլի։
Համզա փահլեվան հերսոտավ.
Ու էլավ, հասավ Գավթին։ 
էրկուս լե դվատով մարդ—

1130 Հասան, առին իրար, բիրադի ջարտավ։
Գավիթ հերսլամիշ էդավ,
Ու քաշեց Համզա փահլեվնին զարկեց գետին,
Ուր թուր քաշեց, գլոխ կտրեց,
Թուր զարկեց մըչ գլխուն.
Ու դրեց փիջի վրեն ու գնաց։
Գնաց, հասավ Քեռի Թորոսկի կուշտ.
Հեծավ ուր ձին, մզրախ զարկեց գլխու մեջ,
Գրեց վըր փիջին ու գնաց։

33. Գավթի և Խանդա թի մենամարտը և ամուսնությունը

Չուրի էրթալն ու գալն քառսուն օր թըմավ.
1 140 Քառսուն օրն օր թըմավ,

Խանդութ խանում հագավ մարդանակ շոր,
Հեծավ մեկ ձի, սիլւսհ-ասբաբ վրեն կապեց,
Ուր ախպեր լե հետ վերցուց ու էկավ.
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էկավ Դւսվթի առեչ։
Օր էկավ Դավթի առեչ,
Գլոխ տվեց Քեռի Թորոսկին։
Խանդութ խանում քաշեց ուր գուրզ 
Ու Դավթին գուրզ մի զարկեց։
Դավիթ մարտալ աւլեց գրզի դեմ.

1150 Զարկեց Խանդութ խանում 
Ու ետ դարձավ, փախավ։
Դավիթ ձին քշեց վրեն,
Ու գուրզ քաշեց, օր զարկեր.
Հասավ, օր զարկեր, .յեդքվանց ծամեր թողեց։
Դավիթ ըսեց.— <ե՜ գիդի, ֆոզ,
Ի(|սւ |ե էրկու 1 1Ա1 գ կը բերիս իմ գլոխ.
Իդա գուրզ պըդի մնա իմ կշտես ի կախ,
Չուրի էրթամ, զարկիմ քու հոր քոշկ ու սարին։
Գնաց, հասավ Կապուտկոդ.

1 160 Օր հասավ, գուրզ թալեց, քոշկ ու սարի բադան բլուց։ 
Տարավ գ|ոխ, դրեց թագավորի առեչ։
Ու թագավոր բերեց ղհպչի, զուռնաչի,
Ու Խանդութ խանում իցկեց Դավթի էդեվ,
Տարան ժամ ու պսակեցին։

34. Դւսվթի վերադարձը Սասան.
Չմլդկեր սալթանի աղջկա հրավերն ի կռիվ

Տարի մի ընցավ, մեկ տղա էղավ,
Անուն դրին Մհեր։
Մհերն էղավ տըսնուհինգ տարեկան։
Դավիթ էլավ գնաց, թագավորին խնդրվավ,
Թե.— Ընձի իզին տաս, ես էրթամ իմ քաղաք։

1170 Ըսեց.— Օր կերթաս, Աստված հետ քըզի էղնի, գնա՛. 
Ըմսւ,— ըսեց,— Մհերին չըմ իտա տանիս.
Մհեր մնա իմ կուշտ։
Դավիթ առավ ուր կնիկ ու գնաց։

Գնաց, հասավ Չմըլկեր սույթանի հողի մեջ։
Չմըլկեր սուլթանի ախչիկ խոշուն էրեց

-  88 -



Ու էկավ Դավթի առեչ.
— .Յուդւս կռիվ պըդի էնինք։
Դավիթ ւ|երցուց թե.— Իմ հետ օղլուշաղ կա.
Իմ օղլուշաղ տանիմ, հասում ուր տեղ,

1 180 Ու ետ դաոնամ, դամ, քու հետ կռիվ էնիմ։

35. Չւկւլ1|եր սա|թտն|ւ աղջիկը մահացա վերք է 
հասցնում Դավթին. Սւտւնա «Խերն օգնության 
են հասնամ

Տարավ Խանդութ խանումին, հասցուց ուր տեղ. 
Իրկուն մտավ մընչ տեղին, քնւսվ։
Մնաց .յարի լուսուն։
Լուսուն հեծավ ուր ձին,
Ու էկավ Չւքըլկեր սուլթանի քաւ|շան,
Օր պըդի կռիվ էներ։
էկավ, տեսավ օր խոշուն հոն չէր.
Օր խոշուն հոն չէր, ձիուց իջավ,
Չին թորկեց մեկ տեղ ջրի վրեն,

1 190 Ու .յինք շորեր հանեց, օր լոդկնա,
Ու ուրին թալեց մըչ ջրին։
Ինք օր (ողկնալու հետն էր,— 
էդ ջրի պռուկ խամըշլըդ էր,—
Զարկին մւլրրխով արին։
Բոռաց Դավիթ, ձեն գնաց Սւսսուն։
Քեռի Թորուվւկ, Փոքրիկ ճնճդիկ,
Ցռան Վեգոն, Խոր Մանուկ, Չինով Հուիսն, 
Բիրադի քոման ու Էկան էդ տեղ, կայնան,
Ու ըսեցին.— Դսո|իթ, էդ ո ր ղարկեց քլպի։

1200 Ըսեց.— Չըմ գինա, որ ւլարկեց.
1սւա1լւշներու միջեն մեկ էլսւվ ու զարկեց։
Գացին խւաքլւշներու մեջ.
Գացին, գտան, տեսան՝
Դավիթն օր (յոռացեր էր, մեռեր էր ահու։
Էք1 ախչիկ Չմըլկեր սուլթանի ախչիկն էր.
Դավիթ օր իմացավ՝ Չմըլկեր սուլթանի ախչիկն էր, 
ւԸսեց.— էք) իմ սերմն էր, օր ինձ սպանեց։
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36. Դավթից հետո էսանդութն ինքնասպան է լինում, 
թաղումն ու սուգը

Դավթին վերցուցին ու էկան։
Ցռան Վեգոն առեչ էկավ.

1210 էկավ, Խանդութ խանումին ըսեց,
Թե.— Խանդո՚ւթ խանում, Դավիթ մեռավ, ես քըզի անուշ։ 
Խանդութ խանում օր սպանելու ձեն լսեց,
Զինք լե վերևանց թալեց ցած ու ընկավ, մեռավ։
Դավթին առան, էկան, բերին հասուցին էդ տեղ. 
էկան, տեսան, օր Խանդութ խաթուն ընկեր է ու մեռեր։ 
Քեռի Թորոսիկ ըսեց.
— էդ ո րն ըսեց, օր զինք թալեց ցած, մեռավ։
Ըսին, թե.— Ցռան Վեգոն ըսեց։
Ըսեց.— .Յո րի չսըբրար, չուր գենք հարցուցենք՝

1220 էրեխա էդե՞ր ա, չեղե՞ր ա։
Գացին, տեսան, օր ծծերուց կաթ կիգա.
Ըսին.— Օր հըմալ է, էդե ր ա։
Բերին, էրկուս լե պւստընքեցին,
Ու տարան հորեցին։
Յոթն օր սուգ կապեցին։

Դ

ՊՍՏԻԿ ՄՀԵՐ

37. Մհերը Կապուտկոդ եկած ծռերի կանչով ելնում է 
ներքնսւտնից, գալիս Սասուն և ապա Չմըլկերից 
առնում հոր մահվան վրեժը

Քեռի Թորոսիկ խանչեց ուր տղեկներ.
— էրթանք, առնենք մեր տղեն, գանք։
Ու Քեռի Թորոսիկ, Ցռան Վեգոն, Փոքրիկ ճնճղիկ,
Խոր Մանուկ, Չինով Հովան գացին, հասան Կապուտկոդ։։ 

1230 Գացին թագավորի կուշտ ու ըսին.— Թա՛գավոր,
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Մեր տղեն տուր, տանինք. Դավթին սպանեցին։
Թե.— Ո՜ր սպանեց։
— Չմլղկեր սուլթանի ախչիկն,— ըսեցին,— սպանեց։ 
Թագավորն ըսեց թե.— Տղա չեղեր ա Դավթին։
Ընդոնք ըսեցին, թե.— էդե՛ր ա։
— Հա ՛,— ըսեց,— էդեր ա, ըմա մեռեր ա։
Քեռի Թորոսիկն ըսեց.— Օր մեռեր ա,
Մենք մեր ջնսի գերեզման կը ճանչնանք.
Յոթ շենք է էրկենք:

1240 Ըսեց.— Քելե ք, էրթանք, տեսնանք։
Գացին տեսան, օր էրկու շենք չէր էղնի։
Ու ըսեցին.— Թա գավոր,
Մեր տղեն դո՞ր ա, տո ւր, տանինք.
Էդիկ մեր ջնսի գերեզման չէ։
Թագավորն ըսեց, թե.— Չկա՛։
Քեռի Թորոսիկն ըսեց.
— Բոռա՛, Չինով Հովան։
Չինով Հովան բոռաց մե կ.
Օր բոռաց, ձեն գնաց, հասավ Մհերին։

1250 Մհեր տարած են, յոթ դարգըհով ներս են կոխած, 
Դհոլ-զուռնա կը զարկեն,
Օր Մհեր չլսեր էդոնց ձեն։
Ըսեց.— Չինո՛վ Հովան, մեկ լե բոռա։
Չեն էկավ, Մհերի անկաջ ընկավ։
Դհոլ, զուռնեն դհա զլեցին։
Դհոլչուն, զուռնսւչուն ըսեց.
— Ըդոնց ձեն կտրեք, էդա իմ ջնսի ձեն էր՝ էկավ։ 
Դհոլչին, զուռնաչին դհա զիլ զարկեցին դհոլ ու զուռնեն։ 
Հոլնդեց Մհեր, ու տվեց զըմեն մեկդեն, ու գնաց դուս։

1260 Գնաց, հասավ ուր հրոխպերներու կուշտ։
Օր գնաց, հասավ հրոխպերներու կուշտ,
Ըսեց.— .Յորի՝ իք էկի։
Ըսեցին.— Քու հեր սպանեցին, 
էկեր ինք, քըզի տանինք։
Հարցուց, թե.— Ո՝րն է սպանե իմ պապուն։
Ըդոնք լե ըսեցին,
Թե.— Չմըլկեր սուլթանի ախչիկն է սպանի։

-  91 -



Սռսւն Մհերին ու գացին։
Տարան, Դավթի շորեր հագուցին,

1270 Ու Դավթի սիլահ կապեց վրեն.
Զին լե քաշին, բերին էդ տեղ,
Ու Սըվւ Նշան համբուրեց, դրեց ծոց,
Ու ընկավ էրկրներ ջարտել. 
էլ թաց ու չոր չհարցուց։
Քշեց Չմըլկեր սուլթանի քաղքի վրեն։ 
Խոր Մանուկ լե հետ առավ,
Չմըլկեր սուլթանի քաղաք ավիրեցին։

38. Մհերը Խոր Մանուկին ամուսնացնում է 
Փիրմուսի աղջիկ Դեդձոնի հետ

Ու էդ տեդեն առան, գացին ուրիշ քադքի մի ւ|երա. 
Գացին, տեսան, օր էդ քաղաք իսկի մարդ չկէր.

1280 Ահերի ահուց բիրադի փախած են սարեր։
Տեսան՝ էդ քադքի մեջ մեկ բուխերկից ծուխ կելներ։ 
Քշեց ձին, էկավ, .յօդի դուռ կայնավ.
Ու ձիուց իջավ, ու ձին կապեց դուռ,
էկավ, մտավ ներս։
էկավ, տեսավ մեկ հալիվոր մարդ,
Մեկ լե ուր ախչիկ նստուկ են էդ .յօդեն։
Բարև տվեց հալիվորուն։
Բարև առավ, ըսեց.
— Բարո՛վ, հազա՛ր բարով, Մհե՚ր։

1290 Ըսեց.— Դու ի՛նչ գինաս, օր ես Մհերն իմ։
Ու նստավ։ Ախչիկ էլավ, գնաց,
Մհերի ձին քաշեց ներս, կապեց։
Հալիվորու անուն լե Փիրմուս է,
Ախչկա անուն լե Դեղձոն։
Ըսեց.— Փի՚րմուս, իդա քաղաք .յո՞րի մարդ չկա։
Ըսեց.— էդոնք ըմեն քո .յախուն փախած, էլած սարեր։
— Ա խճի, էւհ աես, ճամբով ձիավոր կիգա՞։
Ախչիկն էլավ, տեսավ, օր մեկ ձիավոր կիգա։ 
էկավ, օր Խոր Մանուկն է.
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1300 էկավ, ձիուց իջավ։
Քաշեցին ձին ու ներս կապեցին։
Ու Խոր Մանուկ էկավ, հոն նստավ։
Մնաց էդ տեդ .յարի լուս։
Ըսեց.— Փիրմուս, Դեդձոն տուր Խոր Մանուկին։ 
Տվեց Խոր Մանուկին Դեդձոն։

39. Մհերն ամուսնանում է Պաճիկ թագավորի 
աղջիկ Գոհարի հետ

Մհեր Խոր Մանուկին թողեց էդ տեդ,
Ու քաշեց ուր ձին, հեծավ, ընկավ ճամբսւխ։
Քշեց Պաճիկ թագավորի քաղքի վրեն.
Քշեց քաղքի վրեն,

1310 Ու քաղաք առավ ձեռ ջարտել։
Զուաբ տարան Պաճիկ թագավորին,
Թե.— Մհեր մկա քու քաղաք կավիրա։
Պաճիկ թագավոր լե առավ 
Ուր վաքիլ, վազիր ու սինոդներ,
Ու էկավ Մհերի առեչ, ըսեց.
— Մհե ր, իմ քադքին դագմիշ մ՚եդնի։
Ըսեց.— Ի՞նչ աբով դագմիշ չեդնիմ։
Ըսեց.— էն ժամանակ, ինչ քո հեր 
Մսրամելիքի հետ կռիվ էրեց,

1320 Ես ու քու հեր ախտ ու շարթ ենք էրի։
Թե.— Ի՞նչ ախտ ու շարթ եք էրի։
Ըսեց.— Ախտ ու շարթ ենք էրի քու հոր հետ՝
Օր ընձի ախչիկ էղնի, քըզի տղա,
Իմ ախչիկ տամ քու տդին.
Օր քըզի ախչիկ էղավ, ընձի տղա,
Քու ախչիկ տաս իմ տղին։
Ըսեց.— Մկա Աստված քըզի քու հորն է տվի,
Ընձի լե Աստված ախչիկ է տվի.
Տենանք՝ դու կառնի՞ս իմ ախչկան։

1330 Ըսեց.— Տեսնամ, օր քու ախչկան հավնա, կառնիմ.. 
Թե չհավնա, չըմ ա՛ռնի.
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Օր չհավնա՝ քաղաքդ կավիրիմ։
Ու առավ Մհեր, գացին ախչկա կուշտ.
Ախչկա անուն լե Գոհար խանում է։
Օր տեսավ, հավնավ. ախչիկ |ե աղին հավնավ։

40. Գոհարի աստղագուշակությունը. Մհերի կռիվը 
Դեդձոնի նշանած Աստղիկ Երզնկտնցու հետ 
և նրան սպանելը

Մեկ ժամանակ մացին հոնի։
Գոհար խանում աստղապաշտ էր։ 
էն մեկ օր իրիկուն Մհերն ըսեց Գոհար խանումին, 
Թե.— էլի\ իմ աստղ իշկե, տես իմալ է իմ աստդ։ 

1340 էլավ Գոհար խանում էդոր աստղ իշկեց, ըսեց.
— Քու աստղ շատ զվարթ է,
Ըմա քու ազգի մեջ մեկ շատ նեղած է,
Ըհա՞ լուսուն է, յա իրկուն է՝ գլոխ կը զարկին։ 
Մհերն ըսեց.— Խոր Մանուկն է։—
Ըսեց.— Գո հար, իմ ձին քաշե, հեծնիմ։
Գոհար խանում քաշեց դուս.
Չի մլե ուրին դուս քաշեց, 
էրկուս լե ձիան հեծան, քշեցին,
Գացին, հասան Փիրմուս հւպիվորու կուշտ։

1350 Օր հասան հալիվորու կուշտ,
Դեդձոն էլավ, էկավ,
էրկու ձին լե քաշեց, տարավ, կապեց ներս։
Ու Մհերն ու Գոհար խանում գացին ներս, նստան։

Մնաց .յարի լուսուն։
Օր լուսցավ, մեկ լե տեսան՝
Աստդիկ Երզնկանցին էկավ Մհերի վրեն կռիվ։ 
Արեվ նոր էր ծաղկի, էկավ, հասավ էդ տեղ։
Մհերի ձին լե թամքին, գամին ու դուս քաշին։
Մհեր էլավ, ուր ձին հեծավ,

1360 Սիլահ-ասբաբ վրեն կապեց,
Ու էկավ էդ տեղ մըյդան։
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երկուս առւսն իրար,
Իրարու գուրզ կը զարկին.
.Ցարի կեսօրին գուրզ կը զարկեն իրարու.
Մեկ՜մեկու չըն ա խտի։
Գոհար խանում տեսավ,
Օր Աստղիկ Երզնկանցին շատ կը զոռե Մհերին,
Չըմքի էնի վերևանց կը կռվեր, Մհեր ներքեանց.
Մհեր գուրզ կը զարկեր,

1370 Չըր քիսնի Աստղիկ Երզնկանցուն. 
էն լե կը զարկեր՝
Սըվւ Նշան չըր թողի, ընդոր վնաս էղնի։
Գոհար խանում ըսեց.— Աստղի՛կ Երզնկանցի,
Մհեր խամ տղա է, շատ մը՛ զոռի Մհերին,
Հըլա իսկի կռիվ չերի, նոր կռիվ կէնի։
Սիվտակ ծծեր դուս թալեց Գոհար խանում, ըսեց.
— Քըզի իդա սիվտակ ծծերու մեջ կը պահիմ.
Մհերին շատ մը* զոռի։
Աստղիկ Երզնկանցին, օր տեսավ սիվտակ ծծեր, կայնավ. 

1380 Օր կայնավ, Մհեր տըկեվանց գուրզ զարկեց.
Օր զարկեց, առավ սիրտ, պառեկից դուս տվեց։
Մհեր գիցավ, թե չկպավ, ըսեց.

Անջախ էր էկի իմ դըրբ, օր զարկենք, դու չթողեցիր. 
Յոթ տարի,— ըսեց,— դու ընձի էդնիս մեր ու քուր։
Մեկ լե տեսավ, օր Աստղիկ Երզնկանցին
Վերի դեն պադավ գետին,
էղավ մեկ մեյիդ ու էդ տեղ էրկնցավ։

Մհեր ետ դարձավ, էկավ,
Փիրմուս հալիվորու կուշտ նստավ.

1390 Ու հարցուց, թե.— Իդա Աստղիկ Երզնկանցին 
.Յո րի է էկի մըր վրեն կռիվ։
Ըսեց թե.— Դեդձոն՝ իմ ախչիկ,
Աստղիկ Երզնկանցու նշանածն է։
Ընդոր ւսբով էկեր է կռիվ։

Գիշեր մնաց էդ տեղ։
Լուսուն էլւսվ, վերցուց Գոհար խանում,



Դեդձոն, Խոր Մանուկ ու Փիրմուս, 
էլան, գացին Պաճիկ թագավորի քաղաք.
Տարավ, դրեց Գոհար խանումի օթախներու մեջ։

41. Ս՜հերը կովում է Շաբի-արքան թագավորի հետ 
1ւ բռնվում, գցվում է հորի մեջ

1400 Ու Մհեր հեծավ ուր ձին.
Կռիվ պըդի էներ, .յարի յոթ տարին թըմեր։
Քշեց Լոռվա Շաբի-արքան թագավորի քաղքի վրեն. 
Քադքի ճոթն առավ, առավ ջարտել։
Շաբի-արքան խոշուն էրեց 
Ու ըդոր հետ կռիվ էրեց։
Ինչխըդար խոշուն բերեց, Մհեր ջարտեց։ 
Շաբի-արքան թագավոր հարցուց Մհերին,
Թե.— Քու հունար ի՞նչ է, դու իդըմլա կռիվ կէնիս։ 
Ըսեց.— Իմ հունար իմ թևերն է։— Հպարտացավ։

1410 Ըսեցին.— Բերեք, քաման թւպինք, բռնինք։
Քաման թալեցին, բռնեցին։
Օր բռնեցին՝ տարան, թալին հորու մեջ։
Ուր ձին թուր խլեց ու գնաց, ճամբախ կտրեց,
Օր մարդ էրթեր՝ ձին կը սպաներ։
Մհերին լե տարան, քառսուն գւսւլական հոր թալին։

42. Ս՜հերը հորից դուրս է գալիս մի ւդառավի 
օգնությամբ

Մեկ պառավ կէր քաղքի մեջ. 
էդ պառվուն յոթ ախչիկ կէր.
Պստիկ ախչիկ հարիր տարեկան էր։ 
էդ պառավ դանեց դան հաց կը տաներ,

1420 Օրեն էրկու դան կը թալեր հորու մեջ։
Շաբի-արքան յոթն օր իրարու վրեն 
Արճիճ քոմեց ու հալեց։
Պառավն էկավ, Մհերին ըսեց.
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— Արճիճ է քոմած, կը հալին, օր լնան վրեդ։ 
էսեց.— Ըբա ի՞նչ էնիմ, պա՛ռավ։
Գնա՛, ընձի մեկ հատ բահ բի։
Բերեց բահն ու թալեց հորու մեջ։
Պառավ ըսեց.— էդ հորու կշտի հետ 
Մեկ խարաբա հոր մի կա.

1430 Շակե, ընցի էն մեկել հորու մեջ։
Ըսեց.— Յոթ ղիտր անլվա բուրդ բի, մեկ դիտր կուպր։ 
Գնաց, ու պառավ առավ, էկավ, թալեց հորու մեջ։
Մհեր զարկեց անլվա բուրդ ծակի վրեն.
Կուպր լե վրեն, պառեկ տվեց դեմ։
Շաբի-արքան հալեց արճիճ ու լցեց հորու մեջ։

. Մնաց, .յարի արճիճ պաղավ.
Ընդո՚նք թողին գացին։
Պառավն էկավ, կայնավ հորու վրեն,
Թե.— Մհե՚ր, արճիճ լցին հորու մեջ.

1440 Արճիճ պաղավ, արի քըզի հանիմ։
Ըսհց.— Ի՞մսղ ընձի կը հանիս,
Չըս կյարնա ընձի մինակ հանի։
Ըսեց.— Իմ ախչիկներ կառնի՞ս.
Օր բերիմ իմ ախչիկներ, քըզի հանիմ։
Ըսեց.— Կառնիմ. գնսւ#, քու ախչիկներ բի՞,
Մեկ լե շիրիդ բի հե՛տդ ի։
Պառավ գնաց, առավ ուր յոթ ախչիկ, շիրիդ հետ, էկավ։ 
էկան, կայնան հորու վրեն.
Ու շիրիդ կախին հորու մեջ։

1450 Մհեր կապեց շիրիդ ուր մեջք, քաշին, հանին։
Ու ժողվեց ախչրկներն ու պառավ, լցեց հորու մեջ, 
էկավ, էն արճիճի վրեն մեկ սադրինջ խադցավ։

43. Մհերի համար սգացող Սասունցի ջուլհակը

էդ տեդեն էլավ, էկավ քադքի մեջ։
\  էկավ, տեսավ, օր մեկ ջուլհակ հինած կէներ.

Հինած կէներ ու կիլեր։
Հինածի կես սև էր, կես սիվտակ էր։

— Աասնա ծռեր
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Ու հարցուց թե.— .Յո րի մեկ սև կը հինիս, մեկ սիվտ 
Ու կիրսս հետ։ : • :
Գործըրար ըսեց.— Ես Սասունայ իմ.

1460 Մհերին բռնեցին, թափն հորու մեջ,
էն աբով մեկ սև կը հինիմ, մեկ սիվտակ 
Ու կիլամ։

44. Մհերը ջարդում է Շաբի-արքանի զորքը, 
սպանում է նրան և տեղը թագավոր է դնում 
Սսաունցի ջուլհակին

էդ տեղեն Մհեր գնաց Շաբի-արքանի կուշտ ու ըսեց,.
— Շաբի -արքան,— ըսեց,— ես Սասունայ– իմ,
Ես Մհերի ձիուն շատ սայիսուտեն էրեր իմ.
Մհերի շորեր տու, հագնիմ,
Մհերի սիլահ տու, կապիմ, 
էրթամ, ձին բռնեմ ու բերիմ քլպի–
Բավականի խոշուն լե տու հե՚տսի տանիմ,

1470 Օր ձին բռնեմ, բերիմ։ •
Խոշուն տվեց, ու առավ հետ գնաց.
Տարավ, իցկեց խոշուն մեկ ձորու մեջ.*
Ինք կայնավ խոշունի .յեդեվ ու ձիուն ձեն տվեց։
Չին ճանչըցավ Մհերին.
Չին խոշունի առեչն առավ, ինք լե .յեդեվանց։ 
Զարտեցին, էրկուս էկան իրարու կուշտ,
Մանցին ինք ու ձին մինակ։ ՚
Գնաց ձիու կուշտ, ձիու աչքեր պագեց,

•  \  *  *Թուրն առավ ձեռ ու հեծավ ձին,
1480 էկավ, կայնավ Շաբի-արքանի քոշկ ու սարի .յառեչ։։ 

Ըսեց.— Շաբի-արքան,
Քու վախտին հազր կեցի՛, ես էկա՛։՝ * ՚
Շաբի-արքան դուս էլավ, թե.— Դու ո րն իս։
— Ես,— ըսեց,— Մհերն իմ։
— Չէ",— ըսեց,– արճիճ հալի, լցի վրե՚դի՞։
— Արճիճ ծակի, դուս էկա ,– ըսեց։
Ու զարկեց, Շաբի-արքանի գլոխ կտրեց։,



էդ տեղեն գնաց, հորու վրեն կայնավ.
Պառավն ու ուր յոթ ախչիկ հորու միջեն հանեց, 

*490 Բերեց գործլւրարի կուշտ.
Առավ գործլւրար լե հետ, 
էկավ Շաբի-արքանի դիվան։
Պառվու պզտիկ ախչիկ տվեց ջուլակին,
Ու ջուլակ դրեց թագավոր Շաբի-արքանի տեղ։ 
էդի մնաց էդ տեղ։

45. Մհերն ու իրայինները գափս են Սասուն

Մհեր հեծավ ուր ձին,
Ու զարկեց, էկավ Պաճիկ թագավորի կուշտ.
Ու Պաճիկ թագավորին խնդրվավ.
Թե.— Կը խեդրիմ իմ նշանած տաս,

1500 Ես էրթամ, հասնիմ իմ թախտին։
Պաճիկ թագավոր ըսեց,
Թե.— Ո րտի, .յեբոր կերթաս,
Աստված քու բան աջողա, գնա՛։
Պաճիկ թագավոր բերեց,
Մեկ ձի |ե հազրեց Գոհար խանումին.
Գոհար խանում հեծավ ձին.
Խոր Մանուկ լ՜ե, Դեդձոն լե հետ վերուց,
Ու շնոխկըլավ թագավորի մոտեն,
Ու ընկան ճամբաիւ, էկան, հասան Սասուն։

46. Գետնի թուլացումը Մհերի առաջ և 
նրա փակվելը քարայրի մեջ

Ո 510 Մեկ Ժամանակ մեջտեղ ընցավ։
Մհեր կը հեծներ ուր ձին,
Օր էրթեր ավըդուշ էնելու։
Չին գետին չըր վերցնե.
Չուրի չոքեր կը չքվեր հոդի մեջ։
•Մհերն ըսեց.— Ես իմալ էն իմ.



Գետին իմ ձին չվերցու։
Քշեց ձին ու էկավ,
Մեկ ջոջ քարի մի կուշտ կայնավ՝, ըսեց.
— Ո վ աստված, ես էլ ի՜նչ էնիմ, իմա՞լ էնիւէ 

1520 Օր էդ թավուր ըսեց, աղաչանք էրեց,
Աստված ըդոր ձեն լսեց.
Քար բացվավ ու Մհերին մեջն առավ։
Չեն էկավ, թե.— Մհե՜ր,
Գոլ պըդի մնաս քարի մեջ,
Չուրի ցորնի հատ էղնի մասրի բարա.
Նոր քարից դուս գաս։

47. Վերջաբան

Մկա իդա սհաթին լե մըչ քարին է Մհեր,
Ու կըսեն՝ ձին օր կը շըռե, քարից դուս կիզս*
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I. Բսւդդասարի և Սւսնասարի ջրային ծնունդը. 
Մհերի որդի Մելիքը Մսրա թագավոր

Սինամ թակավուր Հաուց թակավուր էր.
Բդնձի քադքի թակավուր գռաբաշդ էր,
Սինամ թակավուրի ախճգան աչք թալեց. 
Գռաբաշդ թակավուր զորք ժոդվից, էգավ՝ 
Գոդորեցին, ճարտեցին զիրար։
Սինամ թակավուրի ախճիգ ասից,
— Հայրի՛կ, ինչո՛ւ գը ճարտիք զիրար,
Դուր զիս ուրուն, ես գերթամ։
Սինամ թակավուր էլավ, զախճիգ դվից ուրուն, 

10 Ասից.— Թա կավուր, առանց մեռուն չեդնի։ 
Զդերդեր գընդից, արից հըդ ըր ախճգան։ 
Գռաբաշդ թակավուր զախճիգ դսւրավ, կնաց։ 
Ախճիգ ասրց.— Ընծի բայման գա.
Քառսուն օր ընծի չլա մոդւսնա։

Ախճիգ գանչից զախճըգնիր, ասից.
— ե՛րթանք ձովի քնարնիր, մւսն իկանք։ 
Գընդուկ դերդեր իպրև հարսնքուր,
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Դաս հադ ախճիգ-մախճիգ ըր հիդ, գերթսւն։ 
էլաս կացին ձովի քնար։

20 Ախճիգ լվաց դուր քիթ, պերան,
Շսւք ըմ էրգու ճուր լը խըմից,
Ասդըձու հրամանով էրգուհոքովցավ.
Տարցան, էգան ուրանց դուն։
Մնաց, ժամանագ ընցավ, քառսուն օր լըվընցսւվ։ 
Ախճիգ ասից.— Թակա վուր, գիգաս, էգո\
Ընծի մը մոդըգնա, ես էրգուհոքով ըմ։
Ասից.— Ի մալ տու էրգուհոքով իս։
Ասից.— Քու հանգ էգավ ըմ վրեն, էրգուհոքովցա։ 
Ասից.— Զարար չկը։

30 Մնաց, ինն ամիս, ինն օր թըմմավ, 
եղավ ուրին էրգու դըդա՝
Մեգ Պադտասար, մեգ Սանասար։
Ըդ էրգու դըղեն օր էդան,
Դերդեր զուրանք գընքից, 
էրգու դըղեն լը թըմամցան։

Գուռք ին շինաձ, գը բսւշդին։
Թակավուր ասից.
— Գուռք գուզը՝ զմըր մեգ դդեն մադդինք։
Մըք ո՜ւր, մըր էրգու դըղեն ո՜ւր,

40 Ընտուց ծեռքիր, մադնիր ո՜ւր։
Դդանիր գռըհեցին, օր հայր գը մադդա, 
էլան փախան, կացին ուրիշ էրգիր։ 
էլան, քադքնիր շադ շուռ էգան.
Մարտ ւփրանք չըր հավա։
Փախան, էգան Մըսրա քաղաք։
Մեգ գարքվավ, գըր դըդի անուն տրից Մհեր։
Մհեր մեծըցավ, ընդիխ խափվավ ախճգա մ՝ հիդ. 
էրգուհոքըվցավ, էլավ դըդա մ\
Անուն տըրից Մելիք։

50 Մհեր խափից ղախճիգ, չառավ։

ժամանագ ըմ վըրեն ընցավ.
Մելիք մեձըցավ, մեձ դըղա էղավ։ >

-  104 -



Օր մ՝ լը վարգեցին գուրար Սանասար ու Մելիք։ 
Մելիք գարգից, սպանից վՍանասար,
Մսըր զավթից, էղավ Մըսրա թակավուր։
Մհեր թողից, էգավ Սասուն։

ԴԱՎԹԻ ԿՌԻՎԸ ՄՍՐԱ ՄԵԼԻՔԻ ՀԵՏ

2. Մհերի ամուսնությունը Քեռի Թորոսի աղջիկ 
Գոհարի հետ. Սասնա բերդի շինությունը.
Դավթի ծնունդը

Մելքոն թակաւիսր գւսբրեր Ախլաթ.
Քեռի Թորոս գաբրեր Մանղգիրդ.
Մհեր էգավ, նսդավ Սասուն։

60 Քառսուն դարի Սասուն էրից իշխանութին։
Մհեր էլավ, մարտ ջամփից,
Կնաց Մելքոն թակավուրի մոդ Ախլաթ։
Մելքոն թակսո|ուր էլավ էգավ Սասուն ըր խիջ։
— Աբա ի՞նչ իս գանչիր ընծի։
— Գանչիր ըմ քըզի, ըր կուրծ ըմ աճոդցուս ընծի։
— Ի՜՛նչ կուրծ ը։
Մսից.— Թա կավուր, էրթանք Մանղգիրդ,
ՉԳոհար խանըւք ոււլիք ընծի։ 
էրգուս լը էլան էգան.

70 էգան խըչ Քեռի Թորոսին։
— է՜ թակավուրնիր, տուք պարո՜վ իք էգի,
Ի՞նչ կուրծ ը բադահի, ըր էգիր իք։
— Աբա էգիր ինք, գուղինք, քու հիդ մարտութին էնինք
— Տուք էրգու թակավուր էգիր իք ասդիխ,
Ախճիկ մ՛ գուզիք, խաթըր կըց ւլոր, էլ ղոր ը,
Ախճիգ մ՝ դվեցի ծըղի, կնաց։
Ու ախճիկ դվից Մհերին։



Առան զախճիկ, Թորոս լը ուրանց հիդ.
Կացին, հասան Մըսրա քաղաք։

80 Ժամանագ ըմ մացին անդիխ, էղավ խլայի։
Թորոս ասից.— Մհեր, էդբես չե ղնի, 
էլի* էրթանք, մլպի երգիր ըմ կաշինք։ 
էլան էգան, հասան Սասուն։
Բըդըդեցին, ճրիր կիշըոեցին,
Շովասըրու ճըրին հավնան։
Զարգեցին, շինեցին ատ ճրի գոխկին զուրանց պիրթ։ 
Ատդիխ Տավիթ էղաւ)։

3. Ս՜սրսւ Մելիքը նվաճում ու հարկատու է դարձնում 
Սասունը. նսւ գերի է տանում Ձենով Օհսւնին, 
Վեգենին ու Դսւվթին ե ամուսնանում է Գոհարի հետ

.  * ՛  .  V
Մըսրա Մեփք յոթ դարին հաղ ըմ գիկը,
5ոթ գոդ օսգի Մհերից վերգի գը դանը։

90 Օր մ՝ |ը Մհեր գը մեռնի։
Գը մնան Շենով Օհան ու Վեքեն։
Մըսրա Մելիք գիկը, գը ժողովըրտը զիրանք,
Գ առնը կերի, գը դանը Մսըր։
Օր գը դանը Մսըր, ժամանագ ըմ գը մնան օնի,
Աբրոլսդ չըն էնը օնի։
Շենով Օհան Մելիքին գասը.
— Իզին դուր մըզի, էրթանք մըր էրգիր:
Մելիք իգին գիդը, զիրանք գը գանչը,
Զուր ծեռի գոբալ գը պըռնը,

100 Ըր թնի դըկեն գընցու։
Իգին դըվից, թողից, ուրանք էգան։
Մելիք դՄհերի գին զավթից ըր համար։
Տավիթ էրեխա էր, մնաց մոր քով։
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4. Դսւվիթը բռնում է Մելիքի մորուքը.
Մելիքի վախը, նա փորձում է Դավթին 
ոսկով և կրակով

Մնաց, ժամանագ ըմ ընցավ.
Օր մ՝ լը Մելիք գանչից, ասից.
— Գնիկ, էլի քադ ըւք դրըսւոա մըւլի,
Սռվաձ ինք, անոթի ինք։
Գնիկ ասից.— Իդա դղեն գիլը,
Ես չըմ գլանա, չթոդը, գիլը։

I 10 Տու առ ղդըդեն, խւսղցու,
Ես էրթամ, քադ էփիմ։
Մելիք դդըղեն տրից ուր կիրգ, խաղցուց.
Տավիթ ւ|ծեռք սարից, դՄելիքի մուրուս' պռնից։ 
Տավիթ ւ1ուրուք պռնից, ուժե ղ պռնից։
Մելիք ըր սրդի մեջ ւիսխըցւսվ։

Գնիկ հաց պերից, տրից Մելիքի առճիվ։
Մելիք ասից.— Ա՜յ գնիկ,
Արի՛ լպքու դղեն դար, հեռացո՛լ։
Գանչից ւլուր սինոդնին, ւլուր մարտիգ,

120 Ասից.— Զիդա դղեն գորցըցե ք։ 
էն սինոդնին ասըցին.— Ջա նըմ,
Տավիթ էրեխա յը, խնչ գորցնել, ի՜նչ պան։
Ասից.— Ցաւ|կլխանք ը, բեղք ը գորցունք։ 
Սինոդնին ասին.— Մե լիք, աղի չեղնի.
Տավիթ թակավուրի դդա յը.
Արեք, ուրիշ պան մը էնինք։
Մելիք ասից.— Ի՞նչ պան էնինք։
— Պերեք, զօսգին ու ւլգրագ արեք սեդնի վրեն. 
Օր թը դղեն ւլօսգին վերուց,

130 Ժըխո էրեխա չէ, գինք գորցունք.
Օր թը ւլգրագ վերուց,
Զաթի էրեխա յը, էլ ի՞նչ գորցունք։

* «Մուրաք չկար, ծնոտի տակից կպցնում էին Սի քանի երկար լքավեր»։ Ծանոթություն 
ւսսացողի։
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Պերեցին, սեղան արեցին,
Բըզոթ ըմ գրագ ու ղօսգին արեցին սեղնի վրեն. 
Գանչեցին զՏավիթը, թը.— Արի՞, խաղցի՞։ 
Տավիթ էգավ, ւլուր ծեռվին սարից օսգին, 
Հրիշաագ ւլուր ծեռվին արից վըր գրագին։
Օր արից վըր գրագին, Տավիթ ծեռ սարից, 
Զգրագ վերուց, արից ուր պերան.

140 Պերան իրվավ, լեւլուն իրվավ։
Անդիխից Տավթին գը գանչին Թլոր Տավիթ։ 
Սինոդնին ասին.— Ալ ի՞նչ խելոք, էրեխա յը։

5. Գավիթը բոնում է Մսրա Մելիքի գուրզը. 
Մելիքի վախը Դավթից

Ութ օր հաղ ըմ Մելիք գերթա, կուրզ գը խաղա, 
Քաղքըցիք գնիկ, մարտ, ջիժ՝
Օր իմցան, դուքընին փակեցին, 
էլան կացին անդիխ թամաշա էնելու։
Մելիք գերավ ուրուն հաց, քադ,
Վերուց զուր կուրզ, կնաց։
Օր տուրս էլավ կնաց,

150 Գդան խըժժաց, լաց էղավ,
Ասից.— Ես լե գիկամ։
Մելիք գանչից, ասից.— Գնի՜կ, 
էլի՛ պըռնը զիդը դղեն.
Գիկա անդիխ, գը վախընա։
Ուր մեր էլավ պռնից ըզդըղան։
Տավիթ ըր մորից փըրծավ, փախավ,
Կնաց, հասավ խաղի դիխ, գանավ։
Մելիք վերուց զուր կուրզ, կնաց մադընի կլուխ, 
Օր անդեխից ըզկուրզ սարը։

160 ժոդովուրթ պաժնըվիր էր էրգու դիխ, գ իշեր։ 
Մելիք ըզկուրզ սարի՜ց, սարի՜ց,
Կուրզ պարցըրցավ օտի մեչ։
Օր Մելիք ըզկուրզ սարից,
Տավիթ վազից, թռավ առճիվ,
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էվկուրվ պըռնից, տրից կեդին։
Մելիք օր զատ պան դեսավ,
.Ուշիկ–ուշ|ւկ էգավ,
Զուր կուրզ վերուց, էգավ ըր դուն։
Սարսափ թափավ վըր Մելիքին, վըր ժողովըրթին։

6. Մելիքն ուզում է սպանել Դավթին. նրան ճանապարհ 
են դնում դեպի Սասուն իբր սպանելու նպատակով, 
նրա զգեստը նապաստակի արյունի մեջ թաթախած 
բերում են, ներկայացնում Մելիքին

170 Տավիթ փախավ, էգավ դուն։
Մելիք, ըր Աարտիգ էգան դուն։
Գնիկ լը հաց, գերագուր պերից.
Մելիք ասից.— Դար քու հաց լը, քադ լը, բե՞դք չը։
Քու դղեն ըսօր զընծի ամչըցուց մեչ ժողովըրթին։ 
Ասից.– Ի՜նչ ամչըցուց ըզքըզխ
Ասից.— Զըմ կուրզ պըռնից, տրից կեդին։
Ասից.— Ջա՞նըմ, էրեխա յը, ի՞նչ գուզիս իրնը՞։
Մելիք ջամփցուց, գանչից զսինոդնին,
Ասից.— Գորցըցե ք  զիդա դղեն։

180 Սինոդնիր էլ պան չկըդան,
Ասին.— Աբրած գինա թակավուր,
Սուր վըր թակավուրի դղին չպա՚նը։
Սինոդնին աս ի ցին.— էփնք, զինք ջամփինք ուր էրգիր։
էլան, էրգու ասքար տրին ըր հիդ,
Վըր դանին, ըզՏավիթ գորցուն։
Թակավուրի առճիվ սինոդնին ասըցին.
— Դսւրե՚ք, զըդա դղեն հեռացեք, սըպանեք,
Զուր շորիր արընդուտ առեք, պերեք,
Մըր թակավուրի առեչ տրեք։

190 Սինոդնին ասքըրնուն կադդուգ ասիր ին.
— ԶՏավիթ գը դանիք, չսպս^ննեք։
Տավթի Սեր մըղգըդաց։
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Ասքըրնին զըդա դղեն առան, կացին–.
Կացին, դարան Դիգրանագիրդ.
Գարմընջի վրեն պըռնեցին.
Գուզին դինք սարին մըչ ճրին,
Շուշուդ Տավիթ պլանից զուրանց թեվիր։
— Մկւս ես դծըղի գը սարըմ մըչ ճրին։
Հասան ղգարմունջ, ընտին նսդան։

200 Ասքըրնիր ասըցին.— Նա մինա, նա քինա.
Գը խնտրինք՝ թումբե մ՝, է|ւսգ մ՝ իդաս,

•  > *  >Դանինք, ջամփեն ջանավար մ՝ սպանինք,
Թաթխինք ընդուր արնի մեչ,
Դանինք, թակավուրին ցուցանք։
Տավիթ դվից էլագ ըմ, թումբե մ՝։
Ու ասքըրնին ասիցին.— Քըզի օդո՜ւր էդնի,
Տու կնա քու ջամփու հիդ, մըք լը գերթանք մըր դուն՛։ 
Ասքըրնին առան շուրիր ու աառցան։
Ջամփու հիդ ղարգեցին լաբըսդրակ, ջանավար,

210 Շուրիր |սւվ ըմ թաթխեցին արնի մեջ,
Առան, էգան թակավուրին։
Թակավուր գանչից լպսինոդնին. 
ժոդվան, էգան, գանան, ասիցին.
— Աբրա ծ գինա թակավուր, քու սիրդ հանգըսդա՞վ. 
Տոլ հրաման դվեցիր, մըք քու խոսք դադարեցինք։

7. Դավթի որսորդությանն ու արաաաեր Պառավի 
գանգատը

Տավիթ էգավ, հասավ Սասուն։
Սասուն քաջ Բառավ ըմ գա նը.
Բառավ գորիգ էր ցանի։
Լուրիր գիկեն, մըդնեն գորեգի մեչ.

220 Տավիթ ու Բառվու էրգու դղեն
Մըն օր գերթեն, էրգու-իրեք |ուր գը սպաննենք 
Գը պերին դուն, գը խաշխըրդեն. ուդեն։
Բառավ մըն օր գանիձե Տավթին.
— Թ|որ Տավի՜թ, սւու օր չեղներ,
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Մըր էրեխեք չըն էրթը, զարդ ավրըՀ։
Գերթա կանկադ մըդ Շենով Օհան,—
Շենով Օհան Տավթի ապոն էր,—
Գասը.— Կուրձի մ՝ աիր ւլըդա դղեն. 
էգավ, ավրից ղըմ դուն, ղըմ դիխ։

230 Ըմ ումուդ (ը ըդ գորիգն ը։
Շենով Օհան գ ասը.— Բառա վ, կուրձ չգա նը, 
Ի՜՛նչ էնըմ. սպանի ք, ի*նչ էնիք։

Բառավ կնաց, շախկամ ցանից։
Զէն լը շըխփեցին, սւվրեցին։
Բառավ էմ |ը կնաց Օհանի մոդ կանկադ։
Շենով Օհան գանչից ըղկեղացիք, ասից.
— Արե ք, էնինք լպինք հովիվ կամ կառնարաձ։

8. Գավիթը գառնարած

Պերեցին, ուրին բողրըդի սոլ գարեցին, 
Ժողվեցին ղկեդի ուփր ու կառնիր,

240 Պերեցին, դվեցին Տավթի առճիվ։
Տավիթ առավ, կնաց սար՝
Ասվարաձին, Մարաթուք, Չովասար։
Տավիթ գընկնի սարիր, ծուրիր,
Կեփր ու արճիր, ու ադվըսնուն գը ժողվա, 
Գը պերը, խառնը կառնիրու հիդ։
Տավիթ ղըմմեն ժողովըրտից,
Իրընգուն առավ, էգավ կեղ,
Գանչից.— Կեդացի՜ք, ես չըմ ջսքնչընա, 
էգեք, ըղծըր ուփը, կառնիր, ջոգեք, դարեք։ 

250 Կեդացիք էգան, դեսան ղջանավըրնին. 
Փախան, կացին ուրանց դնիր,
Մդան նիրս, վ1 ագեցին ղտըռնիր։
Ինք լը թողից, կնաց, բառգավ ուրանց դուն, 
Բոդբըդե սոլ,— հարամ էղնի,—
Թը սըթար մնացիր էր, 
էդեր էր գըդուր-գըդուր։
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Սարատան էլան՝ նա հովիվ, նա պան։ 
Ջանավըրնին փախիր են սարիր-չուլիր,
Ուլ ու կառ լը կացիր են ուրանց դիրվըղանց տուա

9. Դավթի մանկական չարությունները

260 Առդուն Տավիթ էլավ դեսավ՝
Ջըժիր էրգեն փեդ ըմ արիր ին վըր պադին,
Նըսդիր ին տըրընգուզի գը խաղան։
Կնաց, ասից.— Են լը խաղամ։
Ջըժիր ասին.— Տոքլ լը խաղցի։
Քիչ ըմ խադցան, Տավիթ ասից.— Աղի չե՞ղնխ 
Տավիթ էլավ, ծիռք սարից,
Պարդի ծառ ըմ օդցուց, պերից ցաձ,
Ջըժերուն ասից.— Արե՛ք, նսդեք վերեն։ 
էրեխեքն նսդան պարդու ձիրուն,

270 Ինք զպարդին թողից, կնա՜ց։
Հար մեգ էրեխա աշխարհ ըմ քցից... 
էգան էրեխեսնու ղիրվըղանք,
Շաղ լացին, մադգըդացին,
Նա ջանդակ կդան, Նա պան,
Կացին Օհանի մոդ կանկադ։
Օհան ասից.— Ես ի՞նչ էնըմ.
Նա ըսպանե|ու յա, նա թողելու յա... 
էլեք, էնինք գինք հորթերաձ։

10. Դսւվիթը հորթարած, ընկեր հորթարածը և 
ավազակ դևերը. Դավիթը դևերի քարայրում 
ձեռք է բերում Մուրատ ձին և մեծ գանձ

էլան ընգիր մ՝ կդան ուրուն,
280 էնեցին ըզՏավիթ հորթերաձ։

Սարատան օր Տավիթ էլավ,
Քշից զհորթիր, կնաց սար, Սութեն սաթ։
Տավթի ընգիր լսիր էր օր՝
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Շուգի թաղ հըրիսա յին տրի, 
էլավ կնաց անդիխ, հըրիսա գերավ,
Ու շուդ վաղից, կնաց Տավթի մոդ։
Տավիթ նեդեցավ վրեն, թե.— Ո՞ւր իս մացխ 
Ընգիր ասից.— Շուգի թաղ հըրիսա յին տրխ 
Կացի, քու վախից գուշդ չգերը,

290 Թողի, գիսափոր էգը՞ սար։
Տավիթ ասից.— Դե՜, տու ղհորթիր բահը,
Ես գերթամ, ղհերիսան պերիմ։ 
էլավ շուդ ըմ կնաց Շուգի թաղ,
Ուխալ ըմ եղ գեր, վերուց,
Շըրճից, ւցից բըղնծի ջաշի մեչ,
Շալգից ըղբդինծ, էգավ սար հորթերու մոդ։ 
ճըրդընքվորնիր, ճամփորդնիր էգան, գերաե. 
Ուրանք լը գուշդ գերան.
Գերան, գերա ն, հա՜ գերան, բառգան, քնան։

300 Մեգ լը իմցան, դեսան օր՝
Մե՛գ հորթիգ չկը, պոլուր լը գորիր են։

Տավիթ էլավ սար-ծուր կաշից, չըկդավ.
Իչավ Արքըկու դագ, Փարկսար, Սըպղանաց մոդ, 
Կնաց մեչ ծորիրուն, քարավւնիրուն, կաշից՝
Մըչ ղընարնիրուն դեսավ՝ պարակ ձուխ ըմ գ՝ելեր։ 
Շուդ ըմ կնաց խեչ ան ձխուն։
Մեղից՝ բդինծ ըմ հանդը օդի տըրուգ,
Գրագ դագ գը վառը, գերագուր գեփի։
Մեղից՝ քառսուն հորթիգ լը մորթուգ,

310 Հանդը բղընծըք մեչ գեփի։
Տավիթ դեսավ՝ անդիխ մարթ-մուրթ չկը.
Վերուց, ըղբդինծ շալգից, սոտըկ մ՚գրւսգ վերուց, 
Դարավ, քիչ ըմ հեռու տրից,
Գրագ վառից բդընծի դագ,
Ինք բահվավ մոդիգ դիխ ըմ։
Մնաց, մնաց, մնա՜ց,
Բդընծի դերիր էգան։ 
էգան, տեսան՝ բղինձ չկը։
Ուրանք հինգ ախպեր դեվ ին.

8 -  Սաս նա ծււեր
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320 Դհստն՝ հեռան, վերին դիխ ձուխ մ՝ գ՝ելխ 
Ընդըցնէ* մեգ կնաց, դեսավ՝
Բդին ծ անդիխ արուգի գեփի։
Տավիթ թրի մ՝ գըդուր ուներ ըր մոդ,
Զարգից, զդեվի կլուխ կըդրից։
Ընի մնաց անդիխ։
Մեգել ախպոր ասիցին.
— Անկըցավ, քիչ ըմ աղ ա ռ, կնա\
Առեք ըղբդինծ, Էգեք դան։
էն լը էլավ կնաց անդիխ.

330 Զընդրա կլուխ |ը զարգից Տավիթ։
Մեգել ախպեր լը կնաց անդիխ.
Զընդրա կլուխ լը զարգից Տավիթ։
Մացին էրգու ախպեր։
Միձ ախպեր ասից.— Ա՜յ մարտ,
Տոլ լը կնա, մեղը՝ ի՞նչ էղավ։
էն լը կնաց, զընդրա կլուխ լը զարգից։
Վերճին ախպեր լը կնաց անդիխ,
Զընդրա կլուխ լը զարգից, նսդավ։
Մնաց, մնաց ու մնաց, ալ մարտ չեգավ։

340 Տավիթ տարցավ, ծեն դվից,
Մեգել սարից գանչից ուր ընգերին,
Ասից.— Տոլ արի նսդի ասդիխ, միս գիր,
Ես գերթամ, զըդ մարտգանց դուն կաշիմ։

Տավիթ էլավ կնաց.
էլավ կնա՜ց, կնա՜ց, մեզից, դեսավ՝
Անդիխ մըղարե մ՝ գար, մդավ նիրս։ 
Հինգ-վեց տուռ ընցավ, կնաց նիրս,
Դեսավ՝ ինչ օր մարդու բեդք գիկը,
Մըղարե մ՝ լիք ատդիխ գա նը.

350 Դեսավ օսգի էրգանք մ՝ ատդիխ.
Դեսավ հրեղեն քուռիգ ըմ.
Մացաձ աբրանքին հաշիվ չգա՛ նը։
Տավիթ կնաց, գանչից զընգիր,
Դվից զհինգ դեվի անգըճնիր, ասից.
— Կնա\ Քեռի Թորոսին, Ապո Օհանին ասր՝
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Թըխ լսլճորիք առնին, իկան.
Զըդսւ ապրանք առնին, դանին։
Դդան վազից, էգավ, ասից.
— Քե՛ռի Թորո ս, Ապո՛ Օհա՜ն,

360 Զքառսուն հորթիգ լը մորթի՜ր ին,
Տավիթ հինգ մարտ սպանի՜ր ը.
Գ՝ասը՝ թըխ իկան, աբրանք դանի՜ն։
Դդին ասին.— Տու սո ւդ գ՝էնիս։
Դդեն ասից.— Թը սուդ էղավ, զըմ անգաճ գդրեք։

Քեռի Թորոս, Շենով Օհան 
էլան առան ղճորիք, էգան։
Տավիթ հանդը մըչ մադզանին նստուգ։
Տավիթ ասից.— Քեռի՛ Թորոս, Ապո՛ Օհան,
Զըդա պոլուր աբրանք ծըզիկ,

370 Զըդա քուռիգ մինագ դվեք ընծիկ։
Քեռի Թորոս, Շենով Օհան 
Զհրեղեն քուռիգ դվին Տա վթին,
Զօսգի էրգանք, զըմեն աբրանք՝
Պարցին ճորիք, առան, դարան դուն,
Զըմեն լցին Սասնու մուղազեք։
Տավիթ ղքուռգի անուն տրից Մուրատ։

11. Սրտատեր Պառավը և որսատեղ

Օր ըմ էրգու ընցավ ժամանագ.
Տավիթ թողուց, կնաց Բառվու շախգամ։
Բառավ էմ լը էգավ կանկադ մըդ Ծենով Օհան։ 

380 Շենով Օհան ասից.— Բա ռավ, կուրձ չգա նը. 
Մարտ զինք չբահսւ, ի նչ էնըմ։
Օր մը լը Շենով Օհան կնաց Մւսրաթուգ նեչիրի։ 
Բառավ ասից.— Տա վիթ, տու լը կնա նեչիրի։ 
Շուդ ըմ Տավիթ էլավ ու կնաց։
Օհան ասից.— Լսւ՚ո, տու մի կը, սա՛ր ը, ցուրդ ը. 
Զնարնուց գընգնիս, գը մեռնիս։ 
օսւվիթ ասից.— Չէ՜, ա պո՛, ես լը գիկւսմ.



Տավիթ կնաց Օհանի հիդ Մարաթուգ։
Կացին Մարաթուգ, նեչիր արին.

390 Ատ իրընգուն մացին անդիխ։
Նսդան ուրանց, թամաշեցին գաշխարք.
Տուրան տաշդ չուրի Դիարբաքըր գերեվար։ 
Մեգեցին, մեգեցին, դեսան օր՝
Իմալ ասդըխ գա նը էրգինք,
Տաշդի մեչ ատ դըդըր գրագ գը վառի։
Տավիթ գանչից, ասից.— Ապո ջա՜ն,
Ըդ գրագնիր ի՞նչ գրագ ը՝ գը վառի։
Ասից.— Տա՞վիթ, լա՚ո,
Կեդրանք ին, |ա|լա ին, հովիվ ին, ջամվտւրդ ին, 

400 Ուրանց համար գրագ գը վառին։ 
էրգուս լե բառգան, քնան։
Շենով Օհան առավ, պերից,
ԶՏավիթ գոխից ուր աբու դագ,
Ըր չփըրձնի, քարից ընգնի.
Ինք իմաց ը, գը մեզը;
Տավիթ ասից.— Զըմ կւուխ պա՞ց թուխ։

12. Մարաթուկա վանքի շինումը

Տավիթ մեգից, մեգից դեսավ՝
Գրագնիր փավվա իչան դագ.
Մեգ գրագ հանդը գը վառի։

410 Տավիթ թռավ, էլավ ըր դիխեն,—
Տանագ գա ուր մոդին,—
Շուդ ըմ հանից ըր ձոցից.
Կոդդուգ գաբին գըդրից, ըր Օհան չիմանը, 
էլավ ու կնաց, էլավ ու կնա՜ց...
Կնա՜ց, կնա՜ց, հասավ ըդ գրագի մոդ.
Մեգից, ըր ատդիխ կերեգման մը գը.
Լուս մը գը բոստա ըդ կերեզմընից.
Չափից՝ վեց օդվի ուր օդով — լենութին ը, 
Գասերգու օդվի էրգնութին ը։

420 Ու տարցավ, էգավ, մդավ աբու դագ ու քնավ։
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Սաբատան Տավիթ էլավ, ասից.— Ապո՛, կինա՞ս՝
Ես կիշիր իմաց ըմ էդի, ես չըմ քնի.
Մեզիր ըմ, մեզիր ըմ, վըր ի՚դը գրագին.
Գրագնին փըվվը իչան դագ,
Ատ մեգ գրագ մնաց ու մնա՜ց։
Ապո՞, ադ ի՞նչ գրագ ը։
Ասից.— Գրա՞գ ը։
Ասից.— Ապո՚, հայրան էղնըմ քըզի,
Ատ ի՞նչ գրագ ը, ջիշտն ասը։

430 Ասից.— Տա՚վիթ, լա՚ո, կինա՜ս.
Ատի քու հոր կերեզմւսն ը։
— Օղո ւրթ գ՝ասիս,— հարցուց Տավիթ.
Ըր ըմւպ ը, ես գերթամ անդիխ։
Ապո՛ ջան,— ասից,— տու էլի կընը՛ քադաք,
Գանչը՝ քառսուն հադ իրդաթ,
Քառսուն հադ քար գըդրոդ, չամուռ շինող վւսրբիդ. 
Գանչը՛, ջամփցո ւ, թըղ իկան.
Ես վանք ըմ բըդի շինըմ,
Միձ վանք մ՝ ըմ հոր կերեզմընի վըրեն։

440 Օհան էլավ կնաց քաղաք.
Զամփցուց իրդաթնիր, վարբիդնիր. 
էգան սար, շինեցին դվանք Տավթի։
Տավիթ գանչից, պերից, մըչ վանքին տըրից՝ 
Քառսուն հադ վարտաբիդ,
Քառսուն հադ դերդեր ու սարկավարգ,
Ինք տարցավ, էգավ քաղաք.
Ըմեն պան, ուդեփք դվից, դարան վանք։ 
էգավ հոնիգ, ուր նիդ-անիդ վերցուց, 
էմ (ը կնաց, ընգավ Բառվու գորեգի մեչ։

13. Սարկավագը բոթ է բերում վանքի ավերման 
մասին. Գավիթը վերանորոգում է վանքը

450 Օր ըմ Տավիթ ջըժիրու հիդ գը խաղեր.
Գեսավ՝ սարգավարգ ըմ վանքի գոդմից էգավ։ 
Տավիթ տարցավ, ասից.
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— է՜ սարգավա՜րգ, ընչո՞ւ հգար.
Ա՛ղն էր բագաս, մա՞ղն էր թագաս.
Քու լւմմեն ուդելիք անդիխ գեր.
Ընչո՞ւ էլար, փախար, էգւսր։
Սարգավարգ գանչից.— Տա վիթ, Տավի՞թ, 
էգան, Մըսրա էգսւն,
Թափան վըր մըր վանքին.

460 Զարգին, թալեին լպվանք,
Զմըզի ըմմեն գոդըրեցին.
Ըմմեն փախան մեգ գոդմ,
Ես յը փախա, էգա քու խիչ։
Տավիթ վաղից, կնաց ուր վանք.
Դեսավ, մեգ յը ժողովըռտից, պերից՝
Քառսուն վարտաբիդ, դերդեր. սարգավարգ. 
Պերից, տրից մըչ ուր վանքին.
Ըմմեն ուդեփք, հաց-մաց, ըմմեն պան,
Պերից, դվից, ինք էգավ դուն։

14. Հարկահանություն Ա խրատատու Պառավը

470 Մնաց, էգավ վերգու ժամանագ։
Կողբադին է|ւսվ Մըսրա, էգավ,—
Մըսրա Մելիքի ... ա.—
Օր ղյոթ դարվան վերգին չափը՛, դանը՛.
Օր ղյոթ գոդ օսգին չափը՛, դանը՛։
Տավիթ լը անդիխ Բառվու գորեգի մըչ գը խաղեր։։ 
Բառավ էգավ ըր արդ. դեսավ, ասից.
— Ո՚ւ-ո՜ւ, Թլոր Տավի թ, քու դո ւն ավրի՛, 
էգիր իս, ընգի շախգըմի արդի մեչ,
Զըմ դուն գ ավրիս. ի՞նչ ը Թլո՛ր.

480 էլի կընը՛, դիս Կողբադին էգեր ը,
Գը հավաքը ղյոթ դարվան վերգին,
Գը հւսվաքը ղյոթ գոդ օսգին. 
էլի կընը՜, էլի կընը՜...
Տավիթ ասից.— Բա ռավ, Բա՚ռավ,
Կողբադին հը՞վ ը, ի՞նչ տաբա յը։
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Բառավ ասից.— Հը՜, Կողբադին հը՞վ ը... 
Մըսրա Մելիքն ը ջամփըցը,
Զյոթ դարվան վերգին գը դանը.
Զյոթ գոդ օսգին գը ժողվը։

15. Դսւվիթը հարկ չի տալիս ե պատուհասում է 
հարկահան Կողբսւդնին

490 Տավիթ կնաց դուն, դեսավ՝
Կողբադին նստուգ ը վըր քառսուն, 
երկու ասքար պըռնիր ին զբարգերու պերան, 
Շենով Օհան գողով զօսգին գը չափը։ 
Կողբադին մեգ-մեգ թիղ բռգընիր ունը, 
Սուր-սուր ցըցաձ պեխեր ունը,
Օր մարտ դեսնը, գը սարսըփը։
Տավիթ էգավ, մդավ դուն, ասից.
— Ապո#, թո՛ւխ, ես գը չավւըմ ղօսգին։
Օհան ասից.— Տա վիթ, լա՚ո։

500 Վա ղ ընցի, տան էրեխա յիս,
Ըմլը պանից կուրձ չո ւնիս։
Ասից.— Չէ՜, ապո՚, ղուրբան քըղի,
Թո ւխ, մինագ գոդ ըմ չափըմ։
Օհան ըպգոդ դվից Տավթին։
Զգոդի պերան օլըրից կեդին,
Վերուց ղօսգին, լցից գոդի օռի վրեն.
Զարգուց սիլաջախ, օսգիք թափան կեղին, 
երկու հադ մնաց գոդի օռի ջեխքին։
Կողբադին ասից.— Օ հա՜ն, ի՞նչ պան ը.

510 ես էրեխեն պերիր իս, տրի ասդիդ,
Մըղի ի նչ ը խաղալի ք գ՞էնիս.
Ի՞նչ պան ը, Օ հա՜ն։
Շենով Օհան նեղացավ Տավթին.
— Ի՞մսւլ ը գը չափիս, Տա վիթ։
Ըվդոդ շըդգից. տրից առճիվ,
Ասից.— Տա՚վիթ, հըմլը՛ գը չափիհ։
Տավիթ ըվգոդ օսգի լցից.



Վերուց, ծիռք տրից վրեն,
Դարավ֊պերից, դարավ-պերի՜ց,

520 Զարգից Կոզբադինի քիթ ու պերան, 
ձարտից ընուր քիթ ու պերան.
Քանի մ* չոփլակ դվից էրեսին,
Տրից կեդին, հասավ վերեն.
Զանգաճ գըդրից, զբըռգընիր գըդրից, 
էրկու ագռա քաշից, զարգից ջագդին։
Կոզբադինի պերան մնաց պաց. 
էլավ ու փախավ, ու կնաց Մսըր։
Տոդուն ընգավ Շենով Օհանի, Քեռի Թորոսի 
Ու քադքըցներու ըմմընու սիրդ։

16. Կոզբադնի վերադարձը. Մսրա Մելիքի զայրույթը* 
զորահավաքն ու արշավանքը Սասունի վրա

530 Կոզբադին էգավ, հասսւվ Մսըր.
Քադքըցիք էգան Կոզբադնի առճիվ. 
էգան, դեսւսն՝ ագռնին գը սբիդըգդը.
Ասին.— Կոզբադին ուրախ գիկը.
Գը ձիձդը, ուր կուրձ հաճո՞ւդ ը։
Կոզբադին մոդիգցավ քւսդքին.
Գեսան՝ ագռնին զարգուգ ը ջագադ,
Բըռգընին գըդրուգ ը, չգա՛ նը։
Խաբար կնաց, հասավ թակավուրին։
Ասից.— Ո՞լվ էնը զէտ պան, ո՞ւվ չէ՞նը,

540 Ասիցին.— Տավի՚թն էնը։
Թակավուր մրմռաց՝ հը՛մ, հը՛մ, հը՜մ...
Ասից.— Տավիթ սա ղ ը, հա՞"...
Բըրձավ ուր դեխից ու կնաց.
Կնաց, գանչից ըզսինոդնին.
— է՜հ,— ասից,— ի՞նչ էր էնեցիք ըմ կլուխ. 
էն էրգու ասքար չգա՞ նը.
Գանչեցեք զերգուս լը, թըխ իկան։
Ասըցին.— էրգուս լը մեռիր ին։
Սինոդնին ասըցին.— Մըք ի՞նչ էնինք.
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550 Ասքըրնին ըզՏավիթ սպանիր ին,
Զշուրիր արնուդ պերիր, արիր ին մըր առճիվ։
Մըք ի՞նչ մեդավուր ինք, թակավուր։
Ասից.— Սի՚նոդնի՜ր, ասքար ժողվեք։

«Հարիր հաղար՝ դասն ութ դարեգան.
Հարիր հազար՝ քսան էրգու դարեգան.
Հարիր հազար՝ էրսուն դարեգան.
Հարիր հազար՝ էրսուն հինգ դարեգան.
Հարիր հազար՝ քառսուն հինգ դարեգան.
Հարիր հազար՝ հիցուն դարեգան.

560 Հարիր հազար՝ սբիդագ մուրքով»։

Սինոդնին ընգան մըչ քադքին, մըչ էրգրին, 
ժողովեցին հազար-հազար զորք, էգան։
Խաբար էգավ Քեռի Թորոսին, Շենով Օհանին.
Տող ընգավ ընդուց ըմմընու սիրդ։

Մե(իք բոռաց, գանչից, ասից.
— Գերթամ Սասուն, գավրըմ,
Զհուդ ու ճուր, զժոդովուրթ գը վերում.
Քսւնդըմ, դանըմ Մըսրա գուշդ,
Նոր քաղաք ըմ շինըմ։ 

ք570 Ալ Սասուն անուն չեդնի աշխըրքի մեչ։
Սելիք ուր ասքար ժոդվից, էգավ,
Սասնու չուրս պոլուր արից, նսդավ։

17. Գավիթը Պառավի խրատով հորեդբորից ստանում է 
հոր սարքը, զինավառվում է և քնելով հսկա է 
դառնում

Տավիթ էմ ւը կնաց Բսավու գորեգի մեչ։
Բառավ էգավ, դեսավ՝ Տավիթ մեչ ուր արդին,
Գանչից, ասից.— Թլո՛ր, ի՞նչ ը գէնիս.
Ի՞նչ էգիր իս տու՝ զըմ արդ գավրիս։
Ս՛եւիք գռիվ էգի Սասնու վրեն.
Հանդա Էգիր ին, զչուրս պոլուր պըռնիր, նսդիր ին. 
Քսան օր վերճ Սասուն քանդին, գը դանին։
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580 Ասից.— Բա՞ռավ, ի՞նչ պան ը էգի։
Ասից.– Չլա գի՞նա՝ ի նչն ը էգի։
Տու ըզԿուլբադնի կլուխ գը զարդեր,
Տոլ ըզԿոզբադնի ա գռեք գը քաշեր,
Տոլ ըզԿոզբադնի րըռգընիր գը գըդրեր,
Մըք սուս ու վտւս մըր վերգին գ իդինք.
Տոլ սաբիբ էդար, Թլո ր Տավիթ,
Մըսրա Մեփք ասքար էնը, իկը,
ԶՍասուն զարգը, քանդը, դանը։
Տավիթ լսից, հասգըցավ,

590 Քաշից պարդի մ* ծառ, տրից թեվին, կնս.ց 
Բառավ ասից.— Տավի՞թ, ո՞ւր գերթաււ։
Ասից.— Գերթամ գռիվ։
Ասից.— Ինչո վ գերթաս գռիվ։
Ասից.— Պարդի ձառով զարգիմ, 
ճարտիմ Մըսրա Մե|քի զորքին։* 4
Ասից.— Ըզքու բադան գարըմ, Թլո՛ր, 
Պարդո՞վ գերթաս, գռիվ Էնիս.
Կնա՛ քո Ապո Օհանի մոդ, ուզը՝
Ըզգորեգի ամբրի պալլիք.

600 Թը չդվից, գերթաս, գը զարգիս,
Տուռ գը ճարտիս, գը մդնիս նիրս.
Քու հոր շուրիր ընդիխն ը՝
Գեծգի Թուր, Զըրեխլի Շաբիգ գը վերուս, 
Զըրեխլի Քամար, Զըրեխլի Կտագ գը վերուս, 
Գը հակնիս ու յոթ օր գը քնիս.
Ես գիկամ քու խիչ, Տա վիթ։.

Տավիթ կնաց Ապո Օհանի մոդ,
Ըզգորեգի ամբրի պալլիք ուզից։
Շենով Օհան ւլպալլիք չդվից։

610 Ասից.— Չի՞դսւս, ըզտուռ գը ճարտըմ։
Շենով Օհան գանչից.— Տա՞վիթ, լա՚ո,
Առ ըզպալլիք, կնա՛, տուռ պաց։
Օհան դվից զամբրի պալլիք։
Տավիթ կնաց, ըզստւռ պացից.
Կնաց, սանդուխ պացից.



Հանից, ղըմմեն պան վերուց։
Զըրեխլի Շաբիգ հաքավ,
Յոթ փաթ ղշաբիգ փաթից ուր վրեն. 
Զըրեխլի Քւսմար գաբից,

620 Յոթ փաթ զքամար փաթից ուր մեչք.
Զըրեխլի Կտագ տրից ուր կլուխ,— չեղավ. 
Քառսուն խիար պամպագ լցից կտագի մեչ, 
Տրից ուր կլուխ, նոր նսդից ուր կլուխ. 
ԶԴեծգի Թուր գաբից ուր վրեն.
Կլուխ ըմ թրին մնաց կեդին,
Մեգ լը հասավ, տիբավ չանին։
Տավիթ էլավ տուրս. Բառավ էգավ,
Ասից.— Դե՞հ, Թլո ր, բառգի՛,. քնի՛։
Տավիթ կնաց, բսագավ, քնավ յոթ օր։

630 Քնավ, յոթ օր թըմմավ;
, ՚ | • 

Զընգըռդուն ընգավ ըր ջանդաք*
Կտագ, պամբագ թռավ կլխուց.
Կացին, պերեցին ղկտագ, արեցին կլուխ. 
Կւուխ (ցից վկաադ։ • , ,

*  ւ  ւ  .  •  •

Բառավ ասից.— Թլո ր, դ ելը՛, գանի՛։ 
Շաբիգ, ըր յոթ փաթ հավքիր էր ուր վրեն, 
Զոռովեն մեգ փաթ էգավ ուր վրեն։
Զըրեխլի Քամար, ըր յոթ ղաթ էր ուր վրեն, 
Զոռովեն ձեր ձիրուն հասավ։

640 Դեձգի Թուր գաբից ուր վրեն.
Զոռովեն հասավ ուր չոքին։

•  •

18. Դավիթն ստանում է Քուռիկ Ջալափն. 
Ձենով Հովանի ափսաւանքը

Օհան բադ էր տրի Քուռիգ Զալսղի տեմ. 
Ընդրը գիր էր թքի ձագից գը թավւեր ւսռճիվ. 
Շենով Օհան լպբադ քանդից.
Տավիթ կնաց, նիրս մդավ.
Քուռիկ Զալսղին աքցի մ* դվից բադին.
Բադ քանդվավ, կնաց, թափավ մըչ ծուրուն։
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Դե՜, (ավելով, քորթելով՝
Տավիթ կնաց, հասավ Քուռիգ Ջալալին։

650 Քուռիգ ասից.— Տու ըմ հեձնոդ չի՚ս.
Կնա՚, կնա՚, չըմ ո՚ւզը, կնա*։
Տավիթ բինդ պռնից ծիու կլուխ։
Քուռիգ Ջալալին ասից.— Տա վի՜թ, Տա՚վի՜թ,
Թը տու իմ խոսքով գելլիս, գը նսդիս,
Ըն ջանփով գերթաս, գը քշի՚ս,
Ինչ ջանփեն քըզի նշանց գիդամ.
Թը տու քու հոր բես գը նսդիս ըմ վրեն, 
էլի նսդի՛, տու ըմ դե՛րն իս։
Տավիթ ասից.— Իմալ տու էնի՚ս,

660 Ես լը ընբես գը նսդիմ, գ՝ելնիմ։
Պերից ճուր, սաբուն, (վաց զընի։
Ինք ու ծին միացան, է(ան տուրս, գանան։
Ծենով Օհան էգավ, ասից.

«Ախ-վա՜խ, ա՚խ-վա՜խ, հազար ափսո՜ւս.
Հազա ր ափսո՜ւս մըր Սասնու քադքին,

Ըր քանդվավ, կնաց Մըսրա էրգիր.
Հազար ափսո՜ւս մըր օլուխ-չոջուխին,

Ըր գոդըրվավ, կնաց Սասնու քադքից.
Հազա՛ր ափսո՜ւս մըր Զրըխլի Կտագ,

670 Ըր կնաց, հասավ Մըսրա Մելքին.
Հազա՛ր ավաո՜ւս մըր Զրըխլի Շաբիգ,

Ըր կնաց, հասավ Մըսրա Մելքին.
Հազա՛ր ափսո՜ւս մըր Զրըխլի Քամար,

Ըր կնաց, հասավ Մըսրա Մելքին.
Հազա՛ր ափսո՜ւս մըր Գեձգի Թուր,

Ըր կնաց, հասավ Մըսրա Մելքին։
Հազա՛ր ափսո՜ւս, ա՚խ-վա՜խ, հազա՛ր ավտո՜լս»...

Տավիթ գանիր էր քուռգի գուշտ.
Ուր ծեռվին հանդը վըր թրին,

680 Ըր զարգա, զՕհանի կլուխ թռու։
Ծենով Օհան ասից.
«Ա՚խ-վա՜խ, ա՚խ-վա՜խ.
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Հազար ափսո՜ւս, ա՚խ-վա՜խ, հազա՛ր ավտո՜լս, 
Ափսուս մըր թազա մւսնուգին,
Ըր կնաց, գորավ Սասնու դնեն»։

19. Դավթի հրաժեշտը և ձիու խրատը
Կաթնով աղբյուրի և Երկաթե պան մասին. 
Գավիթը կտրում է Երկաթե սյունը

Ծին ասից.— Գը՛ հեձի՛։
Տավիթ առավ խաթըր կեդացոց.
Առավ խաթըր Քեռի Թորոսից.
Առավ խաթըր Ապո Օհանից.

690 Առավ խաթըր մարտ ու գընգըդից.
Ասից.— Ախպըրդի՜Ք, քուրիր, մը՛ վախանեք,. 
Ասձու գամքով գերթամ, հաճուդ գիկամ։
Տավիթ քշից, կնաց։

Ծին ասից.— Տա՚վիթ,
Գերթաս Գաթնով ախպուր գը.
Անդիխ ընծի եմ գ՝իդաս,
Տու լը գը բսւռգիս, հանկըսդիս,
Հըբամ գելւինք, գերթանք մըր ջանփան։
Ծին ասից.— Տա՚վիթ, ըր հանկըսդանք, էլլանք,,

700 ճամփեն էրգըթե սուն գիկա մըզի ռասդ։
Տավիթ կնաց, մոռցավ զԳաթնով ախպուր.
Ծին գանավ ըր դիխ, չկնաց։
Տավիթ զանգուն զարգից,
Ծիու էրգու գուդք գոդրավ։
Տավիթ իմցավ, էլավ հանից զուր խաչ,
Զարգից վըր ծիու գողերուն, սաղցավ։

Ընգան ջւսնփեն, կացին, էրգըթե սուն ռասդ էգավ։։ 
Զարգից զթուր, գըդրավ, սուն գանավ։
Ծին ասից.— է՞, բարադա կուրձ էրեցիր։

710 Տավթի թեվիր թուլցավ։
Ըր թուլցավ, Ասդըձու հրամանքով՝
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Հարավ քամին էլավ, սուն շրճվավ։
— Մը վախանը,— ասից,— քու թեվիր ամուր դ՝ինը, 
էմ լը առչին ուժ, էմ լը առչին թեվիր։

20. Դավթի վախը թշնամիներից, ձիու քաջսզերքը. 
թշնամիների բանակին իմաց տալը և հարձակումը

Կացին, էլան սարի մ ևլուխ։
Իրընգուն էր. Տավիթ մեզից՝
Ինչքան ասդըղ գըեր էրգինք,
Ընքան չադըր, ջրաք Սրուջա տաշդ։
Տավիթ էլավ դեսավ խոշուն,

720 Վախացավ, անդադար ասքար գըեր։
Ծին, ըր դեսավ, տարցավ, ասից.
— Մը վա խանը, Տա վի՜թ.
Ինչղադար տու քու թրով ճարտիս,
Անդադար ես ըմ բոչով գը ճարտըմ.
Անդադար ես ըմ օդվով գը ճարտըմ.
Անդադար ես ըմ կլխով, պերնով գը ճարտըմ։ *

Տավիթ քշից, կնւսց գռվու տաշդ. .
Գանչից, բոռաց, բոռա՜ց, ասից.

«է՜... է՜, ուվ ըր քնո ՛ւդ ը, իմցե՜ք. * ■». •
730 Ուվ ըր իմաց ը, զենքիր վերցե՜ք.

Հազը՜ր էդեք, ծիանք հեձե՜ք.
Չլսսիք՝ Տավիթ կուղ էգավ, կուղ կնաց. 
է -է՜, դեհա՛, քաշվեք մայդան։
էգիր ըմ գռիվ, գռի՜վ գուզըմ»։ . ՚.

•1 • ք :
Գռվան, զարդեցին, զարդեցին, պռտեցին,
Արուն է|ավ ծիու զանգուն։
Տավիթ դասնութ դարեգան էրեխա յը։
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21. Զորականի խ րա տ ը

Ասքըրի մըչ մեգ կլխավոր ըմ գըեր. 
էգավ առճիվ, ասից.— Տա՞վի՜թ, ա՜յ Տավի՜թ, 

740 Խիղշ ին ըդուք. բաբ, մամ գա նը ընդուց. 
Ինչո ւ, գը գոդըրիս՛ քըզի գանիձին։
Զըդուք Մըսրա Մելիք գոռով պերիր ը,
Ըդուք աաշդ-հոդ թողիր ին, էգիր ին.
Ասձու խաթըր, ինչո՞ւ գը գոդըրիս։
Ասից.— Չըմ գո դըրի ղուրանք.
Բա՛, վի՞ր հիդ գռիվ էնըմ։
Ասից.— Քու դուշման Մըսրա Մելիքն ը։ 
Ասից.— Բա*, ո՞ւր ը Մըսրա Մելիք։
Ասից.— է նա՜ գարմիր չադըր զարգուգ։

750 Ասից.— Կնա\ ինչդըդըր երիտասարդ գա նը. 
Ասը՝ թըխ էրթան ուրանց դնիր։

Հարիր հաղար բրձան, չգոդըրից։

22. Ս՚սրա Մելիքը Դավթին խաբում, գցում է հորի մե^

Զարգից, կնաց Մըսրա Մելքի չադըր։
Մըսրա Մելիք քնի ր ը. 
էն լը յոթ օր քնի՞ր ը։
Տավիթ բոռաց, գանչից, ասից.
— է՜, Մըսրա՛ Մելիք, արթընցի՞, 
էգիր ըմ գռիվ. գռի՜վ գուղըմ։
Մելիք չիմցավ։ ՚ ,

760 Դսւքցին շիշ, ղարգին օդաց դագ.
Մելիք չիմցավ։
Պերեցին, ղկութնի խոււի գարմըրցին.
Գարմըրցին, ղարգըցին օդաց դագ։
Մելիք իմցավ, բոռաց.
— Ո՜ւ... ո՜ւ, ղըմ դիխ լավ չըն շինի,
Զանավար, պան գուդը ղիս։
Դեսավ ղՏավիթ, թըշշա՜ց, փըշշա՜ց,
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Ըր ուր հանքից, ըր հեվքից,
Տավիթ թոնի ըր դիխից։

770 Տավիթ ըր դիխ գաևուգ մնաց։
Մըսրա Մելիք մըրմռաց, ասից.
— Տա վիթ, կնա, մըգ՚լ օր արի, գռվինք։
Տավիթ կնաց սարի ձեր.
ԶՔուռիգ Զարուին թոդից անդիխ.
Ինք լը բառգավ օնի, հանկըսդավ։
Ուր ժամանագ ըր էգավ,
ԶՔուռիգ Զալալին թողից օնի,
Ինք էլավ կնաց դըբ Մելիքի չադըր։

Մըսրա Մելիք քառսուն կազ հուր ը շինի,
780 Խալի |ը փռի հուրու վրեն,

Խալի յը փռի ջամփու վրեն,
Ըր Տավիթ իկա, ուդեն, խմեն, գռվին։
Մելիք մարտ ջամփից Տավթի առճիվ,
Ասից.— Թըղ իկա, ուդինք, խմինք, նուր գռվինք։ 
Տավիթ զուր օդվին տրից վըր խալուն, 
էգավ, ըր մդնի չադըրի մեչ,
Ըր հաց ուդեն, խմեն, նուր գռվին. 
էգավ, զօդվին գոխից հորու վըրեն,
Ընգավ, կնաց մըչ հուրուն։

790 Մելիք պերից ճադցի քարիր,
Քաշից հորու պերնի վըրեն, թոդից։
— Հա՛... հա՜, Տավիթ Սասնու էգիր ը,
Մըսրա Մելիքի հիդ գռիվ գէնը.
Թլոր Տավիթ– Սասնու էգի՜ր ը,
Գ ուզը Մըսրա Մելիքի հիդ գռիվ էնը... Հա՜... հա-.» 
Տավիթ մնաց մըչ հուրուն։

23. Ձենով Օհանի երազը և խոսքը ձիերի հետ

Ծենով Օհան էլավ Սասուն, մեզից, դեսավ 
Մըսրա ասդըխ էնա գը ֆըռֆըռը*,
«էհւանու ասդըխ խավա՛ր ը։
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800 էգավ դուն, բսագավ, քնավ։
Մեգ լը էրաւլ դեսավ, էլավ տուրս, 
էգավ դուն, ասից.— Ա՜յ գնիգ,
Մըսրա Մելքի ասդըխ գը ֆըռֆըռը՛,
Սասնու Տավթի ասդըխ խավա՛ր ը։
Մըր աբրանք լը կնաց մըր ծեռից,
Մըր Տավիթ լը կնաց մըր ծեռից։
էմ լը բսագավ. քուն չիգա։ 
էմ լը էլավ կնաց տուրս։
Շուդ դուն էգավ, գանչից.— Գնի՜գ, ա՛յ գնիգ.

810 Մելքի ասդըխ էմ լը գը խաղա.
Տավթի ասդըխ խավա՜ր ը։
Գնիգ ասից.— Քու դուն չավրի, Օհա՜ն.
Գը բառգիս քըզի, էրաղ գը դեսնաս ուրըշի 
Ուվ գինը՝ Տավիթ վիր ձուցն ը քնի։
Տարցավ էմ՝ լը էլավ տուրս.
Գեսավ՝ Տավթի ասդըխ փչացավ։
Բոռաց.— Գնի՜գ, էլը՛, ջրաքնիր վառը՛...
Կնաց Տավիթ մըր ծեռից.
Հազա՛ր ափսուս մըր նորելուգ մանուգին։

820 Ջրաքնիր վառըցին, կնաց կում.
Ծեռք սարից վըր Գարմիր ծիուն.
Ծին զբառիգ իչուց կեդին։
Ծեռք սարից վըր Սեվ ծիուն,
Ասից.— Ե՞փ գը հասցուս գռվու տաշդ։
Ասից.— Վախթոց վախթ գը հասում։
Ասից.— է՛դ լը չեղա՜վ։
Կնաց վըր Մուրատին, ասից.
— Մուրա՜տ, ե փ գը հասցուս գռվու դիխ։ 
Ասից.— Հը լ ւ զքու օղվին հասցուս զանգուն, 

830 Քըզի գը հսացում գռվու տաշդ։
Ասից.— Սաբըր էնը, հարի զըմ ճակիր գաբիմ։



24. Գավիթը Ձենով Օհանի խ րա տ ով  ելնում է հորի**

էգավ յոթ կոմշու գաշի փաթից ուր վրեն.
Յոթ կոմշու ւլընջիլ փաթից ուր վրեն,
Ըր բոռա, գւսնչը՞, չբադռը՞»
Հեձավ ըզծին, էլավ սարի կլուխ։—
Ուր գռիվ լը բոռալն ը.
Ուր ճակիր լը էդ ը։—
Գանավ սարի կլուխ, բոռաց.— Տա՞վի՜թ,.

«Հացն ու կինի, դեր գենտանի,
840 Խաչ վըր քու աչ թիվին»։

Բոռաց, Տավիթ հասգըցավ մեչ ուր հուրուն.
Ըր հասգըցավ, ւլուր էրիս ֆըալից վըր խաչին, ասից^

«Հացն ու կինի, դեր գենտանի–,
Սուրփ խաչ վըր ըւք աչ թիվին»։

Ասից ու զինք թափ դվից, թոթվից.
ճադցի քարիր բրձավ, ինք թռավ, էլւսվ տուրս։
Շենով Օհան էգավ, հասավ ընդիխ.
Քուռիգ Ջալալին չի՚կը ծեռվին։

25. Դավթի և Մսրա Մելիքի մենամարտը.
Դավիթն սպանում է Մելիքին և 
նստում Մսըր թագավոր

Քորթելով, լավելով պռնեցին վՔուռիգ Ջալալին։
850 Տավիթ հեձավ ուր ծին, էգավ Մելքի չադրի առճիվ,. 

Գանչից.— Մելի՞ք, էլի գանի, գռիվ էնինք։
Մելիք ասից.— Հա՞* էնինք. հըմա նոբթով։
Իրեք կուրդ տո՞լ ւլարգ, իրեք ես.
Առեչ ո՞ւվ զարգը, տ ու թե՝ ես։
Ասից.— Առեչ մեձ ախպեր բըդի վարգը։.
Մելի ք, տու մեձ իս, վարգ քու կուրւլ։
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՛Գան ան ուրարուց հնռու։
Տավիթ ասից.— Մե լիք, տո՞ւ գը զարգիս։
Մելիք ասից.— Հա՞, հա՞...

#60 Մելիք զարգուց կուրզ ըմ ուրուն.
Մելիք ըր գուրզ զարգուց Տավթին,
Հրիշտագ կրգից Տավթին, հանից մըչ ամբերուն։ 
էղավ ձուխ, մուխ ու մուժ, պռնից զերգիր։
Չուխ, մուխ ըր վնրճացավ, մեզից,
Դեսավ՝ Տավիթ հանդը ուր դիխ։
Ասից.— Հե՜յ, Տավի՜թ, տու էմ լը սա՞խ իս։
Ասից.— Սա՜խ ըմ, սա՜խ ըմ։
Մելիք կնաց, էգավ, զարգուց։ 
էմ լը վերցին զՏավիթ, դարան։

870 Թոզ վերճացավ, ձուխ, մուխ իչավ,
9

էմ լը Տավիթ հանդը ուր դիխ։
Մելիք մեգ լը զարգուց ուր կուրզ։ 
էմ լը ձուխ, մուխ գես ժամ վերճացավ.
Տավիթ հանդը ուր դիխ, ուր դիխ։

Մելիք սարքից քառսուն կազ հուր.
Ինք կնաց, մդավ մըչ հուրուն.
Քառսուն ճաղցի քար արից վըր հուրուն։
Տավիթ էգավ, գանավ, ըր զարգա,
Տավիթի մեր էգավ, խընտրվավ.

880 — Իմ ձըձի գաթ հալալ էդնի վրեդ.
Տու դարբ մ՝ իդաս ըմ խաթըր։
Տավիթ ասից.— Մա մո, դարբ ըմ դվեցի քու խաթըր 
էգավ ախճիկ ըմ Տավթի մորից ու Մըսրա Մելքից, 
Խընտրվավ, ասից.— Դարբ ըմ լը իդաս ըմ խաթըր։ 
Տավիթ բոռաց.— Հեռո ւ կնա, խանջո՚ւխ։ 
էմ լը մեր էգավ, խընտրվավ.
— Տա՞վիթ, դըրբ ըմ իդաս Ասձու խաթըր։
Տավիթ ասից.— Մեգ լը գիդամ Ասձու խաթըր։
Մացի ես ու մեգ դարբ։

•890 Տավիթ մեգ կուրզ զսզպուց Մելքին.
Կնաց, առավ ճաղցու քարիր,
ձար տից քարիր, ընգավ մըչ հուրուն,
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ԶըՄեփք ւըխփըցուց ընդիխ, կնաց դադ։ 
էգավ, կնաց վըր հուրուն,
Դեսսւվ՝ Մելիք հոքով ը մըչ հուրուն.
Ասից.— Մելի՜ք* տու սա խ իս.
Թափ դուր ղքըղի, էլի* գանին 
Մե|իք թափ դվից գինք,
Լըխփավ, ուր դիխ մնաց։

900 Ըր մնաց, տարցավ, էգավ ուր դիխ,
Հեձավ ուր Քուռիգ Ջսղալին,
Ծենով Օհան |ը ուր Մուրատ,
Քեռի Թորոս լը ուր ծին,
Ասից.— Ապո՞ Օհան, Քեռի* Թորոս,
Տուք կացեք մըր դուն, Սասուն.
Ես գերթամ, նսդիմ Մսըր.
Ալ չըմ ի կը Սասուն։
Ապո Օհան, Քեռի Թորոս կացին Սասուն.
Տավիթ կնաց Մըսրա էրգիր:

910 Մըսրա ժոդովուրթէգան Տավթի առճիվ. 
էգան դըհոլ ղուռնով, գուսնով։
Տավիթ կնաց, նսդավ Մսըր։
Մնաց օնի, էղավ թակավուր։

ԴԱՎԻԹ ԵՎ ԽԱՆԴՈԻԹ

26. Դավիթն աշուղներից ստանալով Խանդութի թուղթը* 
Ա՜սրից գնում է Կադզվան՝ Խանդութի մոտ

Աշխարք լսից Տավթի գովքի ծեն։
Ծեն կնաց, հասավ Դադըզվան.
Կնաց, հասավ Մելքուն թակավուրին։
Խանդութ խանըմ Մելքուն թակավուրի ախճիգն ը։ 
Խանդութ խանըմ լսիր ը Տավթի ծեն։
Օր ըմ լե աշըղնին դտամբուրեք առան,

920 Կացին Խանդութ խանըմի խիչ։
Զարգին զուրանց տամբուրեք, ըսին,



Կովացին, կովացին Սասնա Տավթին։ 
Խանդութ խանըմ էրգու դուդ թուղթ կրից, 
Դվից աշըդչոց ծեռ, ասից.
— ելեք կացեք Սասուն, դվե՚ք Տավթին.
Ի՜նչ դաս-դաս վւարա գը ժողվեք։
Տավիթ ծըղի շաղ պան գիդը։
Ուրիշ մարտու չիդաք, գիդաք Տավթին։ 
Աշըղնին Խանդութ խանըմի թուղթ առան,

930 Առան, գարեցին ուրանց քնջին,
«Տը՜մբ, տը՜մբ»... զտամբուրեք զարգին, 
էլան էգան, հասան Սասուն։
Կացին չարսուն, հարցուն, զարգին,
Խաղցան դիսա-դինա, հարցուն Տավթին։ 
Ասըցին.— Շլւր դուն ավրի՛,
Տավիթ կացիր ը, առիր ը Մսըր,
Զարգիր ը զՄսրա Մելիք սպանիր ը,
Ինք նստիր ը թակավուր Մսըր։

Աշըղնիր էլան ընգան ջամփան.
940 Ուշիկ-ուշիկ օր մ* կեղ խոնադ էդան,

Կեդ-կեղ ընցան, ուրանց փարան հավաքեցին, 
Կացին, հասան Հալաբ քաղաք.
Հսւլաբից ընցան, կացին Բելանգ.
Բելանգից ընցան Իսկալան,
Նսդան գամին, կացին Մսըր։ 
էլան չարսուն, զարգան, խաղցան,
Բաշխիշ, փարա շադ հավաքեցին։
Աշըղնին չըն գառնա ւըբըդի փարուց։
Աշըղնին դեսան Սասնու ժողովուրթ,—

950 էգիր ին Տավթի հիդ, լցվիր Մսըր,— 
էմ լը զարգին զուրենց տամբուրեք,
Սասնու բւսոիր, խաղիր ասին։
Մարտ ըմ կնաց խիչ Տավիթ, ասից.
— Տավիթ, աշըղնիր էգիր ին Մըսրա քաղաք. 
Զատփ քսաղիր, զատ բարիր ըր գասին,

Զայդ — այդ։ Խմբ.։
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Մըր Սասնու խւսղիրն ին, բարիրն ին։
Ասից.— Կացեք, գւսնչՒ/ք՝ թըխ իկա օդա։
Կացին, ււաշըդնիր գանչըցին, պերեցին։
Աշըղնիր զարգըցին ղՄշու տւսշդի խւսղիր,

960 Զարգըցին ղՍասնու խաղիր, բարիր.
Հաց-պան գերան, գերա ն, խման։
Մնաց, իրընգուն Տավիթ ասից.
— Լավ օդե մ՝ գաշեք, դվեք ուրանց,
Թըխ էրթան բսագին, ռըհաթին։

Մութնը. աշըղ քանդըռդից ղուր շուրիր,
Հանից ղատ թուղթ, տրխյ վըր թեբսուն,
Մարթ ըմ դարավ, դվից Տավթին։
Ուրանք կացին ուրանց օդեն։
Մնաց Տավիթ ու ուր վազիր։

970 Տավիթ հանից, քանդից զթուղթ, մեղաց վարեն,
Ասից.— Թո հո .. հո՛., հո էտա Խանդութ խանըմի թուղթն ը. 
Գաղըզվանա թակավուրի ախճգա թուղթն ը։
Սաբախտան գանչից, պերից աշըղնիր,
Գանչից, դվից ուրանց օսգի-մօսգի,
Ջամվւա տրից թըխ Գաղըզվան, ասից.
— Կացե ք ծըր դուն, ես գիկւսմ։
Պերից, զվազիր տրից ուր դիխ, ասից.
— Մարտու չասիս, ըր Տավիթ հոդա չէ,
Տավիթ Մըսրա հեձավ, էգավ Հալաբ,

980 Հսղբա մեգ լ օր էգավ Սասուն, ուր դուն.
Սասնա մեգկ օր կնաց, հասավ Գաղըզվան։

27. Դավթի և Խանդութի առաջին հանդիպումը

Գաղըզվանա ջամվտւ առեչ հողի բադ էր.
Խանդութ խանըմ լը, դաս ախճիգ բաղը մեչ ին.
Հար մեգ ախճիգ բղուղ ըմ գը պերին՝
Թա խնծուր, թա սւպուր, թւս դանծ գը պերին*
Գիդան ուրանց Խանդութ խանըմին։
Խանդութ խանըմ շամսեն վըր կլխին՝
Հանդը գերթա, գիկա մեչ բադին։
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Մեղաց՝ ծիւսվուր ըմ ւսնդիխեն էգավ.
990 Ջամփեն լը բադից տեն գերթա։

Խանըմ լը առճիվ բադին գիկսւ, գերթա։
Տավիթ գանաձ էր վըր ջւսմվփն։
— Ախճի,— ասից,— տու վհ ր ախճիգն իս։
Ասից.— Ես Մելքուն թակավուրի ախճիգն ըմ։ 
Ասից.— Ա խճի, ի՛նչ ը քու անուն։
Ասից.— Խանդո ւթ ը. հապա ի՞նչ ը քու անուն։ 
Ասից.— Տավիթ ըմ ես։
Ասից.— Վըո ր Տավիթն իս։
Ասից.— Սասնա Տավիթն ըմ։

1000 Հոնի ջւսնչըցան զիրար։
Բադի բադ մըչ ուրանց էր։
Տավիթ հադ ըմ էրգու կնաց Խանդութի էրիս.
Հաղ ըմ լը կնաց Խանդութի էրիս.
Խանդութ չափալադ ըմ ղարգից ուր էրիս։
Փլավ ուր քիթ, արուն էգավ ուր քիթ, պերնից։ 
Տավիթ էլավ ուշիկ, քշից ըղծին, 
էլավ կնաց առճիվ ճրին։
Լվացուց ղուր քիթ, պերան, զուր էրիս,
Նսդավ հոնիկ, գհրավ ուր հաց,

1010 Տարցավ, դվից եմ ուր ծիուն։
Խանդութ խանըմ, ուր ախճըգդիք կացին։

28. Դավիթն ու դռնապան Բոդեն

Խանդութ խանըմին մեգ խարախոլ գըեր. 
Խարախոլին անուն Բողե էր.
Հանդը նստուգ վըր քուրսուն, առճիվ դարգահին։ 
Շւսդ մարտ ան ժամանագ դեվ ին էդի. 
էգիր ին ղԽանդութ խանըմ փախցնին։
Ատ մարտիգ հանդ ին պռնուկ։
Մե|քուն թակւսվո՜ւրն ը, Դաղըզվււքնը.
Ո՞ւվ գառնւս փախցու ղԽանդութ խանըմ։—

1020 Տավիթ հեձավ ըղծին, կնաց վըր խւսրախոլ.
Հանդը նստուգ ւոռան առճիվ վըր քուրսուն։
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Ուվ էգիր ը, չգառցի պարիվ դվի խարախոլին։
Տավիթ դեսավ զԲողե խարախոլ, վախացավ։
Խարախոլ լւր դեսավ զՏսւվիթ,
Քառսուն անխադար վախացավ։
Տավիթ ուր վախանւպուն պարիւ| դվից։
Բողեն ուր վախանւպուն ասից.
— Ասձո՞ւ պարին, Ասձո՞ւ պարին։
Ասից.— Անխադար մարտ ըր էգիր ը,

1030 Չգառցի ընծի պարիվ դվի.
Համա ըր տու էգիր իս, պարիվ դվի,
Ադադ իս, կնա՛ նիրս, բըդըդխ 
Տավիթ կնաց, մդավ նիրս։

29. Գավիթը Խանդութի պւսհանջով բերում է 
դևերի գլուխները. Դավթի և Խանդութի 
մենամարտը

\
Օր ըմ լը Խանդութ խանըմ ու Տավիթ ժըղլան հս/դ իրար. 
Խանդութ խանըմ ասից.— Ընծի մարախ գա.
Թա զըմ մարախ պերեցիր դիխ,
Ես քըզի, տու ընծի, Տա՞վիթ.
Թա զըմ մարախ չպերեցիր դիխ,
Իմւպ էգեր իս, ամալ կնա՞։

1040 Ասից.— Քու մարախ ի՛նչ ը։
Ասից.— Չուրս մարտ գա մեգ դիխ ըմ.
Ատ չուրս մարտ վազ չըն ի կա իսնը.
Գուզին կալ, ընծի փախցուն։

Սաբաթան Տավիթ էլավ, հեծավ ըզծին, կնաց.
Կնաց, զատ չուրս մարտ կդավ Ախլաթա սարիր։
Ան ժամանագ իսան ձամիրով էր էդի։
Զկըլխնին գըդրից, զուրանց ձսւմիր 
Գաբից ուրար հիդ, սարից ծիու թարքին։
Ուրանց լեզուն գռացիր ի հադ կեդնին,

1050 Կըց կութնով զարդ հերգիս, գը հերգի։
Տավիթ պերից զկըլխըդիք, էգավ Գաղըզվան։
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Խանդութ խանըմ մարտու շուրիր հաքւսվ,
Հեձավ դուր ծին, կնաց առճիվ Տավթին։
Գռվու տաշդին մեչ չջանչըցան զիրար։ 
էրգուք զարգըցին ւփրար, զարգըցին,
Դարան, պերին զիրար,— չե ղավ։
Մեգ լը Տավիթ ղանի զարգից կեդին,
Թուր հանից, օր փըրցրներ ըզկլուխ,
Խանդութ խանըմ շուդ ըմ պացուց զուր ձըձվընին։

1060 Հաբամլա ջանչըցան զիրար, ուրախցան,
Վերցըցին զիրար, հեձան ծիեր, էգան քաղաք։
Զատ կլխըդանք* ըր պերից, դվից,
Մեւքուն թակավուրի քեֆ լը էգավ։
Տավիթ շադ էրիս էլավ խըչ թակավուր։ 
ժամանագ ըմ Տավիթ մնաց խըչ թակավուր։

30. Դավիթն սպանում է ուզնկան Համզա դևին 
ե ամուսնանում է Խանդութի հետ

Ախլաթա սարիրու մեչ դեվ ըմ գըեր.
Դեվի անուն լը Համզա էր։
էլավ, թուղթ ըմ ջամփից Մելքուն թակավուրին,
Թա. «ԶԽանդութ խանըմ թըխ հաքցու,

1070 Տրը թարուր ըմ ասքար հիդ, ջամփը ընծի»։— 
է՜, գառնսք, ըր չջամփի.
Համզան գիկը, զքաղաք գը վերճացու,
Զուր թակավորութին լը մե հադ գը վերճացու,
Զխաթար պերեցին, դվեցին խարախոլ Բոդեին. 
Խարախոլ լը դարավ, դվից Մելքուն թակավուրին.
Մելքուն թակավուր լը գանչից ղԽանդութ խանըմին. 
Ասից.— Քու շուրիր լվա,
Քու սանդուխ-մանդուխնին վերո*ւ,
Քու թադարուք էնը*,* Խանդութ։

• էնը — արա։ հւմբ.։
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1080 Վաղ չէ մեգկ օր թաբուր ասքար տրիմ հիդիվ, 
Քու բարխանով դանին քըզի <ամտս դեվին։ 
Խարախոլ Բողեն գանչից զՏսւվիթ, ասից.
— Տա վիթ, ի նչ իս էգի, նսդի օդա.
Կնա քու դուն, կնա՛ Սասուն։
Համզա դհվ թուղթ ը ջամփի,
Ջամփի Մելքուն թակավուրին. կրուգ ը. 
«ԶԽանդութ խանըմ ջամփի, իգա»։
Ախճիգ մ ը, թըխ դանը՞, Տա վիթ։
Հեսաբ արը, մեռավ, կնաց։

1090 Ալ տու ի նչ իս Նսդի օդա։
Տավիթ ասից. —Բոդե՞ խարախոլ,
Ես գերթամ վըր Համզա դեվին։
Բոդե խարախոլ ասից.
— Տա վիթ, ո՞ւր գերթաս, ափսո՜ւս իս.
Կնա քու դուն, ադի կազան ը.
Տու ի նչ գէՆիս ուրուն, Համզա դեվին։
Տավիթ ասից.— Բոդե՛ խարախոլ,
Գերթամ, յա գը սպւսՆիմ, յա գը սպանվիմ։

Տավիթ էլավ հեձավ զուր ծին, քշից.
1 100 Կնաց, զՀամզա դեվի դուն հարցուց.

Գանավ առճիվ տռան, ասից.
— Համզա դեվ դո ւն ը։
Ասըցին.— Հա՞, դունն ը։
Տավիթ մդավ դուն նիրս, պարիվ դվից։ 
Համզան ըր դեսավ զՏավիթ, մազիր փշըռավ։
Համզա դեվն ասից.— Տու վըո՞ր իս։
Ասից.— Տավիթն ըմ։
Ասից.— Ի՞նչ իս էգի, ի՞նչ կուրձ ունիս։ 
Տավիթ ասից.— Գիխ ըմ ախճիգ մ* ուզի ընծի.

1110 էգիր ըմ, ըր տու բլազուգ մ* իդաս ընծի.
Օսգի մադնիք մ՝ իդաս ընծի,
Գանըմ, տրըմ Նշան, էրթամ։
— Վի՞ր ախճիգն իս ուզը,— ասից Համզան։
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— ԶԳւսդըզվանա Մելքուն թակավուրի ախճիգ՝ 
ԶԽանդութ խանըմ ըմ ուզի,— ասից Տավիթ։
Համզա ղեվ հանից ւլուր օսգի մադնիք,
Հանից ուր բզդիգ ջգութից, դվից Տավթին։
Տավիթ առից զմադնիք, էցգից ուր թիվ, 
էգավ, հասավ ուր խադըլիգ։

I 120 Համզա դեվ գանչից զՏավիթ գռիվ։
էլան գռվի. քաշըցին զիրար մայդան դիխ.
Զարգեցին զիրար, զարգեցին,
Նւս մարտ գիշխըներ ընգնեն մեչ ուրանց,
Նա գը գըդըրվին իրարուց, գը հեռանան։
Քրդինք էլավ, կեդին էլավ չամուռ։
Դարան, պերին զիրար, դարան, պերին,— չեղավ։ 
Տավիթ դարբ ըմ զարգից, փրթուց ըզկլուխ,
Համզա դեվ լարվավ կեդին։
Տավիթ վերցուց լպկլուխ, սարից ծիու թարքին,

1130 Քշից, էգավ, հասավ Գաղըզվան,
Սարից ըզկլուխ առճիվ Մելքուն թակավուրին։
— Տավի թ, ատ ի նչ կլուխ ը,— ասից։
— Համզա դեվի կլուխն ը,— ասից։
Մելքուն թակավուր չավդըցավ.
— Չէ\ ջա նըմ,— ասից թակավուր,
Վըո՞ր գառնա պերի զՀամզա դեվի կլուխ.
Վըո՞ր գառնա անդուր վըրեն։
էլան, մարտ ջամփցին, կնաց անդիխ։
էգան, ղեսան, ըր օդուրդ ը.

1 140 Տավիթ սպանիր ը զՀամզան, ըզկլուխ պերիր ը։

էլան, զԽանդութ խանըմ դվին Տավթին.
Քավուր էղավ խարախոլ Բողեն.
Հոնի բսագվավ, դըհոլ-զուռնով, գուսնով քեֆ արին 
Վերուց զԽանդութ խանըմ, պերից, էգավ Սասուն։
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ՄՀԵՐ

31. Մհերի ծնունդը, չարությունները, հոր և 
որդու կռիվը, հոր անեծքը

Շադ ժամանագ չընցավ,
Ասաձ ուրանց դվից դդա մ՝,
Արուն հանդ էր մըչ լափին։
Զանուն արեցին Մհեր։
Մհեր իրըգվնե |ուս գը մեձներ։

1 150 Սասնու ճրի վըրեն Տավիթ գարմունջ շինից։
Մհեր չըր թողը վըրավով մարտ ընցներ-տառներ. 
ձրից 1Ը չըր թողը մարտ ընցներ-տառներ։
Քադքըցիք կանկադ արեցին մըդ Տավիթ։
Տավիթ է|ւսվ էգավ, չափալախ ըմ զարգից Մհերին. 
Մհեր ու Տավիթ զարգեցին զիրար։
Քադքըցիք փավվա փախան, կնացին։
Ուվ գիխշներ մոդըգներ ուրանց։
Ասըցին.— Խաբար իդանք Խանդութ խանըմին։ 
Խանդութ խանըմ հանչ ուար էգավ,

1 160 Դղեն զուր պապ զարկից կեդին, բառգըցուց։ 
էգավ Խանդութ խանըմ, պռնից զդղի թիվ.
Պռնից, հանից վըր պապուց։ 
էրով Տավիթ, անըձից զՄհեր, ասից.

«ժառանգ չեդնի քու էդիվ.
Ըր էղնի, զախշար գուդիս»։

32. Չմըշկիկ Սուլթանի աղջիկն սպանում է Դավթին. 
Խանդութն ինքնասպան է լինում

Տավիթ ջանավար գը սպաներ, նեճիր գէներ,
Գիկը, Սարե գոլե գը լոդգըներ.
Դասնիրեք խաչ վըրավուց գը հաներ, գը լողգըներ..



Դասնիրեք խաչ ւը հանդա բահուգ՝
I  1170 Մարաթկու սարի ձեր, դարանի քարու դագ։
1 Չմըշկիկ Սուլթանի ախճիգ, ըր Տավթից էր,

Գիկը Սարե գոլեն, գը զարգի,
I Նեդ ու աղեղով ղՏավիթ գը ղարգի, գը սբանը՞։

«Ա՜խ, ատ ըմ ջնսի դարբն էր»,— ասից Տավիթ։
Շեն գիկը, գը հասնի Սասուն։
ԶըՏավթի ջանդաք գը պերին Սասուն։
Խաբար գիկը Խանդութ խանըմին։
Խանդութ խանըմ գը դեսնը, գիլը#։
— Խանդութ խանըմ, բը մաշ, բը մաշ,

I  1180 Տավիթ մըր, Վեկիկ խուաշ,—*
Գասի, սիրդ գիդը Խանդութ խանըմին։
Խանդութ խանըմ զինք սարից պերտից։
Ուր ձըձվընու դիխ մըգա լը, էրգու ախպուր գը սարը։
Պերտի վերեն ուր ձամիրն ին քսվի.
Չամիրու դիխ կըց էրգու սուն գը սեվգըդը։

33. Գետինը չի դիմանամ Մհերի առաջ, 
նա փակվում է խորխորատում

Սհեր գը հեձներ վըր ծիուն, գը քշեր.
Ծին չըր դայախը, գը լորխեր մեչ կեդին։
Տավիթ ըր անըձից, ծին դայախ չըր ա՞նի։

։ ԶըՄհեր ջամփից Հալբու քաղաք.—
1 190 ԶըՀալբու քաղաք Տավիթն էր շինի։—

Մհեր էլավ կնաց օնի։
Անդիխ լը ծին դայախ չերից, չտա՚տրսւվ։
Մհեր վառից ղքաղքըցիք։

մ*1Ը ըղծին հեձավ, գերթեր. 
էլավ ընգավ մեչ ղուղրին,
Քարիր իրար էգան, տուռ փագվավ։ 

յ  Մհեր մնաց ղուդրի մեչին։
-----------------------------

|  * 4*|ւղ. Խանդութ խանըմ, կամա ց, կամա՛ց, ԴավիթԲ մեռաւ| Կ եկիկր ււդ>, (իւփ։ Օաե.
((«ստեպի։

\ք
Հ  *
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Հար գորիգե չեղեի մասրի խաղար, 
Հար ցորիե չեղեի ընգուզի խաղար;. 

1200 Մհեր տուրս չեղեի զ աղբի մեչեն։

34. Վերջաբան

Հար մըգա ըր մարտ դեսիր ը «|ինք՝
Յոթ դարու հարս ըմ, ըր հաց դարը |ըձվուրեունՀ. 
Քաֆու տուռ պացվիր ը,
Նոր հարս յոթ դարվա յը էդի.
Ըր եշաեաձ յը գաբուգ ը էդի,
Մարտու յը բահս չա րի։
Քաֆու տուռ ուար կը պացվի>
Մհեր գը հազըրվի, ըր տուրս էյեի,
Քաֆու տուռ էմ |ը գիկա իրար։

1210 Հրաման չգը է|եա տուրս հարի տադասդւսև։. 
Հար գորիգն գեղեի կըց մասուր,
Հար կարին գըղնի կըց շըգյուր։
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ԱԴՆԱՍ՚էԼԻՔ ԵՎ ՍԱՆԱՍԱՐ

I. Մսրա կռապաշտ Սենեքերիմ թագավորն առնում է 
Փւսմբակ ձորի Տեր Խաչիկի աղջիկ Արմաղանին, 
խորհրդատու Թորոս

.Յառաջի ժամանակ աշխարք կռւսպաշտութեն շատ էր։ 
Աստվածապաշտ կային քանի մի գեղ Փամբըկու ձոր, 
Քանի մ* գեղ էլ .Յերուսադեմ։
Փամբըկու ձոր կար Տեր Խաչիկ անվով տերտեր ըմ։ 
.Յինք ուներ մեգ տղա՝ անուն Թորոս.
Մեգ աղջիկ՝ անուն Արմաղան։
Չեն ի ձեն ընգավ, ձեն գնաց,
Հասավ Սենեքերիմ թաքավորին՝ Մսըր,
Թե՝ գավուրների մեչ ւսդճիկ ըմ կա,

10 Արեվու պես վւել կիդա։
Սենեքերիմ թաքավորն էր՝ .յերսվ.
Խանչեց ուր զորապետին, ըսեց.
— Գելնիս, կերթաս Տեր Խաչիկի մոտ,
Ինոր ախճիկ Արմադան գուզիս,

Տ Կառնիս, գիկաս ընձի։
Թե կամքով տվեց, տվեց.
Թե չտվեց, ուր ազգ առ ու գերի կէնիս,.

10 — Սասնա ծռեր
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Կառնիս սւխճիկ, գիկաս ընձի։
.Յելավ էնքան զորք դրեց ուրան հետ,

20 Թե ինչքան զորք,–  ես էնտեխ չըմ,–
Մի քանի հազար զորքով .յելավ էգավ.
.Յելավ էգավ Փամըկու ձոր։

էգավ առավոտ, Տեր Խաչիկ .յելավ տեսավ օր՝ 
Ղարաքիւիսու չորս կողմ զորք .յելեր, փաթըթեր ա։ 
Խաբար խրկեց Տեր Խաչիկին,
Թե՝ զորքով էգեր ա՝ ուր ախճիկ առնի,
Տանի Սենեքերիմ թաքավորին։
— Կիդա, թըխ տա, թե չէ,
Ուր ազկ առ ու գերի կէնիմ,

30 Կառնիմ, կերթամ Սենեքերիմ թաքավորի մոտ։
Տեր Խաչիկ .յելավ ըսավ,
Թե.— Ընձի էրգու օր ժամանակ տվեք։
Ժամանակ օր ուզեց,
Խանչեց չորս-հինգ գեղի ժողովուրդ, ժողով էրեց, ըսւսզ. 
Թե.— ժո ղովուրդ, ի՞նչ կըսեք.
Սենեքերիմ թաքավոր զորք խրկեր ա,
Իմ ախճիկ՝ Արմադան գուզա.
Կամքով տա՞նք, թե չէ կռվի՞նք.

40 Ի՞նչ խորհուրդ կիդաք։
Մեգ ըսեց.— Չէ՞, կռիվ կէնինք.—
Դե՛ ազկութեն ա, թասիբ կէնին։—
Մեգ լը ըսեց.— Չկը՞ռնանք կռիվ էնիք,
Ախճիկ ա, տանք, առնի, տանի։
էտեխ Թորոս տասնըհինգ-տասնութ տարեկան ա.
Տեսավ օր՝ ժողովուրդ գուզին պադիվ էնին տերտըրոջ,
Գուզին կռիվ էնին, ախճիկ չիտան,
Ըսեց.— Տերտե ր, ես գինամ, 
ժողովուրդ գուզա կռիվ էնա, ախճիկ չիտա.

50 Ադեկ ա, ախճիկ մի վերճանա,
Քանց թե ազկ մի վերճանա։
Տերտե ր, օր դու ընձի .յանգաճ էնիս,
Արի ախճիկ տանք, տանի.
Մենք չկըռնանք կռիվ էնինք։
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Հըմսղ հսւշվինք՝ էդ ախճիկ լակի չեղեր ա քլպի։ 
Համաձայնվավ տերտեր, .յելավ, ուր ախճիկ տվեց, 
էն լը առավ, գնաց Մսըր։

2. Արմաղանի երազը. Սենեքերիմը պաշարում է 
Երուււաղեմը, պարտվում է և խոստանամ իր 
որդիներին՝ Ադնսւմելիքին և Սանասարին, 
մւստադ անել կոքերին

Օր տարավ Մսըր, մնաց յոթ-ութ տարի, 
էրգու հատ տղա էղավ։

60 Մեգ տդի անուն՝ Ադնամելիք դրեր էր,
Պզտիկ տդի անուն՝ Սանասար։ 
էղավ օր .յելավ Սենեքերիմ թաքավոր,
Կերթար .Յերուսաղմա վըրեն կռիվ։
Օր պատրաստութեն կը տեսներ,
Արմադան էրազ մ՝ տեսավ։
.Յելավ առավոտ, պատմեց ուր էրազ,
Ըսեց.— Սենեքերի մ թաքավոր,
Արի դու ընձի .յանգաճ էրա,
Դու մի էրթա գավուրներու վըրեն կռիվ։

70 Սենեքերիմ թաքավոր ըսավ.— .Յորի-։
Ըսեց.— էս գիշեր էրազ մ՝ եմ տեսե։
Ըսավ.— Ի՞նչ էրազ իս տեսե։
Ըսավ.— էս գիշեր տեսա՝ մանդր աստդեր 
Հըմալ են բոլըրած մեկ աստդի բոլոր, 
էդ մանդր աստդեր բիրդան .յըմեն թափան, 
էդ մեծ աստդ ցոլըլաց, էգավ, 
էգավ, մըր դռան .յառեչ պադավ։
— է՜հ,— ըսեց,— Արմադա ն, քըզի համար կը քնիււ. 
Ուրիշի համար էրազ կը տեսնիս։—

80 Ըսեց.— Կերթամ, զէդոնց ազկ կը վերճացում. 
էդոնց քոք բրդի կըդրիմ աշխըրքեն։
.Յելավ, գնաց կռիվ։
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Սենեքերիմ թաքավոր յոթ տարի կռիվ էրեց։ 
Զէդ քրիստոնեք .յաղթեց.
Տարավ, լցեց .Յերուսաղմա վանքի մեչ։
Զէդ վանքի բոլոր բադան ւս։—
Ես չգացերիմ, կըսեն։— 
էդ մարդիկ .յադթված ին.
Մհասարա էրեր ին զէդ քրիստոնեք։

90 էդ .յիրիգուն վարդապետ ըսեց.
— ժողովո՞ւրդ, էգեք, պադարաք էնինք,
Թե չէ լուսուն էդ մարդիկ գելն ին,
Մըր աղկ կը վերճացուն, մըր քոք կը բերին։ 
Վանքի մեչ ոչ հաց կար, ոչ ճուր.
Սովամահ կը մեռնին էդ մարդիկ։
.Յելավ, Կըրո անունով մարդ մի կար, ըսեց.
— Վա րդապետ, ես իմ .յաչկով հաց տեսնիմ, 
Իմ բերանով հաց ուտիմ,
Ես չըմ հա վդընա, ես չըմ հա՞վդընսւ։

100 Վարդապետ ըդոր անիձեց.
— Կըրո՞, հուս ունիմ իմ Ասսու,
Օր լուսուն հաց կեղնի փալասանք,
Օր .յաչկով քու տեսնիս,
Բերանով քու չուտիս, մեռնիս։
Վարդապետ .յելավ, պադարաք էրեց, 
էդոնք Աստվաձ աղաղագ էրին,
Լացին, օխպսւցին, մինչի աղոթրընի դեմ։ 
Հրեղեն սուր Ասծուց էր,
.Յընգավ էդ ղորքի մեչ.

I 10 Հըմա՜լ մի կըդրում .յընգավ զորքի մեչ,
Օր զորք զորքին չճանչներ,
Զիրար կը սպանին, կը ջարդին։
Խապար տվեցին Սենեքերիմ թաքավորին, 
Թե.— Ի՞նչ կէնիս, զորք խլըսավ կըդրելով։ 
Սենեքերիմ .յինք .յելավ տեսավ.
Տեսավ օր՝ զորք իրար կը ջարդա, 
էգավ, կը հասնի ուր մոտ։
.Յինք .յելավ հեձավ դեվեն, փախավ։
Դեվեն օր հեձավ, փախավ, ըսավ.
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120 — Կռքեր, .յարեք իմ օքնութան, ընձի ազադեք, 
Քառսուն անծին էրինջ ձըզի մատաղ կէնիմ,— 
է՜ ,կռքեր .յո ւր բըդի գան օքնութան։—
Ըսեց.— Կռքե՞ր, .յարեք իմ օքնութան,
Չըղի մե փութ արձաթ կը բերիմ,
Ձըզի օսկի ընձա կը բերիմ։
Կռքեր չեգւսն օքնութան։—
Ա՞խր, կռքեր ի՞նչ ա, օր օքնութան գա։—
Ըսեց.— Կռքե՞ր, .յարեք ընձի օքնութան,
Ընձի էրգու տղա կա, ձըզի մաղաղ կէնիմ։

130 էրգու սաղանա մղան էղոր տակ ու փախան։

3. Պարտված Սենեքերիմը պատմում է 
Արմաղանին եղելությունը

Հ
Աղոթրընին էր, լուս բացվեր էր։

Արմաղան .յելավ դուրս, տեսավ՝
Սենեքերիմ թաքավոր ապըլթադ ուրին թալեց դուռ։ 
Արմաղան .յելավ, տեսավ օր՝
Սենեքերիմ թաքավոր փաջմուրդա ուրին թալեց դուռ։ 
Ըսեց.— Յա՞, Սենեքերիմ թաքավոր, Ասվաձ խե՞ր էնա. 
Իդա յոթ տարի քու ձեն լավ գիկեր, 
էդ ի՜՛նչ ա էդի քըզի։
Ըսեց՝— Կնի՞կ, հըմալ էրի զգավուրներ,

140 Լըցի .Յերուսաղեմա մեչ մըհասարա.
Վերչին ժամ էր, օր բըդի թասլիմ էդներ,
Մեգլը աղոթըրընին,— էդոնց Ասվաձն էր,—
Սուր .յընգավ իմ զորքի մեչ, զիրար բըրթեցին.
Բըդի ես լը ընգնի մեչ, հեձա դեվեն, փախա։
Ինչ խըդըր իմ կռքերուն մաղաղ ըսի 
Օսկի ու արձաթ ընձա ըսի,
Չեգան ընձի օքնութան,
Չեգան ընձի խլըսցուցեն։
Իմ էրգու տղեն ըսեր իմ մաղաղ,

150 Օր ընձի ազադած, բերած ա։
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4 11դնււււ1ե|իքն ու Սանասարբ Արմաղանի խորհրդով 
սպանում են Սենեքերիմին, կործանում կռքերը 
Ա մոր հետ փախչում Փամբակի ձորը

Արմաղան էտեխ ուր մեչ միտք էրեց,
Ըսավ. «Վալլահ, իմ էրգու տղեն բըդի տանի,
Ամեխ տեխ բըդի մորթա»։—
Հըմա կուռք ի՞նչ ա օր,
Կպշի համար բըդի տաներ,
Ամեխ տղեկներ մաղաղ էներ։—
Ադնամեփք տըսնուվեց տարեգան էր,
Սանասար տըսնուչորս տարեգան էր։
Մկա տղեկներ ավդըցած ին,

160 Օր կռքեր չկան, օր Ասվաձ կա.
Տղեկներ ավդըցած ին ասվաձպաշտութեն։
Մամ կանչեց տղեկներուն, ըսեց՝
— Լաո, ձեր պաբ ձըղի կռքի համար մաղաղ ա ըսի.
Ամեխ տեխ ձըղի կռքերու .յառեչ բըդի մորթա։ 
Ադնամեփք ըսեց.— Մա րե, ի՞նչ կըսիս դու։
Ըսեց.— Լա ո, իդատեխ օր մենք խելք մը չթսւփինք. 
Դու ամեխ տեխ բըդի սպանվիք։
Ըսեց.— Ի՞նչ էնինք։
Ըսեց.— Ձըղի օր կը խանչա, կըսա՝

170 Խանչեք ֆըլան մարդու, ֆըլան մարդու,
Կըսեք Հայրի կ , ի՞նչ կէնիս,
Բըդի ըսա Լա՞ո, ձըղի մաղաղ իմ ըսի,
Բըդի տանիմ, ձըղի մադղիմ կռքերուն։
Դու ըսեք՝ Ախըր, դու հարսնիք չըս է՞րթա,.
Ախըր, քլպի պարծանք չէ,
Օր դու ժողովուրդ կը խանչիս, տանիս։
Արի՞, մենք մինակ էրթանք,
էնտեխ մըղի մադղա, ինչ գուզիս, էրա,
Օր քու կռքերուն ընդունակ էղնի։

180 Մեր ըսավ Ադնամեփքին.
— Լա*ո, քըղի քեռիք կան։
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Մե թոփուզ տվեց Ադնամեփքին,
Մե խանջալ լը տվեց Սանասարին,
Ըսեց.— Կերթաք, կը մդնիք կռոց տուն.
Սենեքերիմ թաքավոր ձըզի կըսա.
Թե՝ Պառկեք, ես ձըզի մադղիմ։
Կըսեք՝ Դու .յերգիրպաքութեն էրա,
Նոր մենք կը պսակինք, մըւլի մադդա։
Ըսեց, օր էն կըզի .յերգիրպաքութեն էնա,

190 Ադնա մեփք, դու թոփուզով զարգ՝ խելք .յընցնի.
Սա նասար, դու լը խանջըլով զարգ, զվիզ կդրա։ 
Ես լը ձիանք հազըր կէնիմ,
Օր դու զարգիք, սպանիք, դառնաք,
Մենք կը հեձնինք, կերթանք ձըր քեռու մոդ։

.Յելան, գացին կռոցտուն։
Օր զվիզ թաքավորին կդրեց,
Ադնամեփք ըսեց Սանասարին.
— Հըլա արի\ կռքեր ջարտինք,
Տեսնինք՝ ըդոնց մեչ հունար կա՞...

200 էտեխ շինած օսկուց, արձըթից 
Կովու գլխներ, ճետեր կա։
Ջարտեցին զէդ կռքատուն,
.Յըմեն խառնին .յիրար.
Զարտ ու փըշուր էրին։
Տեսան օր՝ ըսկի բան չկա.
Կռքերու մեչը սուտ ա, բա ն չկա.
.Յելան, դուռ փակին, էգան դեմի տուն։
Արմաղան ըսեց.— Հը՞, լաո՛, ի՞նչ էրիք։
Ըսին.— Հա՞, նանՒ/, մորթեցինք զթաքավոր.

210 Նանհ\ հունար ըմ ունիս, խարճա։
Նանեն պադրաստութեն տեսեր էր.
Իրեք ձի թամքե, գամե, հազըր կայներ ա...
Հացից-բանից վերցուց, հեձան ու...
Փամբըկու ձոր, դո՞ր իս, էգանք քըզի։
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5. Եղբայրներն իրենց մոր և Քեռի Թորոսի հետ 
գնում իջնում են Մեղրագետի վրա. նրանք 
|եռներից իջնող բարակ ուժեղ ջրի ակի վրա 
իրենց համար տուն են շինում և անունը 
դնում Սասուն

էգա՜ն, հասան Փսւմբըկու Ղարաքիլիսեն։ 
Արմաղան գնաց ուր հոր տուն։
Տեր Խաչիկ ւը վախճաներ էր։
Քեռի Թորոս .յելավ, տեսավ՝
Արմաղան էրկու տղով էգավ, .յիճավ դուռ։

220 Օր տ եսավ— դե՞, քուրն է ր— սիրտ մըրմըռաց, 
Փաթթավ քրոչ վիզ, .յերեսներ պաքեց.
Դարցավ, հարցուց, ըսեց.
— Արմա ղան, Ասվաձ խե՞րն էնա,
Իմա լ իս էկի, .յելեր իս .յուդա։
Ըսեց.— Թո րոս, հալ ու հեքաթ հըմլա։
Օր պադմեց Թորոսին,՝,
Թորոս միտք էրեց, ըսեց.
«Օր մենք մնանք .յուդա, 
էղ մարդիկ բըդի ղորք քաշա,

230 Իմ աղկի քոք  բերա։
Ես բըդի էդ էրգրեն հեռենամ»։
Դարցավ, ըսեց.— Արմա ղան,
Մենք իդա էրգրին չընք կըռնա մնա։
.Յելնինք քոչինք, իդա էրգրեն էրթանք։
.Յելան քոչին ու գացին։
Գացի՜ն, գացի՜ն Մշու դաշտ,
Մեղրագետի պռունկ թափեցին։
Թորոս ըսեց.— Արմա՞դան, ես էրթամ,
Քանի մը հադ ավ ղարգինք,

240 Բադ ղարգինք, բերինք, էփինք. 
ճժեր անոթի ին, ուդին, էրթանք։

Քեռի Թորոս օր գնաց հավքորենք ւլարգւս, 
Սանասար ու Ադնամեփք .յելան, 
էդ գետի հետ ցածըցան, կերթան։
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Ձուկ կար գետի մեչ.
Չկներու հետ ցածըցան ու կերքան։ 
Ադնամեփք տեսավ օր՝^–
Բարակ ջուր գիկա յյմյրեն.
Աո 11111 ո ո 111 սՒո I քոոոլսգետ.

Կըսա.— էդ իմա՞լ ջուր ա,
Օր գիկա, կը զարգա, շուր կը կդրա, 
Նոր կը խառնվի ջրին հետ, կերթա։ 
Ուրանք լը քանի մ՝ հադ ձուկ են բռնած։ 
Ու դարցան, էգան ուրանց մամու մոդ։ 
Քեռի Թորոս էգեր էր.
Ադնամեփք ըսեց քեռուն.

260 — Քեռի#, ես մի բան տեսեր իմ, 
Զարմացեր իմ էդոր վըրեն։
Քեռին հարցուց.— Ադնա՞մեփք,
Ի նչ իս տեսի, մեռնիմ քըզի։
Ըսեց.— Քեռի՛, բարակ ջուր մի գիկա, 
Հըրե՜ն էն սարու գլխեն գիկա.
Գիկա, կը դարնու գետին, կը կդրե,
Նոր կերթա էն գետի հետ։ 
էդ իմա լ ջուր ա։
Քեռի Թորոս վերցուց, ըսեց.

270 — Լա ո, էդ ջուր Ադնանցորդու ջուր ա, 
Որնոր էդ ջրեն խմա,
Ընդըրնե Ազնանցորդի գեփի.
Ընդոր մեճկ գեդին դնող չեդնի։ 
էտեխ Ադնամեփք .յերթում էրեց.
— Հացն ու գինին, Տեր կենդանին, 
էդ ջրի .յագ որտեխ էղավ,
Մըր տուն .յոնի կը շինիս։

Քեռին տդի խոսք չկոդրեց.
.Յելան, բարցան, բռնին բարակ ջուր 

280 Ու գացի՜ն, գացի՞ն, գացի՜ն»
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Նոր կը դառնա, կերթա։ 
Ադնամեփք միտք փոխվավ.



.Յելան Սասունա լեռներ։ 
էդ ջրի .յսւխպըրի մոդ,
Ուր տուն շինեց Քեռի Թորոս։
Ադնամեփք վերուց ըսեց.
— Քեռի՛, մլսլի տուն շինեցինք.
Մենք բըդի էդնինք տուն, գեդ,
<ըբա գեղի անուն ին  չ դնինք։
Քեռի Թորոս ըսեց.— Լա՞ո,
Քար քարի վրեն դրինք,

290 Սուն լը սան վրեն դրինք,
Գեդի ան՜ուն Սասուն դնինք։
Անուն դրեցին Սասուն։
Քեռի Թորոս էտեխ բնակռավ։

6. Ս՜սրա Մելիքը հարկ է դնում Սասանի վրա

Սենեքերիմ թաքավորին մոդիկ մարդ կէր.
Մըսրա Մելիք անվով մարդ մի կէր.
Մըսրա Մելիք դրին ուրանց թաքավոր։
Մըսրա Մելիք Ծովասար* մի ուներ Մշու կողմ. 
Տարին մեկ անքամ մի գիկեր էտեխ ղողան։ 
Տեսավ օր՝ Քեռի Թորոս .յուդա գեդ մի շիներ ա, 

300 .Յելավ, էգավ էտեխ, կարճ կապեց՝
Տարին քառսուն անծին էրինճ,
Քառսուն թոփ լը անլվա կդավ։

Բ

ՋՈՋ ՄՀԵՐ

7. Ադնամեփքի որդի Մհերը և իր որսորդությունը

Ադնամեփք օր մեծցավ, .յելավ կարքվելու։
Քեռի Թորոս գնաց Բիթփսու քաղաք.

«Ծովասար — հին հայերեն պսւխչի (բադչի) կսեն» Ծանոթություն ւ||ւպաււացի։
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Բիթլիսու քաղաք Գորկիկ իշխան կէր.
Գորկիկ իշխանի ախճիկ .յուղեց,
Վերուց, բերեց Ադնամեփքին։
Ադնամելիքին էղավ մեկ տղա.
Անուն դրեցին Մհեր։

310 Քեռի Թորոսի խոսք էնտեխ օղորթավ։
Մհեր էղավ յոթ տարեկան։
Յոթ շենք էղավ իրա բոյը։
էղավ տաս-տասվերգու տարեկան, ւցվավ։
Մհեր իդահախ կերթեր չոլ նեճրութեն,
Ինք .յոդկով կերթեր, գիկեր, ձի, բան չկէր։
Հըմա ընդոք նետ ու անեղով կը զարգին։ 
էն մեկ օր Մհեր շատ էր լարի,
Աղվըսներու .յեդեվ շատ էր վաղի, 
էլ չկըրցեր էր բան մի բռնի։

320 .Յիրկուն էգավ հերսոդ, դադրած,
Ուր ձեռաց վւեդ թալեց գեղին։
Քեռին հարցուց.— Տղա\ լաո\ .յորի իս հերսոդի։ 
Մհեր ըսեց.— է՞, քեռի՛, անտե՜ր մնա,
Ջանավար օր կա, կը վւախնի,
Չըմ կը՚ռնա հաււնի լարելով.
Հեռեվանց նեղ ու անեղ կը թալեմ,
Չհասնի, դարդակ կը դառնամ, գիկամ։
Ինք օր ջանղըքեն ծանըրցեր էր, չկռներ վաղներ. 
Օր կը վաղներ, կը չըքվեր մըչ հողին։

330 Քեռին ըսեց.— Դու, իմկնի՛ Սասունա ծռեր, 
Սասունցիք բըդի բոլոր ծո ւռ էղնին.
Ա խր, մարդ լը պսւյա, լարա, ջանավար բռնսւ՞...
— <ըբա, քեռի՛,— ըսեց,— ի*նչ էնիմ։
— Քըզի, լա՚ո, քեռի կւս Բիթլիսու քաղաք։
Գորկիկ իշխան ունի քառսուն հադ ձի,
Հոքին չե լնի, գնա՛, քեռուց առ ձի մի,
Մրի բեր, հեձի՜, գնա նեճրութեն։
Ըսեց.— Քըզնե ջոկ մագար ընձի քեռի՝ կա,
Ասվաձ քու տուն ավիրա, ըսկի չըս ը՛սի։
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8. Մհերն իր քեռի Գորկիկի մոտ. նա քեռուց 
նվեր է ււաանում Քուռկիկ Ջալլադը

340 Մհեր ըսեց.— Նւսնե՛, մեգ-էրգու հաց ընձի պայա. 
Ես լուսուն բըդի .յելնիմ, էրթամ Բիթլիսու քաղաք։ 
Լուսուն Մհեր .յելավ,
Առավ էրգու կորեգի հաց, դրեց ուր գոտին,
Ու վերցուց ուր փեդ, դրեց ուր թեվին,
Ու .յընգավ ճանպա, գնաց Բիթլիսու քաղաք.
Հասավ թաղի գլուխ*։
էդ ջահել էրեխեք կը խաղան թաղի գլուխ։
Ջահել տղեկներ կը խաղան էտեխ։
Տեսան օր մարդ մի գիկա, խոջա մարդ.

350 Խոջա փեդ մի, գերան մի,
Օր կը թալեն տան վրեն,
Դրած ուր փիճին, գիկա։ 
էրեխեք, օր տեսան ըսին.
— Իդա հըմլա մա՞րդ կեղնի,
Գերան մի դրեր ուր փիճին, կերթա։
Հարցուց.— ճժե՞ր, Գորկիկ իշխանի տուն վո՞ւոր մեկն 
ձժեր թափան ուրին բոլոր, ըսին.
— Արի* տանինք քըղի Գորկիկ իշխանի տուն։ 
ճժեր տարան Գորկիկ իշխանի տուն։

360 Մհեր ուր փեդ դրեց խրախ, մդավ ներս.
Տեսավ՝ Գորկիկ իշխան նստած ուր .յօդեն,
Ուր իշխաններ ուր բոլոր, խըսա կէնեն։
Մհեր էդոր բարեվ տվեց։
Գորկիկ իշխան էդոր բարեվ չառավ։
Ինք տեսավ, օր վերեվ նստուկ ա, ըսեց.
— Կեղնի-չեդնի, է՞դ ա իմ քեռին։
Մհեր գնաց, բռնեց քեռու թեվ,
Վերցուց ու կանգըցուց ուր տեխեն,
Փշուր մ՝ քեռու թեվ քամեց,

370 Գիցավ, օր թեվ կոդրավ յոթ տեխ։
Դարցավ շուտ հարցուց.

• Քաղաքի ծայրամասի թաղերից մեկը։ Ծանոթ. վ|ւպասացի։



— Տո՚, կդրիճ, .յո՞ւսսւ իս։
Մհեր ըսեց.— Ես քու խարզեն իմ։
— Դու վի ր տղեն իս։
Ըսեց.— Ադնամելիքի։
Ըսեց.— Ա՜խ, դու բարո՛վ էգար,
Հա՛զար բարին էգար։
Քեռին կեդծավորութեն էրեց.
Տեսավ էդոր ուժը։

380 Մհեր ուր ուժ նշանց տվեց։
Տղեն նստավ, հանգըստացավ.
Հաց բերել տվեց տդին.
Մհեր հաց կերավ, պրծավ.
Քեռին հարցուց.— Քու անուն ի՞նչ ա։
Տղեն ըսեց.— Մհե՚ր ա։
— Մհե՚ր, լա՚ո, էդ իմալ էդավ,
Օր դու դեմ էգար ընձի։
Ըսեց.— Քեռի՛, հըմլա ջանդըքեն ծանդըրցեր իմ. 
Ես օր կերթամ նեճրութենի,

390 Չըմ կը՚ռնա ջին-ջանավարներու հասնիմ,
Կը վւախին, կը պըրծընին ձեռքես։ 
էգեր իմ, օր ձի մի տաս,
Առնիմ, տանիմ, հեձնիմ։
— Տղա՛, լա ո, մե ձին ի՜նչ ա օր՝
Տաս ձի քըզի խուրբա էդնի։
էդ .յիրկուն քնան, սաբախտան .)ելան. 
Սաբախտան օր .յելան, հաց բերեցին.
Հաց օր բերեցին, կերան, խըլըսան։
Քեռին ըսեց.— Լաո՛, .յելի գնա՛ թավլեն.

400 Քառսուն ձի կա .յոնի կապուկ,
Քառսունից վուոր մեկին հավնար,
Զէնի ա՛ռ, տար քըզի, հեձի՛։

.Ցելավ Մհեր, գնաց թավլեն.
Հախիլա քառսուն ձին կապուկ ա՝
Քսան մեգ ջերգին, քսան մեգ ջերգին։
Վուորի պառեկին ձեռ ճըխտեց,
Փոր հասավ, քիսավ գետին։
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Քառսուն էլ ջըրբեց էտեխ։
Մհեր քուֆր մի տվեց, ըսեց.

410 «էդոնց տիրու պւսբը...
Ընձի պետքական ձ|ւ մի չի կա. 
էդոնց ես տանիմ, ի նչ էնիմ։
Իմ ձեռ օր կը ճըխտիմ պառեկ,
Փոր .յըմենուն գընցնի գետին.
Իմ սսսկ ըսկի չդիմանա»։
էգավ, դռնեն գելներ դուրս,
էրգու տարեկան քուռակ մի տեսավ,
Օր .յարցակ թավլին մեչ կը զըվըռներ։
Ըսեց. «Համին ընձի պետքական ձի մի չի կա,

420 Կայնի գոմփ մի զւսրգիմ իդա քուռկին,
Քուռակ լը վփդնա, .յելնիմ, էրթամ»։
Օր զարգյեց գոմփ մի քուռկուն,
Քիսավ քուռկու սադրուն.
Քուռակ թռավ՝ զտաս ձին կդրեց,
Չուֆթեն զարգյեց, քիսավ թըրկնոցի քարին, 
Թըրկնոցի քար կրակ տվեց, ըսեց.
«Վա՜լլահ, ընձի վերցուցոդ օր կա, էդ քուռակն ա. 
Վերցուցոդ օր չկա, էդ քուռակն ա։
Ախը՜ր, ես իմ ուժ գինամ.

430 Զարգ օր զարգի, բըդի քուռակ փիդներ։,
Կերթամ, զէդ քուռակ տվե՜ց, կը տանիմ,
Չտվե՜ց, զաթի կը թոդնիմ, կերթամ»։

.Յելավ, էգավ .յօդեն, նստավ։
Գորկիկ իշխան հարցուց.
— Մհե ր, լա ո, հավնա՞ր ձիանուն։
Ըսեց.— Քեռի՛, քու ձիանք քըզի բունբարաք էղնի. 
Չխըմիշիմ քու ձիանու տեխ խոռիմ. 
էն ծըռտոտ քուռակ, օր թավլեն կը զըվըռնա .յարցակ, 
էնի կիդաս ընձի, տո՛ւր, կը տանիմ.

440 Օր զէդ քուռակ չիդաս ընձի,
Զաթի կը թողիմ, կերթամ տուն։
Ըսեց.— Մհե՚ր, լա՚ո, ախըր, ամո՛թ ա,
Ես Գորկիկ իշխանն իմ.



էդ քուռակ ի՞նչ ա, օր դու կը տանիս.
Ուրիշներ բըդի ըսին՝ խարզեն էգավ,
Գորկիկ իշխան չխիԱիշավ 
Խորոտ ձի մի տար, տաներ տուն։
Ըսեց.— Քեռի՞, էն քուռակն ա.
Կիդա՞ս ընձի, կը տանիմ.

450 Չիդաս, կը թոդնիմ, կերթամ։
Քեռին ըսեց.— Լա ո, դո՞ւ գինաս,
Հո գոռով չեդնի, դո՞ւ գինաս.
Կը տանիս զէդ քուռակ, տա՞ր,

.Յելավ Մհեր, թավլից քաշեց զքուռակ դուս։
Շըրիդ մի .յուզեց,— բերեցին,
Բռնեց քուռկու չորս .յոդ, կապեց իրար,
Ու փեդ մըտուց .յոդներու մեչ,
Վերցուց, տրեց ուր փիճին, ըսեց.
— Քեռի՞, դե՞ մնաց բարով.

460 Ասվաձ քու տուն շե ն պսւյա։
Ու .յելավ, ընգավ ճանպսւ։
էտ քադքի ճժեր, Բիթլիսու մարդիկ սատանա ին. 
Հավաքված վրեն, հու էրին, բո՜ւ կէնին,
Կը ծադրին, օր մարդ շալկել ա ձի մի, կը տանա։
Մհեր ըսկի տեր չեդավ։

էգավ, .յելավ, հասավ Սասուն։
Քեռին տեսավ, օր Մհեր էգավ,
Քուռակ մի բերի վըր ուր փիճին,
Ըսեց.— Լա՞ո, էդ քուռակ անջա խ առար քու քեռուց. 

470 Խորոտ ձի մի չկը րցար առներ, բերեր։
Մհեր Քեռուն ըսեց.— Քեռի*,
Իմալ օր դու կըսեր՝ աղորթ էր.
Գորկիկ իշխան քառսուն ձի ուներ կապուկ, 
էդ անտէրներու վուոր մեգի պառեկին ձեռ կպուցի–
Օր ճըխտի, փոր զարգավ գետին.
Իսկի մի պետքական ձի չկար մեչը,—
Ըսեց.— Քեռի՞, գոմվւ մի զարգեցի,
Իդա քուռկու սադրուն քիսավ.
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Թըռավ, տասը ձին կդրեց,
480 Չուֆթեն թալեց, քիսավ թըրկնոցի քարին, 

Թըրկնոցի քար կրակ .յեդ տվեց։
Քեռին ըսեց.— <ա՚, լա՚ո, էդ քուռակ բեր, 
էդ քուռակ ես պայիմ.
Իրեք տարի օր թըմմավ,
Նոր հեձի, գնա նեճրութեն։—
Չունքի քեռին բսւյթար էր, ձին կը ճանչներ։— 
Քեռին իրեք տարի պայեց,
Քուռակ ուր տեխն առավ,
Նոր տվեց, Մհեր հեձավ։

490 Քեռին քուռկան անուն դրեց Քուռկի Ջալլադ։

9. Մհերը որսորդության է գնում մերկ ձիով.
Քեռի Թորոսի խորհուրդը

Մհերն արթըխ քուռակ կը հեձներ,
Գելներ, կերթեր ուր նեճրութեն։
Թամք, գամ չկար, տըկլոզ կը հեձներ.
Շատ օր կը լարեր, ուրան փսւճեք կը լըպոկեր։
Մեգ օր իրիկվան էգավ տուն։
Քեռին դուռ կայնած էր։
Ուր փեդ հըմլա թալեց, ըսեց.
— է՜, քեռի՛, էդ լը լազաթ չունի։
Ըսեց.— Ընչի՞, լա՚ո, ի՜նչ էդեր ա։

500 Ըսեց.— Քեռի՛, իմ ոռ ու մոռ հըմալ ա լըպոկի,
Ըսկի չըմ կըռնա նստի վըրեն։
Ըսեց.— Լա՚ո, Մհե ր, Սասնա բըդի ծռե՞ր դուս գա. 
<ըբա մարդ լը ըսկի տըկլոզ ձիուն կը հեձնի՞։
Ըսեց.— Քեռի՛, հըբա իմալ կը հեձնին ձիու։
— Լա՚ո,— ըսեց,— թամք կա, գամ կա.
Թամք կը զարգին ձիու մեչքին,
Գամ կը զարգին ձիու բերան,
Գելնին, ըռհաթ կը հեձնին։
Նա ոռ կը ցավա, նա .յոդ կը ցավա,

510 .Յուր գուզիս, գնա՛։
— է՜, քեռի՛, Ասված քու տուն ավիրա,
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Մենք չգինանք, դու լը չըսիս։
.Յո՞ւր կա,— ըսեց,— էդ թամք ու գամ,
Օր ես զարգիմ ձիու վըրեն։
Ըսեց.— Լա ո, դու էդեր իս խոճա մարդ, խելքի հասած. 
Հեձի, գնա* Մսըր՝ Մըսրա Մելիքի մոդ,
Դու լը մարդու ճւսնչըցի, մարդու հետ շըփվի։
Խընդրվի՝ բալքի բան մ՝ էլ մըր խարջ պաքսըցոա.
Մըր խարճ շադ ա, մենք ադքատ ինք։

520 Կը տեսնի՞ս, մենք չկըռնանք, տանք։ 
էնդըրնե առ թամք մի, գամ մի,
Զարգ Քուռկի Ջալլադի վըրեն,
<եձի\ .յուր գուզիս, գնա։

10. Ս՜հերը Ս՜սրա Մելիքի տանը. Մսրսւ Մելիքը 
հյուրասիրում է Մհերին, ախպերանում է 
նրա հետ և Սասունն ազատում հարկից

Սաբախտան Մհեր .յելավ 
Սրւ(ադանին ըսեց.— Նա՞նե,
Մեգ-երգու հաց ընձի բեր,
Դնեմ գոդիս, .յելնիմ էրթամ։ 
էրգու հաց դրեց ուր գոդին,
Քուռկի Ջալլադին հեձավ,

530 Սաբախտւսն հեձավ, .յիրկուն հասավ Մըսըր։
Մըսրա Մելիք ուր դուռ բինակ դաշի վըրեն նստուկ էր։ 
Տեսավ օր՝ հեռեվանց ձիավոր մի գիկա.
Ինք խոճա .յամպրոց մ՝ էր՝ նստուկ ձիու վըրեն, 
էդ ձին փոթորկի մ՝ պես գիկեր։ 
էգավ, հասավ օր բարև տվեց,
Մըսրա Մելիք էդոր դեւքքից զարզընդավ,
Չկըռցւսվ շիտակ բարեվ առներ ուր վախից։
Մելիք ուր մտկի մեչ ըսեց.
«Մըգւսր հըլքլտ մարդ կեդնի՜ աշխար».

540 Շուտ հրաւեսյեց.— Չին բռնե՜ք։
Չին բռնին, Մհեր .յիճավ։
Մհերին առավ Մըսրա Մելիք, .յելավ ուր պսղատ,

Սասնա ծռեր
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էտեխ նոր բարևմնւս էղավ,
Հարցուց.— Դու ո՞րտեխացի իս։
Ըսեց.— Ես սասունցի իմ,
Քեռի Թորոսի խարվեն իմ։
— Հա՜,֊– ըսեց,— իմ հողի մեչ օր կը նստիք, ղւս իք։ 
Մհեր ըսեց.— Մե՞նք ինք։
Շատ սիրով ընդունեց Մհերին՝

550 Պւսդվեց, կերցուց, խըմցուց, միտկ էրեց.
«Իդոր ջընսեն օր մըր սւզկի մեչ չընգնի, 
էդոնք գե|նին, իմ սպկի քոք կը կըդրին»։
Չունքի Մըսրա Մելիք զիներ,
Օր էդոնք խաչապաշտ ին, խաչ կը պաշտին։
.Յելավ Մըսրա Մելիք, գնաց դեմի ուր տուն։
Մըսրա Մելիք ուր կնկան ըսեց.
— Կնի կ, դու քըզի կը զարդարիս՝
Լուն պադի քու քթեն, հազար կըդոր էղնի։
Ըսեց.— .Յընչի՝, Մըսրա՞ Մելիք։

560 Ըսեց.— էդ խոնախ օր էգեր ա,
Յոթն օր քըզի բըդի խոնախ էղնի,
Յոթն օր քու օթախ բըդի պառկի։
Մհեր ճամպեց կնկա մոդ, պառկավ։
Մըշկըներուն կանչեց, ըսեց.

Քուռկի Ջալլադին կը քաշեք խըսրըխներու վըրեն 
Մսրա Մելիք օր էդպեստ ըսեց,
Քուռկի Ջալլադին քաշեցին խըսրըխներու վըրեն։
Կնիկ Մհերից մնաց էրեխով.
Խըսրըխներն էլ Քուռկի Ջալլադից բռնեցին։

570 Յոթն օր օր թըմմավ, Մելիք ըսեց.
— Մհե ր ջան, ես դու ախպեր ինք.
Ես շուդ մեռա, իմ էրեխեք դու տանիս, պայիս.
Դու շուտ մեռար, քու էրեխեք ես բերիմ, պայիմ,
Օր ուրիշներ չըսին՝ ախպեր չունի, 
էթում ա մացած ինոնց ճժեր։
Մադներ կդրին, արուն արնին խառնեցին,
Ու խըմեցին, էղան ախպեր։
Ըսեց.֊ Մհե՞ր ջան, քըզի ի՞նչ պակսութեն կա։
Ըսեց.— Վա՜լլահ, թամք մի տաս,
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580 Զարգիմ Քուռկի Ջալլադի վըրեն.
Գամ լը տաս, զարգիմ բերան, հեձնիմ,
Առանց թամքի լազաթ չունի։
Հրամայեց՝ տվեցին թամք մի, գամ մի։
Զարգյեց Քուռկի Ջալլադի վըրեն։
Մհեր .յելավ հեձավ ուր ձին.
Ըսեց.— Մըսրա՞ Մելիք, մնա՜ց բարով։
Ըսեց.— Մհե ր ջան, ինչքան օր քըզի խարճ կա, 
.Ցըմեն բաշխեցի քըզի։ 
էն հոդեր .յըմեն քումն ա,

590 Գնա քըզի համար՝ կիր, խմա, վայելա։

Մհեր ընգավ ճանպա.
Ընգավ ճանպա, էգավ, հասավ Սասուն.– - 
էգավ, հասավ Սասուն՝ քեռին դուռն ա։
Բարև տվեց քեռուն.
Քեռին բարև առավ։
Ըսեց.— Մհե ր, լաո՞, իմա՞լ ա։
Ըսեց.— Քեռի՞, օդո՜րթ ա.
Իդա թամքի մեչ իմա՜ լ ըռհաթ կը նստի,
Ըսկի մարդու ոռ չցա՞վցու։

600 Քեռին ըսեց.— Մհե՞ր, լաո\
Ըսկի մըր խարջ չպակսըցուցի՞ր։
-  Տո՞, քեռի՞, ի՜նչ կ ը ս ի ս ը ս ե ց , –
Շադ ւսդեկ մարդ ա Մըսրա Մելիք.
Խարջ .յըմեն բաշխեր ա ընձի. 
էդ հողերու տեր մե՞նք ինք։
Ըսեց՝ գնա՞, կի՞ր, խմա՞, վայելա՞ քըզի։ 
էտեխ ըսեց.— Քեռի՞, գինա՞ս,
Ես Մըսրա Մելիքի հետ ախպեր իմ էդի։
Մենք ուխտ էրեցինք, արուն արնին խառնեցինք. 

610 Օր ես շուդ մեռնիմ, էնի իմ էրեխեք տանի, պայա. 
էնի շուդ մեռնի, ես բերիմ էնու էրեխեք, պայիմ,
Օր ուրիշներ չըսին՝ մացած ին էթում։

\
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ԴԱՎԹԻ ԿՌԻՎԸ ՄՍՐԱ ՄԵԼԻՔԻ ՀԵՏ

II. Մհերի որդիներ Դավիթն ու Մանուկը Մսրա Մելիքի 
տանը. Դսւվիթը բոնում, քաշում է Մելիքի մորուքը.
Մելիքի վախը նրանից

Մհեր կը հեձներ, կերթեր ուրին նեճրութենի։
Քեռին .յելավ, միտկ դրեց Մհերին կարքելու, 
էգավ, Մանղկերտու բերդեն 
Ախճիկ մ՝ .յուզեց, տարավ Մհերին*։
Քեռին կարքեց Մհերին։
Չորս տարի ընցավ, չընցավ,
Մհեր ընգավ, մեռավ**։

620 Մհեր օր ընգավ, մեռավ,
Չեն ի ձեն .յելավ, գնաց,
Հասավ Մըսրա Մելիքին.
«Չըսին, քու ախպեր մեռեր ա, 
էրեխեք լը մացած ին անտեր»։
.Յելավ ճամփեց ուր ղավազներ.— 
էրգու տղայ էր Մհերին՝
Մեգի անուն դրած ին Դավիթ,
Մեգին լը՝ Մանուկ,—
Առավ, տարավ Մըսրա Մելիքին,

630 Մըսրա Մելիք կը պայեր տդեկներուն։ 
էրգու-իրեք ամիս օր մընաց,
Տղեկներ սովրան Մըսրա Մելիքի վըրեն.
Կառներ, կը դներ ուր չոքին,
Կը խաղցուցեր տդեկներուն։
Մելիք օր կը խաղցուցեր,
Դավիթ ձեռ կը թալեր իդոր մուրուք.
Օր էդոր բիլագ չբըռներ,
Կը քաշեր, չանգախար կը պոկեր, բերեր ցած։

* ♦Ախձըկա հոր անուն մոռցեր իմ։ Իշխ՜ան կըսենք ամա անուն մոռցեր իմ։ Ախճըկա անուն 
լը մոռցեր իմ»։ Ծանոթ, վիպասացի։

*• «Մհեր ըսկի կռիվ չերեց, գինա՞ս»։ Ծանոթ, վիպասացի։

Գ

-  164 -



12. Մսրա Մելիքը փորձում է Դավթին Ա Մանուկին 
կրակով և ոսկով

Թե հինգ օր, թե տասն օր .յեդեվ՝
640 .Յելավ, հայտնեց ուր իշխաններուն,

Ըսեց.— Իշխաննե ր, ի նչ կըսեք դուք.
Իդա տղեկներ ես բերեր իմ, կը պայիմ. 
էդոնք մկաուց ձեռ կը թափն իմ մուրուք.
Օր իդոր բիլագ չբըռնիմ,
Զիմ մուրուք կը լոպկին, կը բերին ցած։
.Յեդեվ իդոնք չելնին, ձեռ թափն իմ մուրաք։
Արեք, իդոնք սպանինք։
Բա*, դու ի՞նչ կըսիք։
Մեգ ըսեց.— էրեխայ ին, չփամին։

650 Մեգ ըսեց.— Կը փամին։
Մեգ լե ըսեց.— Դու չգտնաս, 
էդոնք հարի .յեփ էղնի,
Չեռ կը թափն քու մուրուք։
Մարդու մեգ լը՝ բարեխիղճ էր, ըսեց.
— Ջա՛նըմ, էրեխայ ին, ի՞նչ գինտն էդոնք՞ 
էրեխեն ձեռ կը թալա մարդու մուրուք, բեղեր. 
Մուրքի, բեղի հետ կը խաղա։
Բերեք, փորձ էնենք,— ըսեց.—
Թա փամւս՞ն, էրեխա չին, կը սպանինք.

660 Թա չփսւմա՞ն, էրեխայ ին,
Յընչի կը սպանիք մարդու էրեխեք։
Մելիք ըսեց.— Ի նչ փորձ էնինք։
Ըսեց.— Բերե ք, քանի մի բուռ օսկի մի կողմ դնինք, 
Քանի մի բուռ փալուդի քող շըռշըլան մեգել կողմ.
Թա օսկի՞ն վերուցին, էրեխա չին.
Թա կրա՞գ վերուցին, էրեխայ ին.
.Յընչի՞ սպանինք մարդու էրեխեք։
Դրին օսկի, փալուդ, թողեցին Մանուկին.
Գնաց, կերթեր դեմի օսկին։

670^<րեշտագ Ասծուն .յիչավ, օլըրեց դեմի կրագին։
Գնաց, ձեռ ղարգեց կրագի մեչ,
Կրագ կպավ մատ, վառաւ).
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Մատ օր վսաւսվ, մատ վարգեց բերան։
Կրագ կպուկ էր մատին,
Իդոր մռութն էլ վառավ.
Հարի .յընցուցին, մռութ վառավ, խոռվավ. 
էտեխ մնաց Խոր Մանուկ իդոր անուն։ 
էն մարդ վերցուց ըսեց.
— Ջա նըմ, մարդու մեգ ադեն էրիք այիբլու,

680 Արեք, մեգելին մ՝էնեք.
ճիժ ին, չվւսւմին. ի՞նչ գուվիք։
Ւդսալ մընւս՜ց։

13. Քեռի Թորոսը Մսրա խաչապաշտների նամակով 
գնում է Մսըր և բերում երեխաներին Սասուն

Քանի մը տուն ջուլյակ կար Մըսրա մեչ.
Ուրանք լը խաչապաշտ ին. ,
.Ցիրկնեց կը ժոդվին մեգ տուն,
Գողտուկ ուրանց աղոթք կէնին։ 
էդոնք լսին էդ ձեն, ձուն.
Թե Քեռի Թորոսի ճժեր պըդի սպանին.
.Յելան ուրանք ժողով էրեցին,

690 Թուխտ մի գրեցին Քեռի Թորոսին,
Տվին ջահել տղի մի ձեռ, ըսին.
— Կերթաս Սասուն, կիդաս Քեռի Թորոսին. 
.Յիրկուն հասնիս, .յիրկուն գա,
Լուսուն հսւսնիս, լուսուն գա։
Տղեն ընգավ ճանպա, գնաց դեմի Սասուն։
Գնաց, հասավ Սասուն։
Հարցուց.— Քեռի Թորոս վուո՞րն ա։
Տարան էդ սպին Քեռի Թորոսի մոդ։
Տղեն բարեվ տվեց, կանգնավ.

700 Քեռի Թորոս բարեւ| առավ։
Հանեց թուխտ ուր ծոցեն, տվեց Քեռի Թորոսին։ 
Թըխտի մեչ գրուկ էր՝
«Քեռի՛ Թորոս,
Քու գլուխ .յոդի տլպկիս, .յուդա կընտիս,
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Քանի քու տղեկներ ղայ չէրած ա.
Բալքի պըրձուս, տանիս Սասուն»։
Քեռի Թորոս՝ օր նամակ կարդըցավ, ըսեց.
— Ա՛րմաղան, Վեցոդնե Լագղին քաշա դուս։—
Ըսեց.— Դու տղին կը պադվիս,

710 Հարի ես կը դառնամ։

Սաբախտան սհաթի ութին հեձավ,
.Յիրկուն .յիճավ Մըսըր։
Մըսրա Մելիք դուռ նստուկ էր։
Ըսեց.— Վա՜յ, բարով, Քեռի՛ Թորոս։
Ըսեց.— Ասծո՚ւ բարին, Մըսրա՛ Մելիք։
Ըսեց.— Քեռի՛ Թորոս, խե՞ր ա,
Հըմլա ապըլթախ էգեր իս .յուդա։
Ըսեց.— Փառք ասծուն խեր ա, բան չկա.
Մըսրա՛ Մելիք,— ըսեց,— վա՜լլահ,

720 էդ տղեկներու մամ գիշեր-ցերեկ գիլա. 
էգեր իմ, տղեկներ տանիմ,
Վախտ մի մնան ուրանց մամու մոդ,
Բալքի մամու սիրտ ըռհաթի,
էլի կը ճամպիմ, գիկան, դու կը պայիս.
Վուո ր կա ընձի, օր տանիմ, պայի։
Մըսրա Մելիք տվեց տղեկներ.
Քեռի Թորոս առավ, էգավ։

14. Դսւվիթը նախրորդ. Քեռի Թորոսի 
այցելաթյունը Դավթին

Բերեց, մեգ վախտ մի մացին։
Քեռի Թորոսի էրեխեք շադըցան՞։

730 Դավիթ լը էղավ տըսվերգու տարեգան։
-------------------

* «Քեռի Թորոսը կը պահեր Ա Սանասարի երեխաներին։ Նահապետական տուն էր,— հա
ճախ 100–ներու| էին միասին մի տան մեջ ապրում, լինում էր մի տան մեջ մոտ 50 օրորոց, ս՜ի 
տան մեջ ապրողների աղջիկն ու տղան կը հասնեին իրար»։ Ծան. ւ||ւպասացխ
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Դավիթ օր էղավ տըսվերգու տարեգան, 
էղավ յոթ շենք իդոր րոյ։
Իդահսւխ կը փամեր վըր ուրին.
«Օր սւխկատ ինք, մըդի բան չկա»։

էդ տարին գարուն թաժա բացվեր ա.
Դավիթ ըսեց.— Քեռի՛, գարուն ա.
Հոդախ, մըշկու վախտ ա, ըռընչպըրու վախտ ա,
Մենք քառսուն ճանով լըցվեր ինք իդա տուն,
Խո՛, դու պւսրդագան չի ս, մըդի զըմեն պայիս։

740 .Ցեփ՛, մըդի տուր հորթարած, նախրորդ, հովիվ, մշակ. 
Դատինք, աշունք բերինք մըր աշխատանք,
Քոմմինք վ՝իրարու, ուդինք, ապրինք։
— Հա՞,— ըսեց,— Դա՞վիթ, Ասվաձ քու արև սպանա, 
Հըմալ դու էդար ընձի աշխատո՞ղ...—
Ըսեց՝— Դա վիթ, քըդի տանիմ Դաշտու Պադրիւսլ,
Տամ քըդի .յոդի նախրորդ, հոդախ.
Դու առնիս քու հախ՝ կոտ մի կորեկ.
Առնիս, բերիս մըր տուն,
Ես տանիմ ջադաչ, ադաս,

750 Բերիմ քու մամ Արմադան շադա,
Թըխա, թունդրեն հանա, քլպի տա,
Վերցուս, հաց մի տաս ընձի, ըսիս՝
Քե ռի, էդ իմ աշխատանքն ա, ա՛ռ իդա հաց, կի ր,– 
էլի չըմ հա վդընա, էլի չըմ հա՚վդընա։
Ըսեց.— Քե՛ռի, օր մադամ էդմալ ա,
.Յելի, ընծի տար, տուր նախրորդ։— 
է հ, .յինք խամ տդա էր, դուս չելած են.
Քեռին պըդի տաներ, տար նախրորդ յա հոդախ։
.Յելավ, առավ Դավիթիև, գնաց Դաշտու Պադրիալ։

760 Տարավ, տվեց նախրորդ Դավիթին։
Քեռին .յելավ, թողեց Դավիթին, 
էգավ, հասավ Սասուն։

Գարուն էր. խըլղի մալ ւլըբուն էր...
Անձրև էր, թացութեն էր, տիլ էր...
Մալեր կը չըքվին տիլ, կը պաղին.
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Օրագան յոթ-ութ հադ կը մնեն։
Դավիթ կը քաշեր, սղեն կը հաներ,
Ուր փեդ .յոդներ ուրանց կը կարեր,
Փեդ կը մդուցեր մալերու .յոդներ,

770 Կը դներ փիճին, կը բերեր գեդ.
Կը բերեր տիրու տուն, կը .յարցըկեր,
Կնկտոց կըսեր.— Նանե\ ձըր կովեր ղըբուն ին,. 
Հավեն ցուրտ ա, կը պաղին, կը տըլվին,
Չըն կըռնա .յելնի, կը փիդնան, մե՜խկ ին։
Իդահաղ կընկտիք կօրշնին Դավիթին.
— Շատ դատի՜ս, շա՜տ ուդիս.
Քիչ դատի՜ս, շա՜տ ուդիս։
Ասվաձ քու արև պայա.
Օր դու չեղներ .յըս տարի,

780 Մըր կովեր .յըմեն կը փիդնեն։
Իդահադ Դավիթին կը պադվին,
Հաց կէնին, կիդեն, ձվաձեդ կէնին,
Հավգիթ կիդեն Դավիթին,
Շատ խորոտ մուդաթ կեդնին։
Դավիթ արծըցուց մալեր հարի հունիս, հուլիս–
Մալեր .յըմեն խըլավցան։
Իդահաղ մալեր մոդ կէնին. 
էլ Դավիթ չկըռներ վաղներ,
Օր հասներ, կով դարցուցեր։

790 Քար կը վերցեր, տորգեր կովուն.
Քար կը քիսներ, կով կը փիդներ.
Կը բռներ, կը մորթեր.
Օրագան էրգու-իրեք հադ կը մորթեր,
Կը դներ ուր թևին, կը բերեր տիրու դուռ,
Կըսեր.— Չըր կով փախավ,
Քար թալեցի, քիսավ, փիծավ։
Իդահաղ կընկտիք ձեռքված են,
Կանիծեն Դավիթին, կըսին.
— Լա՚ո, շա՚դ դատիս, քի՛չ ուդ|՝.ս,

800\Քիչ դատիս, ըսկի՛ չուդիս,
Ասվաձ քու արեվ սպանա, գանջ ու բուրջ էղնիս։— 
Հըմը, ահու ջիխշընեն, բան լք ըսեն Դավիթին։
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Սեգ օր քեռին սաբախտան .յելավ.
Դավիթ հըմալ ընգավ քեռու միտկ։
Քեռին ըսեց.— Ա րմադան,
Տղեն հըմալ .յընգեր ա իմ միտկ .յըսօր,
Բըդի էրթամ, տղեն տեսնիմ .յըսօր։
Արմադան ըսեց.— Տնա՛շեն,
Իրեք ամիս ա՝ տղեն տարեր իս, տվեր իս նախրորդ, 

810 Ըսկի չըս էրթա թասալին.
Տեսնաս՝ բոբի կ ւս, տըկլո զ ա,
Շարա՛վ ա, յա անոթի՝ յա։
Քեռին .յելավ, էգավ դեմի Դաշտու Պադրիալ։ 
էգավ, տեսավ, օր նախիր էն կողի տակ կարծա։
Ըսեց, «էլ գեդ ի՞նչ էնիմ, նախիր էտեխն ա. 
էրթամ, ադեն տեսնամ,
Թոդիմ, դառնամ, էրթամ»։ 
էգավ, մոդիկցավ նախրին։
Նախրից էրինջ մի, մոդ էրեց, վւախավ։

820 Ամա քեռին էլ մոդիկ էր նախրին։
Դավիթ .յընգավ էրինջի .յեդեվ.
«Հո՛, Չւս՚լե, հո՛, Չա՚լե»...
Տեսավ օր էրինջ կը փախնի,
Ինք չկը՚ռնսւ հասնի, դարցու,
Կդավ, օր քար վերցու գետնեն, դարգա,
Քար թռավ գետնեն, ընգավ Դավիթի ձեռ.
Օր դարգեց, քիսավ կովու կըշտին, 
էն կըշտեն դուս տվեց, գնա՜ց.
Գնաց, ընգավ քեռու .յառեչ, ինչ օր դուրդուշնի։

830 Քեռին կդավ, էդ քար վերուց.
Վերուց, դրեց ուր ջեբ։
Դավիթ հասավ քեռու ձեռ բռնեց.
— Քե ռի,— ըսավ,— էդ քար .յո՞րի վերցիր.
Ես քու հոքուն մեռնիմ, քե՛ռի։
— Տո՚, տդա, լա ո, Ասվաձ քու արև սպանա.
Ա՛խր, դու կը սարգիս, խըլդի մալեր կը փիծուս.
Ա խր, խե՚դճ ին, մե՚խկ ին, ռանչպա՛ր ին։
Մարդ կա՛, կով մի ունի,
Մարդ կա՛, էրգու կով ունի.



840 Ա խր, լուսուն քլպի կոդ մի հախ չիտան։
Քիչ ըմ խրադեց, լավա .յընգավ Դավիթին,
Թե.— Լա ո, մը զարգի, խըլղի մալեր մը՛ փիծու... 
Ըսեց.— Քե՛ռի, օր դու լավա .յընգար, 
էլ չըմ վարգի խըլդի մալեր.
Թըխ փախեին, էրթան, կորին,
Անիձիմ տիրու սլար...
Դարցավ, .յինք լսւվա .յընգավ Քեռի Թորոսին։
— Քե՛ռի,— ըսեց,— ես քու հոքուն մեռնիմ,
Օղորմի քու պարուն, էդ քար .յո րի վերցիր։—

850 Օր դրեր էր ջեր, Դավիթ կը կասկաձեր,
Թե՝ .յո րի վերուց էդ քար։—
Քեռին ըսեց.— Լա՚ո, Դա վիթ, էդի կեծկի քար ա֊
Ինչ թրի բերան օր ջըրիս էդ քարով,
Թալիս ապառաժ քարեր, կը կըդրա։
Դավիթ դարցավ քեռուն, ըսեց.
— Քե՛ռի, օր էդմալ ա,
էդ քար պայա, մըպի պետկ գիկա։—
Դավիթ շատ շառլաթ էր, Մհերի պես չէր։—
Քեռին Դավիթին տեսավ,

860 Դարցավ, գնաց դեմի Սասուն։

15. Ընկեր նախրորդները, ժամի հարիսան 
և ավազակ դևերը

Մնաց, էգավ, .յելավ Ասվարաձին։
Ասվարաձնա կիրակին պադարակ կէնին,
Պադարակ օր կէնին, գեղ տեխ հարիսա կը դնին. 
Հարիսա օր կը դնին, ժամուց օր գելնին,
Գիկան պադարակի տիրու տուն, հարիսա կուդին։
Յոթ գեղի նախրորդ քոմմած են, էգած են Դավիթի մոդ 
Նախրորդ ըսին Դավիթին.

 ̂ — Ա խըր» ըս°Ր պադարակ ա գեդ.
Վուո՞ր էրթա, մըզի հարիսա բերա,

870 Փշում՝ մի հարիսա ուդինք։
Դավիթ վիրն օր ըսեց, չգա՛ցին։



Դավիթ ըսեց.— Օր հըմալ ա,
Դու մուտս թ կեցեք նախրին, ես կերթամ.
Իմ զեղեն հըմալ հարիսա բերիմ, օր կուշդ մ՝ ուդինք։ 
Հըմա մալ մի կորեր ա իմ նախրեն,
Ձեր վեցնի գլուխ լը կը կըդրիմ։
Դավիթ օր էդոնց այ տվեց, 
էդոնք լը այու կը նստին։

Դավիթ օր էգավ դեմի գեղ,
880 Քառսուն հարամին էգավ, դարզեց Դավիթի նախրին. 

Քառսուն անծին էրինջ ջոկին, տարան։ 
էդ նախրորդներ լը չկըռցան այու բան ըսեցին,
Ուրանց լեդուն բերնի մեչ չորցեր ա։
Դավիթ գնաց գեդ, հարցուց.
— Վի ր տուն ա պադարակ։
Սալըխ տվին Դավիթին,
Թե.— Ըշտե՛, Մելիքի* տուն պադարակ ա։
Գնաց Մելիքի տուն, մտավ ներս։
Հըլը ժամեն չելաձ ա։

890 Հարս մի կա Մելիքի տուն։
Դավիթ ըսեց.— Հա րս,
Մենք յոթ գեղի նախրորդ քոմմեր ինք մեզտեխ.
Դե՜, գեղի ախկատ օր կա՝
Գեդի նախրորդն ա, հոդախն ա.
Ձեր հոր խերին՝ փշու մի հարիսա լից,
Տանինք, քոմմինք, ուդինք։
— Թաո՜ւ, հըլը ժամեն .յելնին,
Գան, հաց օրշնին, հաց ուդին.
Մնացող .յըլնամ, տա րեք, կերեք։

900 Ըսեց.— Հա րս, մնացող շան կիդան։
Տեսավ, օր հարս չիդա,
Կդավ, կարաս քաշեց,
Դըրեց թընդրա պըռկին.
Չըվան մի գդավ տուն,
Բերեց, թալեց կարսի ոռ,

• Անունն ասացողն է դրել.— «էսիկ ես իմ էվելցրել»։ Ծան. բանահավաքի։
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Վերցուց զկարաս, շալգյեց.
Վերցուց տաշտ ըմ, դըրեց ուր գլուխ.
Վերցուց յոթ հադ շերեփ,
Ըսեց՝ իդալա մըզի գդալ.

910 Վերցուց դաստե մ՝ էրգու հաց,
Զարգեց ուր ընթի տագ.
Վերցուց փարխըջով եղ,—
Դրուկ էր թունդրա պըռկին,—
Վերցուց ուր ձեռ, ըսեց.
— Ասվաձ ձըր խեր խապուլ էնա՛։
Հարս դարձավ Դավիթին, ըսեց.
— Ք..իմ հըմալ խերի մեչ.
էլ ինչ մնաց, օր ինչ խեր խապուլ էղնի։

Դավիթ զարգյեց գնաց չոլ։
920 Հասավ ընկեր նախրորդի մոդ,

.Յիջուց կարաս, դրեց գետին,
Բերեց տաշտ, դրեց գետին,
Հարիսեն լիք լցեց,
Եղ լը շերփով լցեց,
Ու բոռաց ընկեր նախրորդին.
— Տղեկնե՜ր, արեք, հարիսա կերեք։
է՜յ, .յորԻ՞ չըք .յիգա։
Տղեկներ աու ցամքաձ են .յոդաց վըրեն։
Էգան ւեւդիկ, ըսին Դավթին.

930 — Դա վիթ, քըզնե պայինք,
Աստըձուց ի՞նչ պայինք։
Դու օր .յելար գացիր գեդ,
Քառսուն հարամին Էգավ, զարգյեց,
Քառսուն հադ անծին Էրինջ՝
Ջոկեց քու նախրեն, առավ, տարավ։
Ըսեց,— Բան չե ղեի, տղեկնե՜ր.
Արե ք, նստեք, կուշդ ճաշ ուդինք։
Էդ նախրորդներ աու չկըրցան ճաշ կերան։ 
Դավիթ քաշեց Էդ տաշտ ուր .յառեչ,

940 Տաշտ ճաշ կերավ ու .յելավ.
Ըսեց.— Տղեկնե՛ր, գինա՞ք ո՞ր տեխով տարան։
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Տղեկներ Դավիթին ըսեցին.
— Հա՜-ա՜, իդա սարով դարդին, ընցան;

Դավիթ բռնեց էդ սալի ռեջն ու գնաց։ 
Դավիթ .յելավ էդ սար, շրճավ,
Գնաց, Սեգ գեդուգի մեչ .յիճսւվ. 
էրինջներ էտեխ կարծան սարի կոդ։ 
էրինջներ օր տեսավ, ճանչըցավ.
«Հա՜,— ըսեց,— վալլա հ, էստեխն ին»։ 

950 Դավիթ ուրախցավ, գնաց, մոդիկցավ, 
Տեսավ, օր մի մեծ մըղարե մ՝ կա։
Մդավ ներս, տեսավ, ի՜նչ տեսավ.—
Մեգ էրինջ մորթաձ ին.
Վուոր ուրան քաբւսբ կէնա,
Վուոր ուրան խալի կէնա.;
Վո ւոր ուրան խաղ կըսա,
Վո ւոր ուրան քներ ա...
Քեֆ-ուրախութեն կէնին։
Դավիթ օր էդ տեսավ,

960 Գավիթի .յաշքեր դարցան։
Դավիթ դարցավ .յելավ դուս,
Մեգ զնար մի գրկյեց,
Բերեց, դրեց դռան դեմ,
Օր էդոնք չելնին, չփախչին.
Բռնեց էդոնց, մեգ-մեգ վիզ օլըրեց,
Կդրեց, թալեց մդարեն դուս։
Դավիթ տեսավ, ի՞նչ տեսավ.— 
էդ մդարեն հըմալ լիքն ա,
Խազինա յա էդ մդարեն։

970 .Յելավ բերավ զընար մի, դեմ տվեց դռան, 
Օր հիցուն մարդ գան, չկըռնան շրճին դես 
.Յելավ, խառնեց էրինջներ ուր .յառեչ... 
«Հո՛, հո՛, հո՜» — քշեց, առավ, էգավ։ 
Նախրորդներ օր տեսան՝
Դավիթ սարեն .յիճավ, էգավ, 
էդ էրինջներ քշեց, բերավ, • • .
Նոր էդոնց չանգեք քացվավ,
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Օր կռցան ճաշ ուդեն։
Չանգեք Գավիթի աուն փակվեր են։

“980 .Յելավ, ուր Նախիր խառնեց,
Արավ ուր .յառեչ, քշեց, էգավ ուր գեղ։
Հըլա էրգու-իրեք սըհաթ կար,
Օր նախիր տուն բերին, 
էրգու-իրեք սըհաթ .յառեչ բերեց։
— Առե՛ք ձլւր մալ, ձըր նախիր լե.
....  էդոնց տիրու պաբ։
էլ ձլւր նախիր չըմ պայի։
.Յելավ թողեց, գնաց Սասուն։
Կընկտիք ձեռքվաձ են կանիծին Դավիթին.

(990 «Շա տ դատիս, քի՛չ ուդիս,
Քի՛չ դատիս, ըսկի՛ չուդիս,
Գանջ ու բուրջ մեռնիս»։
Դավթի ըսկի հոք չէր, ինչքան կանիծին։
Թողեց, գնաց Սասուն, ուր տուն։

16. Դավիթը Քեռի Թորոսի և տանեցիների հետ 
տուն է կրում դևերի մեծ գանձը

էգավ, հասավ Սասուն,
Ըսեց.— Նանե, մի ջուլ տուր, քնիմ։
Արմաղան ըսեց.— Լա ո, ձըր տուն ջուլ .յո՞ւսա ա. 
Կդըրտուկ խարարի կտոր կա էտեխ,
Տար, թալ սըրախ, քնի։

1000 Վերցուց Դավիթ խարար,
Տարավ, թալեց սըրախ,
Գլուխ զարգյեց գետին, քնավ։
Իրեք օր Դավիթ քնավ.
Քնավ գիշեր-ցերեկ, քուն առավ.
Քուն առավ, սաբախտան .յիմցավ.
Քեռին հըմալ ա հերսոդի,
Գուզա, օր Դավիթին ծեձա,
<ըմա չխի միշի ծեձա։
«Թա իդա չորս ամիս գնաց, աշխադավ,

1010 Թողեց, .յելավ, էգավ էդ ծուռ,
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Ըսկի կո՛դ մի հաց չիդան,
Օր գնանք, բերինք, ուդինք»։
Քեռին հերսոդեր ա, սրախի մեչ կերթա, գիկա... 
Դավիթ .յիմցավ. հարց էրեց քեռուն.
— Քե՛ռի, մենք անեն քանի- մարթ ինք։
Ըսեց.— Լա ո, Ասվաձ քըզի վերու,
Քըզնով քառսուն մարթ ինք։
Ըսեց.— Քե ռի, օղորմի՜ քու պարուն.
Մըր անեն քանի՝ տդամարթ ինք։

1020 Ըսեց.— Տղա՛, լա՚ո, չէ՞ կըսիմ՝
Ասվաձ քըզի վերու,
Քըզնով քառսուն կը թըմմինք։
Ըսեց.— Քե՛ռի, .յելեք, .յելե՚ք, 
էդ .յերսուն ին մարթ հադ ընծի էրթանք.
Թը ձեր .յերսուն ին ջըվըլներ օսկի, արծաթ լցի՜, 
Զաթի մըր մւպն ա, կը բերինք, կուդինք.
Թա չւըցի՜, դուք .յերսուն ին մարթ 
Զընծի սպաննեք, .յելե՚ք, արե ք տուն։
Քեռին սուդ ըսելուց կը խըրդեր։ ՝

1030 Ըսեց.— Լա՚ո, .յելեք էրթանք.
Օր սուդ էդավ, զԴավիթ կը սպաննինք,
Կը դառնանք, գիկանք մըր տուն։

.Յելան, .յերսուն ին էլ կանգնան,
Առան մեգ-մեգ խարար,
.Յընգան Դավթի .յեդեվ, գացին։
Գացին. Դավիթ գնաց, գնա՜ց,
Գնաց, հասավ մըդւսրի դուռ։
Ս ը դարի բերնի քար վերուց, թալեց,
Առավ քեռին, մդավ մըդարին մեչ։

1040 Քեռին օր տեսավ էտ օսկի, աբրանք, 
Ուրախութենե .յոդներ գետնեն կըդրավ։ 
էտ քառսուն հոգին օսկին կրին,
Տարան, լըցին Սասուն, ուրանց տուն։
Քեռի Թորոս հարըստացավ,
Մալ առավ, օչխար առափ
Դավիթ լը ձի մի առավ... • • •
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Կը հեձներ, կերթեր նեճրութենի, գիկեր.
Ուրիշ աշխադանք չէներ:
Սասուն հըմալ էղավ, օր կը ճըճեր։

17. Դսւվթի որսորդությունը և գութան անելը

1050 Քեռի Թորոս տեսավ օր՝
Դավիթ շատ շառլաթ էր,
Դավիթ արունխում էր.
Ինք հեռատես մարթ մ՝ էր, կըսեր՝
«Դավիթ էրթա, Մըսրա Մելքի Ծովասարին ռաստ գա, 
Պըդի էնդոր Ծովասար քանդա. 
էդ մարդ լը գա ուրանց վըրեն կըռիվ»։—
.Յինք քըչվոր էր, կը վախեներ.— 
էդոր համար կը խավւեր, կըսեր.
— Դա վիթ, լա՞ո, արեվելք գնա՛,

1060 Հուսիսային գնա, հարավային գնա՛,
Արեվմուդ չե րթաս.—
Ծովասար արեվմդյան էր ուրանց գեղից։—

Դավիթ կերթեր իրեք կողմ, նեճրութեն կէներ.
Արչ, գել, աղվես չթողեց,
Զանավարնուն .յըմեն ջարդեց.
Բադ, կռունգ սպանեց, էլ բան մը չթողեց։
Մեգ օր շադ լարեց դես-դեն, բան մի ձեռք չ ընգավ. 
Դարցավ, տուն էգավ, ըսեց.
— Քե՞ռի, քու հոքուն մեռնիմ,

1070 էդ արեվմուդ ի՞նչ կա,
Օր դու կըսիս, մ՝երթա,
Օր քըւլի չվնասա, չզարգա։
Ըսեց.— Դա՞վիթ, լան, կոտշով բոլոճ կա.
Հեռեվանց կը քաշե, մարդու կը կըլու։
— Ջա՞նըմ,— ըսեց,— կը ղւսրգե՞ մարթու,
Կը ջարդե՝, .յեդեվ կը կըլու։

Տ -  Չէ՛, Դա՞վիթ, հեռեվանց կը քաշե մարդկանց, կը կլու։ 
Դավիթ առավոտ .յելավ, ըսեց.
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«Վալլա՛հ, իմ քեռու խոսք չպսւ՚յիմ.
3080 Ես բըդի էրթամ արեվմուդ։

Տեսնենք՝ կոտշով բպոջ ի՛նչ ա,
Օր ընձի բըդի քաշե, կ|ու»։

Դավիթ էգսյվ, էգավ, մի խելի ցածըցավ,
Տեսավ՝ բուղա մի գըմեշ,
Ուր պոչ թալի պառեկին,
Կը կըռկըռա ու կը վւախնի.
Հոդադ լը .ւընգեր ա .յեդեվեն։
Դավիթ օր տեսավ գըմեշ կը փախնի, ըսեց.
— Կա-չկա, քծռու ըսած կոտշով բոլոջ էքդ ա։

1090 Դավիթ կայնավ, նետ ու անեղ .յիճուց.
Օր գգըմեշ գարգա, սպանա։
Հոդադ բոռաց, ըսեց.
— ՈՂ իմկնի՛ Սասնա ծուռ, էդ ի՛նչ կէնիս։
Դավիթ ըսեց.— Կսւյնի՛, գարգիմ իդոր, օր մարթ չկլու. 
Կըսին՝ մարթ-մուրթ կը քաշա, կը կլու։ \
Ըսեց.— Տնա վեր, էդի գըմեշ ա.
Ի նչ կոտշով բոլոջ, ի՜նչ բան։ 
էդի գըմե՜շ ա, |ձա՜ծ ա,
Ցոթ-ութ ջուխտ լձա՜ծ ա գութան.

1 100 Գութա ն կը վարին, վա՜ր կէնին։
Դավիթ էգավ, .յիճավ ցած.
Տեսավ՝ օդորթ օր, յոթ-ութ գըմեշ լձած՝ վար կէնին։ 
Բարև տվեց մանճկըլին, ըսեց.
— Բարև՛ քըղի, մա՚նճկալ։
Մանճկւպ բւսրև առավ, ըսեց.
— Ասծու բարին, բարո վ էգար, Գա՛վիթ ջան։
Ըսեց.— Մա՚նճկալ, դու չկը՞ռնաք գութան քաշիք,
Օր իդա հայվըններ շոքուն-կրակին լձեր իք.
Լիւլու ուրանց թալաձ են դուս։

1110 Ա խր, մե՚խկ ին, խե՛ղճ ին։
Ըսեց.— Իմկնի՛ Սասնա ծուռ,
Իդոնք ծուռ ին .յըմեն,
Մարթ լը գութան քաշա-...
Օր ըսեց՝ Դավիթ ըսեց.— Մա՚նճկալ,
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.Յարձկա էդ կոտշով բոլոջներ,
Փշու մի թըխ ըռհաթին։
Գութնի բնատեն վերուց,
Թալեց ուր փիճին ու քաշեց։
Քաշեց, քաշե ց էրգու փաթ.

I 120 Փաթ մ՝ էլ գնաց, էգավ, ըսեց.
— Մանճկալ, էլ խորունթ կը կըդրա՝ գութան։ 
Մանճկալ օդեր թողեց՝ խոր .յընգնի,
Փաթ մ՝ էլ գնաց, էգավ. 
էգավ, հասավ .յարտի գլուխ։
Գավիթ բռնեց բնատի ճոթ,
Հըմլա մարմնդեց ու թալեց ղէդ գութան։
Գութնի .յըմեն մի կտոր աշխարք մի .յելավ։—
Փրո Մխեն՞ կըսեր.
«Հերու բնատի օդ մի էգավ, էգա՜վ,

1130 .Յընգավ Բըրսոյի՞ ջադչի ջրի մեչ,
Ես տեսա»... ծադրու համար կըսեն։—
Մանճկալ ձեռքվավ անիձեց Դավիթին.
— Գա վիթ, գանջ ու բուրջ մեռնին,
Ասվաձ քու արև սպանւս.
Իմ գութան թըրբեցի՜ր։
Դավիթ ըսեց մանճկալին.
— Իդա կոտշով բոլոջներ թըխ վախտ մի ըռհաթին.. 
Իմ հոր խերուն էրթան, արձան.
Իդա շոքին լխլուներ թալած դաս,

1140 Հըբա մե խկ չին, խե ղճ չին էդոնք։

Ու .յելավ Դավիթ, հեձավ ուր ձին,
Գնաց դեմի Մըսրա Մելիքի Շովասար։
Դավիթ գնաց, տեսավ օր՝
Չորս բոլոր բադան ա էտեխ.
Ուր մեչ ծառ, ճուդ, բադ-բադչա, կանանչ,
Ուր մեչ մեծ հավուզ շինուկ ա,

\  Ախպուրի պես մեչ ջուր կը գըլգըլա, կերթա։
Զարգեց, դուռ կոդրեց, մդավ ներս.

• «էտսստուրց|ւներ են*։ Ծանոթ. ւ|իպսւսացխ
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Տեսավ՝ .յըմեն ջւսնավըրուց կապուկ ա՝
1150 Արջուց, գիլուց, աղվիսուց, լապըստրըկուց,

.Յըմեն ջանավըրից կապուկ ա էտեխ։
Քանի մի հադ բռնեց, ըսեց.
«Ջա՛նըմ, կապուկ տեխ իմ ջոջոն լը կը բռնա. 
Տդամարթ էն ա. օր .յարցըկա, նոր գսւրգա, վերու»։ 
Դավիթ .յարցըկեց, դարցավ դարզեց,
Բռնեց ուր սըրըխ լիք լցեց,
Դրեց հաոււլի կուշտ,
.Յինք մդավ հաոււլ լոդկըցավ,
.Յելավ, ծառներու հով պառկավ, քնավ։

1 160 Դավիթ քնավ հարի ժամու չորս։
.Յելավ, ուր ձին քաշեց,
.Յելավ, սըրըխ թեվին քաշեց,
.Յելավ .յընգավ ճանպա,
.Յելավ էգավ դեմի Սասուն։

.Յիրկուն արև պադեր էր, հասավ տուն։
Քեռի Թորոս դուռ կայնուկ էր։
Տեսավ օր՝ Դավիթ արևմդյան թարաֆեն գիկա,
Ուր թևին մալ-նեճիր ա բերի,
Օր ըսկի էն մալ-նեճիր չբերեր էր։

I 170 Քեռին հարցուց.— Դա վիթ, լաո՛, էդ .յուստ գիկաս 
Ըսեց.— Քե՛ռի, քու պաբու տուն շինվի,
Դու ընձի կը խափիր, թե արևմդյան մ*երթա, 
Կոտշով բոլոջ կա, մարթ կը կլու։
Քե՛ռի, գացի, տեսա՝
Կոտշով բոլոջ լձած՝ գութան կէնին... 
էնոնք հայվա՜ն ին, գըմե՜շ ին։
Գացեր իմ, Ծովասար մի կա,
.Յըմեն ջանավարից կապուկ էր էտեխ։
Ես հարի .յիրկուն կը վսպնեմ,

1180 Մեգ նեճիր չընգնի իմ ձեռ.
Ընդոք տարած մալի տեխ կապած ա։
Քեռին ըսեց Դավիթին.
-  Գա՛վիթ, լա՚ո, կեղնի-չեղնի, 
էդ հարիֆի Շովասարն իս գացե, քանդե։



Ըսեց.— Քե՞ռի, վի՞ր Ծովասար։
Ըսեց.— Լա՚ո, էդ Մըսրա Մելիքի Ծովասարն ա։ 
էդ հոդեր ընդոր իրավունքին ա։
Ըսեց.— Հացն ու գինին, Տեր կենդանին,
Լուսուն կէնիմ Դավիթի ավեր զԾովասար։

\ 190 Միգա՚ր էնի գա իմ դռան .յախպին 
Ուր Ծովասար շինե՞...
Միգա՚ր Դավիթ մեռե՛ր ա։
Ու Դավիթ պառկավ, քնավ .յիրիկուն։

18. Դավիթն ավերում է Ծովասարը

Քնավ, համա Դավթի քուն չտանի։ 
էլ չա՚վդընա՝ երր լուսնա, էրթա, քանդա։
Ադոթրան չբացվաձ էր, .յելավ, 
էրկըթեդեն գաշեց դես ու դեն, չընգավ ձեռ, 
Թունդրա վրեճի խարջըկաթ գոդցավ,
Զարգեց ուր գոտին, .յելավ, գնաց.

1200 Դնաց, հասավ Ծովասար։
Հըմալ քանդեց բադան էդ խարջըկթով,
Բադնի քարեր .յըմեն մեգ՝ մի աշխարք թալեց. 
Քանդեց, լորընդեց. .յըմեն մեգ՝ մի ձոր .յընգավ. 
Ծառներ .յըմեն բըռնեց, քոքեն հանեց, թալեց։ 
Ծառներ օր պըրձավ, էգավ, հաուզի մեչ լոդկըցավ, 
Պառգավ, քնավ, ըռհաթավ, .յելավ.
.Ցելավ զէդ հաուզն էլ քանդեց,
.Յելավ, դիմեց, էգավ Սասուն։

19. Մսրա Մելիքը պահանջում է Քեռի Թորոսից 
Դավթի գ|ուխը և հարկը

Զեն ի ձեն .յընգավ,
1210 Չեն գնաց, հասավ Մըսրա Մելիքին.

Թե. «Չըս ը՛սի Սասունա գավուրն էր,
Քու Ծովասար հըմալ ա քանդած՝
Ըսկի անուն ծառ չկա»։
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Մը սրա Մելիք .յելավ, իրեք հադ խւսվսպ խրկեց,
Ըսեց.— Դացեք, տեսեք՝ ըղորթ ա, թը՝ սուդ ա։ 
Խավսպներ էգան, էդ Շովասարի տեխ իշկին.—
Օր ո չ բադան կա, ո չ ծառ կա, ո՛չ հաուզ կա։
Նախիր գիկա, կարձա, կարձա՜, 
էդ .յախպըրի վրեն կը նստի.

1220 էդեր ա նախըրգընա։
Տեսան օր քանդած ա, ըսկի բան չկա,
Դարցան, գացին, հասան Մսըր։
Մըսրա Մելիք հարցուց.
— Տղա՛, լա՞ո, սո՛ւդ ա, ըղո՞րթ ա։
— Մըսրա Մելիք, ոչ բադան կա, ոչ ծառ կա, ոչ հավուզ,, 
էդեր ա նախըրգընա.
Մալ կարձա, գիկա էդ ջըրի վրա, ջուր կը խմա։
Մըսրա Մելիք հերսոդավ, հերսոդա՜վ,
.Ցելավ, յոթ հադ խավսոլ ճամպեց,

1230 Ըսեց.— Խավաւլնե՜ր, կերթա՚ք,
.Յիրկուն հասնիք, .յիրկուն կառնիք,
Լուսուն հասնիք, լուսուն կառնիք,
Քեռի Թորոսից կառնիք, կը բերիք՝

«Դավիթի գլուխ,
Խոր Մանուկի աջ բաւլուկ,
Քառսուն տարվա վերգին՝
Տարեգան քառսուն էրինջ,
Քառսուն թոփ անլվա կտավ»։

Իրեք սհաթվա մեչ կառնիք 
1240 Ու կը դառնաք, չկայնիք .յոնի։

20. Քեռի Թորոսը հարբեցնում է Դավթին* 
որ նա չխանգարի իրեն Ծովասւսրի 
դեպքը հարթելու

Քեռի Թորոս .յիմցեր ա.
Օր էդոր խավսպներ բըդի գան։
Քեռի Թորոս լը ի նչ էր միդք էրի.
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Թե «Դավիթին խըմցում,
Դավիթ քեֆովնա, .յընգնի,
Ես .յելնիմ էրթամ, Մըսրա Մելիք խնդըրվիմ՝
Յա՛ Ծովասար շինիմ,
Յա՛ տեսակ մի էդ մարդու խաթըր առնիմ,
Օր չեղնի, թը կռվինք»։—

1250 Բովանդակ աշխարք կռապաշտ.
.Յինք, քանի մի տուն խաչապաշտ.
Ի՛նչ բըդի էնա .յինք։—
Քեռի Թորոս յոթ կանթնեն բարոշ մի ուներ.
Գինի յիք լցեց, դրեց ուրանց օրթւպախ։
Ընդոց ըստաքան հոխանոց մի թաս ա։
Խմին մեգ բարոշ, էդ քառսուն հոքին պրծուցին։ 
էդ .յերսուն ին կիդեր Գավիթին,
Դավիթ մենակ կիդեր էդ .յերսուն իննին։
Դավիթ քեֆովցա՜վ, պադավ, քնավ։

21. Հարկահաններին Դաշտու Պադրիւպում 
ծաղրող կինը

1260 էդ սըրին խավսպներ Մըսրա գիկան.
Գիկան էդ դեղեն .յընցնին,
Ուրտեխ Դավիթ նախրորդ ա էդի.
Գացին Դաշտու Պադրիալ։
Դաշտի ժողովուրդ լսած էր օր՝
Դավիթ քանդեր ա Մըսրա Մելիքի Ծովասար, 
Խավսպներ բըդի .յելնին գան։
Խավսպներ օր էգան, հասան, 
էդ գեղով .յընցնեյու վախտ,—
Կնիկ մի Դավիթին ծանոթ էր,

1270 Կնիկ տան ղուռ կայնուկ էր,—
Կնիկ վերուց, էդոնց ըսեց.

«Հո՜ւ ո՜ւ, սղամենց փըռցլոտ բերան,
Ո ւր գիկաք քըց շուն վսպան,
Կերթաք քըց գեիգսպան»։
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էն մեգ մարթ խոսքաշեն էր, լւսեգ.

«Քաքե՛, քաքն՛, քաքոտ պարե՛ր,
Մղեք տուն, էրեք դիվան,
.Յելեք դուս, էրեք շիվան.
Կերթանք Սասուն առ ու թալան,

1280 Կը բերինք մըդալ եզներ լձան,
Կը բերինք կեռիկ կովեր կթան»։

Կին վերցուց, էդոնց ըսեց.
— Ք...իմ ձըր բերան՝ թե՛ տան, թե՛ տան..

22. Դա վիթը պատուհասում է հարկահաններին

Խավսպներ էգան, հասան Սասուն։
Դավիթ օր քեֆովցեր էր, .յընգեր էր։
Կանչին Քեռի Թորոսին, հանին դուս.
Թը.— Քե ռի Թորոս,
Մըր թաքավորին հրաման էդ ա՝

«Դավիթի գլուխ,
1290 Խոր Մանուկի աջ բազուկ,

Քառսուն տարվա վերգին՝
Քառսուն անծին էրինջ,
Քառսուն թոփ անլըվա կըդավ»։

Բըդի գումարի՛ս իդա սըհաթին,
Տաս, առնինք, տանինք Մելիքին։
Քեռի Թորոս ըսեց.
— Ջա՛նըմ, հըլա արե՛ք, .յիճե՚ք,
Յա՛ չայ ըմ խմեք, յա՛ խայվե մ* խմեք.
Ես հեդ ձըզի գիկամ Մըսրա Մելիքին.

1300 Յա՛ էն մարթու մուրքի տըգով գընցնիմ.
Յա՛ էն մարթու խաթըր կը շայիմ։ 
էդոնք ըսկի խոսք չհա՚սկընան։
— Չէ՛, իդա սըհաթին, բըդի առնինք, էրթանք։ 
էդոնց օղլուշաղներ, ճժեր լացին, օդպացին,
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Թը՝ քեռին էրաձ սամտխեղդ, մըկա կը խեղդին։ 
էդոնք օր լացին, օղպացին,
Դավիթ խըրդավ, .յելավ քնուց, ըսեց.
— 5ա՜, յա՚, էդ ի՛նչ ա, նա՚նե։
Արմադան ըսեց.— էլիդ քոռնա՛, լա՚ո,

1310 Գացիր, հարիֆի Ծովասար քանդիր.
Խավսպներ էգած, բռնած, քեռիդ կը խեղդին։
Դավիթ .յելավ, մոդիկցավ, դռնեն տեսավ օր
5ոթ հադ խավսպ էգած, բռնած քեռուն կը խեղդին։
Դավիթ ըսեց.— էդ ի՛նչ բաս ա։
Խավսպ ըսեց.— էլիդ քոռ, իմկնի՛ Սասունա ծուռ. 
Դու չգիտնաս՝ ինչ բաս ա.
Մըսրա Մելիքի Ծովասար քանդեր իս.
Մըսրա Մելիք գուզե՝

«Դավիթի գլուխ,
1320 Խոր Մանուկի աջ բազուկ,

Քառսուն տարվա վերգին՝
Տարին քառսուն անծին էրինջ,
Քառսուն թոփ անլըվա կըդավ»։

Իդա սըհաթին բըդի տանինք։
Ըսեց.– Ես կառ իմ, կա՜ռ, չւը՚սիմ.
Մոդի կ արեք, ըսեք՝ հասկընամ։
Մոդիկցուց, յոթնի ձիու չըմբուլն էլ ժողվեց.
Բըռնեց՝ որի .յագռեք քաշեց, շարեց ճակատ.
Որի մռթներ կդրեց, .յագռեք չալգըդած.

1330 Որին քիթ կդրեց,
Որին .յանգաճ կդրեց,
Որին Էլ .յաչքեր հանեց,
Էրեց՝ յուզի գոզի բելլիսըզ.
Ըսեց.— Գացե ք, ըսե ք Մըսրա Մելիքին՝
Մըսրա Մելիքի թուր կդրեր ա իմ ջեխ.
Ինչ օր գիկա ձեռնեն, թըխ եդ չկւս՚յնի։
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23. Հարկահաններին ծաղրող կիհը

Խավսպներ դարցան, գացին։
Խավսպներ օր էգան, հասան,
Դաշտու Պադրիալով բըդի .յընցնին,

1340 էդ կին կայնուկ էր դուս, 
էդոնց ճանպեն կիշկեր։
Օր էգան, հասան կընկա մոդ,
Կնիկ ըսեց էդոնց.

«ՈՂ... ո ւ... Ուզբադենց փըրցյո տ բերան,
ՈՂր գացիք քըց գեիգսպան, 
էգաք քըց շուն վազան»։

էն մարթու մըռթներ չկըդըրվեր էր, ըսեց.

«Քաքե\ քաքե\ քաքոտ պաբեր,
Մըդեք տուն, էրեք դիվան,

1350 .Յելեք դուս, էրեք շիվան...
Կարճ կընկըտիք էրկանք ադան,
,'Յերգեն կընկըտիք արմաղաններ, կերթան, գիկան։ 
Մենք գինենք՝ Սասուն դուզ էր մեյդան,
Մենք չգինենք մարթ կար մեչ ուրանց գազանականդ 
Կը զարգեր, բրին կը բաներ, քըց խաչ պադուհան»։

Ըսեց.

«Ք...իմ ձըր բերան,
Վաղ գարնան ջըրհեդեդին,
Ընդոց ճուճ ու պլոր 

1360 Դիկեր ձըզի արմադան»։

24. Մսրա Մելիքի զորահավաքը և արշավանքը 
Սասունի վրա. նրա բանակը Մշու դաշտում 
1ւ պատգամը Քեռի Թորոսին

Խավսպներ գացին, հասան Մըսըր։
Օր էգան հասան Մըսըր,
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Մելիք բինակ դաշի վըրեն նստուկ էր. 
Տեսավ՝ ուր խավսպներ էգան.
Տեսավ՝ .յագռեք շարած ճակատ.
Որին .յանկաճ չկա, որին քիթ չկա,
Որին մռութ չկա, որին լիզուն ա կըդրած, 
Դարցաձ են .յըմեն յուդի գոդի բելլըսըւլ։ 
Հարցուց.— Լա՚ո, էդ ձըր հալ ի՞նչ ա.

1370 էդ ի՞նչ եք էդի, լաո՛,
Խավսպ ըսեց Մըսրա Մելիքին.
— Գացինք, Քեռի Թորոսին խանչինք, 
Հանինք դուս, սամախեդդ էրինք. 
էդ ս՞արթ մլպի լավա գընգներ,
Թե՝ «Արեք յա՛ չայ ըմ խըմեք,
Ցա՛ խայվե մ՝ խըմեք, ես գիկամ՝
Յա՛ Մըսրա Մելիքի մուրքի տըգով գընցնիմ, 
Յա՛ բանայ մի էն մարթու սիրդ կառնիմ»։ 
Մենք ըսինք՝ չէ՛, օր չէ՛։

1380 Մըր թաքավորի հրաման էդ ա՝
Առնինք, դառնանք իդա սըհաթին մեչ։ 
էն Դավիթ անվոր անեն դուս էգավ.
Դուս էգավ, խափեց մլպի,
Թե «Ես կառ իմ, չլըսիմ».
Խանչեց մլպի, տարավ մոդիկ.
Մեր յոթնի ձիու չըմբուլներ բռնեց,
Մը դի էրեց յոււլի գուլի բելլըսըդ,
Ըսեց՝ «Գացեք, Մըսրա Մելիքին ըսեք՝
Ուր թուր կդրեր ւս իմ ջեխ,

1390 Ինչ օր գոււլի, թըխ ուր սըրեն .յեդ չընգնի»։

էտեխ Մըսրա Մելիք հերսոդավ,
Զարգյեց դանակ ըմ, ուր սիրդ ձնեց.
Գրիչ կը/ւլարգեր ուր արընի մեչ, կը գըրեր.

«Թըխտիկ գրիմ մսես, արնես,
Խըրկիմ արևելք.

Թըխտիկ գրիմ մսես, արնես,
Խըրկիմ հարսւֆային.
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Թըխաիկ գրիմ մսես, արնես,
Խըրկիմ հուսուսային.

1400 Թըխտիկ գրիմ մսես, արնես,
Խըրկիմ արևմըդյան։
Արե ք, արե ք 
Իմ բեգլւսր բեգՒ/ր,
Խաչ պարոննե ր,
Սակռի գըլխըդա՚ն,
Պալթա .յագռեք,
Պայ ճագտըներ,
Թիակ փզվըներ,
Արեք գավուրի վրեն.

1410 Սաֆար ա, օր սաֆա՜ր ա»։

Յոթ տարի սաֆար էրեց.
Յոթ տարի օր սաֆար էրեց,
.Յելավ ժողվեց ուր զորքեր,
էգավ Քեռի Թորոսի վըրեն կռիվ։
էյ չըմ գինա քանի հարիր հազար ջան էր,—
էգավ Մշու դաշտ, զարգյեց ուր չադըրներ,
Զեվաբ էրեց Քեռի Թորոսին.
«Թըխ իր թադարուք տեսնի,
Օր իմ կռիվ կռիվ ա»։

25. Քեռի Թորոսը հարբեցնում է Դավթին և ինքը 
ժողովելով մնացած տղեկներին՝ դուրս է 
գալիս Ս՜սրա Մելիքի դեմ. նա բանակ է 
դնում բւրի գլխին

1420 Քեռի Թորոս .յելավ, ի՛նչ էրեց.—
.Յելավ, կեր ու խում էրեց։
Դավթին կուշդ-կուշդ գինի կը խըմցըներ։
Յոթ կանթնեն բարոշ լցեց,
Բերեց, դրեց ուրանց մեչ։ 
էդ .յերսուն ին լցին, տվին Դավթին.
Դավիթ մեննակ տվեց .յերսուն ինին։
Խմին պղինձ մի, Դավիթ չսարխոշցաւի
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Քեռի Թորոս ըսեց.֊ Գա՛վիթ, (ա՛ո,
Իդա պղինձով մին թը գինի խմեցի՞ր,

1430 Լա ո, դու Մհերի տղեն իս.
Թը չխըԱնցխր, դու բիճ իս։
— Քե՛ռի,— ըսեց,— հրլա լից, տեսնինք իդա պղինձ։
Քեռին բերել տվեց գինին, 
էդ պղինձ (իք բերան յ̂ ցեց։
Դավիթ վերուց, դրեց ուր բերնին,
Խը՜մեց, խը՜մեց, խըւըսցուց, թողեց,
Պղինձ .յընգավ գետին, տագ ծագվավ։
Դավիթ հըմալ սարխոշցավ,
էղավ շոխ շաբգանց, սըմբուլ գդականց, պադավ։

1440 Դավիթ օր պադավ, քնավ։
Քեռի Թորոս .յելւսվ, ուր տըմբլիկ* չալեց, ըսեց.

«.Յելե ք Քոթոթ Մոթոթ,
Անուշ Քոթոթ,
Ցռան Վեքո,
Խոր Մանուկ...
.Ցելեք, .յըսօր լավ է, քըց ամեն օր,
Կերթանք՝ շադեն շատ, քըչեն քիչ.
Յա Աստըված կիդա էն մարթուն,
Յա՛ Աստըված կիդա մըզի»,

1450 .Յելան հեձան, գացին.
Գացին մեգ բլուրի մ* գլոխ,
Ուրանց չադըրներ զարգին։ •
.Յերսուն ինը չադըր զարգյեց Քեռի Թորոս։
Հըմա տեսավ Մշու դաշտ,
Թը սատըդին հեսաբ-հաշիվ կա,
էդոր չադրին-խեվաթին կա,
Հըմւպ օր զորք ա բերե։
Քեռի Թորոս թըդ .յոդի մընա։

* Վիպասացը Սասունի 39 ծոերի անունները գիտեր, բայց այժմ մոռացե1 է։ Ծան. բանա
հավաքի։
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26. Դավիթն Արմաղանի գործակցությամբ ձեռք է 
բերում Մհերի ձին ու սուրը և ղինավսավում է

Արմաղան սիրդ ւըցվավ, միդկ էրեց.
1460 Թը՝ «ԶըԹորոս .յոնի կը սպանին,

Զտդեկներ կը սպանին,
Գիկան, մըզի լը .յուդւս կը սպանին,
Մըր քոք կլւ բերին, կը կըդրին»։
Էգավ, նստավ Դավթի գլխու վերեվ ու լաց։
Էդոր արտըսունք օր թափավ Դավթի .յերսին,
Դավիթ խըրդավ .յիմցավ, ըսեց.
— Յա՜, նանե,— ըսեց,— Ասվաձ խեր Էնա.
<ըլա ես ասդ իմ, դու .յորի գիլաս։
— Ա յ,— ըսեց,— Դա վիթ, լաո՛, գրող քըզի խեխդա, 

1470 Գացիր, Մըսրա Մելիքի Ծովասար քանդիր,
Մըսրա Մելիք հանդա զորք քաշեր ա, Էգեր ւս,
Քոլ քեռին գնացեր ա դեմ։
Ըզքու քեռին, զտդեկներ .յոնի սպանին,
Գան. մլպի լը .յուդա սպանին,
Մըր քոք բըդի բերին, կըդրին...
— Հըբա, նա նե,— ըսավ,— ես իմա՞լ մեռնիմ,
Օր իդոնք չիգան ընծի չարչարեն, սպանին։
Նանեն ըսեց.— Գրող խեխդա քըզի,
Օր դու վախեներ, .յորի՝ քանդիր զԾովասար։

1480 — <ըբա, նա նե,— ըսեց,— օղորմի քու պաբուն, 
.Յելի բիր ըռբեգ մի սիսեռ,
Խարկինք, Էնինք աղանձ,
Ես վերցում, տաք-տաք ուդիմ.
Իմ աղըքներ վառա, ես մեռնիմ։
Դավիթ կուշդ աղանձ կերավ.
Ըսեց.— Նա նե, Ասվաձ քու տուն ավիրա.
Իմ սիրդ աղանձ գուզեր,
Էրեցիր, կուշդ ըմ կերա։
Նա նե, գնա՛ նախըրգընեն, կլոր քարեր կան,

1490 Էրգու-իրեք հադ կլոր քար բիր։
Ըսից.— Ի՞նչ Էնիմ։
Ըսեց.— Թալ կրագի մեչ.
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Օր կտրմըրազ քարեր, նանե,
Ես իմ բերան կը բանամ,
Դու հըմլսւ քու ձեռով՝ թալ իմ բերան,
Օր իմ ադըքներ վառւս, ես մեռնիմ։
Նանեն օր ձեռ զարգյեց,
Նանեի ձեռ քամեց քարի վըրեն։
— Նա նե,— ըսեց,— իմ պաբու ի՜նչ կա պւսհուկ, ըսե\.

1500 Թը չէ, քու ձեռներ կը վառա։
Ըսեց.— Ասվաձ քու արև սպանա,
Զաթի իմ ձեռներ վառաւ), պրծավ։
Դավիթ թողեց, նանեն ըսեց.
— Լա՜ո, Քուռկի Ջալլաղ հա՛նդա մուղարեն կապուկ ա.
Գնա՛, թը կռնաս, բռնիս, հա՛ն, հեձի՛։

Դավիթ գնաց դեմի Քուռկի Զալլադին։
Օր մդավ ներս՝ Քուռկի Զալլադին ֆըռռաց,
Չուֆթե մ  զարգյեց, քիսավ պաղին, կրագ .յելավ։
Դավիթ տեսավ օր՝ ըսկի չկըռնա մոդգընա,

1510 Չին կը տսրգա, զԴսւվիթ հազար կդոր կէնա,
Դարցավ, էգավ ուր մամու մոդ, ըսեց.
— էդ ձին կը զարգա, ընծի հազար կդոր կէնա.
Ես ըսկի չըմ կը՚ռնա մոդգընա,
Յա՜ բռնիմ, յա՜ թիմարիմ զՔուռկի Զալլադին։
Ըսեց.— Քու պաբու հին ֆաս, հանդա փանջարեն ա.
Տար, թալ .յառեչ, .յանգըճնհր կը կախա, կայնա։
Ըղորթ օր հին ֆաս Դավիթ առավ,
Գնաց, թալեց Քուռկի Զսզլադի .յառեչ.
Չին քրտինք հոդ էրեց, .յանգըճներ կախ էրեց, կայնավ։

1520 Գնաց, բռնեց, մեգ արաբի թիմար մի տվեց.
Կոդ մի գարի լցեց .յառեչ.
Քուռկի Զալլադին կուշդ կերավ։
.Յինք էգավ, ըսեց,— Նա նե,
Ի նչ կա իմ պաբուն, գուրզից, զենքից.
Ա խր իմ պաբուն զենք, գուրզ էդե՛ր ա։
Ըսեց.— Լա ո, քու պաբու զըրխ, թագ, գուրզ՝ սև զնւսրի տսւգն ա. 
Թր կըռնաս էդ զնւսր վերուս, կը հանիս տըգեն.
Թը չկըռնաս վերցուս, ես ի նչ էնիմ, լա՚ո։
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Դավիթ .յելավ դուռ, զէդ սև քար տեսավ,
1530 Զինք տեսավ, ըսկի խելք բան մի չկըդրեց,

Թը կըռնա վերու, դարցավ, ըսեց.
— Նա նե, էդ իմ պաբ ինչքա՛ն զոռ էդեր ա,
Օր զէդ քար շըրճեր, դրեր ա էդ զըրխի վըրեն։
Ըսեց.— Լա՞ո, քու պաբ օր հիվընդցավ,
.Յինք դիներ, օր կը մահտներ.
Զուր զըրխ, թագն ու գոդին դըրեր ա էդ քարի տագ։
Ըսեց՝ «Թա իմ ադեն .յելավ ընձի՜,
Թըխ հանա, վերու, հաքնի, վայերս.
Թա իմ տղեն չելա՛վ ընձի,

1540 Թըխ մնա՛ էդ քարի տագ, փըդի»։

Դավիթ դարցավ դեմի ադոթրան, խաչ հանեց .յերես,
Ուր ուժով, զոռով զարգվավ էդ զընարին.
Մեգ հսղաբու գորա անջախ բարցըրցուց.
Արմաղան քաշեց, զըրխ, թագն ու գուրզ տըգեն հանեց. 
Թողեց էդ քար, պլը՜թ, .յընգավ ուր տեխ։
Դավիթ բերեց տուն, հաքավ զըրխ.
Հաքավ, ինչ օր մուկ պաղի կարաս։
— Նա նե,— ըսեց,— Ասվաձ էնոր տուն ավիրա, 
էդ իմա՞լ բեդ մարթ ա էդի։

1550 — Լա ո,— ըսեց,— դու քու պաբու հըլւս կեսն իս։
Բերեց, էրգու խիտր բամպակ կոխեց զըրխի թեվեր, պառեկ. 
Խիտր ըմ լը բամպակ դրեց թագի մեչ,
Դրւսվ ուր գլուխ, փշու՝ մ* ուրմըշավ։
Քաշեց Քուռկի Զալլադին դուս, 
էգավ, Արմաղանի ձեռ պաքեց, ըսեց.
— Նա նե, քու ծըծի կաթ ընձի հալալ է րա. 
էրթալ իմ ձեռ, գալն Աստըձու.
Ես ինչ գինամ, կեդնի՜ օր՝
Ընձնե ուժեղ մարթ էղնի.

1560 էրթանք, կռվինք, սպանվինք։
Նանեն օրշնեց, ըսեց.— Գնա՛, լա՚ո,
Իմ ծըծի կաթ գելնի առ Աստվաձ,
Աստվաձ ձըզի կօքնա, լա#ո.
Դու սաղ-սալամաթ տառնիք, գաք։
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^  27. Դսւվիթբ Ս՜արսւթուխում աղոթելով 
և քնելով՝ դաոնում է հզոր

Դավիթ Սասունա .յելավ։
Դավիթ օր Սասունա .յելավ,
Հըմալ մըժ մի, ղուման մի դրեց,
Օր Դավթի .յաշք ըսկի ճամփեն չտեսա վ։
Դավիթ ըսեց.— Ջա նըմ, էդ լը Աստըձուց սւ. 

1570 Կայնի\ թողիմ Քուռկի Ջալլադի կամքին.
.Յուրվի կերթա, թըխ էրթա,
Քուռկի Ջալլադին գնաց, գնա՜ց,
.Յելավ մեգ բսւնցր սարի մ^ուխ։
Օր .յելավ սարի գլուխ, կանգնավ,
Մըժ բացվւսվ, դուման բացվավ։
Դավիթ տեսավ՝ էտեխ խանգար եկեղեցի մ կար. 
Գնաց, քարերու վըրեն գիր կար, կարդըցավ. 
«Բանցրիկ Մարաթուխ Աստվարածին»։

Դավիթ էտեխ աղոթք էրեց.
1580 Թմրութեն թսւփավ վըրեն, քնավ։

Մեգ լը .յիմցավ օր՝
էդ զըրխ հըմալ քամեր ա զէդոր թեվեր,
Օր տարե .յեդեվանց կը կոդրա։
Դավիթ զուր զըրխ հանեց, 
էդ բամպըկներ լը քանդեց, էտեխ դրեց։
Թագ հըմալ էր քամե զուր գլուխ,
Օր .յաչքեր դուրս կիգեր։
Քանդեց էդոնց բամպըկներ, էտեխ դրեց։
Դավիթ էլի աղոթք էրեց։

1590 Թմրութեն թսւփավ վըրեն, քնավ։
Հրեշտագ Աստըձուն էգավ,
Ըսեց.– Դա վիթ, Դավի՜թ, .)ելի\
Քոլ ուխտ ընդունելի էղավ Աստըձու մոդ։

՝՝ Ասվաձ քըզի տվեր ա մի Սուրբ Նշան։
.Տեյի*, Սուրբ Նշան պաքե, դիր քու աշ ծոց. 
Սանդըր լը դիր քու ձախ ծոց.
.Յերթում չուդիս Սուրբ Նշանի վըրեն։
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.Յերթում կերա՛ր, Ասվաձ քըզի կը թուլցու։

.Յելի* գնա, քու թուր դուշմընին կը կըդրա.
1600 Դուշմընի թուր քըզի չկըդրա։

Դավիթ էդ բամպըկներ դրեց .յոդա։
Ըսեց.

«Բանցրիկ Մարութախ Ասվարածին,
Իդա բամպըկներ քըզի պադրըքցու.
Բարով-խերով դարցա մըր տուն,
Քըզի խիտր ըմ լը ձեթ կը բերիմ ճրագլուս»։

.Յելավ, Քուռկի Ջալլադի խոլըններ զըլեց,

.Յելավ, զՔուռկի Ջալլադին հեձավ.
Ինգւիզ չախմախի քիմի էգավ մեչ։

1610 .Յելավ դիմեց դեմի Մշու դաշտ, գնաց։

28. Դսւվիթը Մսրա Մելիքի բանակում

Գնաց, տեսավ օր՝ բլուրի մ՝ գլուխ
Քեռին .յերսուն ինն չադըրով զարգեր, նսդեր ա։
Դավիթ միդկ էրեց, ըսեց. «Ի՞մալ էնիմ.
Թը գնամ քեռու մոդ, կըսե՝
Դավիթ վախեցավ, էգավ, .յընգավ իմ թոռ։
Թը չերթամ քեռու մոդ,
Վայ թը կռվու մեչ իրարու ռաստ գանք,
Զարգինք, իրարու վնասինք։
Դարցավ, ըսեց. «Վալլա՜հ, ինչ գուզն, թըխ էղնի.

1620 Ես պըդի էրթամ իմ դուշմընի մեչ»։
Դավիթ քշեց, գնաց Մըսրա Մելիքի ասքըրի մեչ։ 
Հարցուց ւլորքին.— Մըսրա Մելիքի չադըր ո՞ր մեգն ա։ 
էդ զորք ընենց կոպիշտ նշանց տվեց,
Թը.— Չըս տե՞սնի կանանչ չադըր, քո՞ռ իս,
Օսգի խընձոր գլուխ կը վառվըռի.
Մըսրա Մելիքի չադըր է՛ն ա։
Դավիթ քշեց, գնաց Մըսրա Մելքի չադըրի դուռ։
Դավիթ ըսեց.— Մըսրա* Մելիք։
Թը լուսուն կռիվ ա, ընձի մոդ խոնախ տուր.

֊  194 -



1630 Թը լուսուն կռիվ չէ, ընձի հեռուն խոնախ տուր։ 
Մըսրա Մելիք տեսավ օր՝
Յոթ տարի .յինք զորք ա ժողվեր, 
էդմալ մարթ չկա ուր զորքի մեչ,
.Յելավ, ըսեց.— Լուսուն կռի՜վ ա.
Տարեք, է՜., է՜ն չադըր խոնախ տվեք։
Դավիթ մե քիչ գնաց, դարցավ ըսեց.
«Ես իմ դուշման չջըրբի,
Կայնի՜, դառնամ, մեգ լը ջըրբիմ»։
Դավիթ դարցավ ըսեց.— Մըսրա՜ Մելիք,

1640 Թը լուսուն կռի՞վ ա, ընձի մոդիգ խոնախ տուր. 
Թը լուսուն կռի՞վ չէ, ընձի հեռուն խոնախ տուր։ 
Մըսրա Մելիք ըսեց.— Լուսուն կըռի՜վ ա. 
է՜., է՜ն մոդիգ չադըր խոնախ տվեք։
Հըմա Մելիք թամբեհ էրեց,
Թը.— էդ մարթ ինչ օր գուզա, տվե՜ք։
Ուր մդկի մեչ ըսեց.
«Թը գավուրներուն .յախթա, էդ մարթ պըդի .յախթա 
Տարան, խոնախ տվեցին։
Դավիթին հարցուցին թը.— Ի՞նչ գուզիս դու,

1650 Քըզի ուդելիք-խմելիք բերինք,
Ձիուն ուդելիք-խմելիք բերինք։
Դավիթ էդոնցմե ուզեց՝
Տիկ մի գինի, օչխրի մ՝ ջանդաք,
Կոդ ըմ լը գարի ձիուն։

Դավիթ նսդեր էր, միս կուղեր, գինին կը խմեր,
Օր կը սընչեր, չադըր գելներ, կը բանցրներ.
Օր կը սընչփոխվեր, չադըր գիչներ։
Խաբար տվին Մըսրա Մելիքին,
Թը.— Գինա՞ս, Մըսրա՜ Մելիք,

1660 էդ մարթ կը սընչա, չադըր գելնի,
\  Կը սընչփոխվի, չադըր գիչնի։ 

էդ Ի՞Նչ խըղըր ուժեղ մարթ ա։
— Հա՜,— ըսեց,— մուղւս՜թ կեցեք,
Թը գավուրներուն .յախթա, իդա մարթ գը .յախթա։



29. Դավիթն իմաց է տալիս թշնամիների բանակին 
Ա հարձակվում կոտորած անում, մյուս 
կողմից Քեռի Թորոսն է իր տղեկներով կոտորում։

Դավիթ կերավ, խմեց, ըօհաթավ,
.Յելավ էգավ ադոթըրընի դեմ,
.Յելավ, զՔուռկի Ջալլադին թամքեց,.
Քաշեց, հանեց դուս, կանգնավ,
Իրեք տնքամ բոռաց, ըսեց.

1670 «Վուոր քնուկ ա, արթընցե՜ք.
Վուոր արթուն ա, ձիան թամքե ք.
Վուոր թամքեր ա, զենքեր կաբեք,.
Վուոր կաբեր ա, ձիան հեձե՚ք.
Չավիրի՜ք անուն կըդըրճին»։

Մըսրա Մելիք .յիմցավ ուր տեխեն,
Ըսեց.— .Յելե ք, ձիանք թամքե՛ք,
Դուշման լը զո ւր էղավ վըր մըզի։

Դավիթ .յընգավ էդոր զորքի մեչ,
Զարգյե ց, ւ(արգյե ց, ըսեց.

1680 «Վազե՛, Քուռկի կ, վազե՛.
Կըդրե*, թրի Կ, կըդրե »...
Հազար օր կը թամմեր,
Մեգ օմբա կը կայներ։
Արնե գետեր .յելավ, բանցրցաւլ,
Ջանդըքներ կը քըշեր, կը տաներ...
Ադոթըրան օր բացւլավ, լուսցավ,
Քեռի Թորոս իշկեց դեմի Մըսրա Մելիքի զորք՛։
Տեսավ Մըսրա Մելիքի զորքի մեչ 
Հըմա՜ւ կըդրում ա .յընգեր,

1690 Հըմա՜լ վայնասուն ա .յընգեր,
Զիրար կը ջարդին, կը կլէդրին։
Քեռի Թորոս դարցավ, ըսեց.
— Տղեկնե ր, .յելե՜ք, մըր Ասվաձ մե՜ծ ա.
Կըդրում .յընգեր ա Մըսրա Մելիքի զորքի մեչ.
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.Յելե ք, մենք լը ներքի դըհուց առնենք։
Վերեվեն Դավիր կըդրեց,
Ներքեվեն Քեռի Թորոս՝ ւլէդ զորք։

30. Դավթի և Քեռի Թորոսի հանդիպումը և մենամարտը 
կովի դաշտում. Դավթի վիրավորվելը. Մսրսւ 
մելիքի պարտությանը և փախուստը

էգա ն, էգան, հասա՜ն իրարու։
Հըմա ընդոք, օր կը կռվեն,

1700 Արուն էգե, լցվե .յաչքեր.
Արուն կը տեսնեն, չկըռնան իրար ճանչնւսն։
Քեռի Թորոս խանչեց, ըսեց.— Հա՜, տղա՞,
Քո՞ւ դորն ա, թե իմ, օր զարգինք։
Դավիթ ըսեց.— Դու գինաս. քըզնե ի՜՛նչ կեղեի։
Քեռի Թորոս ըսեց.— Տղա՛,
Դու քու գուրւլ թալ, .յեդեվ ես կը թալիմ։
Դավիթ օր ղգուրղ բերեց,
Քեռի Թորոս ղՎեցոդնե Լագղին քշեց,
Քուռկի Ջալլադի տըգեե .յըեցավ.

1710 Դավիթի գուրւյ բոշի գնաց՝
Դիլու պեստ կոռներ,
Շան պեստ կը կընգլպտեր...
Օր գուրւյ քիսավ գետին,
Գութնի պեստ շեբ շըրճեց։
Դարցավ Քեռի Թորոս, ըսեց.
— <ա\ տղա*, քու ավուր հւայըր կեցի.
Իդահտխ իմ դորն ա։
Քեռին օր զարգյեց ըտքըպրախ. 
էդոր ճուռ փարչըմեց թաւ1քին։

1720 Օր ըզմըվրախ քաշեց,
Դավիթ ըսկի 0 'ֆ չէրեց.

\  Օր Դավիթ օ ֆ չէրեց,
Քեռի Թորոս ըսեց.— Դու բի ճ իս.
Յա՜ տղա՛, քու հոր հերակաե ըսա,
Քու լքոր մերական ըսա՛։
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Ես իմ մլպրախ կը տսրգիմ՝
Ապառաժ քարեր կը ձեվա, թալա,
Դու ըսկի 0 'ֆ չերիր։
— Տո\— ըսեց,— բիճ դո՛ւ իս,

1730 Իմ հոր հհրական Մհեր ա,
Իմ մոր մերական Արմաղան ա։
— Վա՜յ,— ըսեց,— Դա՚վիթ, լաո*,
Իմ .յաչքեր քոռնա, դո՝ւ իս։
Ըսեց.— Դա վիթ, շա տ բրին էղավ։
Ըսեց.— Քե ռի, ինչ օր լու մի խաձա։
Քեռին բոռաց, ըսեց.
— Տղա՛, ձիու խուշկի քոմմե՜ք։
Բերին, լցին կողով մի, էրգուս,
Անջսւխ արուն կանգըցուցին.

1740 Թոփ մի կդավ վայթեցին վըրեն։
Քեռին ըսեց Դավիթին.
— Դու նսդի՛, իդահախ իմ դորն ա։
Քեռին ղարգյեց, կըդրեց,
էդոնց քոռն ի Բաղդադ հանեց։
Մըսրա Մելիք փախավ, ըղինք թալեց Մսըր։

Ջարդեցին, դարցան Սասուն։ 
էդ հոդեր բոլոր տիրաբըտեց Դավիթ։
էգավ, նսդավ Սասուն, հարուստցավ։ 
Դավիթի անուն ցըվըրավ աշխարք։

1750 Դավիթ ի՛նչ կէներ օր.—
Գելներ, կը նսդեր ուր ձին,
Կերթեր ուրին նեճրութեն,
.Յիրկուն գիկեր ուրանց տուն։ 
էդոնք թըխ մնան ուրանց տուն,
Ուղին, խըմին, ըռհաթին։
Մենք սալըխ տանք Կաղըւլվընու։
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ԴԱՎԻԹ ԵՎ ԽԱՆԴՈԻԹ

31. Խանդաթն աշուղ է ուղարկում Սասուն, 
որ իր գովքն անի Դավթի առաջ

Կաղլպվան կար Վաչո-Մարջո անվով մարթ. 
Վաչոն մարթն էր, Մարջոն կնիկն էր։ 
էնդոնք Կաղլպվընու իշխան էր.

1760 Ուներ Խանդութ անվոր ախճիկ մի. 
էնխըդըր խորոտիկ էր օր՝
Քառսուն կըդրիճ էգած են, 
էդոր սիրուն կուղին, կը խմին,
Օր բալքի հավներ, մեգին առներ։
Հըմա Խանդութ Դավիթի ծեն լսեր էր։
Ուր մտքի մեչ կըսեր՝
«Իմն օր կա՝ Դավիթն ա.
Իմն օր չկա՝ Դավիթն ա։
էդոնք ի՛նչ մարթ են՝ օր ես էդընցմե առնիմ»

1770 Մեգ օր նստուկ էր փանջւսրեն,
Աշըդ մի գընցներ փողոցով։
Խանչեց աշըղին, ըսեց.
— Աշուղ, հըլա արի իդա տեխ։
Խանդութ հարցուց էդ աշըղին.
— Աշուղ, օրական դու ի՞նչ կառնիս։
Ըսեց.— Խա նում, աշղըթեն ա,
Ես ի՞նչ գին ամ, օր ըսիմ։
Օր կա, շադ կւսռնիմ, օր կւս քիչ.
Օր կա մեգ չարեք, օր կա՝ էրգու.—

1780 էն վախտ արծաթ փող ա էդեր,
Թուխտ փող ըսկի չեղեր սւ։—
Խանդութ ըսեց.— Ա շուղ,
Դու արի գնա1 Սասուն.
Քանի օր գացիր, էգար,
Օրական քլպի արծաթ մի ւիարա տամ։
Աշըղ շուդ ըմ էլավ, դւսրցավ,



Դեմի Սասուն կերթւս ուրախութենեն։
Խանդութ ըսեց.— Աշուղ, ո ւր կերթաս։
Աշուղ ըսեց.— Խա նում, դու չըսի ր՝

1790 .Յելի՜ գնա՛ Սասուն, արի՛։
Ըսեց.— Ասվաձ քու տուն քանդա,
Սասուն օր կերթաս, ես բանի կը ճամւիիմ,
Հո՞, բարսւդի չըս է՞րթա, դա։
— Խա՛նըմ,— ըսեց,— ի՛նչ կըսիս։
— Աշուղ,— ըսեց.— կերթաս Սասուն,
Գը հարցուս Քեռի Թորոսի .յօդեն.
Կերթաս, կը նստիս ըդոնց .յօդեն։
Օր խաղ բըդի ըսիս, ուրիշ խւսղ չըսը ս ի,
Մինակ իմ սովըրցած խւսղ կըսիս։

1800 — Խա՛նում, քու խաղ իմա լ ա։
— էնտեխ կըսիս,— ըսավ,—

«Իմ բոյլի՜ Խանդութ ինչ օր բոյըն ծառն ի չինար՜։
V

Իմ ճերմա կ Խանդութ ինչ օր բամպակ գզիս ու դիզիս։ 
Իմ կարմիր Խանդութ ինչ օր խընծոր ծառն ի ծիրին։ 
Իմ խորոտիկ Խանդութ ինչ օր լուսնակ տըսնըհինգին»։

էդ չորս խոսք ըսա Դավիթին.
Թը հասկըցա՜վ, հասկըցավ.
Թը չը հասկըցավ, գլուխ քար, .յերես պադ. 
էն լը ընձի պե՞տք չէ։

32. Սասանի ճժերի ե Քեռի Թորոսի 
վերաբերմունքը դեպի ւսշուդը

1810 Աշըդ .յելավ, գնաց.
Գնաց դեմի Սասուն.
Հասավ Սասունա գեղի մեչ։ 
էդոնց ճըժեր կը խաղեր։
Աշըղ ճըժերուց հարցուց,
Թե.— Քեռի Թորոսի .յօդեն ո ր մեգն ւս։ 
ճըժեր մոդիգցան էդոր, ըսին.
— Արի, ՔԸ4Ի տանինք Քեռի Թորոսի .յօդեն։
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ճըժեր օր մոդիգցւսն աշըղին,
Տեսան՝ փեդ մի կա էդոր թև թալուկ,

1820 էդ փեղի վըրեն .յանգաճ կա։
Հասան ճըժեր, ձեռ թալեցին, 
էդ աշըղի սազ պռնեցին։
Ըսին, թե.— էդ իմա՞լ փեդ ա.
Զեռ քիսավ սաղի թելին, 
էդ սաղի միչեն ձեն .յելավ։
Վա՜յ, էդ ճժեր թափան աշըղի վըրեն,
Օր էդ սաղ ձեռնեն առնեն։ 
ճըժեր մեգ մեգի կըսեն.
— Տըղա՜, էդ ւիեդի միչեն ձեն գելնե,

1830 Հըլա արի՛, աշենք, տեսնենք՝ էդ ինչ ա։
Քեռի Թորոս տեսավ, էգավ. 
էգավ էդ ճըժերուն հերսոդավ.
— Իմկնի՜ Սասունա ծըռեր, 
էդ՜աշո՚ւդ ա, սա՛ղ ա.
Դու ըսկի բան չտեսե՚ր եք.
Արեք, տանիմ մըր .յօդեն, 
էդ սաղ կը ղարգա, խաղ կըսա,
Մենք լը .յանգաճ կէնինք...
Ա՛խր, էդի աշո ւղ ա, սա՛ղ ա...

1840 Առավ, կնաց ուր .յօդեն աշըղին։
Հաց պերել տվեց, աշըղ կերավ.
— Դե՛,— ըսեց,— աշո ւղ, փշու մ՝ մըղի դամ էրա.
Մենք լը մըր ձեռնեն գալսւծ՝ փեշքեշ կիդանք,
Գելնիս, կերթաս ձըր տուն։
Աշըղ հանեց սաղ ուր թևեն, թելներ ղըլցուց,
Չալեց, չալե՛ց, չալե՜ց...
Դարցավ, Խանդութի խոսքեր ըսեց.

«Իմ բողի՛ Խանդութ ինչ օր ծառն ի չինար.
Իմ ճերմա՛կ Խանդութ ինչ օր բամպակ գղիս ու դիղիս.
Իմ կարմի ր Խանդութ ինչ օր խընծոր ծառն ի ծիրին.
Իմ խորոտի՜կ Խանդութ ինչ օր լուսնակ տըսնըհինգին».

Քեռին հարցուց, ըսեց.
— Ա՛շուղ, էդի ո րտեխն սւ։
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Աշըղ ըսեց.— Կսւղզըվա՚ն ա.
Վաչոյ-Մարջոյ սւխճիկն ա։
Քեռին ըսեց ճըժերուն.
— Տըղա՛, զւսրգյեք աշուղին, 
էդի էկեր ա, օր խափե, 
էդի մըր տըդեն կը տանա...

1860 Քեռին ձեռաց հասկըցավ,
Օր Խանդութ ճամփեր ա զաշուղ,
Օր Դավիթ հասկընա, էրթա Կսւղզըվան,
ԶԽանդութ խանում առնի։
Հըմա քեռին չո՛ւզեր։
Ընչի՝ օր՝ էդ Վաչոն-Մարջոն կըռապաշդ էր։
Զարգյեցին աշըդին, աշուղ վյախավ.
Հարի գեղեն .յելավ, զարգին, վիզ օզրավ.
Վիզ օզրավ, էգավ, կըպավ փիջին։

33. Դավիթն աշուղի միջոցով 
լուր է ուղարկում Խանղաթին

Աշըղ լալավ կը փախներ.
1870 էգավ, գեղի տակ, կարմունջ մի կար.

Կարմընջի գլուխ կայնավ, միտք էրեց, ըսեց.
«Կեդնի ես Խանդութի ըսած չըսի,
Օր ընծի ձեձեցին, զարգեցին։
Չէ՛, ջա նըմ, Խանդութ ընծի էդմալ սովրցուց.
«Իմ բոյլի՛ Խանդութ ինչ օր ծառն ի չինար,
Իմ ճերմա կ Խանդութ ինչ օր բամպակ գըզիս ու դիզիս. 
Իմ կարմի ր Խանդութ ինչ օր խընծոր ծառն ի ծիրին.
Իմ խորոտի կ Խանդութ ինչ օր լուսնակ տըսնըհինգին»։ 
Ախպե ր, ըբա էդոնք ծո ւռ ին,

1880 Ընչի ընծի ձեձեցին, զարգեցին»։

էդի օր աշըղ կըսեր,
Դավիթ դարձեր էր նեճրութենից,
Դիկեր դեմի ուրենց տուն։
Իրիկուն էր. էդ կարմընջի գլուխ կայներ էր,
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Աշըղի ըսուկ .յանգաճ կէներ։
Դավիթ մոդիգցավ աշըղին, ըսեց.
— Աշուղ, էդ ի՜նչ ա, օր կըսիս.
Ըսեց.— Դե, գսւցե՚ք, իմկնի՛ Սասունա ծռեր.
Գացի էդմսղ ըսի, օր զարգին,

1890 Իմ վիզ օզրի, կըպի իմ փեշ։
Ա՚նդա, ես կը մեռնի՜մ։
Դավիթ ըսեց.— Աշուղ,
Հըլա մեգ ւը էդ խաղ ըսա՚.
Իմ մամ ընձի աղոթք ըմ ա սովըրցուցի, 
էն աղոթք էնիմ, քու վիզ կը սաղնա։
Աշուղ .յելավ մեգ լը ըսեց.

«Իմ բոյլի՜ Խանդութ ինչ օր ծառն ի չինար։
Իմ ճերմա կ Խանդութ ինչ օր բամպակ գըզիս ու դիզիս. 
Իմ կարմի ր Խանդութ ինչ օր խընծոր ծառն ի ծիրին. 

1900 Իմ խորոտի կ Խանդութ ինչ օր լուսնակ տըսնըհինգին»

Ըսեց.— Ա՛շուղ, էդի ո՞րտեխն ա։
Ըսեց.— Կաղզըվա՚ն ա, Վաչոյ-Մարջոյ ախճիկն ա։ 
Ըսեց.— Աշուղ, կերթաս, կըսիս.
Դավիթ կըսեր՝ վեցն օը^կքւյյաասա,
Յոթն ավուր վըրհն՝ ուրին խոնախ եմ։
Հանեց աշուղին էրգու իրեք օսկի փեշքեշ տվեց. 
Պըլընղրուկ մի զարգյեց աշըղի գլխուն՝
Վիզ շիդգավ, սաղցավ։
Աշըղ ըսեց Դավթին.

1910 — Վա՜յ, օղորմի՛ քու պարուն.
Վալլա՛հ, իմ վիզ սաղցավ։

Աշըղ ընգավ ճսւնփա, էգավ, հասավ Կադզըվան։ 
Խանդութ ուր փանջւսրեն նստուկ էր։
Աշուղ էգավ, հասավ Խանդութին։
Խանդութ հարցուց աշըղին, ըսեց.
— Ա՚շըղ, գացի՞ր Սասուն։
Ըսեց.— Խա՛նում, գացի։
Ասվաձ էդոնց տուն ավիրա. 
էդոնք ըմեն ծուռ ին։



1920 Գացի Քեռի Թորոսի .յօդեն,
էդ խաղ օր դու ընձի սովըրցուցիր, ըսի։
Հըմալ ընձի ձեձին, հըմա լ ձհձին,
Օր իմ վ|պ օզրավ, կըպավ իմ վւեջ։
էգա գեղի տակ,— էլի Ասվաձ կյանք տա էն Դավիթին.
էնի իմ վիզ սաղցուց, ըսեց.
«Կերթաս, Խանդութին կըսիս՝ վեց օր կը բաքլայա, 
Յոթն ավուր վըրեն՝ ուրեն խոնախ եմ»։
Խանդութ աշըղի փարեն հաշիվեց,
Քանի օր գացեր, էգեր էր, տվեց։

1930 Աշուղ .յելավ գնաց ուր տուն։

34. Դավիթն ու կտրիճները

Դավիթ վեցն օր մնաց։
Քեռի Թորոս ըսեց.
«Վալլա հ, աշըղին ռաստ չեգեր ա տղեն։
Դավիթ չե րթա Կաղղըվան»։
Ամա քեռին չգինա,
Օր Դավիթ տեսեր ա աշըղին։
Դավիթ վեցն օր կեցավ, քեռուն խավւս տվեց։
Յոթն ավուր վըրա .յելավ հեձավ ուր ձին.
Կաղղըվա ն, դո ր իս... էգա՛ քըզի։

1940 Իրկուն հասավ Խանդութի դուռ։
Օր հասավ Խանդութի դուռ,
Խանդութ տեսա վ Դավիթ էգավ։

Դորկիկ անվոր դռընպահ ունեն էնոնք։
Խանդութ ըսեց Գորկիկին.
— Գորկի կ, Դավիթի ձին քաշես ձիաննու մեչ, կապիս. 
Դավիթ լը կը տանիս՝ կտրիճներու հետ կեր-խում էնա։ 
Դավիթ օր դռնեն մտավ, 
էդոնք .յըմեն .յելան, կայնան,
Թը.— Իդըմլա հսկա մարթ լը կեղնի՝ աշխարք։

1950 Դավիթին տեխ տվին։
Դավիթ լը նստավ էտեխ։



Չ ե ոք վան կեր ու խում էնել։
Միտք էրին էդ մարթիկ,
Թը.— Ջա՛նըմ, մենք լը Խանդութի տեքս էղնինք. 
Դավիթին չընք թողի մըզնե մեգին առնի։
Մեգ վերցուց, ըսեց,— Հըբա ի՞նչ էնինք։ 
էգե՚ք, դաք մի էնինք Դավթին սպանինք,
Օր Խանդութ մեգին առնի։
.Յելան, խոսք ուրանց մեգ էրին,

1960 Գացին, քառսուն տարվան գինին բերեցին.— 
Կադվըվան գինի շա՛տ կւս, գինա՞ս,—
Քառսուն հոքին Խանդութի սիրուն կիտեն Դավթին, 
Դավիթ մենակ մեգ թաս կիտեր էդ քառսունին։ 
Դավիթ հըմա լ քեֆովցավ, սարխոշցա՜վ, 
էդավ շոխ շաբգան, սըմբուլ գըդական, պադավ։ 
Հըմա Դավիթ չքը ներ. նըսդեր էր, կը նընջեր.
Գլուխ կը քիսներ գեդին,
Կը շիդգեր, մեգ լը կը նըսդեր։ 
էդ քառսուն կտրիճ ի նչ էրին.—

1970 Բերին էրգու հադ թաղիք,
Փռեցին Դավիթի .յեդեվ. 
էդ քառսուն կտրիճ քաշին թրեր,
Կայնան Դավթի .յեդեվ.
Օր Դավիթ պադի. քնի,
Դավթին զարգին, սպանին։
Դավիթ օր չքը նի, օր կը շիդգի, կը նըսդի.
Թրեր կը վարգին էրգու թադըքի մեչ.
Չեղնի օր թրեր քիսնի իրար,
Չեն .յելնի, օր Դավիթ .յիմնա։

35. Քեռի Թորոսը օգնության է հասնում Դավթին. 
դռնապան Գորկիկը, Քեռի Թորոսն ու Դավիթը 
միասին կոտորում են կտրիճներին.
Խանդութի վերաբերմունքը

1980 էդ սըրին Քեռի Թորոս գնաց,
Քաշեց ուր գուրզ, տեսավ օր՝
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Գուրզի բերան էրգու դեխով ժանգըռոտեր էր։ 
Քեռի Թորոս ռամդար էր. •
Վնաս օր .յիգեր, ձեռաց կը հասկըներ։
Քեռի Թորոս պոռաց, ըսեց.
— Արմաղա ն, Վեցոդնեն Լագւլին քաշա դուս. 
Մըր տղեն նեղ տեխ ա.
Յա՞ հասնիմ, յա՛ չհասնիմ։
Սաբախտան շուդ հեձավ, քշեց։

1990 .Յիրկուն էր՝ հասավ Կադզըվան։

էգավ, Վաչոյ-Մարջոյի դուռ .յիջավ.
Բոռաց.— Գորկի կ դռընպահ, դուռ բա՜ց։ 
Քեռին զարգվավ, դուռ վւագ էր։
— Գորկի կ դռընպահ, դուռ բա՜ց։
Յոթ անգամ քեռին բոռաց։
Մագար Գորկիկ դռընպահ գացեր ա,
Ձիանք ջըրա, գարի տա.
Չլսեր ա Քեռի Թորոսի ձեն։
Բիրդան օր լսեց Քեռի Թորոսի ձեն,

2000 Աու դողաց Գորկիկ դռընպահ։
Ըսաց. «էդի շուդուց ա .յիջի,
Ես դուռ չբացեր իմ.
Իմ գլուխ կը ւլարգա»...
Գորկիկ դռընպահ շուդ ըմ էգավ,
Դռան .յեդեվ կայնավ, ըսեց.
— Ասսու բարին, Քեռի՛ Թորոս.
Ասսո՚ւ բարին, Քեռի՛ Թորոս.
Ասսո՚ւ բարին, քեռի՛ Թորոս...
Յոթն անգամ օր էդպեստ ըսեց,

2010 Քեռի Թորոս ըսեց.— Գորկի կ դռընպահ,
Հացն ու գինին, Տեր կենդանին,
Օր դու յոթն անգամ իմ Ասսու անուն չիտեր, 
ճլոթ մի տսրգենք քըզի,
Քու գլուխ հարի Արագ կը գլորենք։
Գորկիկ դռընպահ դուռ բացեց,
Քեռի Թորոս քշեց ուր ձին էդ .յօդեն։
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Դավիթ, կըտրիճներ կեր ու խում կէնեն:
Դավիթ հըլա նըստուկ ա։
Կը նընջա, էդոնք թրեր կը հանին.

2020 Օր կը շիդգի, էդոնք թրեր կը զարգին թաղքի մեչ։ 
Քեռի Թորոսին մեգ բարակ շաբուխտե մ՝ կար ձեռ։ 
Դավիթ օր նընջաց, կզավ, 
էգավ, գլուխ կը քիսներ գետին,
Քեռի Թորոս շաբուխտե մ՝ զարգեց Դավթի մեչքին։ 
Օր զարգեց, գինին թափավ Դավթի գլխուց.
Թռավ, կայնավ, դարցավ, օր բռնա զարգոդին.
Թը «էդ իմսքլ մարթ պըդի էղնի,
Օր հըմլւս՛ ընձի կը զարգա»...
Տեսավ օր՝ ուր քեռին էր

2030 Շաբուխտե մ՝ ուր ձեռք կայնուկ էր.
Ըսեց.— Քե՛ռի, Ասվաձ խե՛րն էնա.
Ես մամուց էղեր իմ՝ հարի ըսօր 
Դու պըլընդրուկ չզարգեր իս ընձի,
Ըսօր դու ընձի վառեցի՛ր։
Քեռին նեղեցավ Դավիթի վըրեն,
Ըսեց.— Իմկնի՛ Սասունա ծուռ,
Դու քու իշութենով պըդի սպանվիս։
Ըսեց.— .Յորի-, քե՛ռի, ի՞նչ էդեր ա։
Ըսեց.— <ըլա՛ իդա թաղիք վերո՚ւ։

2040 Դավիթ թաղիք վերուց, տեսավ օր՝
Քառսուն հադ թուր էդ թաղքի վըրեն կա։
Ըսեց.— Քե՛ռի, էդ ի՞նչ թուր ին։
Քեռին քընծըդդաց, ըսեց.
— Լա՚ո, դու .յընգեր, քներ իս,
Իդա թրեր էդոնք քաշած ա,
Օր ըզքըզի զարգա, բըրթա...
-  է՜, քե՛ռի,— ըսեց,— օր էդմալ ա,
Քու պառեկ զարգ դռան։
Քեռին պառեկ զարգեց դռան,

2050 Օր չելնին, փախնին էդոնք։
Դավիթ մեգ-մեգ բռնեց, 
էդ քառսունի գլուխ կդրեց,
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Թալեց Խանդութի փւսնջարի .յսաեչ՝
Թա՛ ջանդըքներ, թա՛ գըլխըտան։

Սաբախտան Խանդութ .յելավ,
Փանջարի խափըղներ պըդի բանա.
Խափըդներ օր կը զար գա,
.5եդ չերթան, օր բանա։
Մեգ լը ւլարգեց, օր բացվավ,

2060 էդ ջանդըքներ թափվան փանջարի .յեդեվեն։ 
Տեսավ օր՝ էդ կըտրիճներն ա,
Օր էգե, ուր սիրուն կուտեն, կը խմեն.
Օր ինք էդոնց մեգին առնե։
«էխ,... իմ ձըր բերան,— ըսաց.—
Չըր տեխ է դ ա, օր կա։
Բա՛, ես թոդիմ վըԴավիթ, ձվի առնիմ»։

36. Դավթի հ Խանդութի առաջին հանդիպումը. 
Քեռի Թորոսը հավանում է Խսւնդութին

Քեռին .յելավ, ջըհաբ ճամփեց Վաչոյին,
Ըսեց. «Թըխ իմ հարսի ոդ ու ձեռ տեսնի,
Իմ հարս հանի, վերցում, էրթամ մըր տուն։

2070 Ես լորճի չիմ, էգեր իմ .յոդա լոր ծախիմ.
Թը չէ Կադվըվան առ ու գերի կառնիմ, կերթամ»։ 
Վաչոն .յելավ. էգավ Քեռի Թորոսի մոդ, ըսեց.
— Քեռի՛ Թորոս, իմ ախճիկ նշսւլու յա.
.Յերեվան Շաբու Երգանի տդի նշալուն ա,
Չըր օրենքով լը նշանեցին ախճիկ,
Նշան էլ եդ չդա՛ռնա...
Գնա՛, թը էն ւեսրթուն յախթեցի ր,
ԶըԽանդութ կիտամ Դավիթին.
Թը էն մարթուն չախթեցիր,

2080 Զաթի էն մարթու նշալուն ա։
Քեռին ըսեց.— Օր էդմա՚լ ա,
Խանդութ ճամփա Խաս բախչեն,
Թըխ իմ տղեն ու Խանդութ իրար տեսնին։
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Բալքի քու ախճիկ չհավնավ իմ աղին,
5ա իւք տղեն չհավնավ քու ախճըկան։
.Յորի՝ էրթամ, խըլդի մեխկ ու արնի տակ մտնիմ։

Խանդութ օր լըսեց էդ խոսք,
.Յելավ հաքավ ուր շորեր,
Քառսուն հադ ախճըկերք ուր .յառեչ,

2090 Քառսուն լը .յեդեվ .յընգըցուց,
.Յինք օրթալախ կը քելեր։
Գաւլ մի աջմու գազով էդոր թոյ 
էդ ախճըկներու բոյեն .յերգեն էր։
Քեռի Թորոս առավ Դավիթին, 
էգավ էդ Խաս բախչի դուռ։
Ըսեց.— Դավիթ, լաո՛, կայն իք .յուդա,
Դռան մեչ Խանդութին տես ի տես.
Թը կը հավեի՞ք իրարու, թը չըք հա՛վեի։
.Յինք թողեց, գնաց Խաս բախչեն.

2100 Հըմա դարցավ, գոխտու էգավ,
Մողիկ ծառի տակ, տապավ։
Խանդութ օր էգավ, գընցներ դռան միչեն,
Դավիթ ձեռ թալեց Խանդութի վըզով, մեգ պւսքեց. 
Օր մեգ պաքեց, Խանդութ դարցավ, ըսեց.
— Դա՚վիթ, իդա քու ճամփու խաթեր։
Մեգ ւը պաքեց, դարցավ, ըսեց.
— Իդա Քեռի Թորոսի խաթեր։
Մեգ լը պաքեց, Խանդութ ըսեց.
— Իդա լը քու Ասսու խաթեր։

2110 Դա՚ւ(իթ, էլ գաւխպութեն մ՝ է նի.
էլ չըմ թողի դու պաքիս։
Դավիթ .յանգաճ չէրեց, մեգ լը պաքեց։
Մեգ լը օր Դավիթ պաքեց,
Խանդութ ձեռ զարգեց Դավիթի սիրտ,
ԶըԴավիթի պառեկ զարգեց դռան դրընդուն. 
Զարգեց, արուն Դավիթի պընչներուց թալեց։ 
Դավիթ քաշեց ուր գուրզն,
Օր գուրզն զարգա Խանդութին։
Դավիթ օր գուրզ քաշեց, օր զւսրգեր,

Սասնա ծռեր
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2120 Քեռի Թորոս հասավ, ուր թև բռնեց,
Ըսեց.— Դա վիթ, լառ՞, ի՛նչ կէնիս։
Ըսեց.— Քեռի՛ Թորոս,
Հացն ու դինին, Տեր կենդանին,
Դուրդ ւփ պըդի զւսրգիմ Խանդութին.
Յա՛ Ասվաձ կիտա էնոր, յա՛ ընձի։ 
էտեխ օր Դավիթ .յերթում կերավ,
Քեռին հերսոդավ Դավիթի վըրեն։
— Դա՚վիթ, լա՚ո,— ըսեց,— դու .յընչի՞ .յերթվար.
Շեր շե՛ր ա, չը ժըն ա, չը ւ1ե ր ա։*

2130 Բա՞, Դա՞վիթ, քըզնե ու Խանդութից իմա՜լ տղա կեղնի՞. 
Դու դատիս, իմ տուն ավիրի՞ս։—
(Ա՜խ, իմ բնութեն ու Քեռի Թորոսի նման ին,
Ես |ը գուզիմ, օր իմ տուն ղոչաղ կնիկ էղնի. 
Մանր՜մունր կնիկ բան մը չէ.
Կովուց էլ հորթ կեղնի)**։
Առավ Դավիթին, .յիջավ Արւսզա վըրեն։
Արազա ջուր զարգեց պընչին,
Անճախ Դավիթի քիթ ու մռութ իստըգեց։
Խիդըր մի բամպակ ւլարգեց Դավիթի քիթ.

2140 Անճախ արուն կայնավ։
Քեռին առավ զԴավիթ, էգավ։

37. Քեռի Թորոսի պատւ(երը Խանդութին

. էդ օր մացին .յոդի հարի սաբախտան.
Սաբախտան քեռին .յելավ, խանչեց Խանդութին,
Օսիաթ էրեց, դարցավ, ըսեց.
— Խանդո՞ւթ, լաո՞, էրթալ իմ ձեռ, գալ Ասսուն.
Ես ի՛նչ գինսւմ՝ իմալ կեղնի.
Բալքի էն մարդիկ զոռ էղնին,
Զըմըզի զարգին, սպանին,
Մեխկ քու վիզ էղնի՜...

* Քրդերեն է. Առյուծն առյուծ է, ի նչ էգ, ի՛նչ արու։ Ծան. բանահավաքի։
•• Վիպասացի սեփական ցանկությունն է միջարկված։ Ծան. կազմողի։
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2150 Յոթն օր օր թըմմավ՝ էգանք, չեգանք,
Գիկաս, ջանդըքներու մեչ գաշիս...
Մըր մեչքի վըրեն Մսե խաչ կա,
Առնիս մըղի, մըր տերտերով, քահանով թաղիս։ 
Խանդութ ըսեց.— Քե՞ռի, հուս ունիմ Ասսու,
Օր ձըղի .յախթող դուշման չեղնի.
Կերթաք, ըզդուշման գ՚ախթիք,
Բարո՞վ, խերո՞վ գիկւսք։
Քեռի Թորոս առավ Դավիթին,
.Յերսվ իդա .Յերեվնու վըրեն կռիվ։

38. Քեռի Թորոսն ու Դավիթը հաղթում են Շսւբւս 
Երգանի աղին. Դավիթը հարձակվում է 
Խանդութի վրա և կատարում իր երդումը

2160 էգավ էդ Արաղի բերան,
Ջըհաբ էրեց Շաբու Երգանի տղին,
Թը.— Դու քա՞նի գլխու տեր իս,
Օր դու գաս, իմ հարս ուղիս։
Քու ավուր հազըր կեցի,
Օր իմ կռիվ՝ կռիվ ա վըր քըզի։
Շաբու Երգանի տղեն քոմմեց ուր զորք,
.Յելավ, գնաց Քեռի Թորոսի .յառեչ։
Կռվա՜ն, վեց օր կռվա՜ն...
Քեռին ու Դավիթ հըմալ կտրեցին, ջարդեցին, 

2170 Տարան, զէդոնք լցին Սևանա ծով,
Խըլըսցուցին, դարցան, .յեդ էգան։

Յոթն օր թամըմեր էր։
Օր չեգան, Խանդութ ըսեց.
«Հեյ-վա՜խ, չեղնի*, սպանվան քեռին ու Դավիթ»։ 
.Յելավ, Ալափաչա ձի մի կար Վաչոյին, 
էն լը աղեկ ձի էր.
Խանդութ քաշեց, հեձավ,
Օր իկա Դավիթի ջանդաքն ու քեռու տանե,
Տանե, հորել տա տերտերով, քահանով։
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2180 Քեռին, Դավիթ |լւ գիկան։
Կաղզըվընուն մոդիգցած են։
Դավիթ տեսավ օր՝ Խանդութ գիկա։
Դավիթ ուր ձին քշեց,
Օր էրթա Խանդութին գար գա։
Քեռին ուր ձին քշեց,
Դավիթի ձիու .յառեչ կտրեց,
Դարցավ, բոռաց, ըսեց.
— Խա նդութ, յառ՛, դարցի՜, փախի՜...
Խանդութ գիցավ օր՝ Դավիթ .յերթում էրեր ա, 

2190 .Յերթում .յերթում ա, պըդի գարգա,
Դարցավ, ուր ձիով փախավ։
Դավիթ քեռու ձեռնեն պըրծավ,
.Յընգավ Խանդութի .յեդեվ։
Հըմալ տեխ մի հասավ, օր մեծ խայեք կար էտեխ։ 
Դավիթ ուր գուրւլ բերելուն՝
Խանդութ վինք թալեց զնարի տակ։
Օր էդոր գուրւլ քիսավ ւլնարին,
Զնարից կտոր մի կտրեց, թալեց.
Յոթ ջուխտ գըմեշ լձեն,

2200 Չկը՞ռնեն քաշեն, տանեն։
Դավիթի .յերթում տեխն էգավ։
Քեռին հասավ, Դավիթին պռնեց.
.Յելան. ուրարու հետ էգան Կադզըվան։

39. Դսո|թ|ւ և Խանդութի հարսանիքը

էն օր մնացին էտեխ։
Սաբախտան քեռին ջըհաբ ճամփեց, 
Վաչոյ-Մարջոյին ըսեց.
«Ես լորճի չիմ, էգեր իմ լոր ծախիմ.
Իմ հարսի ոդ ու ձեռ կը տեսնիս,
Օր առնիմ, էրթամ մըր տուն.

2210 Թը չէ՝ Կադգըվան առ ու գերի կէնիմ,
.Յեդ կառնիմ, կերթամ Սասուն»։ 
էլ Վաչոն չկը՞րցւսվ ճանփա գտներ.
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.Յելավ, Խանդութին թադարուք տեսավ։
Քեռին հեձըցուց Խանդութին,
Առավ, գնաց Սասուն։
Բերեց յոթ ձեռք դհոլ ու զուռնա,
Յոթ օր, յոթ գիշեր Դավիթի հարսանիք էրեց, 
ԶըԴավիթ պսակե՜ց...
Դավիթ հասավ ուր մուրազին,

2220 Դուք լը հասնիք ձըր մուրազին։
Իրեք խնձոր .յիչավ .յերկնուց,
Մեգ՝ հեքաթ ըսոդին.
Մեգ՝ շադ խոսողին,
Մեգ լը ընձի։

40. Խանդութի դարձը հերանց. նորածին Ա՛հերի 
ափի արյունը և Դավթի գուշակությունը

Յոթ-ութ ամիս օր մացին,
Մեծ զատկի օրերն էր։—
Մըր դրութեն կար, օր ախճիկ տարան.
Մեծ զատկին դարց կը բերեն պաբու տուն։— 
Վւսչոն ճանփեց, առավ Խանդութին.

2230 էգավ ուր տուն՝ Կաղզըվան։
Խանդութ էն վախտ էրեխով էր. 
էգավ ուր պաբու տուն,
Պառգավ, բերեց տղե մ*։—
Դե՜հ, Դավիթից ու Խանդութից 
Մանդր տղա խո՛ չեղներ...
Տեսան օր՝ Աղնանցորդի յա։
Հըմա տղեն օր կը լողկըցուցեն,
Տեսան օր՝ մեգ ձեռ խուփ ա։
Ինչ իլաջ էրին, չէրին,

2240 Տդի ձեռ չբացվավ։
Վւսչոն .յելավ ուր աուն,
Դավիթին նամակ մի գրեց.
«Դա վիթ, .յաշքդ լո՜ւս էղնի.
Քըզի տղե մ՝ էդեր ա,
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Մենակ մեգ ձեռ սախա՛թ ա»։
Դավիթ օր էդ նամակ կարդըցավ,
.Յերսվ հեձավ, էգավ Կադզըվան։ 
էգավ Վաչոյի տուն, ըսեց.
— <Ը1Ը տԴԻ ղոնդախ տվեք,

2250 Տեսնիմ՝ իմակ տղա յա։
Դավիթ առավ տղեն, տեսավ.
Չեռ մաժեց, մատներ րացվավ։
Տդի ձեռն օր բացվավ,
էս ափոնց մեչ արուն գոյ կայնուկ էր։
Դավիթ էտեխ ծիծդաց.
Օր ծիծղաց, Վաչոն հարցուց.
— Դա վիթ, ընչի՝ ծիծղացիր։
Ըսեց.— Իդա տղեն յոթ ղաթ վըր ընձի արունխում սւ 
Մնաց էրգու-իրեք օր.

2260 Դավիթ տղեն տվեց կնքել,
Տդի անուն դրեց Մհեր։

41. Դավթի երդումը և Վաչոյի դավադրությունը, 
հյանդութը պաշտպանում է Դավթին և միասին 
վերադառնում են Սասուն

Դավիթ օր Վաչոյին ըսեց՝
Իդա տղեն յոթ ղաթ վըր ընձի արունխում ա, 
Վաչո-Մարջոն ըսեց.
— Դա վիթ, էդքան արուն էրիր,
Ի՞նչ հասկըցար, օր էդ հասկընա։
Ա՛խր, մեխկ եք, խեղճ եք.
Չըր օրենքով յը մեղավոր եք։
Վաչոն-Մարջոն կպան Դաւ)թի հոգուց,

2270 Թը.— Դա՚վիթ, արի՛ .յերթում էրա,
Օր էլ արունք չէնիս,
Ինչ .յուղիս, կիտամ քըզի։
Դավիթ ըսեց.— Արունք չըմ էնի։
Վազ չեգան, ըսեցին.
— Իլահի, քու Սուփ Նըշանի վըրեն .յերթում էրա, 
Օր մենք հավադանք՝ էլ արուն չէնիս։
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Դավիթ ինչ էրեց, յախա չազադեց։
Դավիթ .յելավ դուս, ուր Սուփ Նիշան փոխեց, 
Բերեց, դրեց ձախ ծոց,

2280 Սանդր լը դրեց .յաչ ծոց, 
էգավ, .յերթում էրեց։
Զեռ զարգեց .յաչ ծոց, ըսեց.
— էս Սուփ Նիշան ընձի խռով էղնի,
Օր ես էլ արունք էնիմ։
Հըմա Սուփ Նիշան ձախ ծոց չկայներ էր, 
Սլլացեր էր, էգեր, ուր տեխ կայներ էր։
Դավիթ օր ձեռ ւլարգեց Սուփ Նիշանին, 
.Յերթում էրեց Սուվւ Նիշանին,
Դավիթ շադ թուլցավ։

2290 Դավիթ օր թուլցավ, շադ մնաց .յոդի,
Յոթ-ութ ամիս մնաց։

Վւսչոն ի՛նչ էրեց.—
Վաչոն .յելավ ուր ժողովուրդին խանչեց,
Ըսեց.— Դավիթ թուլցեր ա.
Դավիթ օր կերթա Սասուն,
Կռնա ք Դավիթի .յառեչ կտրիք,
Զարգիք զըԴավիթ սպաննիք,
Խանդութ դարցունք, բերինք։
Խանդութ հասկըցավ օր՝

2300 Ուր պար գուղա Դավթին տա սպաննել։ 
Խանդութ տղեն թողեց ուր մամու մոդ,
.Յելավ, Դավթի զըրխ առավ, հաքավ,
Գուրզ կապեց ուր վըրեն, զըԴավիթ հեծըցոսյ, 
.Յընգավ հըտ կըշտին ու գացին։
Օր .յելան Կաղզըվանու տակ,
Տեսան օր՝ ճանփեն կտրած են։ 
էդոնք լը տեսան օր՝
Դավիթ չկըռնւս խըլվատ վըր ձիուն.

V Քշեցին Դավիթի վըրեն,
2310 Օր զարգին Դավիթին, սպաննին։

Խանդութ գուրզ քաշեց,
Ուր դուշմընին զարգեց.
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Հարի Կսպզըվընու ձորեն .յելավ.
Հինգ հագար մարթ կտրեց,
ԶըԴավիթ պըրձըցուց, ազւստավ,
Սա|սւմաթ առավ, գնաց Սասուն։
Դավիթն օր էգավ, հասավ Սասուն,
Քեռի Թորոս տեսավ, օր Դավիթ թուլցեր ա,
Ըսեց.— Դա վիթ, լաո՛, իմ .յաչքեր քոռնա,

2320 Կեղնի օր դու .յերթում ես կերե Սուփ Նշանի վըրեն՛ 
Դավիթ ըսեց.— Քեռի, ինչ էրեցի,
Չկըրցանք պըրձնի Վաչոյի ձեռնեն ու Մարջոյի։ 
.Յելա, իմ Սուփ Նիշանի տեխ փոխի, էգա։
Ես ըսի՝ դարդակ սւ ուր տեխ.
Սուվւ Նիշան էգեր էր ուր տեխ.
Զեռ զարգի Սուփ Նիշանին,
.Յերթվա, թուլցսւ ես քե՛ռի։ 
էլ Դավիթ չկըռներ ուրիշ տեխ էրթեր. 
էդեր էր իմալ մարթ մի հիվանդ էդնի։

2330 Օր՛ անգամ մի գիչներ Սասունա ցած,
Գիկեր Մեղրագետ, կը լոդկըներ,
Կը դառներ, կերթեր ուրանց տուն։

42. Զիմջիմի Սու|թսւնը Դավթին մահացու վերք 
է հասցնում. Քեռի Թորոսն ու տղեկներն 
օգնության են հասնում. Դավիթն սպանում 
է իրեն վիրավորողին

էդ կռապաշտութեն տեսան,
Օր Դավիթ գիկա էդ Մեղրագետ,
Կը լողկընա, կերթա ուրանց տուն.
Զիմջիմի Սուլթանին խապար տվին,
Թը. «Դավիթ օր գիկա,
էն վախտ օր կը տըկլոզնա, կը լոդկնա,
Թը զարգիս, դո՛ւ կըռնաս զարգի.

2340 Մենք չկըռնանք ւլարգի Դավիթին»։
Զիմջիմի Սուլթան սազլըղի մեչ կը մներ։
Դավիթն օր կը տըկլոզնա, կը մդնի ջուր,

# Օր -  օրը, օրական։ Ծան. բանահավաքի։
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Զիմջիմի Սուլթան կը զարգսւ Դւսվթին։
Զիմջիմի Սուլթան օր զարգեց,
Դավիթ բոռաց, ձեն գնաց Սասուն։
Քեռի Թորոս լսեց Դավիթի ձեն,
Ըսեց.— Տղա՛, լսւո՛, .յելե՜ք,
Զիմջիմի Սուլթան Դավիթին զարգեց։
Հեձսւն, էգան, հասան Դավիթի մոդ։

՞2350 Քեռին հարցուց Դավիթին.
— Տղա՛, լա՚ո, քըզի վո ւոր զարգեց։
Ըսեց.— Քեռի* Թորոս,
Ընձի զարգեց Զիմջիմի Սուլթան.
Հըլա էս տփմգեքու յւ՜եչն ւս,"
Գաշեցին ջիմգեքու մեչ, գտան,
Բռնեցին, առան, էգան։
Դավիթ ըսեց.— Տղա՞, լա՚ո, բերեք էստեխ,
Իմ ձեռնով զէդոր գլուխ լը կդրիմ,
Հըմին ես պըդի մեռնիմ։

2360 Բերին, տվին էնոր։
Դավիթ էդոր գ|ուխ ւը օլըրեց, կդրեց.
Ու .յինք լը էտեխ մեռավ։

43. Դավթից հետո Խւսնդութն ինքնաււպան է լինում

Քեռի Թորոս Ս՞իտք էրեց.
«Օր զԴավիթ մեռուկ տանիմ,
Վա՜յ թե Խանդութ ուրին տանքեն թալա, սպանւս»։ 
Ըսեց.— Տղեկնե ր, բերե ք զըԴավիթ,
Քոթակ կապինք ձիու ւ(ըրեն,
.Յելնինք, ջրինդ խաղալով էրթանք,
Բւպքի Խանղութ չգինա, օր Դավիթ մեռեր ա։

"2370 Հըմա Խանդութ .յելած տանիք,—
Բւսնցր էր ուրենց տանիք,

\  Քարերու վըրա էր շինուկ,—
.Յըմեն կողմ կիշկեր, տեսներ՝
Դավիթ սա՛ղ գիկա. թւս մեռուկ։
Խանդութ իշկեց, տեսավ օր՝
Զրինդ խաղալով գիկան էդոնք։
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Դավիթ հեձուկ ա ուր ձին,
Ըսկի չի խըւվըլա ուր տեխեն։
Խանդութ հասկըցավ, օր Դավիթ մեռուկ ա.

2380 Ըսեց.

«Վո՜ւոր աժեց, էգավ,
Վո՜ւոր չաժեց, էգավ,
Իմ շայ-բալաբան Դավիթ չեգավ»։

էն քոփակ Ցռան Վեքոն 
.Յոդի տանքի վըրեն կայնուկ էր,
Վերցուց, ըսեց Խանդութին.
— Կը պակսի շայ-բալաբան Դավիթ,
Քըզի չպա կսի պարոն իրիկ:
Դարցավ Խանդութ ըսեց.

2390 — ես ... իմ քու բերան,
Դավիթի պեստ մարթ մեռնի,
Ես գամ, քրզի պեստ մա՞րթ առն իմ։
Ուրին տանքից վըր գլխուն թալեց ցած. 
Գլուխ զարգյեց քարին։
Քար հըմալ գըբցավ օր՝
Կոդ մի ցորեն գըլնեն մեչ,
Գելնին, սանդ կը ձեձեն։
Քեռի Թորոս հարի հասավ,
Խանդութ զինք թալեց ցած, սպանեց։

2400 Զերգուս լը տարավ թաղեց.
Օր թաղեց, .յելավ, էգավ Կաղզըվան։

44. Քեռի Թորոսը գնում է Կադզվան՝ 
Ա՜հերին Սաււուն դարձնելու, 
բայց չի գտնում նրան

.Յելավ էգավ Կաղզըվան։ 
էգավ Կաղզըվան Վաչոյի տուն.
Ըսեց.— Վա չո, իմ Մհեր ո՞ւր ա,
Տո ւր, տանիմ մըր տուն։
Վաչոն ըսեց.— Քու տուն քա՛նդվի,

֊  218 -



Քու տղեն մեռեր ա, իդա շաբաթ մ՛ էրգուս։
Ըսեց.— Վա՞չո, իմ տղեն սաղ ա.
Իմ տղեն տո՞ւր, տանիմ Սասուն։

2410 Վաչոն ըսեց.— Չըս ա՞վդընւս,
Հանդա թաժա գերեզման՝ հորեր իմ,
Չըր տերտերով յը թաղեր իմ տըվե։
Քեռին ըսեց.— Վա՞չո, .յելի՞ էրթանք,
Ես իմ տղի գերեզման կը ճանչընամ։
.Յելան, գացին գերեզմըներ։
Քեռի Թորոս ուր շենքերով 
.Յելավ չափեց յոթ շենք։
Տեսավ օր՝ մեգ շենք էր գերեզման.
Ձեռքերով գերեզման քանդեց։

2420 Վաչոն ըսեց.— Ջա՞նըմ, տերտերով ա թադուկ.
Ա՞խր մեխկ ւս, .յո րի կը քանդիս.
Ա՞խր գերեզման խաչակընքուկ ա...
Քեռի Թորոս ըսեց.
— Զէն խաչ ես ղաբուլ չըմ էնի՞.
Զէդ գերեզման ես կը քանդիմ։
Քանդեց, տեսավ օր՝ օսկոր ա.
Աման-չաման հաղ-կտոր բերե,
Լցե, էրե տղի գերեզման։
Քեռին ըսեց.— Վա՞չո, իմ տղեն տո՞ւր.

2430 Ո՞ւր ա, կըսես՝ տղեն թաղեր իմ։
Վաչոն ըսեց Քեռի Թորոսին.
— Տղա չկա իմ մոդ, ուր կերթաս, գնա՞։
Քեռի Թորոս տեսավ օր՝ ուր ուժեն դուս ա.
Չկըռներ զըտդեն զոռով առներ,
.Յելավ թողեց, էգավ Սասուն։

45. Քեռի Թորոսը երկրորդ անգամ
Ձենով Հովանի հետ գնում է Կադզվան.
Ս՜հերը Ձենով Հովանի կանչով ելնում,
գնում է նրանց մոտ. Քեռի Թորոսը փորձում է նրան

Իդսւհախ մացին մեգ վախտ մի. 
էդոնց վըրեն զոռ կէնին կռապաշդներ։
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Քեռի Թորոս տեսավ օր՝ «Չէ՛, բոշ ա,
Խարխըռներ էգած են, ուրանց .յաչյշեր կը հանին» 

2440 Տասը-տըսնըհինգ տարի թըմմավ,
Քեռի Թորոս միտք էրեց,
Ըսեց.— Չինո՛վ Օհան, .յե|ի՚,
Լա ո, .յեփ, էրթանք Կաղզըվան,
Բսղքի Դավթի տղա Մհեր առնինք, գանք։
Լա ո, խարխըռներ յը էգած ին,
Մըր .յաչքեր գուզին, կը հանին, 
էլ մըր ապրուստ չեղնի։—
Չինով Օհանի ձեն շադ էր,
Հըմա .յինք ուժով չէր։

2450 էնիկ մըզ նման մարթ էր, 
էնոր ուժ ուր ձեն էր։—

.Յեյավ առավ Չինով Օհան,
Յոթ հադ յը գըմշու կաշի,
.Յընցավ, գնաց Կաղզըվան։
Կաղզըվընու վերեվ սար ա։
Օր էդ սարից գիչնիս,
Կաղզըվընու մոդիկ բլուր ա։
Կայնան էդ բւուրի վըրեն։
Բերեց յոթ գըմշու կաշին 

2460 Փաթըթեց Չինով Օհանին։
Քեռի Թորոս ըսեց.
— Չինո վ Օհան, բոռա՛ իրեք անգամ։
Թը Դավիթի տղեն ա Մհեր, գիկա.
Թը Դավիթի տղեն չէ, մըղի պետք չէ։
Իրեք անգամ բոռաց Չինով Օհան։
.Յառչի անգամ օր բոռաց,
Տղեն հըմւպ .յոդի մեչ նստուկ էր։
Օր տղեն յսեց իդա ձեն,
Թոավ, կայնավ ուր տեխեն։

2470 Վաչո-Մարջոն փաթըթան վիզ.
— Ջա՛նըմ, ի՛նչ էղավ քըզի,
— Ջա՛նըմ, ընձի խանչեցին։
Վաչո-Մարջոն ըսեց.



— Լա՛ռ, քու հհդ չին։
Ի նչ ա, դու մինա կ իս Մհեր.
Իդա քաղաք Մհեր շա՜դ...
Մեգ լը բոռաց, ըսեց.
«Դավթի տղա Մհե ր,
Թը դու սա դ իս, արի՛»։

2480 Մհեր օր իդա ձեն լսեց,
Զարգյեց շուշա-մուշա,
Կոտրեց .յօդի փանջարեն,
Տեսավ օր՝ էրգու մարթ .յելած են,
Կայնուկ ին էն դարի վրեն։
Մեգ լը օր բոռաց, ըսեց.
«Դավթի տղա Մհե՜ր,
Թը դու սա ղ իս, արի՜»...
Տեսավ օր էդ մարթիկն են,
Օր ուրին կը բոռան,

2490 .Յելավ մտավ թավլեն,
ԶըՎաչոյի ձին քաշեց, հեձավ,
Վաչոյի գուրղ լը կասյեց վըր ուրին,
Դիմեց դեմ ի էդ էրգու մարթ.
.Յելավ բլուրի գլուխ, կայնավ։
Օր հասավ Քեռի Թորոռի ւքոդ,
Քեռի Թորոս ըսեց.
— Չինո՛վ Օհան, կայնի՞ ջըրբիմ.
Թը Դավթի տղեն ա, կը տանիմ.
Թը Դավթի տղեն չի, կը ղարգիմ,

2500 Թողնինք, էրթանք Սասուն։
Օր հասավ Քեռի Թորոսի մոդ,
Քեռի Թորոս լքըհւսնա կը գաշա։
Ըսեց.— Տղա՛, լա՛ռ, էդ ո ւր կերթաս.
Կերթաս էդմւսլ հըբարտ, հըբա՜րտ։
Ըսեց.— Դու ի՞նչ մարթ իս, օր քըղի խանչեն, 
էնդոնք դո րվի գացին։
Ըսեց.— Ընձի էրգու մարթ կը խանչեն.
Դու ճիժ իս, տղե՛ մ՝ իս։
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Ըսեց.— Ի՞մսղ, դու մա՞րթ իս, հըբա ես մարթ չի՛մ։ 
2510 Քեռի Թորոս ըսեց.

— Տղա՛, լւսոք, քըզի գուրզ մի կը թալեմ,
Հըմա դու ճիժ իս, .յառեչ դո՛ւ քու գուրզ թալ, 
.Յետեվ ես կը թսդեմ զիմ գուրզ։
Տղեն օր ուր գուրզ բերեց,
Քեռի Թորոս քշեց Վեցոդնեն Լագզին,
Մհերի ձիու դոշի տըգով .յընցավ։
Մհերի գուրզ բոշի գնաց։
Քեռի Թորոս օլըրավ, կայնավ, ըսեց.
— Տղա՛, յա՚ո, քըզի հազըր պահա,

2520 Օր քըզի իմ մըզրախ զարգիմ։
Մըզրախն օր զարգեց քեռին,
Մհերի ճուռ փարչըմեց թամքին։
Օր քաշեց, Մհեր ըսկի 0 'ֆ չէրեց։
Մհերն օր 0 'ֆ չէրեց, ըսեց.
— Յա՛, տղա՛, քու հոր հերական ըսա՚,
Քու մոր մերական ըսա՚.
Յա ես գինամ՝ դու բիճ իս։
Ես իմ մզրախ կը զարգիմ,
Ապառաժ քարեր կը ձեվա, կը թալա,

2530 Դու ըսկի օ՜ֆ չէրիր...
Մհեր ըսեց.— Բիճ դո՛ւ իս.
Իմ հոր հերական Վաչոն ա,
Իմ մոր մերական Մարջոն ա։
— Վա՜խ,— ըսեց,— իմ .յաչքեր քոռնա՜...
Պադավ, ուշք .յընցավ ուր կըսկըծուն։
Մհեր մպըրավ, կայնավ, ըսեց.
— էդ հայ ծուռ ա, .յընգնավոր ա.
.Յինք զարգյեց, ընձի բրինդար էրեց,
.Յինք լը պադավ, մեռավ.

2540 էդ ի՛նչ բան ա. էդ իմա՞լ էղավ։
Չինով Օհան հասավ, ջուր բերեց,
Լցեց Քեռի Թորոսի .յերսին։
Քեռի Թորոս .յիմցավ, կայնավ։
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46. Սհերը կռապաշտներից առնում է հոր 
մահվան վրեժը

Մհեր ըսեց.— Քե ռի, էդ ի՛նչ բան ա.
Դու ընձի դարզիր, բրինդար էրիր,
Դու լը պադար, մեռար... 
էդ ի՛նչ բան ա, քե ռի։
Ըսեց.— Տո՚, տղա՛, յա՚ո,
Հըբա ես չմեռնի՛մ, վո՞ւոր մեռնի.

2550 Քու հոր հերական Դավիթ էղնի՛,
Քու մոր մերական Խանդութ էղնի՛,
Դու ըսօր .յեյնիս, ըսիս՝ *
Վաչոն՝ իմ հոր հերակա՞ն,
Մարջոն՝ իմ մոր մերակա՛ն։
— Հըբա, քե՛ռի,— ըսեց.—
Օր իմ հոր հերական Դավիթն ա,
Հըբա .յո՞ւր ա իմ պաբ։
Ըսեց.— Լա՚ո, սպանվեր ա քու պաբ։
Ըսեց.— Քե՛ռի, վո՞ւորն ա սպանե իմ պաբ։

2560 Ըսեց.— Լա՚ո, կռապաշդներ սպանին քու պաբ։
Ըսեց.— Ո՞րտեխի կռապաշդներ։
Ըսեց.— Լաո՛, իդա Կաղզըվընու բռնա,
Հարի էրթանք, .յեյնինք Սասուն, V
Հըմեն դուշման ին մըզի։
էտեխ Մհեր .յերթում էրեց, ըսեց.

«Հացն ու գինին, Տեր կենդանին.
Կաղզըվընու կը կտրիմ, 
էրթամ, .յելնիմ հարի Սասուն»։—

էդ .յառչի .յերթումն սւ Մհերի։—

2570 Քեռին Մհերի բրին կապեց,
Մհեր հեձավ ուր ձին,
Քեռու հեղ .յիջավ Կաղզըվան։
.Յառեչ զՎաչոն-Մարջոն բռնեց,
Զարգյեց, մորթեց Մհեր։
•Յոնքըցի ձեռքվավ կդրեց,
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Հարի գնաց, .յելավ Սասուն։
Քեռին ու Մհեր օր հասան Սասուն,
Վախտ մի մտցին ուրանց տուն։
Քեռին ղՔուռկի Զայրսդ տվեց Մհերին.

2580 Դավիթի զըրխ, թագն ու գուրզ տվեց Մհերին։
Մհեր կը հեձներ ուր ձին, կերթեր,
Րւրեն նեճրութեն կէներ, գիկեր:

Վախտ մի ուրանց էդպեստ ապրւսն։
Մհեր իդահախ կը հեձներ, կերթեր,
Չորս կողմ կռապաշտութեն կը ղարգեր,
Զէդոնց կը ջարդեր ու կը լարեր։
Լարեց կռապւսշդութեն, լարե՜ց,
Ուրանց սինոռներուց հեռեցուց։

47. Ս՜հերը Զենով Հովանի համար բերում է 
Գեղձուն Ծամին

Չինով Օհան .յիմցեր էր Դեղձուն Ծամի անուն։
2590 Չինով Օհան օր մի Մհերին խանչեց, ըսեց.

— Մհե ր, կըսին՝ Դեղձուն Ծամ շատ խորոտ օղլուշաղ ա. 
Իմա լ էնինք, օր էդոր տեսնինք։
Մհեր ըսեց Չինով Օհանին.
— Քու տուն շինվի՜, դու տեխ ըսա,
Ես .յիրիկվորե լուս կը բերիմ։
Ըսավ.— Աստղու Ցոլածնի նշանածն ա։
Մհեր ըսավ.— Դու մի վախենա,
Լուսուն իդահախ Դեղձուն Ծամ բերիմ քըզի։
Աստղու Ցոլածին կապրեր մեշեքու մեչ։

2600 Մհեր սալըխ էրեց էդոր տեխ,
Հեծավ Քուռկի Ջալլադ, գնաց։

Հըմալ .յաջողվեր էր էնոր,
Աստղու Ցոլածին տուն չեղեր էր։
Մհեր կը վերցու Դեղձուն Ծամ,
Կը թալա ուր թարք, կառնա, գիկա Սասուն։
Բերեց, տվեց Չինով Օհանին։
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48. Սհերը գնում է Բաղդադ՝ իր համար Գոհարին 
բերելու, ճանապարհին նրան հրապուրում է 
մի որբևայրի կին, Մհերն իր զավակի համար 
ապարանջան է տալիս սիրեկանին

Գեղձուն Շամ գիներ, թա ուր համար ա Մհեր բերե։ 
Օր տվեց Չինով Օհանին, Գեղձուն Շամ ըսեց.
— Մհեր, մադամ էդմալ քըզի արժան,

2610 Մեգ տեխ ըմ ադճիկ մի կա,
Բադդըդու Խալիֆի աղճիկն ա. 
էնոր անուն Գոհար ա։
Աստղու Ցոլածին ինչ խըդըր գնաց,
Չկըռցավ բերե ղԳոհար։
Թը տղամարթ իս, կերթաս, կը բերիս։
Մհեր օր էդոր սալըխ առավ,
.Յելավ հեձավ ուր ձին...
Բաղդադ, դո՚ր իս.— էգա՛ քըզի։

Մեգ օր ճւսնփա գնաց.
2620 Գեղ մի խոնախ էղավ,

Գնաց օրբեվերի կնգա մի տուն։
Կնիգ լը .յինք խորող էր.
Տեսավ, օր Մհերի պեստ տղա 
Աշխարք յա՛ էգեր ա, յա* պըդի գա, 
էդ կնիգ .յելավ Մհերին խափեց,
Մհերի հեղ մեգ տեխ մեգնվավ։
Մհեր վախտ մի մնաց .յոդի։
.Յելավ միտք էրեց, ըսեց.
-  Ջա՞նըմ, ես տեխ կերթամ.

2630 Ես .յուդա ապրող չիմ։
Կնիգ հարցուց.— Մհե/ր, .յո՞ւր կերթաս։
Ըսեց.— Ես կերթամ Բաղդադ,
Խալիֆի ախճիկ՝ Գոհար բերիմ ընձի։
Ըսեց.— Մհե՚ր, դու կերթաս,
Իմ հւսլ ի՞մւսլ կեղնի, ես ընչո՜վ ապրիմ։
Վերցուց ուր թիվի բազբանդ, տվեց էդ կընգան։ 
էդ բազբանդ թանգւսրժուկ էր.
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Օր կապուկ էր Մհերի թեվ։
Մհեր վերցուց ըսեց էդ կընգաե.

2640 — Թլւ ընձի տղե՞ մ՝ էղավ,
Կեղնի տըսնըհինգ տարեգան,
Ես ուր օր էդնիմ, սւպըխ կառնիս,
Կը կապիս թաղբանդ ուր թիվի վըրեն,
Կը ճսւմվվա, գա մըր դեմ։
Թը ախճի կ էղավ, գե|նիս բազբանդ կը ծախիս.
Կօգտա քըզի |ը, քու աղճկան լը.
Հարի կապրիս դու լը, աղճիկ լը։

49. Մհերի կռիվը Բաղդադի Խալիֆայի և Մսրա Մելիքի 
զորքի հետ. Գոհարը ծպտված երեք անգամ 
փորձում է նրան

Իդահախ Մհեր .յելավ գնաց.
Գնաց, հասավ Բաղդադ.

2650 Ջըհաբ ճամփցուց Բադդըդու Խալիֆին*
Թը. «Ես էգեր իմ էստեխ,
Ուր ախճիկ Գոհար գուզիմ.
Խաթրով կիտա, թըղ տա.
Չի՚տա, Բաղդադ առ ու գերի կէնիմ^
Կառնիմ, կերթամ դեմի Սասուն»։
Խալիֆեն ջըհաբ էրեց Մհերին,
Թը. «Իմ աղճիկ նշանլու յա.
Յոթ օր ընձի վախթ ըմ տուր,
Յոթ օր .յեդեվ՝ քըզի պատասխան կիտամ»։

2660 Յոթ օր՝ օր ժամանակ .յուզեց,
.Յինք .յելավ, զորք ժողվեց,
Խաբար էրեց Մըսրա Մելիքին,
Թը. «Մհեր Սասունա էգեր ա,
Գուզա իմ աղճիկ զոռով տանի»։ 
էն խըդըր ասքար ժողվեց,
Օր չափ ու սայման .յընցավ։—
Ա խր, բովանդակ աշխարք կռապւսշդութեն էր։—
Զորք օր ժողովեց, .յելավ Մհերի հեդ կռիվ։
Սաբախտան օր էդոնք գելեին.
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2670 Կը կռվին հարի .յիրկուն։
Ինչ խըդըր օր զորք բերեց,
Մհեր զըմեն ջարդեց, կտրեց։
Մհեր կը դառներ էդոնց սինոռի մեչ,
Ուր չադըր կը զարդեր,
Կը ռհաթեր ուր չադըրի մեչ։

Գոհար Մհերի ձեն .յիմցեր էր։
Գոհար ի՞նչ էրեց։—
Գոհար .յառչի օր .յելավ,
Հեձավ քումետ ձի մի,

2680 .Յինք հաքավ կարմիր շորեր,
Զենք կապեց վըր ուրին,
.Յելավ, .յիրկուն դիմեց, 
էգավ դեմի Մհերի չադըր։ 
էգավ դռնեն բոռաց, ըսեց.
— Գավթի տդա Մհեր դո ւն իս։
Մհեր ըսեց.— Ե ս իմ։
Ըսեց.— Իմ քուր Գոհար դո\ն իս էգի կառնիս։ 
Ըսեց.— Հա՛, ես իմ էգի կառնիմ, տանիմ։
Ըսեց.— Գ՝ելի\ իմ հեդ կըռվինք։

2690 Թա դու ընձի .յսւխթիր,
Լուսուն զիմ քուր Գոհար կիտամ,
Կառնիս, կերթաս Սասուն։
Թա դու ընձի չախթիր,
Ես քու գլուխ կը զարգիմ։ - 
Մհեր հեձավ, .յելավ մեյդան։
Գոհար լը .յելավ մեյդան, կայնավ։
Մհեր օր գուրզ թալեց, Գոհար վերուց.
Գոհար օր թալեց, Մհեր վերուց։
Մեգ մեգի չկըռցան .յախթեցին։

2700 Գոհար ըսեց.— Մհե ր, հերի ք ա.
Իդա հայվըններ սպանեցինք։
Դե/, գնա* .յիջի քու տեխ, ռըհաթի.
Ես քըզի հաց ու ջուր կը ճամփիմ,
Կուտիս, կը խմիս, հըմա չքնի՚ս.
Թա քնար, կը վնասվի՚ս, գինա՞ս։
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Գոհար .յելավ գնաց։
Գոհար գիներ էնդոր ուդեյու չափ;
.Յելավ, օչխւսր մի կարմըրցուց,
Տիգ մի գինի, հաց լը հհդ տվեց,

2710 Ուր .յառչեվի խըզմատչի առավ,
Գնաց Մհերի չադըրի դուռ։
Մհեր հաց կերավ, գինին խմեց,
Չքնավ, .յիմաց մնաց, հարի լուս...
Չէ՞ օր թամբ եհ ա էրե Գոհար։

Լուս բսւցվավ, զորք .յելավ մեյդան։
Մհեր հեձավ Քուռկի Ջալլադ,
.Յընգավ մեչ, տսրգեց, ջարդեց.
Հարի .յիրկուն խըլսցուց զըմեն։
.Յիրկուն դարցավ, էգավ,

2720 Ուր չադըր նստավ, ըռհաթավ։
Գոհար լը հաքավ ճերմակ շոր,
Ուր զենք կապեց վըր ուրին,
.Յելավ հեձավ բոզ ձի մի, 
էգավ, զՄհերի չադրի դուռ կտրեց։
— Հա՛,— ըսեց,— Գավթի տղա Մհեր դո՞ւն իս։ 
Մհեր ըսեց.— Հա՛, ե՛ս իմ։
— Իմ քուր Գոհար օր էգեր իս տանիս, դո՛ւն իս։ 
Մհեր ըսեց.— Հա՛, ե ս իմ։
Ըսեց.— Գ ելի՛, հեդ ընձի գուլաշ կըպինք.

2730 Թա ընձի զարգիր գետին,
Լուսուն իմ քուր Գոհար կիդամ քըզի, տանիս. 
Չզարգիր ընձի գետին,
Քու գլուխ, քու գուրզով կը կտրիմ։
.Յելան Գոհար ու Մհեր՝
Ինչ օր էրգու գըմշու՝ առան իրար։
Իրեք սըհաթ տարան, բերան.
Նա՛ էնի ընդոր զարգեց գետին.
Նա՛ էնի ընդոր զարգեց գետին։
Գոհար ըսեց.— Մհե՚ր, հերի՛ք ա.

2740 Ես կերթամ, հաց կը ճամփիմ,
Կուտիս, կը խմիս, հըմա չքնիՆ.
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Քնար թը չէ, կը վնասվիս։ 
էլի հաց ճամփեց, էգավ Մհերին։
Մհեր հաց կերավ, գինին խըմավ,
Մնաց հարի սաբախտան։

Սաբախտան .յելավ, կռվան։
Ինչխըդըր օր զորք էգեր էր,
Ջարդեց, զարգյեց, կտրեց,
Լարեց, Բադդըդու հանեց,

2750 Դարցավ, էգավ, ուր չադըր .յիջսւվ։ 
էդ .յիրկուն Գոհար հաքավ սև շոր,
Ջուր զենքեր կապեց վըր ուրին,
.Յելավ, սև ձի մի կար, քաշեց,
Հեձավ, էգավ դեմի Մհերին։ 
էգավ, Մհերի չադըրի դուռ կտրեց,
Ըսեց.— Դավթի տղա Մհեր դո՝ւն իս։
Մհեր ըսեց.— Հա՛, ե՛ս իմ։
— Իմ քուր Գոհար օր էգեր իս կառնիս, դո՞ւն իս։ 
Մհեր ըսեց.— Հա՛, ե՛ս իմ։

2760 — Դ ելի՛, հադ քըզի շարթ մի կտրիմ։
Թա դու տարար,— ըսեց,—
Իմ քուր Գոհար կիդամ քըզի,
Սաբախտան կառնիս, կերթաս.
Թա ես տարա քըզի,
Ես զքու գլուխ կըտրիմ։
Ըսեց.– Ի՞նչ ա քու շարթ։ *
Ըսեց.– Քու մադնիք դնինք, զպրգինք,
Նետն ու անեղ միչեն .յընցունք։
Վո՜ւոր օր չկռցավ, էնի՛ տարվուկ ա։

2770 (Մհերի մադնիք հըմլե մ՝էր.
Պսդիկ մադնիք չէր, օր չընցնե):
Մհերի մադնիք դրեցին։
.Յառեչ Գոհար զարգյեց.
Գոհար մադնիքի միչեն .յընցուց.
Մադնիք ըսկի չխըլվաաց։
Իդահախ դոր էգավ Մհերին։
Մհեր օր զարգհլու էրեց,
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Գոհար .յելավ էգավ,
Խըստու կայնավ Մհերի .յառեչ։

2780 Մհեր հըմլա իշկեց Գոհարի .յերես.
Գոհար էն խըդըր խորոտ էր,
Օր .յաչք մի մնաց Գոհարի .յերես,
.Յսւչքով մի ւլարգյեց մադնիքին։
Օր ւլարգյեց մադնիքին, մադնիք թըռուց։
Օր չկռցավ միչեն .յընցուցեր,
Նետ ու անեղ մադնիքեն .յընցուցեր,
Գոհար գուրւլ քաշեց, ըսեց.
— Խոսք խոսք ա, ես ւլքու գլուխ պըդի զարգիմ։ 
Մհեր վերուց, ըսեց.

2790 — Չէ՛, դու իմ .յաչք խափիր.
Գոլ կայնար իմ .յառեչ.
Օր իշկեցի քու .յերես, ըսի՝
Գալո՛, օր էդի իդա խըդըր խորոտ ա,
Հըբա քուր ի՞նչ խըդըր խորոտ կեղնի։
Բերեց, մեգ լը դրեց, ըսեց.
— Մհե ր, իդահախ .յընցուցի ր մադնիքի միչեն, 
Իմ խոսք խոսք ա, իմ քուր Գոհար կիդամ քըզի։ 
Չընցուցիր, քու գլուխ կը զարգիմ։
Դրեցին. Մհեր նշնեց, զարգյեց,

2800 Մադնիքի միչեն .յընցուց նետ ու անեղ։
Գոհար .յելավ էլի ըսեց.
— Մհե ր, կերթամ քըզի հաց ու ջուր կը ճամփիմ. 
Կուտիս, կը խմիս, հըմա չքնի՚ս,
Քըզի շադ մուդաթ կեցի՛,
Օր քնիս, կը վնասվես։
Գոհար հաց ճամփեց.
Մհեր կերավ, նստավ հարի լուս։
Սաբախտան .յելավ, հեձավ ուր ձին, 
էգավ, .յիչավ կռվու դաշտ։

2810 Մհեր կռվավ, կտրեց, զարգյեց,
.Յըմեն ջարդեց հարի կեսօրին։
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50. Մհերին բոնում, գցում են հորի մեջ

Կեսավուր էդոր դուրսդեն զոռեց վըր ուրին։
Քշեց, զորքից հեռեցավ,
Չիու վըրեչեն .յիջավ,
Ուր Սուփ Նիշան ու գուրզ հանեց,
Կախեց ձիու խարփուզից։
Յոթ շենք էնդոնք կը համրեն,
Կը հեռենան Սըփ Նիշանից, օր մեխկ չէնեն։
Յոթ շենք չափեց, հեռեցավ,

2820 Նոր դուրսդեն .յելավ Մհեր։
Օր հեռեցավ Քուռկու Ջալլադից,
էդ զորք մտավ էդոր մեչն ու Քուռկու Ջալլադին։
էդոնք ձիու մեչն ու Մհերին կտրեցին։
Մհեր մնաց ձեռըցդարդակ։
Քամանդ թալեցին, զՄհեր բռնին։
Բռնին զՄհեր, տարան,
Թալեցին զՄհեր քառսուն կանգուն հոր մի, 
Դարցան, խաբար տվին Բադդըդու Խալիֆին,
Թա. «Թա գավոր, Մհեր բռներ ինք,

2830 Թալեր ինք քառսուն կանգուն հոր մի»։ 
Բադդըդու Խալիֆեն ըսեց.
— Յոթ օր Մհեր թըխ ւ1նա .յոդա,
Յոթ օրեն .յեդեվ էրթանք, քարկոծինք զէնի։

51. Ջոհարի մայրը խնամում է Մհերին հորի մեջ. 
որպեսզի նա իր աղջկան առնի

Հըմա կնիգ մի կար օրբեվերի.
Աղճիկ մ՝ ուներ՝ անուն Ջոհար։
էդ կնիգ գնաց Մհերի հորու վըրեն, ըսեց.
— Մհե ր, օր քըզի էտեխեն ազւստիմ,
Կառնի ս իմ ախճիկ Ջոհար։
Մհեր բոռաց, ըսեց կնգան.

2840 — Ջա նըմ, չեղնի Գոհար, թըղ էղնի Ջոհար.
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Դու իդա տեխեն ընձի ազատա,
Չըմ ա ռնի Գոհար, կառնիմ Ջոհար։

էդ կնիգ օրն էրգու անգամ հաց կը տաներ, 
Հորու մեչ Մհերին կիդեր։
Յոթն օր օր թամըմավ,
Պըդի էրթան, Մհերին քարկոծին,—
Կնիգ էդ բան .յիմցեր էր,—
Կնիգ էգավ, Մհերին ըսեց.
— Մհե ր, .յըսօր գիկան, քըզի կը քարկոծին։

2850 Ա ռ էս խանջըլի կտոր,
էդ հոր ծակե, .յընցի մեգել հոր. 
էրկու խիդր անլըվա բուրթ կը բերիմ.
Օր էնոնք քըւլի ձեն կիդան՝
Դավթի տղա Մհե՚ր, սա՞ղ իս.
Դու գելնիս, էնոնց ձեն կիդաս։ ■ •• •

•  • IՕր էնոնք քարկոծին քըւլի,
Կը փախնիս, գընցնիս էն մեգել հոր։

•  •

Կնիգ բուրթ տվեց Մհերին։
Մի ժամ .)ընցավ, էգան, օր զըՄհեր քարկոծին. 

2860 էգան հորու վըրեն, բոռացին.
— Դավթի տղա Մհեր, դու սա՞ղ իս։
Մհեր բոռաց, ըսեց.
— .Յառաչ Ասված ես կամ, իմ դուշման չկա։ 
Մհեր փախավ, .յընցավ էն դըհու հոր,
Բուրթ զարգյեց էդ ծագի բերան։ 
էդոնք քարկոծեցին, քար լցրին էդ հոր.
Քար էգավ, հասավ հորու բերան։
Բերեցին, արջիջ հալին, լցրին էդ հոր,
.Յելավ, հորու բերան մորվավ.

2870 .Յելան, թողին, էգան։
Թըխ Մհեր քառսուն օր մնա էդ հորու մհչ։
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52. Քեռի Թորոսը տղեկներով միասին գնում է 
Բաղդադ՝ Մհերին օգնելու

էն վախտ քեռին ռամ կը թալա, կըսա.
— Ա՛րմաղան, Վեցոդնե Լագզին քաշս/.
Մհեր յա գըտնիմ, յա չգըտնիմ։
Քեռին գելնի, կը խանչա ուր տղեկներ՝

— Հոթոթ-Մոթոթ 
Անուշ Քոթոթ,
Չինով Օհան,
Ցըռան Վեճո,

2880 Խոր Մանուկ,
.Յելեք էրթանք,
Մհեր կորե՜ր ա,
Օր կորեր ա։

.Յելավ, ուր թադարուք էրեց,
Ուրանց հաց-պաշար վերցին,
Բարցսւն ձիանուն, .յընգան ճամփա։ 
էգավ, էգա վ, հասա՜վ Բաղդադ։
Չադըրներ ւլարգյեց Բադդըդու դուրան։
Դես կը հարցու, դեն կը հարցու,

2890 Բալքի Մհերի սալըխ էնա։
Մարթ սալըխ տվող չիկա Մհերին։
Վա՜լլա, վուոր լը օր սալըխ կիդա,
Կըսա՝ Մհերին քարկոծեր ինք։
Քեռի Թորոս թըխ մնա .յոդի։

53. Մհերը Ջոհարի և օրա Սոր օգնությամբ 
դուրս է գալիս հորից

Մհեր քառսուն օր օր կը մնա հորու մեչ, 
էդ կնիգ գիմնա քեռու գալ էտեխ.
Թը քեռին էգեր ա, Մհեր կը գաշա։
Չունքի կնիգ .յըմնօր հաց կը տաներ Մհերին. 
Կնիգ չեղներ, Մհեր կը մեռներ անոթի։
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2900 Կնիգ էգավ, Մհերին ըսեց.
— Մհե ր, լաո, քու քեռին էգեր ւս,
.Յըմեն տեխ քլպի կը գաշա։
Մհեր ըսեց.— Օր հըմալ ա,
Արի , ընձի հորեն հա՞ն։
Ըսեց.— Ես իմա լ հանեմ, իմ ուս չա՞խթա։
Ըսեց.— Գնա, քու աղճիկ Ջոհար լը բիր։
Բերեց չըվան մի, տվեց Մհերին։
Մհեր կապեց չըվան ուր մեչք,
Խանչըլով լը ուր .յողաց տեխ կը փորեր,

2910 Օր Ջոհար ու ուր մամ, օր քաշեն,
.Յինք չբըլեր, պաղեր ցած։
Խո՚ւլասա, ի՜նչ գլուխ ցավցունք,
Մեծ չարչարանքով մի Մհեր .յելավ ղուս։
Մհեր իշկեց կնգան ու աղճկան,
Ըսեց. «Ես իմա լ էնիմ. 
էդ ախճիկ օր չառա, 
էդ կնիգ պըդի մադնա ընձի.
Ըսե, թը Մհեր կենդանի յա։
Լավն է ն ա, օր աղճիկ լը, մամ լը՝

2920 Կըտրիմ ուրանց վիգ, թալիմ հոր»։
Կըտրեց, թալեց հոր, .յինք .յելավ, գնաց։

54. Մհերն սպանում է Ավդալին ե իբրև. Ավդւպ 
ծպտված գնում է Գոհարի և Քեռի Թորոսի մոտ

Մհեր տեսավ էն դհեն՝
Ավդալ անվոր մարթ ըմ կէր՝
Շալգեր ա մի մեծ քար մի, գիկա։
Մհեր հարցուց.— Ավդա լ, էդ ի՞նչ քար ա։
Ավդալ ըսեց.— Իմ .յաչքեր քոռնա,
Դավթի տղա Մհեր քարկոծած ա,
Կը տանիմ, թալիմ էնոր հորու վըրեն,
Օր նշանգա էղնի էդոր։

2930 Հըմա Ավդալն էլ հսկա, բեդ մարթ մ* էր։
Մհեր միտք էրեց, ըսեց.
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— Վա՜լլահ, Ավդա՚լ, էդ քար իմ փորու խարճ չէ. 
էդ քար քու փորու խարճն ա, Ավդա՚լ։
Քար բռնեց, .յիջուց Ավդալի շալգից,
Ավդալի վիգ բռնեց, կըտրեց.
Դրեց գբի մի մեչ,
Հոդ տվեց Ավդալի վրեն, 
էդ քար լլւ դրեց Ավդալի վրեն.
Դարցավ իշկեց, ըսեց.

2940 «Տեսա ր՝ իմալ ուրմըշավ»։
.Յելավ, հաքավ Ավդալի շորեր,—
Դե\ Մհեր ուժեղ մարթ մ՝էր,
Ուրեն մաղ շատ գիկեր. —
Քառսուն օր մացեր էր հորու մեչ,
Ուր ռանգ կորցուցեր էր,— 
էգավ, մտավ ւլորքի մեչ։
Զորք հարցուց.— Ավդալ, ի՞նչ խեր խաբար։ 
Մհեր ըսեց.— .Յառեչ հաց, .յեդեվ հարց։
Ըսին.— Բերե ք, Ավդալին հաց տվեք.

2950 Թըխ կուշտ ուտա, խմա,
Բալքի մըղի խաբար մի տա։
Մհեր հաց կո՜ւշտ կերավ,
.Յելավ կայնավ, ըսեց.
— Հացն ու գինի՜ն, Տեր կենդանի՜ն,
Իդա ձեռնով քար դրեր իմ Մհերի փորուն. 
Դարցեր իմ, էգեր իմ էստեխ։
էտեխեն Մհեր .յելավ, փախավ.
Գնաց .յելավ Գոհարի մոտ։
Տեսավ օր՝ Գոհար նիաթ կախած՝

2960 Նստեր ա ու միտք կէնա։
Ըսեց.— Քու Ասսու սեր էղնի.
Մհերից ի՞նչ խաբար կա։
Մհեր ըսեց.— .Յառեչ հաց, .յեդեվ հարց։
Գոհար գնաց, հաց բերեց, 
ւ1վդալին կուշտ կերցուց, խմցուց.
Կուշտ ուտելեն .յեդեվ ըսեց.
— Հացն ու գինի՜ն, Տեր կենդանի՜ն,
Իդա ձեռով հաց դրեր իմ Մհերի բերան,
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Դարցեր իմ, էգեր իմ .յուդա։
2970 Ավդալ էդի օր ըսեց,

Գոհարի սիրտ էպեյի խայմցավ։
Ավդալ .յելավ .յոնքցի թալեց, գնաց։
Ըսեց. «Մեգ էրթամ դեմ իմ քեռին»։
Գնաց, հասավ քեռու չադըրներ։
Քեռին էգավ, ըսեց.
— Ավդա լ, քու Ասսու սեր էղնի,
Մհերից ի նչ խեր խաբար։—
(Մըկա լը մեգն օր գիկա, կըսենք՝
Ավդա լ, քադքից ի՛նչ խեր խաբար։

2980 էդի խոսք ա դարցե):
Ըսեց.— .Յառեչ հաց, .յեդեվ հարց։—
Հըբա Մհեր քառսուն օր անոթի մացեր էր. 
Պստիկ մարթ մը չէր, օր կշտաներ։
Մհերի տուն ւսվրի, մարթ հո՛ չէր, .յսւմբրո՜ց էր։ 
Քեռին բերեց, հաց դրեց,
Մհեր կուշտ-կուշտ կերավ, ըսեց.
— Հացն ու գինի՛ն, Տեր կենդանի՛ն.
էս ձեռով բըրդուճ դրեր իմ Մհերի բերան, 
Դարցեր իմ, էգեր իմ .յուդա։

2990 Ի՛նչ նոր գլուխ ցավցում,
Յոթն օր Մհեր զըվըռնեց .յըմեն տեխ.
Հաց կերավ, անջախ էգավ ուր համդին։

55. Ա՛հերը նորից գնում է Քեռի Թորոսի մոտ. 
նա խմում է մի լիքը պղինձ գինի և 
տղեկներին բարդակուտոց անելուց հետո՝ 
հայտնում է իր ով լինելը

Յոթն օր օր թամըմավ,
Մհեր .յելավ, գնաց քեռու չադըր։
Հըմա քեռին շըկի ընգեր ա,
Թը. «էդի ուր Մհերն ա,
.Յընչի էդոր լիբաս դարցե՜ր ա»...
Ու չկը ռնա տեխ բերա։
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Մհեր օր գնաց էտեխ,
3000 էդ օր քեռին բերեց,

Կեր ու խում էրեց, ուրախցավ։
Մհեր հադ զէդոնց նստեր էր.
Հաց կուտեր, գինի կը խմեր։
Մհեր քեռուն .յելավ ըսեց.
— Քեռի, գալո, կըռնսւ՞ մարթ մեգ շընչով՝
Իդա պդընձով լիք գինին խմա։
Ըսեց.— Ավդսդ մեգ խմեց Մեծ Մհեր,
Մեգ լը խմեր ա մըր Դավիթ,
Նոր էր էգի Մհերի խմելու վախտ,

3010 Իմ .յաչքեր քոռնա՜,
Ըշտե Մհեր կորցուցեր իմ։
Ըսեց՝— Քեռի, էն քու Մհերի արև օր կը սիրիս, 
էդ պղինձ լիք գինի .յըլնաս,
Ես կուշտ-կուշտ գինի խմիմ։
Օր ըսեց՝ Մհերի սադաղեն.
Քեռին .յելավ, տըգեր պղինձ լիք լցեց։
Մհեր վերուց, դրեց բերնին,
Խըմե՜ց, խըմե՜ց, թողեց,
Պղինձ պադավ գետին, ոռ ծակվավ։

3020 Ցռան Վեճոն ըսեց քեռուն,
— Ջա՛նըմ, ուր որ ծուռ մի կա,
Մըր իդարեն կըտրիր, խմցուցիր ընդոր. 
Տեսնինք՝ լուսով ինչո՞վ պըդի կըռիվ էնինք։ 
Ցռան Վեճոն օր էդ խոսք ըսեց,
Մհեր ծեռ թալեց Ցռան Վեճոյին.
Բռնեց էնոր թեվ, քաշեց գետին։
Մհեր զՑռան Վեճոն պառկըցուց,
Բռնեց մեգ-մեգ տդեկներուն՝
Չինով Օհան,

3030 Խոր Մանուկ,
Հոթոթ-Մոթոթ,

^ Անուշ Քոթոթ,
Բռնեց, դրեց վիրարու,
Վերուց Քեռի Թորոսն էլ,
Դրեց .յըմընու վըրեն,
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էրեց բարթակուդոց.
Մեգ լը հարի քանդեց, .յիջուց՝.
Ցռւսն Վեճոն շըլվար ւցուց։
Մհեր ըսեց Ցռան Վեճոյին.

3040 — .Յըմեն հաղ քու գավսպութեն կա.
Դո ւ իս էդի սարիր, օր իմ մամ Խանդոււթ 
Զինք թալե, ղուրան սպաններ ա։ 
էս անգամ Քեռի Թորոս տեսավ.
Օր էդի Դավթի տղա Մհերն ա։
Նոր ճանչըցավ. գրկվավ Մհերին,
Փաթըթվավ վիղ, պաքեց .յերսըներ։
— Մհե ր, լսա՛,— ըսեց,— իմ .ւաչքեր քոռնա*, 
էդ դու ի՞նչ օրի ես .)ընգի,
Օր ես ըսկի չճանչըցա քըզի։

56. Մհերը գտնում է իր Քուռկիկ Զալլադին 
և այցելում է Գոհարին

3050 Իդահախ Մհեր ըսեց քեռուն.
— Քե ռի, հըբը Քուռկի Զաղադ .յո՞ւր կեդնխ 
Քեռին ըսեց.— Լաո, Մհեր,
Ըսկի չըմ տե սեր ի Քուռկի Զազադ։
Ըսեց.— Քե ռի, օր հըմսպ ա,
Ես է՜է ն դուրան տսրգեր ինք իմ չադըր։.
Օր էղնի, էնտեխ կեղնի։
.Յե(ավ Մհեր, գնաց դեմի էնդեն.
Գնաց, տեսավ օր դարի մի տակ, 
էդ անասուն փորեր ա, մտեր ա մեչ։

3060 Գտավ Քուռկի Զաղադ,
Բռնեց, առավ, էգավ,
Տեսավ՝ խպներու տեխրան էդեր ա բրին։ 
Քեռի Թորոս բերեց լողկըցուց,—
Քեռին .յինք բայթար էր,— 
էրգու ավուր մեչ սադցուց։

Մհեր կընդվավ, մաքըրվավ,
.Յելավ, գնաց Գոհարի մոտ։
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Գնաց տեսավ, ի՞նչ տեսավ.—
Գոհար Նստուկ ա վւանջարեն, կը նընջա։*

.3070 Պլւլընդրուկ մի զարգյեց Գոհարի քթին,
Գոհար խըրդավ, էլավ, նստավ,
Իշկեց, տեսավ օր՝ Մհերն ա։
Ըսեց.— Մհե՚ր, դու բարո՛վ, հազա՜ր բարին։
Ես չա՚վդընենք՝ իմ .յաշք քիսներ քըզի.
Չէ՛, օր սաղ-սալամաթ քըզի տեսա,
Ինչ գուզի, թըխ էղնի։
Մհեր ու Գոհար իրար տեսան։

57. Մհերը մենամարտում է Գոհարի նշանած 
Ս՜սրա Մելիքի հետ և առնում է Գոհարին

Մհեր .չելավ, թողեց գնաց, 
էգավ, հասավ Քեռի Թորոսի չադըր։

3080 Քեռի Թորոս խաբար էրեց Բադդըդու Խալիֆին, 
Ըսեց.— Ես լորճի չիմ,
Օր էգեր իմ, լոր կը ծախիմ։
Թըխ իմ հարսի ոդ-ձեռ տեսնի,
Առնիմ, էրթամ մըր տուն.
Թա չէ, Բաղդադ առ ու գերի կէնիմ,
<եդ կառնիմ, կեըթամ Սասուն։
Բադդըդու Խալիֆեն ըսեց.
— Իմ աղճիկ Մըսրա Մելիքի նշալուն ա.
Մըսրա Մելիք լուսուն գիկա։

3090 Մըսրա Մելիքի պադասխան տվեցի՞ք,
Կառնիս աղճիկ, տանիս Մհերին.
Չտվեցիք՝ զաթի էն մարթու հախլուն ա։
Մըսրա Մելիք լը էդ օր Մըսրա գիկա Բաղդադ.
Օր գիկա, կը հասնի Բաղդադ,
Քեռի Թորոս կը դիմա Մըսրա Մելիքին.
— Մըսրա՛ Մելիք,— կըսե,— իմ կռիվ կռիվ ա։—

1 «Խանդութ ու Դավիթ քաղցր են, քանց թե Գոհար ու Մհեր», ավելացրեց ասացողը։ 
՜Ծան, բանահավաքի։
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Կըսե.— Դու ի՝նչ հախ ունիս, օր Մըսրա գիկսւս,
Բադդըդու Խալիֆի աղճիկ կառնիս, կը տանիս։
Մըսրա Մելիք էրկու-իրեք հարուր հազար զորքով էր էգխ 

3100 էդ օր կռվան հարի .յիրկուն։ 
էլ անհաշիվ ւլորք ջարդեցին։

Մըսրա Մելիք .յելավ էգավ՝ Քեռի Թորոսի մոտ,
Ըսեց.— <երի ք ա, ուրըշի արինքի տակ մըդնինք,
Խըլդի տղեկներ տանք սպանել։
Արի, գորք կանգըցունք,
Ես ու Մհեր կը կռվինք։
Ես .յախթեցի, Դոհար ե՛ս կառնիմ,
Մհեր .յախթեց, թըխ Մհեր առնի, տանի։ 
էգան էդ պայման էրեցին։

3110 Մհերն ու Մըսրա Մելիք էգան,
Մեյդընի մեչ .յելան կայնան։
Մհերն ըսեց.— Մըսրա* Մելիք,
Քո ւ դորն ա, թա ի՞մ։
Մըսրա Մելիք ըսեց.
— Իմ դորն ա զարգելու։
Մհեր կայնավ մեյդնի մեչ.
Ուր Սըփ Նիշան հանեց, պաքեց,
Դրեց վըր ուր գլխուն։
Մըսրա Մելիք գուրզն օր կը զարգեր, թուր չկըտրեթ.

3120 Համա զարբից Մհերի ոդներ գիջներ հոդի մեչ։
Մըսրա Մելիք լը ուժեղ էր, չէ*։
Գնաց, էգավ, իրեք գուրզ զարգեց.
Մհեր .յիջավ հարի չոքեր հոդի մեջ,
Համա ըսկի բրինդար չեդավ։
Մհեր թոթվեց, .յելավ, կայնավ հոդի .յերես։
Ըսեց.— Մըսրա* Մելիք, քու ավուր պատրաստ կեցի. 
Իդահախ ի մ դորն ա էգե։
Մըսրա Մելիքի մամ հեդն էր, գինա՞ս.
Մըսրա Մելիքի մամ զինք թալեց քեռու ոդներուն —

3130 Թը.— Քե՛ռի Թորոս,
Ես քո՛ւ թախտն ու Ասսուն եմ .յընգե,
Դու խնայա ընձի.
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Մը թո ղի Մհեր զարգւս Մելիքին.
Ես ամագ ունիմ Մեծ Մհերի վըրեն։
Մհեր վերցուց, ըսեց.
— Գուրզ մի կիդամ իմ քեռու խաթեր. 
Գուրզ մ՝ էլ կիդամ իմ Աստըծու խաթեր. 
Հըմա գուրզ մ՝ է| Մելիքին կը թալիմ.
Յա՛ Աստըված կիդա Մըսրա Մելիքին,

3140 Յա՞ Աստըված կիդա Սասնա Մհերին։ 
էդիք օր ըսեց Մհեր,
Մելիքի մամ բերեց,
Ինչ խըդըր չադըր, ձիու թամք կար,
.Յըմեն լցեց Մըսրա Մելիքի վըրեն,
Օր Մհեր զարգա, թուր չկը՜տրա։
Մհեր հեձավ Քուռկի Ջալլադ,
.Յելավ, քշեց, զարբով էգավ.
Գուրզն ուր օր զարգյեց,
Ինչ խըդըր չադըր, թամք կար, կըտրեց,

3150 ԶըՄսրա Մելիքի գլուխ լը կըտրեց,
Զըգլուխ տվեց Քեռի Թորոսին,
Զըճուճ-պլոր վերցուց, թալեց ուր մա մուն,. 
Ըսեց.— Ա ռ քու տըղա Մելիք։ 
էտեխ օր զՄըսրա Մելիք սպանեց,
Զորք դարցան բոլոր էգան.
Քեռի Թորոսի ձեռ պաքին,
Թողին, գացին դեմի Մըսըր։

Քեռի Թորոս դարձավ Բադդըդու Խալիֆին,
-  Ես լորճի չիմ՝ էգիր իմ, լոր ծախիմ,

3160 Իմ հարսի ձեռ ու ոդ տե՛ս,
Առնիմ, տանիմ Սասուն.
Թը չէ՝ Բաղդադ ւսռ ու գերի կէնիմ,
Կառնիմ հեդ, կերթամ մըր տուն։

\  Բադդըդու Խալիֆեն ուրիշ մըհանա չգըտավ. 
.Յելավ, աղճըկա թադարուք էրեց,
Շորից, ջհեզից էրեց, դրեց ուր հեդ՝
Առավ, էգավ Սասուն։
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58. Ա՛հերը մենամարտում է Աստղու Ցոլածնի հետ, 
սպանում է նրան հ երդվում է կռապաշտությունն 
արմատախիլ անել

Օր .յելավ էգավ Սասուն,
Աստղու Ցոլածին էդոր ճամփեն կը պահեր.

3170 Ուխտ էր էրի, օր ղՍհեր սպանա,
Մհեր չհասնի ուր մուրադին,
Մեգ գիշեր լը չքընի Գոհարի ծոց։
Սաբախտան շուդ Մհեր .յելավ դուս։
Աստղու Ցոլածին հավադան էգեր էր. 
էգավ, բռնեց Մհերի վըրեն։
Քարե կարկուտի պեստ վերեվեն 
Նետ ու անեղով կը զարգեր։
Մհեր հըմլա խալխան բռներ էր,
Կըծկեր էր խալխընի տագ։

\
3180 Շընգշընգուն օր էգավ դուռ,

Գոհար էլավ դուռ, տեսավ՝
Մհեր կըծկեր ա մարդըլի տագ,
Աստդու Ցոլածին վերեվեն կը զարգա։
էդ Գոհար բոռաց, ըսեց.
— Ա ստղոՂ Ցոլածին, իմ Մհերին մը՛ ւլարգի,
Ինչ օր գուզիս, տամ քըզի։
Աստղու Ցոլածին օր .յանգաճ չէրեց,—
Ա խր, էնդոր .յաչք սպանե՜լն ա,—
Մեգ լը լավեց, ըսեց.

3190 — Ա ստղո ւ Ցոլածին, իմ Մհերին մը՛ զարգի,
Իմ կյանք գուզի ս, տամ քլպի։
Օր ըսեց իմ կյանք լը .յուզիս, տամ քըզի,
Մհեր էտեխ շադ հերսոդավ,
Ըսեց.— Ջա նըմ, ես կըսիմ՝
Դեմի իմ Ասծուն իմ դըրբ չթալիմ,
Թե չէ՝ Աստղու Ցոլածնի սպանել չաթին ա։
Զնեդ ու անեղ դեղեց Մհեր,
Զարգյեց, զԱստդու Ցոլածնին բերեց ցած։
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Օր զԱստդու Ցոլածնին սպանեց,
3200 էդ Գոհարի խոսքն օր ըսեր էր՝

«Իմ կյանք գուզիս, քըզի կիդամ», 
էդ խոսքն էդեր ա աֆքար։
Ըսեց.— Թըխ ուխտ էղնի ընձի.
Հարի ես կռապաշդութեն 
Աշխըրքեն չջարդիմ, վերջացում,
Իմ դոշակ Գոհարի մոդ չերթամ։
.Ցեւավ, հեձավ զուր Քուռկի Ջալլադ ու գնաց։

59. Կռապաշտների վրա գնալիս Ս՜հերը նորից 
այցելում է իր ււիրեկանին. նա ււյատվիրում 
է որդուն ուղարկել իր մոտ

էդ կռաւզաշդներու կռոցտուն կար,
Պըդի էրթա ւլէդոնց հեդ կռիվ տա,

3210 Զէդոնց ջարդւս, ւ(երջացու,
Նոր իգա, էրթա ուր դոշակ։
Մհեր գնաց ԷՆ կընգա տուն,
Օր .յառչի էրթըլու վախտ,
Գնաց, Նստավ, կայնավ հեդ։ 
էդոր տդե մ՝ էր էդի։
Օր մի թը էրգու խոնախ մընաց,
.Յելավ, .յընգավ ճամփա։
Ըսեց.— Կնի գ, ես կերթամ,
Կռապաշդներու քոք կը կըտրիմ,

3220 Ես ի՞նչ գինամ՝ յոթ տարի գամ,
Թը տըսՆըյոթ տարի գամ.
Մըր տդեն, օր կը մեծնա,
Բազբանդ կը կապիս ուր թեւ),
Կը ճւաեիիս, գա դեմ ինձի։
Մհեր .յելավ .յընգավ ուր ճանփան։
Յոթ տարի կռվով գնաց։
Մհեր կռոցտուն առավ։



60. ԼՈւերի որդու մանկական չարությունները, 
նա ճանապարհ է ընկնում հորը որոնելու

Տղեն էղավ վեց-յոթ տարեգան։
Տղեն կերթեր, ճժերու հեդ կը խաղեր։

3230 Դե՛, ճժերու հեդ օր կը խաղեր,
Որին ձեռ կը բըռներ, կը քամեր,
Հըմլա ձեռ կը կոդրեր։
Որին օր կը զարգեր,
էնոր գլուխ կը կոդրեր, .յաչք կը քոռցուցեր .. 
Խո՞ւլասա, էդ ճժեր չկըռնան, 
էդոր ուժի դեմ չդիմա՞նեն։
Իդահախ կը ձեռքվին էդոր կը քըրվին.
-  Ախր, բի ճ իս,– կըսին,—
Բիճ խըսմի անիձուկ կեղնի։

3240 Օր խըլղի ճժեր .յերես կիդեն,
Թը՝ «Դու բի՞ճ իս, սւնիձո՞ւկ իս>>,
Իդահախ տղեն խելք կը հասներ։ 
էն մեգ օր օր զարգյեց,
Տդի մի ոդք կոտրավ.
Տղեն ըսեց.— Բի ճ շան օրդի,
Դու զըմեն կը սպանիս,
Ի նչ կըսիս, ա՞խր ի*նչ գուզիս։
Տղեն .յելավ, էգավ տուն,
Բռնեց ուր մամու յախեն,

3250 Ըսեց.— Նա նե, սա՞ղն ըսա.
Ես .յընչի պըդի բիճ էղնիմ,
Օր .յըմեն ընձի բիճ կըսին։
Ըսա՝ իմ պաբ վո՜ւորն ա։
Մամ ըսեց.— Լա՞ո, դու .յընչի* բիճ իս.
Քու պաբ Սասնա Մհերն ա.
Իդա տասը տարի յա,
Գացեր ա կռապաշդներու վըրեն կռիվ,
Օր կռապաշդութան քոք կըտրա,
Կռոցտուն ավիրա, .յելնի գա։

3260 — է՜, նա՞նե, օր հըմալ ա,— ըսեց,—
Ես կերթամ դեմի իմ պաբ։
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.Յելավ, ինչ կար-չկար մամուն,
Շսւխեց, ձի մի առավ, հեձավ,
Գուրւլ մի գըտավ, կապեց վըր ուրին։ 
էրթըլու վախտ մամ բերեց,
Մհերի տված բազբանդ կապեց տղի թեվին,
Ըսեց.– Լա ո, իդա բաւլբանդ Մհերին նշսւնց կիդաս, 
Մհեր քըզի կը ճանչնա, օր ուր տղեն իս։
Տղեն .յելավ, .յընգավ ճանփա։

61. Սհերի և որդու կռիվը. Մհերն սպանում է 
իր որդուն

3270 Մհեր լը կռապաշդութեն կըտրեր էր,
Կռոցտուն ավիրեր էր,
Դարցեր էր, գիկեր դեմի Սասուն։
Չոլի մի մեչ տղեն ու Մհեր ռաստ էգան։
Տղեն օր ռաստ էգավ Մհերին,
Մհեր հարցուց.— Հա՜, տղա՛, լա՚ո,
Դու ի՜նչ տղա իս, .յո՞ւր կերթաս։ 
է՜, ջահել մի տղա էր, ըսեց.
— է#, դու իմ աղե՞ն իս, ռե սն իս,
Կը հարցուս, թը .յո ւր կերթաս.

3280 .Յուր կերթամ, կերթամ...
Ըսեց.— Տղա՞, լա՞ո,
Քա ր մի պադավ էրկնքուց.
Օր քըզի հարցուցի, բան ըսի։
Դու էդ ի՜նչ կոպիշտ տղա իս։
Խո ւլասա, Մհերն ու տղեն կռվան։
Մհեր տդին ըսեց.
— Տղա՞, լա*ո, թալ քու գուրզ .յառեչ.
.Յեդեվ ես զիմ գուրզ կը թալիմ։
Տղեն զարգյեց ուր գուրզ Մհերին։

3290 Մհերին քաֆարաթ չէրեց էդոր գուրզ։ ՚
Մհեր դարցավ, գուրզ մի զարգյեց տդին,
Տղի փիջից հըմլա կըտրեց, թալեց։
Տղեն օր պադավ, էտեխ նոր ըսեց.
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— Հա՞յ, դու օր ընձի սպանիր,
Իմ պաբու պատասխան իմա լ պըդի տաս։ 
Ըսեց.— Տղա՛, լաո, քու պաբ վո՞ւորն ա։ 
Ըսեց.— Իմ պաբ Սասունա Մհերն ա։
— Տղա՛,— ըսեց,— իմ .յաչքեր քոււնա։ 
Հըբա ընձի մի նշան կար քու մսւմու մոդ,—

3300 Ըսեց,— .Յո՞ւր ա էդ նշան։
Ըսեց.— Հա նդա, բազբանդ մի կապուկ,
Իմ աջ թևի ւ|ըրեն ա։
Մհեր զաղի թեւ| բացեց,
Իշկեց, օր ուր բազբանդն ա։
— Հախիլա՜, էդ իւք տղեն ա։
Տղեն մահացավ էտեխ։
.Յելավ, տդին հորեց էտեխ.
Հորեց, .յելավ, էգավ։

62. Անմահ Ա՛հերը փակվում է քարի մեշ. 
Քեռի Թորոսը մեռնում է կսկիծից

Մհեր .յընգեր էր մտածմունքի.
3310 Կը մտածեր, թե. «Ես մեղավորցա1։

Մարթ մ՝ ուր տղեն իմա՜լ պըդի սպանա,
Օր .յինք չմեդավորնա»։
Մհեր միտք էնելով գիկեր։ 
էգավ, հասավ սարի մի տագ։
Մեգ սև քար ըմ ռաստ էգավ էդոր։
Ըսեց. «Կանի՛, իմ գուրզ թալիմ իդա քարին։ 
Թա կըտրե՜ց, ես չմեդավորցեր իմ.
Թա չը կըտրե՜ց, զաթի մեդավորցեր իմ»։ 
Գուրզն օր զարգյեց քարին,

3320 Քար էրգու դհու փեղկավ,
.Յինք, ուր ձին գացին քարի մեչ.
Քար էգավ, իրար կպավ։
Մհեր պըրձա՜վ, սպադա՜վ...
Մհերի ջինս վերջացա՜վ...
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Քեռի Թորոս կսկըձու մեռավ,
Օր լսեց Մհերի մեռնել։
Մնացողներու .յըմընու ջինս հըլա կա։
Մըկա օր սասունցոց մեջ կտրիճ գելնին,
Կըսեն՝ Չինով Օհանի, Խոր Մանուկի ջընսեն ին. 

3330 Աւլնանցորդիք Մհերի ցեղեն ին. 
էդոնք գացին, վերջացա՜ն։

63. Վերջաբան

Կըսեն՝ մե դարուց .յեդեվ,
Հովիվ կերթա էդ քարի .յառեչ,
Քար իրարուց կը բացվի։
Հովիվ ներս կը մտնի, կը տեսնի,
Օր հսկա մի մարթ էտեխ նստուկ ա։ 
էդ մարթ հովվին կըսա.
— Հըլը գարու տոպրակ էծկե ձիու գլուխ։ 
Հովիվ կայնավ, տեսավ օր՝

3340 Ուր ձեռք ձիու գլուխ չհասնի,
Չեռ ւլարգյեց գարուն, խըշպըրցուց,
Չին գլուխ կախեց գարու վըրեն,
Վերցուց ւլտոպրակ, էծկեց ձիու գլուխ։
Իդահախ Մհեր տեսավ օր՝
Աշխարք դարցեր ա սաղանա։
Ըսեց.— Աշխարք օր փոխվեր ա,
Իսան հըմլա մանդըրցեր ա,
Ես օր .յելնիմ, դուս .յիգամ, 
էդ հող ընձի չվերու.

3350 .Յորի օր հոդ խալպըցեր ա.
Աղեկ ա՝ ես մնամ իմ տեխ,
Մեգ լը չելնիմ աշխարք։
Հովիվ օր դուրս էգավ,
Քարն էգավ, հասավ իրար։

Ուրբւսթե ուրբաթ կըսեն՝
Ջուր գիկա, կաթա էդ քարեն։
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էրկնքուց իրեք խնձոր .յիջսւ<| 
Մեգ հեքաթ ըսողին,
Մեգ շւստ զրուցողին.

3360 Մեգ ւը ընձի*։

\

գյուղում՝ Խաստուրղլմ հո–

բռնվելիս եղել քուրդ
տաղների հետ։

Մըր ուժ չպատեր քրդերուն,
Մենք |ը կըսինք.
— հյոզը'1 Ս՜հեր .յիգեր աշխարք,
Մհերի տղե մի էդներ,
Ապնանցորդի, օր բերինք, 
էդ քրդերու հախեն .յիգենք։ 
հացր'1 Մհեր դուս .յիգեր,
Մրւփ քրդերու ձեոնեն աղատեր։

Կեւլնի վախթ ըմ, Մհեր դուս կիգա,
Մըղի կաղսւդա դուշմընի ձհոնեն։

" Ասացող՝ Մանուկ Թորոյանը մանկության հասակում իրենց
տադ է եդեյ։

Հոտաղության ժամանակ ընկերներով շատ հաճախ կովի էին
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1. Կռապաշտ թագավորի որդիները հավատում են 
երկնային Աստծուն, հայրը որդիներին մատաղ 
է խոստանում իր կռքերին, բայց մոր խորհրդով 
որդիները փախչում, ազատվում են

Ժամանակավոր, ասած, մի հադ կռքապաշտ թակւսվոր կար, 
Կուռք էր պաշտում.
Ուներ էրգու հադ տղա։
Տղաներ՝ մեկի ւսնուն Սանասար, մեկին՝ Ապիմեփք։
Տղաներն օր մեձացան, էղան տաս-տւսսներգու տարեկան, 
Տրանց սովորությունն ի՞նչ էր.
Տրանց արտերը ղշերը կը ծեծկին։
Ետո տղաներին տվեց. թե.
— Կնացե ք, արտը պաշտւզանեք,

10 Օր ղշերը չըծեծկեն արտին։
Տղաներ գնացին,
Մեկը պառկավ արտի վերին գլոխ,
Մեկը՝ ներքին գլոխ։
Սկսեցին ղշերին զանել, մինչԱի ճաշին, կեսօրին։
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Ղշերը գնացին հանգիստանւպու։
Տղաներ, մեկը պառկւսվ ներքին արտի գլոխ,
Մեկը՝ վերին արտի գլոխ.
Սկսեցին հանգիստանալ։
Ջոչ ախպերը Սանասարն էր, իշկեց երկինք.

20 «— Ջանըմ,— ասեց, —մեր հայրը օր կուռք է պաշտում.
Բա էս վերին դեխինն ի՞նչ ա։
— Ասաց,— կա, չկա, սա Աստված ա.
Անպայման մենք պտի,— ըսեց,— ավտանք Աստված»։
Օր ասաց, արդեն իրիկվան խովըն ընկավ,
Ղշեր էկան, չիջան արտի վրեն.
Ու թողին գնացին։
Օր գնացին, .յելավ գնաց ու ախպոր ըսաց.
— Ա խպեր ջան,— ասեց,—
Ես ավատացել եմ վերին դեխի Աստված,

30 Հիմա ղշեր,— ըսեց,— մեր արտին չեն ծեծկում։
Վե ր կաց, գնանք տուն։

.Ցելան երկու ախպըրով.
Համարա թե ժամի չորսին գնացին տուն։
Գնացին տուն, հայրըն ասաց.
— Ինչի՞ էկաք, ա՛յ տղաներ,
Հիմա,— ասեց,— խովն ընկել ա,
Ղշերը արդեն ծեծկում են։
— Հայրի՛կ,— ասաց,—
.Յառաւ|ըտնե մինչև ի ճաշին 

40 Ղշեր չէինք կարոդ արտի վրավից եռացնե. 
ճաշից ետո,— ըսեց,— ղշերն եկան,
էլ մեր արտի վրեն չիջան։
Ըսեց — Կերեվի դու ւախյտացեր եք վերին դեխի Աստվածն 
Անպայման,— ըսեց,– ուրբաթ օր կռքի մատաղն եք։
Մերը լսավ, տղաների մայրը լսավ,
.Յելավ ասեց.— Բալե քս,— ասեց,—
Քոլ հոր խոսքըն մեկըն էրկու չէղե.
Նա,— ասեց,— գոռող մարդ է,



Վեր կացեք, փախեք, գնացեք ուրիշ երգրներ։
50 Գիշեր տղաներ ելան ու

.Յուրանց հոր խոդից թողին ու գնացին ուրիշ երգիր։

2. Սանասարն ու Ապիմե|իքը ջրի ափին իրենց 
տան հիմն են գցում

Գնացին, գնացին ճանապարհի մեջտեղ,
Թե մե օր էր, թե էրգ օր էր
էդ մարդիկ վերջնական հասան մե հադ ջրի, մեծ գեդան ջ ր խ  
Հասան, եդո տեսան էն կողմից մե բարագ ջուր ա գափս։ 
էդ բարագ ջուրը, էդ փոքր ջուրը, 
էդ ամբողջ ջուրը, կըլնի .յիտսուն բաղ ջուր,
Տրան կը կդրա, գընցնի էն կողմ,
Եդո կը խառվի խեւոն ու կեթա։

60 Ջոչ ախպեր կանավ մտածեց, Սանասար,
Ասեց.— Եխպար,— ասեց,—
էս ջուրըն էնքան ուժեղ ջուր ա,— ասեց,—
Օր ինքըն մե բադ ջուր ա,
Եռեսուն բաղ ջրուն կդրա, գընցնի էն յան,
Նոր կը խառվի խետը, կեթա։
Գիտե՞ս ինչ կա,— ըսեց,— 
էս տեղի ծնվող էրեխեն,
Եթե էստեղ ծնվի, էս ջրուց խմա,
Մե մարդըն հարուր մարդու դեմ կռիվ կէնա։—
Ասեց,— էստեղ մեղ տուն սուքենք։

70 էդ մարդիկ թաքավորի տղա, երիտասարդ տղա,
Բերեցին սկսեցին խիմ էնել։
Խիմ էրեցին, բեղարացան։
Ասաց.֊ Ե՚խպար, մենք արդեն չենք կարող տուն սարքել, 
էրկըսով մենք չենք կարող.— ըսեց— 
էսի մեր խիլքն ա, քցեր ենք,
Թո լքնա ըստեդ, մենք գնանք էդ քաղաքներ,
Փող աշխատինք, մե կերպ, բերենք, 
էստեղ մենք տուն կը սարքենք.
Արդեն խիմը քցեր ենք։
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3. Եղբայրները ծառայության են մանում մի
թագավորի մոտ. ձիարշավային մրցման մեջ հաղթում 
են թագավորական զորքին, վեզիրից ամբաստանվում, 
ի վերջո իրենց բնակատեղիի համար թագավորից 
ստանում չքավոր բնակիչներ

30 .Յելան էդ մարդիկ գնացին.
Գնացին մե քաղաք։ 
էն վախտ գնացին քաղաք,
Օր թաքավորը իր խայվաչու վրեն, չըբըխչու վրեն երսոտեր էր,
Գործից քցեր էր։ 
էդ տղաներն օր գնացին,
Գնացին թաքավորի կուշտ.
— <ա\— ըսաց,— ի՞նչ մարդիկ եք։
Ասաց.— Ծառա ենք։
Ասաց.— Գըլնի ք ընձի խայվաչի, չըբըխչխ 

90 Ասին.— Այո՛, գըլնինք, թա քավոր։
է՛, թաքավոր տեսավ տղաներ լավ տղա՜, կարքադրեց թե.
— էս մարդիկ թը ըլնին մեզի խայվաչի, չըբըխչխ
էդ մարդիկ էդան էդ թաքավորին խայվաչի, չըբըխչխ 
Մեկըն խայվա յա անում,
Մեկըն չըբուխն ա տանում։
Վերջում, թաքավոր էտոնց էնքան .յարքեց, օր չըտեսնվաձ։

Թաքավորըն իր ոզիրին ասեց.
— Իմ ախճիկըս կտամ Սանասարին։—
Իսկ ոզիրըն մտադիր ունի, օր թաքավորի ախճիկըն ուզի իր տղային։– 

100 Ոզիր գլոխ կախեց։
Ասեց.— Ինչո՞ւ, ո զիր, գլոխդ կախիր,—
Ասեց.— սրտիդ չէկա վ։
Ասեց.— Չէ՛, թա քավոր, քու ախճիկն ա,
Ինչի՝ իմ սրտին չի գա։
— Չէ՛— ասեց,— եսիմ, սրտիդ չէկավ։
Ասեց.— Սրտիս էնքան չէկավ օր՝
Ննփորց տղա են, տրանց փորցենք, նո ր ախճիկ տուր։
— Շա տ լավ.— թե,— ո՞նց փորցենք։
Թե.— Գնանք ձիաթոխս թալելու։
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110 — Դե՛,— ասեց,— Սանա սար, Ա՚սլիմելիք,— ասեց,— 
.Յսաավոդ շուդ .յելեք, պադրաստություն տեսեք,
Գնանք ձիաթոխս խաղալու։
Տդեգներ ուրխըցսւն,
— Յավելի լա՜վ։
.Յելան .յառավոտ շուտ,
Խայվեն, չրբուխ բերին, դրին թաքավորի .յառեջ.
Կերավ, խմեց, .յելավ նստավ իր ձինը, գնաց։
Տղաները իրանց կերան, խմեցին,
.Յելան նստան իրանց ձիանք ու քշին:

120 էն վախտ քշին օր՝ - —
Ոզիրըն իր ղոշուն մե կողմն ա կայնացըրե,
Թաքավոր՝ մե կողմն ա կայնացըրե։
Տղաներ քշին, մեջտեղ կայնան էրկըսով։
Թաքավոր վերուց ըսաց.
— Տղա ներ, Սանա սար, Ասլի՚մելիք,— ըսաց,—
Ո ՐԴիք, յա իմ ղոշունի վրեն արեք,
Յա գնացեք ոզիրի ղոշունին.
Դու էրկըսով կայնել եք դատ, ի*նչ կէնեք։
Ասին.— Թա քավոր, խացն ու գինին՝ Տեր կենդանին,

130 Մեղ օր կես մայ ա, էսպես ա։
Նորից կրկնավ թաքավոր, ասավ.
— Ա յ տդեք ջան, Սանա սար, Ասլի մելիք,
Յա իմ ղոշունին արեք,
Յա ոզիրի ղոշունին գնացեք։
Ասին.— Թա քավոր, խացն ու գինին՝ Տեր կենդանին,
Մեղ օր կես մայ ա։
Ասաց.— Ոզիր, քու ղոշուն քաշա՛ վըր իմ ղոշունին։
Ողիր իրան ղոշուն քաշեց,
Գնաց թաքավորի ղոշունի վրեն,

140 Տդեգներ քշին, ոզիրի ղոշունի տեղ կայնան։
Թաքավորի ղոշունից գնաց տդեգներին ձիաթոխս թալելու։
Օր ձիաթոխս թալավ՝ եդ դարցավ,
Տղաներ զանեցին, ձիուց էցքեցին, վիյավորվավ։
Վերջնական, մինչև .յիրգուն մե հատ սալամաթ ղ ո շ ո ւն ի ց  չպրծավ՝ 
Ամբողջ վիյավորված թե ըսպանված։
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Նոր .յիրգվսւն ֆշանգ քցեցին.
Ետ դառցան, ընդոնք գնացին իրանց տեդ,
Տղաներ շուտ էգան .յիջան,
Տարան ձիանք, կապեցին.

150 Թաքավոր էգավ, թաքավոր .յիջուցին, տարան ներս՝
Խայվեն, չըբուխ պադրաստ դրին թաքավորի .յառաջ։
Կերան, խմեցին, թաքավոր ուրխըցավ։

Մնաց, ողիրն ու թաքավոր էկան, միասին նստան, խոսացին։ 
Ըսեց.— Թա՚քավոր, տես, ինչքա ն գոռող մարդիկ ին,
Օր իրեք անգամ կարքադրիր,— ըսեց,—
Ոչ իմ ղոշունին էգան, ոչ քու ղոշունին էգան.
Կայնան իրանց տեղ,— ըսեց,—
Մեր ամբողջ ղոշուններ ջարտեցին։
Դրանք,— ըսեց,— էդպես գոռող մարդիկ են.

160 Մե օր, մեկը խայվեն ծուռ կը դնա, բերւս, մեկը՝ չբուխ, 
Սիլով կըղանա, քեղի գործից կը թալեն,
Իրանք կընստեն քու տեդ թաքավոր։
— Բա՛,— ըսեց,— ի նչ անենք։
Ըսեց.— Դո՛ւ գիտես։
Տդաներուն խանչեց.
— Սա նասար, Ասլի մելիք,— ըսեց,— ո՚րդիք,
Դու լավ մարդիկ եք, լավ տղաներ եք.
Ես կամք չեմ տենա, իմ ձեռի վրեն աշխատիք, ծառայեք.
Արե ք, ո ր քաղաք գուղեք, որ ձեզի պատկանա,

170 Տամ՝ գնացեք, ձեղի տեր-տիրական էդեք, 
էնտեղ ապրեք։
— Հա՛,— ասին,— թա քավոր,
Երևի .յերեկ մե քիչ ձիաթոխս ենք խադցեր ենք,
Նեղացեր ե՞ս մեր վրեն։
Ասեց.— Չէ՛, ո րդի, չեմ նեղացեր եմ,— ըսեց,— 
էդպե՛ս եմ ուզում։
Ասեց.— Թա քավոր, որ էդպես ա,— ասեց,—
Մեզի տուն ունենք.
Ինչքան քու գյուդըն քյասիբ, չքավոր կա՝ տոլ մեզի,

•180 Մենք կեթանք էդտեղ, տուն կը սարքենք։
Թե.— Շա տ լավ։
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Թաքավոր րոպեական հայտարարություն գրեց, կպուց պատըն, 
Թե՝ «Ինչքան չքավոր, քյասիբ մարդիկ կա,
Հավաքեք, էկեք թաքավորի դիվանխանեն»։
Հավաքվան, գնացին, թե՝
— Ի՛նչ բան ա, թաքավո՚ր ապրած կենա։
Թե.— էս մարդիկ որտեղ կեթան,
Չեր քոչեր կը բառնաք,
էս երկու տղայի խետ կեթաք. կ՝ անձնեմ ձեզի։

190 էդ մարդիկ .յամաձայնվան։
.Յելան, քյասիբ մարդիկ .յիրանց քոչեր բսացան.
Ամեգ մե եղան վրեն, մե կովիմ վրեն,
Ու էդ մարդիկ .յընգան .յսաեջն 
Օւ առան էդ մարդկանց, գնացին։

4. Եղբայրները միանում են չքավորներին, տներ 
շինում, բաշխում, ապա թագավորից մի ծսւռա 
խնդրում

Գնացի՜ն, խասան էդ ջրու վրեն, օր խիմը քցել են։
Կայնան, ասեց.
—.Յարգեփ ժողովո՜ւրդ, գիտեք ի՜նչ կա,
Մենք էստեղ մեզի պտի բնակարան սարքենք, տուն սարքենք, 
Որ նստինք էստեղ, ապրվինք։

200 Համաձայնվան.
— Դե\ ի՞նչ անենք։
Ասեց.— Մենք, մե մարդըս չի կարոդ .յիրան տուն սարքել, 
Պետք է օբչի էղինք,
.Յօրական մե քանի տուն սարքենք։
Ինչ արի պատրաստենք, նոր բաժանենք։
Մարդիկ էղան խմփով ու սկսեցին տուն սարքել։
Տուն սարքեցին,
Դե, մե քսան, եռեսուն, հարիր մարդ օր քոմին,
Ինչքա՜ն մեծ-մեծ քարեր կը բերեն, դնեն վլւր .յիրար։

210 Դրեցին, սարքեցին, պատրաստեցին,
Վերջնական էդ մարդիկ բախշեցին էդ մարդկանց.
Տներ տվեցին, գնացին նստան։



Թե.— Մենք ինչպե՞ս անենք։
Թաքւսվոր ասեր էր,—
.Յօրական մեկի տուն կը տանեք էս մարդկոց,
Խաց կերցուք էս էրկու տղային*
Ընտանի չունին։
էդ պայման էդ մարդիկ կապեցին 
Ոլ էդ մարդիկ իրանց տներ Նստաե։

220 էդ մարդոց գուկան .յօրական մեկըն կլւ տանի իրանց տուն* 
Խաց կուտեն, կը խմեն,
Գե|նին գուքան իրանց տեղ, քնին։

. •  •  *  *  •  * ՚  ՚  

էն մի օր ջոչ ախպեր մտածեց, ասեց.
— Եխպար,— ըսեց,— էսպես չէղի,
— Մենք,— ըսեց,— առինք մեր ֆասը-ֆըսը;
Կեթանք էտոնց տներ...
Մեկի տուն ա մրոտ, . . •. » Հ։
Մեկի, կերակուլն ա անհարմար,
Մեկի .յառիքն ա ցածր,

230 Մեկի դրընդին մեր գլուխ կառնի...
— Բա ի՞նչ անենք։
Ասեց.— Գնա*, թաքավորին ասա,— պզտիկ ախպոր ըսեցյ, 
Թո մե խատ .յիրա ծառաներից ծառա տա,
Գւս ւ1եզի խացթուխ էնա, ուտենք, ապրինք։
— Շատ լա՛վ։

•

5. Թագավորը իր աղջկան տափս է Ս անաս արին.
Ապիմելիքը ուզում է վերադառնալ հոր երկիրը ՚

.Յառւսվոդ տղեն .յելավ,

.Յիրսւն ձինը խեծավ ու քշեց։
Օր քշեց, թաքավորի աչքըն դիպա էդ ճանապարհին էրւ>. 
Իշկեց տեսավ օր՝ մեկը փոթորկի նման գիկա։

240 Ասեց.— Ո զիր, սա ծռերու գալից ա,
Շռերն ա գըկան,— ըսեց,—
Նրանց ձի քշելն ա։
Քշեց, գնաց .յիջավ, ... . . .
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Տեղը գիտեր, տսղավ իր ձինը կապեց,
.էկավ թամանդար եղավ թաքավորին, կայնավ։
— Հա»— ըսեց,— ո՛րդի, ի՞նչ ա պատահել, Ապիկելիք։ 
Ասաց.— Թաքավոր ապրած կենա, չէ՝ մենք Էլ մարդիկ ենք, 
Անհարմար ա, ամեն օր գնանք դրանց տներ, հաց ուտենք, 
Չի կարելի ա.

250 Մեկի տուն ա մրոտ,
Մեկի կերակուլ անհարմար ա, մեղ Էլ լայեղ չէ։
Հիմա,— ասեց,— մե հատ քու ծառաներից տո#ւ,
Տանենք, մեղի խացթուխ էնա,

• Ուտենք, ապրինք։
— Ի՞նչ ծառա,— ասեց,— որդի՞,
Իմ ախճիկըս կտամ քու ախպոր։
Ողիրը գլոխ կախեց։
— Հա՛, ո ղիր, ինչո՞ւ գլոխդ կախեցիր։
Ըսեց.— Թաքավոր ապրած,

*260 Քոլ ախճիկն ա, րայց անհարմար ա։
Թե.— Ո՞նց։
Թե.— Հիմա քու ախճիկ տաս, էդ տղեն առի էթա՛։
— Բա* իմա՞լ էնիմ։
— ԴԵՀ— ըսաց,— խալդ ունիս,
Հարսանիք էրա, բան էրա,
Թո մարդիկ գան, առնին էթան։
— Շատ լավ,–– ասեց,– էտ էլ լավ ա։
— Դե*,— ասեց,– ո՛րդի, գնա,– ասեց,–
Այսինչ օրըն ձեր պատրաստություն կը տենաք,

՞270 Գուկաք ձեր խարս վերցուք, կառիք կեթաք։ 
էդ մարդը դառցավ էկավ, ախպորըն պատմեց,
Ախպեր .յամաձայնվավ։

• .Յելսւն էդ մարդիկ ինչ որ օրըն նշանակել էր,
էդ նշանակած օրըն .յելան, իրանց հույրերըն վերցրին,
Գնացին թաքավորի դիվանխանեն։
(Թաքավոր էնդեղ ուտել-խմել.
Վերջնական՝ հարասնիք, քեֆ, ուրախություն,
*Վերցին իրանց խարսըն, առան, էկան։
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Մե առժամանակ մնաց, պստիկ ախպեր ասեց.
280 — Եխպար,— ասեց,— ես կեթսւմ իմ խոր երկիր՛,

Դու մացի էստեղ, ես կեթամ իմ խոր երկիր։
— Ջա՛նըմ,— ասեց,– ախպե՛ր ջան,– ընչի՜ կեթաա 
Դու գիդես օր մեր խերը գոռոզ մարդ ա,
էնդրա մե խոսքըն էրկու չեդի,— ըսաց.—
Ա՛նպայման գացիր՝ քեզ կը մորթա։
Ասեց.— .Յուղում ա մորթա, չը՛ մորթա՝ կեթամ։
Ասեց.— Դու էս թաքավորի ախճիկն ես .յուզե ընձի. 
Ես էթամ էմալ թաքավորի աճխիկ .յուզեմ օր՝
Ես, իմ ընտանիք քու ընտանիքի ձեռի վրեն ջուր լցա։ 

290 Ասաց.— Չէ՛, ախպեր ջան, քեզ խալա՚լ ըլի, ես կեթամ։ 
Ինչ արեց ախպոր խետ, հնար չեղավ.
Ախպեր .յելսւվ, իրան ձինը խեծավ,
Շարունակեց իրան խոր երկիր, գնաց։

»
6. Կռապաշտ թագավորը փորձում է Աս լի մելիքին 

մատաղ անել Ջոջ կոքին. որդին սպանում է 
հորը և նրա տեղ նստում թագավոր

Գնա ց, գնաց խասավ խոր երկի՜ր,
Գնաց խոր տուն։
Օր գնաց, մերը տեսավ տղային, ուըխըցավ ահագին։
— Ո րդի,— ասեց,— ինչո՜ւ էկար,
Դու գիտեք օր ձեր խերըն գոռոզ մարդ ա*
Անպայման,— ըսեց,— քե կը մատղա։

300 — Տո՚,— ըսեց,— էկե՚լ եմ, մայրի՛կ, էկե՚լ եմ։
Հետո գնաց խոր կուշտ։
Խերն էլ տեսավ՝ ուրախացավ.
— Հա՛,— ըսեց,— ո՛րդի, էսքան ժամանակ դո՜ր իք 
.Յըխտամոռ դառի, գնացեր իք,
Դու չգիտիք օր՝ Ջոչ կռքի մատաղն իք,
Անպայման բդի ձեզ մատդիմ։
— Հա յրիկ,— ասեց,— որտեղ օր գնացի,— ըսեց,— 
Ջոչ կուռքն էղավ գունդըմ կրակ, սիրտս վառեց,
Քաշե, առե էկե։
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310 Ասեց.— Ուրբաթ օր կռքի մատաղն իս։
— Լա ՛վ,–ասեց,— հայրի կ, մատղի։

Մնաց, ուրբաթ օրըն,
.Յելավ՝ տղային վերցրեց.
— Դե՛, .յե|ի՚, գնանք,— ըսեց,— կռքատուն,
Օր քեղի մատղեմ Ջոջ կռքին։
.Յելան, գնացին կռքատուն.
— Դը\— ասաց,— էսքան ժամանակ գնացեր եք, .յըխտամոռ էղեր եք, 
Մե .յիրեք .յանգամ ծունդր դի,
Օր արյունդ հսղալ ըլնի կռքին։

320 — Հա՛յրիկ,— ասեց,— ճիշտ ա,~
էսա յոթ տարի գնացել ենք, .յըխտամոռ էդել ենք,— ըսեց,—
Բայց աչքերուս կռքեր չէր էրևում։
Մե անգամ, էրկու, դու ծունդր դի,
Գոյնե աչքերըս լուսովնա,
Կռքեր տենամ,— ասեց,— ծունդր դնամ։
Խերը կտով գետին մե .յանգամ,
Շունդր դրեց, .յելավ, ըսեց.
— Հա՛, ո՞նց ա։
Ըսեց.— Մե՜ քիչ արդեն կռքեր կերևա .յաչքերիս.

330 Մեկ էլ կզի։
Մեկ էլ օր կզավ, խոր գուրւլը էնտեղ էր,
Տղեն վերցուց, բերեց դրեց քամակ։
— Հա՛,— ըսեց,— ո՞նց ա։
Ըսեց,— Հայրի՛կ, կռքեր էրևում ա, մե՛կ էլ դի։
Մեկ էլ օր կւլավ գետին՝
Գուրզ բերեց վը՚ր խոր գագթին։
Զըրգեց, խորն ըսպանեց.
Առավ գուրզ, պրծավ մըջ կռքերուն.
Ըմալ ջառտե՜ց,

340 Ջառտ-վւշուր էրեց,
Կռքեր .յըմեն խանեց, թափեց դուս։ 
ժողովուրդն էլ կայնած,
Թե թաքավորն, իրան տղային ա կը մատդա,
Մենք կայնինք թամաշա էնինք, թե իմալ ա կէնա։
Խանեց կռքեր, թափեց դուրս,
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Խոր ոտից բռնեց, խանեց, թալեց քուչեն, ըսեց.
— ժողո՞վուրդ,— ըսեց.— է ս իմ խեր. ըսպաներ եմ, 
Կռքապաշտ էր, ես էլ կռքերուն ջւսրտեր եմ.
Հիմա թե կ՝ ավատաք իմ Աստվա՜ծ,

350 Կընստիմ ձեր թաքավոր խեկավարըն.
Թե չավատաք,— ըսեց,—
Գելնիմ, ձեր ամբողջ գյուղըն կփրթեմ, թողեմ կեթամ։
— Վա յ,— ըսին,— մեր թաքա վորն ես, մեր տե րն ես, 
Մենք կավւստանք քու Աստված։

էտի նստավ էդտեղ թաքավոր։
Թո էտի էդտեղ թաքավորա,
Մենք դառնանք Սանասարին։

V
ԱՌՅՈՈԾԱՁԵՎ Ա՜ՀԵՐ

7. Ս՜հերն սպանում է առյուծին և ստանում 
Առյուծաձև մականունը

Սանասարին էդավ մե հատ տղա,
Անուն դրեցին Մհեր։

360 Մհերն էղավ մե տաս-տասնհինգ տարեկան տղա.
Սկսեց որսի էթալ։
Որսի գնաց մե աոժամանակ,
Մի օր որս չընկավ տղայի ձեռ։
Օր որս չընկավ, քշեց էդ ճանապարհով գնաց, 
.Ցանգարծ մե հատ ջանավար .յելավ, դուշ էդավ տղին։ 
է\ տղեն չգիտա, թե ինչ ջանավար ա,
Դուշ էդավ տղին.
Ձիու վրեն էնքան կռվավ օր չկարցավ ախտել։
Ետո երսը բռնեց,

370 Հըմա ձիուց ուրին թալեց,
Զեռ թալեց էդ ջանավրի մե ջուաբ,
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Մե ձեռն էլ թալեց մե ջուաբ,
|։ւ Քաշեց ճղեց ու թա|եց դատի 

Ու առանց որսի .յելավ,
Քրտնած նստավ ձիու վրեն, էկավ։

ր էկավ,– ձինը տարավ կապեց, • *
• Գնաց խոր կուշտ։
Խեր իշկեց տղայի դրություն.
— Վա՛յ,– ըսեց,– ո՛րդիս,— ի՞նչ ա պադայե,– ասեց,— 

380 էդպես սևացած մտար ներս, ի՞նչ ա եղել ա։
.. Ասեց.— Հա յրիկ, .յէսօյւ գնացի որսի, որս չեղավ,

Մե ջանավար պադահավ,– սաեց,—
Ի՜նչ արի ձիու վրեն՝ չը կարցա ախտել էդ ջանավարին, 
.էդո,– ասեց,– օր երսըս .յելավ,
.Յիջել եմ ջանավրին, մե ձեռ թալեր եմ մե ջոււսբ.
Մեգն էլ թալեր եմ մե ջուաբ, 
ճղեր եմ, թալեր եմ դանի,
Թողեր եմ, էգեր եմ։
Ասեց.– Վա զիր, ո՚քիլ,– ասեց,– տդի ասածըն առյուծ ա, 

390 Բայց տդի չափ .յասակ չէ, օր առյուծ ճղա։—
( .Ցառավոտ,— ըսեց,– զո՛րք կապեք,
Գնանք, էդ ջանավար տեսնանք։

։՚,;՛ Դե, առյուծից վախենում են,
Զենք չունին, բան չունին։
.Յելան մե քսան, եռեսուն, .յիտսուն ձիավորով՝ էդ մարդիկ, 
Տղան էլ խետ, վերցին գնացին,

.. Թե.– Ո՛րդի, գիտեն տեղ։
— Հա՛, հա յրիկ, գիտեմ։

Գնացին, տղեն .յընգե .յառաջ, ձինը քշա։
400 Տրանք երգուղով են գնում,

Թե տղի ասածըն առյուծ չըլնի.
.Յանգարծ առյուծ .յըլնի, մեզ վնաս տա։
Տղեն քշեց, գնաց կայնավ վըր ջւսնդըգին։
Գնաց կայնավ վըր ջանդըգին.
Խեր, ժողովուրդ գնացին տեսան օր առյուծ ա։
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Խերն .յիջավ, տդի .յերեսները պաքեցէ ասեց.
— Սրանից ետև իմ տդի անուն կը դնեմ Առյուծաձև Մհե՚ր։
Տդի անունը մնաց Առյուծաձև Մհե՜ր։

8. Առյուծաձև Ս՜հերը տիրում Է Աւաչա Դադն ու ճապաղջօւրք. 
Ալսւչա Դադը դարձնում որսավայր, նվիրում սասանցիներին, 
իսկ ճապադջուրը վարձով տափս Է Էլ-ադասուն

Քաշեց մե ժամանակ, հերը մահացավ։
410 Խեր մահացավ, բերին Մհերին օծին, դրին թաքավոր։

Օր օծին դրին թաքավոր,
էդտեղ ւ1ե հատ Ալաջա Տաղ կար,
Տղեն գնաց Ալաջա Տաղի բոլոր տվեց բադան քաշել,
Օր ամբողջ որսը լցի մեջ,
Աշուն էթա, որս էնա։
Ետո, մի հատ ճապաղջուր կար, 
էլ-աղասի կար, գուքեր էդտեղ էլը կը գաներ,
էդտեղ քոդա կըտեր էդ մար դին։
Մե առժամանակ, գարուն կեթա դարգըխներ կը բացա,

420 Աշուն կեթա դարգըխներ կը գարգա,
Մըհերըն Առյուծաձև Մհեր, կը մտի միջի որսըն կէնա,
Գուկա, կըսա.
— Սասունցիք,— գյուղի անուն դրած Սասուն,
— Սասունցիք,— կասա,— գնացեք,
ճերմակ օչխար, կարմիր մարալ, հագարն էղե մե կապեկ,
Բերե ք, լցեք Սասուն, կերեք,
Դըվա էրեք Առյուծաձև Մհերին։
Կեթան, չըվներ կը շըլգեն սասունցիք,
Կեթան, կը բերեն, կուտեն, կը խմեն,

430 Դըվա կէնեն Մհերին։
էտ ճապաղջրու էլ-աղասին որ գուքա,
Տարին յոթ հագար մանեթ կտա,
Նոր էդաեդ էլը կը գարգա,
Մինչև ժամանակին թողա կեթա։

֊  264  -



9. Մսրում Առյուծաձև Ս՜հերն ունենում է 
Սի ադա, անունը դնում են Մսրամեփք

էդ կարքն օր դրեց Սասանի մեջ,
Ետո Մհերըն գնաց Մսըր, էնտեղ ամուսնացավ։
Ամուսնացավ՝ մե հատ տդա էդավ նրան,
Անուն դրին Մսրա Մեփք.
Ու ետ դսացավ, էկավ տուն։

10. Առյուծաձև Մհերն ամուսնանում է Ս՜անաղկերաի 
Թևաթորոսի աղջկա՝ Արմաղանի հետ. ծնվում են 
Ցռան Վեքոն, Փոքրիկ ճնջուղը, Դավիթը

440 էդ Ժամանակ Մհերին բդի կարքեն,
Թե.— Ուրտեղ մի լավ ախճիկ կա, ուզենք Մհերին։
Ասին.— Մանձկերտ մե հատ ախճիկ կա,
Նրանից գեղեցիկ ախճիկ չկա՝ Թևաթորոսի ախճիկ։
.Յելան ու գնացին՝ էդ ախճկան .յուղելու։
Օր գնացին Մանըղկերտ,
Թևաթորոսի տուն խարցուց, ըսեց.
— Թևաթորոս տո՞ւն ա։
Ասին.— Չէ՛, Թևաթորոս .յառավոտ .յելավ, վլացվավ, ղավտըրիկ էրեց. 
Գնաց Խարսըն՝ բերդին խիմ թալելու։

450 Նորից խեծավ, գնաց Խարս։
Գնաց Խարս, հարցուց.
— Թևաթորոս էստե՞ղ ա։
Ասին.— Խա#, էստեղ էր,
էկավ բերդի խիմ քցեց, գնաց Դիաբսւքըր։
Նորից խեծավ, գնած Դիաբսւքըր։
Դիաբսւքըր խարցուց.
— Թևաթորոս էստե՛ղ ա։
Ասին.— Այո\ էստեղ էկավ, բերդի խիմ թալեց.
Գնաց մե .յուրիշ քաղաք։

460 Գնաց էդ քաղաք, խարցուց, ասաց.
— Թևաթորոս էկե՞լ ա էստեղ։
Ասին.— Այո*, էկավ էստեղ, բերդի խիմ թալեց, գնաց տուն։



Պտոտեց, էկավ տուն։—
Բայց Մհերին ուներ Շաշփառ ձի էտ վախտ։
Շաշվսսռ ձինը խեծեր էր,—
Խարցուց, էկավ տունը գտավ։ 
եկան, տուն գտան, .յիջւսն,
Դե, հուրասիրեց էդ մարդկանց,
Խոնախ վերցրեց, ճանչըներ Մհերին.

470 — Դե՞, ի՞նչ ա, Մհե ր ջան։
Ասեց.— եկեր եմ քո ախճիկ առնելու՝ Արմադան։
Ու էդտեդից Արմադան .յուղեցին։
Քյառի Թորոսին դրին խետ ջեղ.
Քյառի Թորոս էկավ իր քրոջ ախճկա խետ ջեղ։ 
էկավ, եդո էդավ իրեք տղա։
Քյառի Թորոս մնաց էդտեդ, հա՜։

Մհերին էդավ իրեք ադա։֊ 
էդավ Ցռան Վեքոն՝ մեծ տդեն, 
էդավ Փոքրիկ ճնջուդ՝ միջնակ տղեն,

480 էդավ Դավիթ՝ փոքր տդեն։
Մհեր խիվընդցավ։
Խիվընդցավ, խանչեց Քեռի Թորոսին։
— Քեռի՛ Թորոս,— ասեց,— ես կը մահանամ,
Իմ ջոջ տղեն,— ըսեց,— Մսըրն ա,
Անուն Մսրա Մելիք ա։
Կը տանես իմ էթըմներ, կիտաս՝ էնի պախա,
Դու չես կարող պախել։

II. Առյուծաձև Մհերի մահը և սասունցիների սուգը

Մհերը մահացավ, օղորմի իրան,
Սասումըն յոթ տարի սուգ մտան։

490 Ոչ վար էրին, ոչ ցանք էրին Մհերխ.յետև,
Ոչ մի աշխատանք չարեցին։
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12. Քեռի Թորոսը Առյուծաձև Սհերի զավակներին 
հանձնում է Ս՜սրամե|իքին պահելու, փոխարենը 
տայով Ալաջա Դադն ու ձապադջրի քոդեն

.Յելավ.
— Դե՛,— ասեց,— կնի կ, մե քանի խատ խաց թխա,
.Յելնիմ իմ էթըմներ տանիմ Մսըր, տամ պախել։
.Յելավ խաց թխեց,
.Յելավ տղաներին էցքեց .յառեջն ու գնաց։
Տարա՜վ, տարավ խասուց Մսըր։
Տարավ Մսըր, գնաց Մսրա Մելիքի տուն։
— Բա րև,— ըսեց,— Մսրա՛ Մելիք։

500 — Վա՛յ,— ըսեց,— խազար բարի, Քեռի՛ Թորոս։
Ասաց.— Մհերըն մահացավ,
Հիմա,— ըսեց.— էթըմներ ուղարկեր ա քու մոտ.
Օր դու պաշտպանես։
Մսրա Մելիք մտածելուց ետո.
— Կըպաշտպանեմ,— ըսեց,— Քեռի՛ Թորոս։ 
երկու բան կա, կուզեմ.
Եթե տվի՜ր՝ կըպաշտպանեմ յոթը տարի,
Եթե չըտվիր՝ իմալ բերեր ես, ըմալ ա՛ռ, գնա։
Ըսեց.— Ի՞նչ ա։

510 Ասեց.— Ալաջա Տաղի բադան, ճապաղջուրի քոդեն.
Կը տաս՝ յոթ տարի կը պախեմ,
Չի տաս՝ իմալ բերեր ես, հըմալ ա՛ռ, գնա։
Քեռի Թորոս մտածելուց ետո «Ջա՛նըմ,— ասեց,—
Ալաջա Տաղի բադան սասունցիք բերեն կուտեն, ընձի ի՛նչ* 
ճապադջրի քոդեն՝ նույնպես,
Հազըր տամ, իմ էթըմներ պախի, էլի»։
Ասեց.— Տվի՛։
Պայմանագիր էրեցին.
— Յոթ տարի,— ըսեց,— կը պախեմ,

520 Յոթ տարի ետո, գուկաս տանիս։

էդ մարդըն յոթ տարի տղաներ պախեց.
Մեծացան, էղան ահագին տղա։



13. Սասունցիների սգահանւսթյունը և Քեռի Թորոս
% * • ,

Յոթ տարին օր թըմսւվ, 
է \ Սասուն սագ սւ մտե՜,
.Յըմեն սոված են, սովածությունից կը մահանան։ 
.Յելան գյուղի մեծամեձ մարդիկ, իշխաններ,
Տերտեր վերցին, թե.
— էթանք, Քեռի Թորոսին սգից խանենք,
Գոյնե թուլ տա, մեր աշխատանք կատարենք։

530 Դե, սով .յընկավ մեղի։
Քեռի Թորոսն ուներ իրեք տղա՝
ճոռ Մանուկ, Խոռ Մանուկ, Բռնի Կուռիկ։
<ա\ .յելան գնացին.
Գնացին Քեռի Թորոսի տուն, բարև տվին,
Քեռի Թորոս բարև առավ.
Նստան. տերտերըն խոքոց ըսեց,
Բաժակ լցին, դրին Քեռի Թորոսի .յառեջ։
Օր դրին Քեռի Թորոսի .յառեջ, 
էթըւքներ .յընգավ մտեն.

540 Չեռ դրեց վըր .յանգըջին ու կիշկա մըջ թասին։ 
Մեկըն իրավունք չունի.
Թե «Քեռի Թորոս, վերցու բաժակ, խմւս»։ 
ճոռ Մանուկ ջոչ տղեն էր.
— Տո\ Քեռի՞ Թորոս,— ըսեց,—
Դու գիտես օր, յոթ տարի Սասունը սուգ պախեր է, 
ժողովուրդ, —ըսեց,— բոլոր սովից կը մըհանան. 
Յոթ տարի,— ըսեց,— մարդիկ սուգ պախեն,
Իրանց միջոցներով ապրին,
.Յաւլվագուն բան է,— ըսեց։

550 Ի՞նչ է,— ըսեց,— ձեռըդ դրեր ես վըր .յերեսիդ, 
Կիշկես մըջ թասիդ.
Ի՞նչ կա մըջ թասին։
— Տո* շանորդի,— ըսեց,— պլեճկերի տղա,
.Յելա՝ կը տփեմ պատ.
Տաշտաքերով քերեն՝ չը պրծիս,— ըսեց.—
Թոդ ամեգ գնան իրանց աշխատանքին։
.Յելան, ամեն մարդ

-  2 6 $ –



էլ ոչ ասել, ոչ բան.
Հը՚մա թողին ու գնացին։

Հյ60 Գնացին ամեն ուր աշխատանքին,
Ըսեց.— Կն|ւկ, խաց թխսւ, Էթամ Էթըմներուն։
Կնիկն .յելավ խաց թխեց.
.Յելավ, թալեց խուրջին իր թևի վրեն ու գնաց։

Գ

ԳԱՎԹԻ ԿՌԻՎԸ ՄՍՐԱՄԵԼԻՔԻ ՀԵՏ

14. Քեռի Թորոսր գերությունից ազատում Է Ա՜հերի 
որդիներին. Գավիթը չի անցնում Մսրամելիքի 
թրի տակօվ. Ա՜սրամելիքի չար գուշակությունը

Գնա՜ց, ՝գնաց խասավ Մսը՚ր,
Գնաց Մսրա Մելիքի տուն.
Տղաներ բեդըցած, Էղսւծ ահագին մարդ։
Բարեվ տվեց, բարեվ առավ։
— Հա՛,— ասնց,— Մսրա՛ Մելիք, իմա լ են տղաներ 
Ըսեց.— Լա՜վ բեդըցեր են, Քեռի* Թորոս,

570 .Յըմմեն աշխատանքն Էլ կէնեն։
— Դե՛ լավ,— ըսեց,— .յառավոտ առնիմ, էթամ. 
Շատ լավ ես էրե։
— Լա՛վ, .յառավոտ առ, գնա՛։
.Յելավ .յառավոտ,
— Գե՛, .յելեք, էթանք։

.Յելավ Մսրա Մելիք, .յիրան թուրը կապեց վրեն, 
Քեռի Թորոսի խետ, տղաների խետ վերցուց էկավ. 
Գյուղից .յելավ դուրս։
— Քեռի՛ Թորոս,— ըսեց,— կա՚յնի։

V 580 — Ի՞նչ ա,— ասեց,— Մսրա՛ Մելիք։
Ըսեց.֊– Գ ո լ գ ն ա ՛ էն կողըմ, կայնի,
Տղաներ թըխ էստեղ կայնին,
Ես մեջտեղ կայնիմ.
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1

Իմ թուր քաշեմ, կայնիմ.
Քու տդաներուն խանչա, գան,
Իմ թրի տկով .յընցին,
Ա ռ, գնա։
Ըսեց.— Շա տ լավ։
.Ցելսւվ Քեռի Թորոս, գնաց էն կողմի վրեն կայնավ,

590 Մսրա Մելիք էկավ, կայնավ մեջտեղ։
Տդաներուն ըսեց.
— Ցռան Վեքո ջան,— ըսեց,—
— Արի*,— ըսեց,— քու ջոջ ախպոր թրի տըկով .յընցխ 
Քեղի տանեմ, էնեմ թաքավոր։
Ցռան Վեքոն հը՚մսւ գլոխ կախեց, 
էկավ, թրի տըկով խժալով յընցս^վ,
Գնաց, կայնավ Քեռի Թորոսի կուշտ։
Ըսաց.— Փո քրիկ ճնջուդ,
Տեսա՛ր,— ըսեց,— քու ախպեր ինչքան խունար էր,

600 Դո ւն էլ,— ըսեց,— գլոխդ կախ արա,
Մսրա Մելիքի թրի տըկով .յընցի,
Քեղ էլ տանեմ, կէնեմ հորթարած։ 
էն էլ գլոխ կախեց.
էկավ գըմփըռտւսլեն, գնաց կայնավ Քեռի Թորոսի կողք։ 
Ըսեց.— Գա վիթ ջան,
Քու էրկու ախպեր ի մալ խելոք ին,— ըսեց,—
Գուն էլ քու գլոխ կախս/,
Արի՞, քու ջոջ ախպոր թրի տըկով .յընցի, Մսրա Մելիքի,. 
Քեզ էլ տանիմ, էնիմ նախրորդ։

610 — Ը հա,— ըսեց,— Քեռի* Թորոս,—
Խա ցն ու գինին, Տե ր կենդանին,
Խա ղար կտոր էղիմ,
Մե՞ կտոր Մսրա Մելիքի թրի տըկով չընցիմ։
Ասեց.— Ինչո՞ւ, որդի ջան, խո՛ քեղի չը խփա,
Արի անցի , էլի։
Ասեց.— էլի կասեմ.
Հա զար կտոր էղիմ,
Մե1 կտոր Մսրա Մելիքի թրի տկով չըմ .յընցի։
Ասեց.— Գա՞վիթ ջան, արի՛ անցի, գնա\ էլի,

620 Խելոքություն էրա*։
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Ասեց.— էլի կասեմ.
Խա ցն ու գինին, Տե՞ր կենդանին,
Հա՛զար կտոր էդի,
Մե կտոր բդի Մսրա Մեփքի թրի տըկով չընցի։
Քեռի Թորոս երսոտավ.
էկավ, Դավթի թևից բռնեց, թալեց.
Թըռա՜վ թրի վրավով,
Գնաց .յամարա թե մե .յիտցուն մետր էնտեղ,
Ոտն առավ մե հատ քարի,

*630 Քարն առավ մե քարի,
Իրեք ժամ մուխ փաթեց էտոնց։
Մսրա Մելիք խասավ,
Գավթի .յերեսներ պաքեց, ըսեց.
— Գնա՞, Դա՞վիթ,
Մե շառ խասի ընձի՝ քեզնից ա,
Չը խասի՝ քեզնից ա.
Գնա*, ՚կաթըդ խալալ էղնի։
Մսրա Մելիք դաքեն առավ էդտե՜ղ։

15. Գավիթը նսփւրորդ և իր ընկեր նախրորդը 

էկավ։
640 էկան գյուղ, ժողովուրդ քոման, ուրխըցան, վերջնական։ 

Գե, բերեց գործի դրեց.
Ցռան Վէքոյին դրեց թաքավոր,
Փոքրիկ ճնջուդին դրեց հորթարած,
Գավիթին էրեց ՛նախրորդ։
Գավիթին օր էրեց նախրորդ,
Գավիթ Փետ կը դնա, կոպալ,—
Մե ջոջ կոպալ ա սարքել,—
Կոպալ կը դնա վըր թեվին,
Մապախտան նախիր կը քոմա, կիտա .յառեջ, կը տանա, 

650 Ակռըսին կը դարձու բերա։
Բոռբռոց գընգի գյուղ,
Կնկտիք կանիծեն. * • *
— Վւսյ Գսքվիթ, քու թեքվը թափի,
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Դու էդ նոր տստսւր նախիր,
.Յորի* դարցուցիր, բերիր.
Մեր հորթեր ծծին,
Մեր կովեր անկըթել... 
էս ի՞նչ ա կէնես մեր գլոխ։
Քեռի Թորոս.— Տո՛ Դավիթ ջան,— կըսա,—

660 Լուսուն փշում՝ ետ բե, էլի։
— էսա՛, Քեռի՛ Թորոս, լուսուն ետ կը բերեմ։
Կը տանա։
էտ օրըն չո՜ւր գիշերվա մեկին, էրկըսին Նոր կը բհրա։
Բոռբռոց գընգի գեղ,
Մեկի կով կորի,
Մեկի տավար կորի.
— Ա յ մարդ,— կըսեն,— Դավիթի ծռություն բռնե, 
էս ի՞նչ ա կէնա մեր գլոխ։
— Ախր,— կըսա,— Դավիթ ջան,— Քեռի Թորոս,

670 — Ախր արեվով բե։
— Հա՛, լուսան արեվով կը բերեմ։
Լուսուն ժամը չորսին կը բերե։

ԷՆ մի օ՛ր Դավիթ .յելավ,
V • Տավար տվեց .յառեջ, գնաց սարըՆ. 

էնենց Նստեր էր, տավար կարծեր։
Մեկ էլ տեսավ՝ էն յանեն մեկըն.— Օհո՛։
— Վա յ, ԷՆ քյոփօղլին,— ըսեց,— ո՜րն ա։—
Ասեց.— Դու ո"րն ես։
Ըսավ.— Ես Զոլաքստա* նախրորդն եմ։

680 Դա վիթ ջան,— ըսաց,— արի՛, խառնենք .յիրար նախիր, արծըցնհնք*։ 
Ըսեց.— Արի :
էկան էղան ախպեր, Նախիր խառնին .յիրար։
էդ մարդըն Նախրի ժամանակ գիտեր, էդ Զոլաքարա նախրորդ.
.Յիրգվան, օրինակ, ժամու խընգին կըլներ,
Դավիթի նախիր կը ջոկեր, կիտեր Դավիթին,
Ուր Նախիրն էլ կառներ, կեթեր ուր գեղ։

* Ձուաքարը վիպասացի հայրենի Աստդաձոր գյուղի հարևան գյուղն է։ Սա տեղանվաԱ 
պարզ տեղայնացում է և պատմական արժեք չունի։ Ծան. բանահավաքի
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էտ օրըն ժամանակին նախիր բերեց.
-  Վա#յ , ֊  ըսին,֊- Դւսվիթ ջան, Աստված քու ւսրե՚վ պախա, 
էսօր |ավ ժամանակին բերա.

690 Տավարն էլ լավ կերած։
Մե օր, էրկ օր, իրեք օր,
Գավիթն արդեն էդ վախտ կը բերա։
Քեռի Թորոս ըսեց.
-  Դավիթ լավ ա,— ըսեց,— արդեն .յընդելացե*
Ըսեց.— Կայնի էթամ տենամ՝
Փոքրիկ ձնջուդ .յորթերուն ի՞նչ ա կէնա։

16. Փոքրիկ ճնջաղը հորթարած

.Յելավ .յիրգվա դեն՝ գնաց գյուղի վերև՝
Փոքրիկ ձնջուդի .յառեջ, .յորթարած ա։
Իշկեց, տեսավ օր՝

700 Իշքան ջուն, ջանավար, նապաստակ, աղվես, գել 
Խառնե խետ, գուքա։
Օր էկան խասան գյուղի մեջ, շներ խաչացին.
Զեներ լսան, ամեգ ուրան՝ ջանավըրներ, աղվեսներ շիդգան, 
Նապաստակներ փախան դաշտ։
.Յընգսւվ.— Քեչ վելուր, քեչ վելուր, քեչ վելուր,–
Գը լարա, օր բերա։
Քեռի Թորոս.– Ա յ մարդ,– ըսեց,–
<ըլը էն ի գիշեր կը բերեր՝ տավար էր կը բերեր, 
էսի,– ըսեց,– էս ջանավըրներ դո՞ր ա կը բերա։

710 էկավ խասավ.
-  Տո# Փոքրիկ ճնջուղ ջան, –ըսեց,–  իմսւ՞լ ես։
-  Տո\— ըսեց,– Շատ լավ եմ, Քեռի* Թորոս, շատ լավ եմ, 
էս բալ ուլեր լազաթ չիտան։
Ըսեց.— Ա խր էտոնք ի՜նչ են. 
էտոնք,— ըսեց,— չոլի ջանավար են,
Նապաստակ են, աղվես են,— ըսեց,— գայլ են.
Դու ըտոնք ընչի* կը բերես, 
էսի օր քու .յառեջն է, էս է հորթիկ։
-  Տո#, Քեռի# Թորոս,— կըսա,—
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720 էտոնք ընձի նեղություն կիտան, 
էստոնք խեղճ են։
— Տո\ — կըսե,— ընդոնք մի՛ բե։
֊  Լա՛վ։
էտ էլ .յըմլա։

17. Դավիթը բերում է ցասման ժամի հարիսան, սպանում 
ավազակ դևերին, հոգում ընկերոջ նախրին դևերի 
հասցրած վնասը և թողնում նախրորդությունը

էն մե օր Դավիթը նախիր տարավ սար,
Զոլաքարա նախրորդն էյ էկավ խասավ.
— Դա վիթ ջան,— ըսեց,— գիտե՞ս ինչ կա.—
Ըսեց.— սասման ժամ ա, մեր գյուդըն ւզատարագ ա էրած, 
էթամ խըրիսա բերեմ, ուտենք։

730 Ըսեց.— Դու ինչքա՞ն էթաս բերես,
Օր ես ուտեմ, դուն էլ ուտես։
Դու մուղաթ կեց,— ըսեց,— ես էթամ։
— Դա վիթ,— ըսեց,— իմ մուղաթ կենելուն՝ մուղաթ կենամ,
Բայց,— ըսեց,— էստեղ յոթ խատ դեվ ա բնակռսւծ.
էս դեվեր,— ըսեց,— գուքան իմ նախրից տավար կը ջոկեն, տանեն։ 
.Յիրկուն ես տրանց պատասխան իմա լ տամ։
Ըսաց.— Ընդոնք չիգան,
Իմ անուն լսած, իմա՞լ գուքան։ 
է#, Դավիթին ի՞նչ կէնա,

740 Մե կոպլի բանդ կէնա։

.Յելավ, կոպալ դրեց վըր թեվին ու գնաց։ 
է ն վախտ գնաց օր՝
Խըրիսեն բերած, դրած ժամու դուռ՝ դոպկըներով.
Ու մե հատ պառավ կը խառնա։
Կը խառնա օր ժամուց, պատարագից .յելնին, գան.
Խըրիսեն լցեն, ուտեն։
Գնաց, նստավ էտ նանեի կշտի խետ, ըսեց.
— Նա նե,— ըսեց,— փըշում խըրիսա լցես, ուտենք։
Ըսեց.— Խլա՞, մեռնիմ քեզի,— ըսեց,—
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750 Սկա պատարագից .յելնին,
Լցեմ, կեէ գնա։
— Տո Նա՛նն,— ըսեց,— փշում լից ուտեմ, Էլի։
Ըսաց.— .Յո՞ւսա ես։
Ըսեց.— ՍասուՆցի։
— 0'յ,— ըսեց,— Սասման ծռերուց ի՞ս...
Կոպալ տվեց նանեի կողին, նանեն .յընգավ.
Հըմա՞ խայիշ խարցգեց, թալեց դոպկի կանթըներ,
Թալեց շլակն ու կոպլի վրեն ու գնաց։

Էտի թող ըդտեղ Էնա,
760 Մենք խարար տանք դեվերուց։

Դեվեր արդեն .յիմացել են, օր Դավիթ գնացե,
Դուքան, Զոլաքարա նախրից յոթ խատ անծին Էրինջ կը ջոկհե 
Ու կառնին կեթան։
Տանեն ու կը մորթեն։

Գնաց, Դավիթ առավ գնաց.
Իշկաց տեսավ՝ Էդ մարդ նիաթ-նիաթ նստե։
Ըսեց.— Տնա շեն,— ըսեց,— .յը՞նչ ես նիաթ,
Մե դոպիկ բերեր եմ, հա՛ կե, Էլի։
— Տո*,— ըսեց,— ի՞նչ ուտեմ,— ըսեց,—

770 Դեվեր,— ըսեց,— Էկան,—
Իմ տավրից յոթ խատ տավար ջոկած, տարած.
.Յիրգուն էթամ, ի նչ պատասխան տամ։
Ըսեց.— Շո՞ւտ ա տարած։
Ըսեց.— Մե քիչ .յառեջ։
— Դե՛,— ըսեց,– արի*, խըրիսան կե,.
Մկա կեթամ, բերեմ։
էկավ, խըրիսեն կերաւ(՝ ալնի, անեղ։
— Տնաշեն, —ըսեց,—
Փշում՝ աղ բերիր, փշում՝ եղ բերիր։

780 — Տո տնաշեն, կե\
.Յիրգուն գնա քու տուն,
Փշում՝ աղ, փշում՝ եղ թալ,
Թըխ էթա, խառւլի .յիրար։ 
էտ Զոլաքարա նախրորդ չկերավ.
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Քաշեց կոպփ տակ.
Խըրիսեն ամբողջ կերա՞վ, դոպիկ գլորեց,
Գլոր-գընդի գնաց, .յընկավ, կոտրւսվ։
.Յելավ ըսաց.— Դորվի տարան։
Ըսաց.— Դեն տարան։

790 Կոպալ դըրեց վըր թեվին ու գնաց։
Գնա՞ց, .յիջավ ձորու մեջ էր՝ Աշմի* ձոր.
.Յիջավ էդ ձորու մեջ.
Տեսավ օր՝ դեվեր յոթ կանթեն խազան, 
էդ յոթ տավար մորթած,
Զանդըգներ լցած մեջըն, էփեն.
Կաշիք փռած դուրս։
Հեռու կայնավ, ըսեց. «Ըստոնք յոթ խոկի են, 
էս խազան անջախ յոթով վերցուն, դնան գետին,
Վերցուն, դնան վըր կրակին։

800 Թե ես գացի,— ըսեց,— վերցի մինակ, դրի գետին,
Վերցի դրի վըր կրակին՝ 
էստոնց խետ կռիվ կէնեմ.
Թը չը կարցա՝ թողեմ կեթամ,
Կըսեմ՝ չը տեսեր եմ, ի՞նչ կէնա ընձի»։
Տրանք մտած .յէրի մեջ՝ դեվեր։
Գնաց, .յէրի դռնով .յընցավ,
Հը*մա խասավ խազան կրակի վրավեն վերցուց, դրեց գետին 
Ու վերցուց, դրեց վըր կրակին,
Կայնավ .յէրի դուռ։

810 Ըսեց.— .Յըմնուն կըսպանեմ։ 
էդ տեսան՝ շուքըմ .յընցավ։
Ըսեց.— .Յելեք, տեսեք էն ի՞նչ էր,
էրեք շիշլիկ, բերեք ուտենք, չուր միսն էփի։
.Յելնոդին՝ մե կոպալ զանեց։
Օր կոպալ զանեց՝ էլ ձեն չելավ։
էն մեկ ըսեց.— Ա յ մարդ,— ըսեց,— էտի խո չկերա՞վ,
.Յելեք, բհրեք, մե քիչ էլ մենք ուտենք։

* Վիպասացը մեկ աււում է Աշւփ ձոր, Սեկ՝ Խաշ մի ձոր։ Հարցումներից պարզվեց, որ դա 
ւ|իաասացի գյուղի՝ Աստղաձորի մոտակայքում գտնվող ձորի անունն է, որ կոչվում է Խամշի 
կամ Խաշմի ձոր։ Դարձյալ կատարվել է վիպական տեղավայրի պարղ տեղայնացում։ Ծան բա
նահավաքի։
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յ

էնի .յելավ՝ մե կոպալ էլ ընդրան։
Յոթն էլ .յելան, յոթ կոպալ զանեց՝

820 Յոթն էլ սատկան։
Մտավ ներս, տեսավ օր՝
Ի նչ խըզինա, ինչ խարստություն, ինչեր կա, ձիանք կա։
Ձիանքն էլ բռնեց,
Որին ձեռ կը զարգա քամակ՝ պորտեր կառնին գետին։
Մե հատ քուռակ կար.
Լարւսց, լարաց, լարաց, լա րա՛ց,
Ասըռցուց մե քունջ, բռնեց.
Իմալ օր ձեռ զանեց քամակ՝
Զեռ տփեց .յառիք։

830 — Ա խ,— ըսեց,— Քեռի Թորոս
Խուզի էս Քուռիկ Զալաբիք տա ընձի։
Ու .յելավ .յէրից։

.Յելավ, միսըն կուշտ կերավ, մսին թափեց,
Կաշիք .յըմեն ժողվեց, լցեց խազնի մեջ,
Թալեց կոպլի վրեն ու էկավ։ 
էլ չեկավ նախրորդու կուշտ, 
էկավ Զոլաքար, նախրորդ խաբար չէ։ 
էկավ Զոլաքար, կայնավ թոփ դարին, բոռաց.
— Զոլաքարեցիք,— ըսեց,— արե^,

840 Ես,— ըսեց,— էկա ըստեդ սասման ժամ խըրիսա ուտելու,
Չուր գացեր եմ, դեվեր ձեր նախրից յոթ հատ տավար ջոկած, տարած։ 
Արե ք, ձեր կաշիք ճանչըցեք, տարեք։
Մի հատ էլ լա՞վ կաշի ջոկեց,
Դրեց տակն ու նստավ վրեն։ 
էկան, .յամեգ մարդ էկավ,
.Յուրանց կաշիք ճանչըցւսն։
Ըսեց.— էսի կաշին ա։
— Խա#։
— ԴեՀ,— ըսեց,— կը տանես,

850\ժամանակին իմ ւսխպոր .յախ չը կտրես.
Օր կտրես՝ գուքամ քե կոպլի մե դըրբ կէնհմ։
Ըսեց.— Չէք, Դա վիթ ջան, .յորի՝ կտրենք։
Տվե՜ց պրծավ.
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էն մե կաշին էլ՝ տերըն էկավ, ըսեց.
— էտ էլ իմ կաշին ա։
Ըսեց.— էսա խազան կը տանե՞ս քու կաշու տեղ։
Ըսեց.— .Յորի՝ չը տանեմ, Դա՚վիթ ջան։ 
էտ մւսրդըն էտոնց թամբխեց,
Օր իր ախպոր .|ախը չը կտրեն,

860 Ու վեր կացավ, էկավ։

Օր էկավ, գյուղի յանից ա կեթա, 
էտ նախրորդ իշկեց.— Ա՞յ մարդ, —ըսեց,—
Շան որդին,– ըսեց,– էդքան մե դոպիկ կերավ, չըկշտացավ;. 
Նորից գնացե խըրիսա ուտելու։
Իմ տավար դեվեր տարան, իմա՞լ էնեմ։ 
էկավ խասավ.
— Բա րև, ախպե ր։
Նիաթ-նիաթ ըսեց.— Բարո՞վ։
Ըսեց.— .Յորի՝ .յըմալ նիաթ բարև առար.

870 Չուր գացի՝ դեվեր քու տավար մորթած,— ըսեց,—
Գացեր եմ, կաշիք վերցեր եմ, դրեր եմ խազան,
Տարեր եմ, տերբըտեր էրեր եմ։—
Ասեց.— Թւսմբխեր եմ տիրվըդոց,
Եթե քու .յախ կտրած, չեգեր ես, ընձի ըսեր ես,
Քեղի մե կոպլի բանդ կէնեմ.
Անպայման գուքաս, կըսես։
Մե հատ էլ կաշի տվեր եմ իմ քուրոջ*,
Օր դու էթաս, խաքիս,— ըսեց.—
Խազան էլ տվեր եմ տիրոջ՝ կաշու տեղ։

880 Ըսեց.— Լա վ ես էրե, Գա՞վիթ ջան։
Ըսեց.— .Յելի՞, նախիր ջոկա։
Ըսեց.— Գա՞վիթ ջան, հըլը ժամու էրկուսն ա, ախր,
Մե քիչ մնա՝ նոր։
— Չ՞է,– ըսեց,– .յելի\ ջոկա։ 
է՛, ի՞նչ կէնա Գավիթին։
.Յերսոտավ վրեն։

* ՜նկատի ունի նախրորդի կնոջը։ Ծան. բանահավաքի



«— Ջա նըմ,— ըսեց,— դեվեր խատուցե,
Կայնի, .յելնեմ ջոկեմ, թո առնի, էթա»։

: ււ* • ՚
.Յելավ, նախիր ջոկեց, տվեց Դավթի .յառեջ,

890 Դավիթ քշեց, բերեց ժամը էրկըսին, լցեց գեղ։
Բոռբռոց .յընգավ գեղ,
Կնկտիք.— Վա՞յ, Դավիթի ծռութեն բռնե։
Աստվա ծ, քու արև մեռնի, Դա՞վիթ, 
էտ ի՜նչ էրիր մեր գլոխ։
Քեռի Թորոս էկավ.
— Դա՞վիթ ջան,— ըսեց,— .յորի՝ ըմալ շուտ բերիր,
Ըխըր, .յերեկվա վախտ...,
— Չեն մ՝էնա,— ըսեց,— Քեռի՞ Թորոս,
Խաղինա եմ գտե։

900 — Ի՞նչ խաղինա։
Ըսեց.— Խա ղինա եմ գտե։—
Ըսեց.— էսի Վարթեվա րն ա։
— Խա՞։
Ըսեց.— Ես գարնանե պախե ր եմ չուրի Վարթեվորին.
Մե խատ էլ բռնա՞, թըխ պախա չուր աշուն, .յախըն կիսենք։
— Շա՞տ լավ։
.Յելան էդ մարդիկ գնացին,
Մե հատ նախրորդ բռնեցին, բերին,
Նախիր տվեցին .յառեջ։

910 — Դե\— ըսեց,— .յելի էրթանք, խաղինեն բերինք։

18. Գավիթը դևերի քարայրից ձեոք է բերում Քուռիգ 
Ջալաբին, մեծ գանձ և ձիեր

.Յելան .յինք ու Դավիթ,—
Դավիթըն դեվի .յանգըջներ բրդե, լցե ջեբ.—
.Յելան, գնացին,
Գնացին Խաշմի ձորու մեջ։
Գնացին, գնացին, գնացին,
Քեռի Թորոս իշկեց օր՝
Դեվեր ւսրևու դեմ ուռա՞ծ, էդած մե եքա,
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Դառցավ ետօռի, կը փախի։
Դավիթ շիտկավ օր՝ Քեռի Թորոս կը փախի։

920 — Ա\ Քեռի1 Թորոս, դո՞ր ա կը փախիս։
— Տո՚,— ըսաց,— .յելան մեր...
— Տո* Քեռի1 Թորոս,— ըսաց,— 
էսաոնց խաաուկ վախտն ես ըռաստ էկի.
Օր սաղ վախտն իր՝ ք...իր թումբան։
Խանեց անգըջներ, լցեց Քեռի Թորոսի .յսաեջ։
Օր անգըջներ տեսավ՝
Խասավ, Դավիթի .յերեսներ պաքեց։
— Քեռի՛ Թորոս ջան,— ըսաց,— 
էթանք, խսպինա եմ գտե։

930 Գացին, մտան։
Դե՛, .յարսւմի՜ք, թալանություն էրած, բերած, լցած դատի։ 
Քեռի Թորոսն էլ ուժեղ մարդ էր,
Բերեց ու սկսեց բառնալ ձիանքներուն։
— Քեռի* Թորոս, ինա Քուռիգ Ջալաբին տա՛ս ընձի։ 
Ըսեց.— Խա՚, Դավիթ ջան, բառնանք ձիան։
— Քեռի՞ Թորոս, Քուռիգ Ջալաբին տու ընձի, էլի։
Ըսեց.— Խա՚, Դավիթ ջան, կիտամ քե։
— Քեռի՛ Թորոս,— ըսեց,— Քուռիգ Ջալաբին տո՚ւ։ 
Ըսեց.— Տվե՛ցի քեղի։

940 Օր ըսավ «Տվեցի քեւլի»,
Հըմսւ՛ խասավ, Քուռիգ Ջալաբին բռնեց,
Խայիշ արցըգեց, դրեց վիզ, ըսեց.
— Խացն ու գինին, Տեր կենդանին,
Քեռի՛ Թորոս, ես գացի։
Քեռի Թորոս էլ ուժեղ մարդ էր,
Բերեց էտոնց ձիանք, բառցավ էդ խսպինեն,
Բերեց, լցեց իրանց խսպինի վրեն, սկսին ուտել։

19. Դավիթը որսորդ և արտատեր Պառավը

Դավիթ էկավ գյուղ,
Մե հատ անթըրոց էրեց նետ ու անեղ,

950 Մե հատ ցուլուլ սուքեց ուրին բատս
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Ու սկսեց որսի էթալ։
Մե հատ պառավ, էդ գյուղացի՝ սասունցի,
Յոթ նաֆար ա, յոթ կորի կորեկ ա ցանե։
Դսւվիթրն կեթա էտ կորեկի մեջ,–
Կորեկըն .յելե, էղե խասելու,—
Կեթա կորեկի մեջ՝ «քըշտ, քըշտ, քըշտ» կէնա,
Լոր կը թռի։
Օր լոր կը թռի, ցուլուլ կը թողա. 
էք, սովոր չէ, օր էթա, լորուն բռնա.

*960 Ցուլուլ գելնա կեթա, լորըն դեն ա։
Կծիկ ա կապել ոտ՝ թել,
Կըծկա՜, կեթա խասխցուլուլին,
Կը բռնա, մեկ էլ...
Իրեք կորին ըմալ էրե՞՝
Սըթար չը թոդե մեջ։
Դառնա, .յիրգուն գուքա։
Մնաց, .յառավոտ Պառավ ըսեց.
— Ջանըմ,— ըսեց,— արդեն ախլավա յա,
Խաց չունիմ, էրեխեք սոված են,— ըսեց,—

՚970 .Յելնիմ էթամ, տենամ կորեկ չը խասե՝,— ըսեց,—
Քաղեմ, բերեմ, էրեխեքներուն սովից պրծում։
.Ցելավ, .յառավոտ շուտ գնաց։
Գնաց, իշկեց, օր ինչ.
Իրեք կորին ը մալ ավիրե՝ սըթար չկանե. 
էն չորս կորին լավ, սադլամ կայնուկ։
— Վա յ,— ըսեց,— ձեր վի զը զանի,
Ո՝ն ա,— ըսեց,— իմ իրեք նաֆարի վիզ կտրե, չորսին թոդե։— 
Ըսեց.— Տափիմ դաս,
Հալբաթ ըստրա էրող գուքա։

՚980 Տափավ էդտեղ, արև տաքցւսվ,
Մեկ էլ տեսավ՝ Դավիթն էկավ։
Դավիթն օր էկավ,
«Քըշտ, քըշտ, քըշտ» էրեց,
Լոր թռավ.
Օր լոր թռավ՝ ցուլուլ թողեց. 
է(, ցուլուլ դենա գնաց, լոր՝ դենա,
Չո՞ւր կծիկ ըռադ էդավ։
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Կծիկն օր ըռադ էդավ, կծկե՜ց,
Գնաց, ցուլուլին բռնեց։

990 .Յելավ կայնավ.— Վա յ, Գա վիթ,— ըսեց,— քու թե*վը կոտրի, 
Քու թե վը թափի,— ըսեց.—
Գոլ ընչի իմ իրեք նաֆարի վիզ զարկեր ես,
Չորսին թոդեր ես,— ըսեց։—
Մսրա Մելիք ք... քու ծնոդ,
էսա յոթ տարի,— ըսեց,— Ալաջա Տաղի բադնի ավն ա կը տանա,. 
Յոթ տարվա ճապադջրի քոդեն ա կը տանա.
Դու էգեր ես,— ըսեց,— իմ կորեկն ես ավիրե՞։
Դավիթ շշմավ, կայնավ։
— Նանե՞ ջան,— ըսեց,— քե վնա՞ս է էդե։

1000 Ըսեց.— Բա չեղե՞,
Իմ իրեք Նաֆարի վիզ զաներ ես, չորսին թոդեր ես։
— էսա ճանկ օսկին քեզի, նւսնե՛ ջան,
Քու վնասի տեղ գը լցա՞։
Ըսեց.— Խա\ Դավիթ ջան։
— Դը\ ընձի օրշնա։
Ըսեց.— Աստված քու թուր կտուր պախա։

20. Դավիթը Քեռի Թորոսից իմանում է Ալաջա Դադի 
բադանի և ճապադջրի քոդի պատմությունը, 
գնում, քանդում է Ալաջա Դադի որսարգելսւնոցը, 
որսը տալիս սասունցիներին. ճապադջրի էլ-ադւսսուն 
բռնությամբ պատուհասում է և ունեցվածքը 
հանձնում սասունցիներին

.Յելավ .յիրիգվան, դարցավ էկավ։
Չին տարավ, կապեց,—
Քեռի Թորոս տանիսն ա.—

1010 .Յելավ տանիս, սկսեց Քեռի Թորոսի խետ պտոտել, խըսա էնել։։
— Քեռի՞ Թորոս, է՜ն բադան օր կերևա, 
էն ի՞նչ բադան ա։
— Տո՞,— ըսեց,— շա ն որդի պլեճկերի տղա,
Ի՛՜նչ գուզես իմ ցավից.
Տփե՞մ պատ տաշտաքերով քերեն, չըպրծիս։
— Տո* Քեռի Թորոս, .յորի՞ կը հերսոտիս,
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Կը խւսրցում, էլի#։
Ըսեց.— Ի նչ բադան ա,— ըսեց,—
էնի քու օդորմած խեր Մհերն էր, Առյուծաձև Մհերն ա սարքե. 

1020 Գարուն,— ըսեց,— կեթեր,
Իրեք տեխով դարգյախ ա թոդե,— ըսեց.—
Գարգյախներ կը բացեր,
Ինչքան անասուն կար, ոչխար կար, տավար կար վայրենի՝ 
Գան, կը լցվին,— ըսեց.—
Աշուն կերթեր, դարգլւխներ կը դարդեր, միջի ավը կէներ, 
Սասունցիք բերին, կուտին,
Գըվա կէնին Առյուծաձև Մհերին։
էսա յոթ տարի՝ Մսրա Մելիքն ա կը տանա։
— Քեռի՞ Թորոս,— ըսեց,—

1030 Յոթ տարի Մսրա Մելիք ընդեղ ավ չէրե,
.Յառավոտ կեթամ, յոթ տարվա ավըն կէնեմ։
Ըսեց.— Մսրա Մելիք կը լսի, քու ծնող ք...
Ասավ.— Լսի, չըլսի՝ կեթամ։

.Յելավ .յառավոտ.
Կոպալ դրեց վըր թեվին ու գնաց։
Գարգյըխներ ղարգյեց, աշուն էր, 
է՞, յոթ տարվա որս լցվե մեջ,
Ը՚Աւպ ջառտե՜ց...
էկավ ըսեց.— Սասո^մցիք,— ըսեց,—

1040 ճերմակ օչխար, կարմիր մարալ՝ հաղարն էղե մե կապեկ. 
Գնացեք, բերեք, լցեք Սասուն, կերեք,
Գըվա էրեք Գավիթին։
Սասումցիք սովոր մա՞րդ, .յելան վազան։
Չըվներ առան, վազին, ինչքան օր ավ էր էրե,
Բերին, լցին Սասուն, կերան,
Գըվա էրեցին Գավիթին։
Քաշավ մե ժամանակ,
.Յելավ Քեռի Թորոսի հետ էլման տանիս ման գալու,
Ըսեց.— Քեռի՞ Թորոս,

>1050 է՞ն ճապաղջուր, էն վրաներ՝ ի նչ վրաներ են,
Ի՞նչ վրան են դանի։
Ասեց.– Ա յ մարդ, վա զն արի,
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Մսրա Մելիք կը լսի,
Քեգի գուքա կտոր-կտոր կէնա,
Ի՜շ գործ ունիս։
— Դե՛,— ըսեց,֊֊ կը խարցում, էլի։
Ըսեց.— էն ի ճապաղջուրն ա,
էնի,— ըսեց,— տարին յոթ հագար մանեթ քո խեր քոդա կառներ» 
Նոր կը թողներ՝ էլ-ադասին զուքեր էնտեղ,— ըսաց,—

1060 էլ կը գաներ, չուր մինչև աշուն,
Աշուն քոչեն, կեթեն։
Հիմա,— ըսաց,— տվեր եմ ձեր պախելեն.
Յոթ տարի,— ըսաց,— Մսրա Մելիքն ա կառի։
Ըսեց.— Յոթ տարվա խարջ չառե,
Կեթամ .յառավոտ, յոթ տարվա խարջ կը պահանջիմ։

.Յելավ .յառավոտ, ևստավ Քուռիկ Ջալաբին ու քշեց։
Քշե՜ց, գնաց։
էլ-ադասին տեսավ օր՝ ձիավոր էր էկավ,
Դիմավորան, տարան նստուցին.

1070 .Յիմացան օր՝ Մհերի տդեն ա,
Նստուցին դրան, սկսեցին խոսալ,
Թուրքերուն խանչել, էլին խանչել։ 
էլին խանչեց էդ էլ-ադասին, ասեց.
— Գիտե՞ք ի՛նչ կա,— ասեց,— 
էսի մեր խին աղի տղեն ա,
էրեխտիք, Մհերի էրեխտիք վըր մգի շատ ա.
Հիմա,— ըսեց,— կարող ա .յընգե, .յընգըրվորե, էկել,— ասեց,— 
Ամեգ մե օչխար տվեք,
Ամեգ մե գառ տվեք,

1080 Ամեգ մե բան տվեք, լիովին ճանապարի գնանք։ 
էդման քըլըփըստ .յընգավ մեջ էտոնց,
Գավիթ ըսեց.— է՚լ-աղասի,— ըսեց,— էտ ի՞նչ քըլըփըսթ ա. 
Ասա*, ես էլ լսիմ, էլի։
Ասաց.— Ի՞նչ ասեմ, Գա՛վիթ ջան։
— Չէ՛— ասաց,— պարզ ասա, ես էլ լսեմ։
Ասաց.— Մհերի էրեխտիք վըր մեգ շատ ա.
Հիմա դու էկել ես,— ըսեց,—
Խանչել եմ բերել.
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Մեկըն մե գառ տա.
1090 Մեկըն մե օչխար տա,

Մեկըն մե բան տա.
Մե քեչա տա,— ըսաց,—
Քեղ լիովին ճանապարինք...
Ըսեց.— էտ ի՞նչ ա կը խոսաս.
էկեր եմ, յոթ տարվա խարջն ա գուղեմ քեղնի։
Ըսեց.– Դա՞վիթ ջան, էդման մի՛ ըսա,– ըսեց,– 
է լ էն, կը.յըռըքին, թողեն կեթան,
Դուն էլ դարղակ կեթաս։
Ըսեց.— Յո՞թ տարվա խարջն ա գուղեմ...

1100 Մե՞ հատ՝ մըջ Դավիթի բերնին,
Օր ղարգեց՝ արուն լցվավ Դավիթի բերան։
.Յելավ, հըմը լայլուղ դրեց վըր բերնին,
Գնաց, վրանից ելավ, գնաց եռու,
Իր .յարունը մաքրեց,
Խեծավ Քուռիկ Ջալաբիգ,
Կոպալն առավ, պրծավ մըջ էլուն.
Ը՞մալ ջառտե՜ց՝
Մե խատ խաբըրբեր չը պրծավ։

էկավ, ըսեց.— Սասո՞ւմցիք, գացե՞ք,— ըսեց,—
1 I 10 Կովերն ու օչխարն ու տավար՝

Հազար էղե մե կապեկ.
Բերեք, լցեք Սասուն, կերեք,
Դըվա էրեք Դավիթին։
Սասումցիք գացին, ամբողջ էլըն բերին,
Լցին Սասուն, կերան,
Դըվա էրեցին Դավիթին։

21. Ս՚սրամելիքը կամենում է յոթ պետության
զորքով գալ Դավթի վրա. հյոզբատին չի թողնում; 
ինքն է հիսուն ձիավորով գալիս Դավթին բռնելու,, 
բայց չարաչար պարտվում է Դավթից

Մսրա Մելիք լսավ,
Թե Դավիթ գացե, Ալաջա Տաղի բադան զարգե,
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Յոթ տարվա ավն է. ԼրՍ,
1120 Գացե ճապաղջուրի քոդեն Էլ-ադասուց .յուղե, չը տվե, 

Կտրե, ամբողջ Էլըն կտրե,
Բերե, |ցե Սասուն, .յինք Էկե։
— Ա յ հա յ,–  ըսեց,–
Ես չասի, օր մե շառ գա՝ Գավիթից կը խասի ընձի։ 
Մսրա Մելիք նստավ, յոթ պետությունից իմդադ գրեց,
Օր յոթ պետությունից զորք գա.
Գա Գավիթի վրեն կռիվ։
Նստավ գրեց։

Մսրա Մելիքին մե հատ Խոզբաաի կար՝ ծառայող։
։1130 Խոզբատին էկավ, ըսեց.

— էտ ի*նչ սւ կէնես, Մսրա# Մելիք,
Ի՞նչ ա գրես։
Ըսեց.— Գրեմ, յոթ պետությունից իմդադ գա, 
էթամ Գավիթի վրեն կռիվ։
— Տո տնա շեն, —ըսեց,—
Յոթ գոմշու ուժ ունիս, 
էլ ի նչ պետք քու թաքավորություն։ 
էնտոնք չըսեՂյ՝ էտ պետություններ, 
էտ իմա՞լ ուժէդ պետություն ա,

1 140 Օր յոթ պետությունից ւլորք գա՝
Նոր էթաս էտ մե պետության վրեն կռիվ։ 
էն մեկըն ըսա մե կողմից.
«.Յելի ըսա ի՞նչ ւլորք ա,
Մե հատ երիտասարդ տղա յա».
էլ քու անուն ինչի՝ պետք ա։
Ըսեց.— Ըպ իՂյչ էնեմ։
— .Յիտցուն ձիավոր տու ընձի՜,
էթամ Գավիթին սաղ բռնեմ, բերեմ, տամ քե։
Ըսնց.— էնի գիլու ձագ ա, տանմսպլըխ չէղի.

<150 Տանես կը ջառտա։
Ըսեց.— Չէ՛, քու ի՞նչ բանն ա։
— Լավ,— ըսեց,— կիտամ։
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Դավիթի սովրություն ի՞նչ ա.
Սասանից խրաղ մե հատ մատուռ կա.
.Յինք, տերտեր, տերոջ աղճիկ,
.Յառավոտնե–.յառավոտ գուքան էտ մատուռ,
Շունդր կըդնեն, կեթան.
.Յիրիկոյան էլման գուքան, ծունդր կը դնան, կեթան. 
Իրանց ուխտ կէնեն։

1160 Քաշեց մե ժամանակ, ուրեմ,
Խողբատուն .յիտցուն ձիավոր տվեց,
Խուլբատին էկավ։
էկա՜վ, էկավ խասավ մատուռ. :
Օր խասավ մատուռ,
Տերտերըն մատուռից դուրս .յելավ.
Օր դուրս .յելավ՝ տերոջ կապին պլետ.
— Գյավրօդլու Դա՞վիթ, գյավրօդլու Դա՞վիթ...
Ադճիկ .յելավ դուրս,
Տեսավ օր՝ ձիավորներ տերոջ կը տվւեն,

1170 «Գյավրօդյու Դավիթ» ա կըսեն.
Մտավ, ըսեց.— Դա վիթ,— ըսեց,—
Ձիավորներ տերոջ կը տվւեն,
«Գյավրօդլու Դավիթ» ա գոււլեն։
.Յելավ ըսեց.— Տղե կներ, էտ ի՞նչ բախս ա,
Ընչի՞ կը տփեք էտ ծեր գահանին։
Ըսաց.– Դավիթըն բդի սաղ բռնա, տա մե.
Ըսեց.— Դու էտ ծեր գահանին թողեք,
Ես Դավիթին սաղ բռնեմ,
.Յառավոտ բերեմ, տամ ձե։

1180 Թողեցին, էտ մարդիկ գնացին։
Դավիթն էկավ, .յառավոտ .յելավ,
Քուռիկ Ջալւսբիգը խեծավ,
Թուրը կապեց վրեն՝ Կայծակի թուր, գնաց,
Ասաց.— Ե՞ս եմ Դավիթ։
Կռվան, քառսունընին ըսպանեց,
Խուլբատին զորավար էր,
Խողբատու ատըմներ քաշեց, շարեց ճակատ, ըսեց.
— Շատ ես տեսե՝ քիչ խըսա էրա.
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Մսրա Մելիքի խաթըր ընձնից չըմնա։
II 190 Ու գնաց։

22. էսոպբատնին ծաղրող կանայք

Գնաց էդ Խոզբատին,
Մե գյուղ կա, էդ գյուղով պտի անցնի։
Գյուղի կնտիք .յելած, աշուն ա,
.Յսաճկան ա կը մանեն՝ կայնած դռներ։ 
էն մե կնիկ շան որդի կին էր, ըսեց.
— էսի Խոզբատին էր,
,5երեկ կեթեր Գավիթի վրեն կռիվ։
.Յերեկ մենք ըսեցինք.
Խոզբա՜տխ օր գացիր, Գավիթին ախտիր,

1200 Մեւլ ի՞նչ կը բերես։
Ըսեց.

«Բերեմ .յերկեն կնտիք՝ ուղտեր բառնան,
Կարճ կնտիք՝ .յերկանք ադան,
Աղճըկներ՝ լալական-ծառական»։

Ըսեց.— Մկա տենանք ի՞նչ կը բերա։
էկավ, տեսավ՝ օր Խոզբատու բերնեն ջուր-ջըրջուր ա կեթա, 
Գլոխ կախեց, օր .յընցեր։
Օբ գլոխ կախեց՝ .յը նցեր, 
էն շան որդի կնիկ ըսեց.

1210 — Խոզբատի, Խոզբատի,— ըսեց,— կս/յնի։
Չին քաշեց, կայնավ։

Ըսեց.— «էս յանեն կեթիր գելը-գաւլան, 
էն յանեն գիքաս կատղուկ շան,
Բերնեդ կեթա չոգեքըմ թան,
.Յո՞ւր ա քու բերած .յերգեն կնտիք՝ ուղտեր բառնան,
Կարճ կնտիք .յերկանք ադան.
Աղճըկներ լալական-ծառական»։

Ըսեց. «Ես ի նչ գիտի Գավիթ էր գելը-գաւլան,
Գուրզըն կը բացեր՝ լենքըն ձեր պատուխան,
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1220 Ձեր իրկտոց կ... ձեզի ուղտեր բառնան,
Պ|...  էլ՝ լալական-ծառական»։
Ու քշեց, գնաց։
Քշեց գնա՜ց, գնաց Մսրա Մելիքի կուշտ։
Մսրա Մե|իք տեսավ օր՝ սւտըմներ շարուկ ճակատ։
Ըսեց.— Իմա՞լ ա։
Ըսեց.– Ի*նչ էկե վըր ընձի,
Տա ս էնքան աղուբեթ թավւե վըր քըւլի, Մսրա* Մելիք։ 
Ըսեց.— Որ ես կըսեի՝ էնի գիլու ձագ ա,
Տանմսպլըղ չեղի, .յընչի՜ չավատացիր։

23. Սեյիւքը չի թողնում Ս՜սրամելիքին յոթ պետության 
ղորքով գալ Դավթի վրա. ինքն է հարյուր ձիավո
րով գալիս Սասուն և չարաչար պարտվում Դավթից

1230 Նստավ, .յիԱդադ գրեց։
Օր նստավ, յոթ պետությունից .յիմդադ գրեց,
Մե հատ սեյիղ կար՝ ձիարած սեյիղ, Մսրա Մելիքին, 
եկավ, ըսեց.
— Ի՞նչ ա կէնես,— ըսեց,— Մսրա՛ Մելիք։
Ըսեց.— Գրեմ՝ յոթ պետությունից .յիմդադ գա, 
էթամ Դավիթի վրեն կռիվ։
— Ջա՛նըմ,— ըսեց,— ամո՛թ ա քու անվան,
Դու,— ըսեց,— ունիս յոթ գոմշու ուժ,
էնի,– ըսսւվ,— բիրիքի երիտասարդ տղա,– ըսավ.–

1240 Օր ուրիշներ Էթան ըսեն.
«Ա յ մարդ,— ըսեն,–– Էտ ի1յչ պետություն ա՝ Էտ մարդըն, 
Օր յոթ պետությունից .յիմդադ Էթան,
Օր նոր Էթա մե պետության վրեն կռիվ։
Մեկն ա, Էլի, մե հատ երիտասարդ տղա յա».
Քու անվան Էլ քյա՞նի կապեկ աժի։
— Ըբը ի՞նչ Էնեմ։
V– Հարիր ձիավոր տու ընձի,
Ես Դավիթին սաղ բերեմ։
Ըսեց.— Կէնես Խողբատուն.

1250 Տանես՝ ձիավորներ կըսպանա,— ասեց,—
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Բայց էնի գիլու ձագ ա, տանմսպլըդ չէղխ 
Ըսեց.— Քոլ ի՞նչ բան ա, տո՚ւ։
— Լա՞վ,— ըսեց,— հարիր ձիավոր էլ կիտամ քեղիէ 
.Ցեյավ Էլման .յառավոտ,
Հարիր ձիավոր տվեց Էդրան։

Ուրեմ, էտոնց սովորություն՝ ԳաւԱւթի, տերոջ աղճկան;. 
էլի գուքան մատուռ,
.Յուխտ կէնեն, կեթան։ 
էլման .յառավոտ .յելան,

1260 Գնացին էդտեդ .յուխտ էնելու,
Ձիավորներ գնացին, մատուռի դուռ կայնան։
Տերտեր .յելավ դուս՝
Տեփոր կապին պլետ.
— Գյավրօդլու Գա վիթ, գյավրօդրււ Գա՛վիթ...
Աղճիկ .յելավ դուս,
Տեսավ օր ձիավորներ սադցած, տերոջ կը տփեն։
— Տո՚, Գա վիթ,— մտավ, ըսեց,—
Ձիավորներ սադցած, տերոջ կը տփեն;
— Իմա՞լ,— ըսեց,— սադցան։

1270 .Յելավ իշկեց, օր ճիշտ ա։
— 11'յ մարդ, ի՞նչ մարդ եք,
Ի նչ ա գուղեք էտ ծեր գահանից։
Ըսեց,— Պտի Գավիթ սաղ բռնա, տա մե։
Ըսեց.— էտի ծեր գահանա,— ըսաց,—
էտի Գավիթին կանա բռնա.
Գոլ էտրան թողեք,— ըսեց,—
Ես Գավիթին բռնեմ, բերեմ տամ ձե։
— Լա՞վ։
Թողեցին, գնացին։

1280 Գնաց, քնավ.
.Յառավոտ .յելավ, թուր կապեց վրեն, էկավ,
Ըսեց.— Ես Գա՞վիթն եմ։
Ընըսունընին ըսպանեց,
Սեյիդին էլ սւտըմներ քաշեց, շարեց ճակատ, ասեց>
— Շա՛տ ես տեսե քի չ խըսա էրա,.
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Մսրա Մելիքփ խաթըր ընձնից չըմնա։
Ու գնաց։

Գնաց, էլի գնաց Մսրա Մելիքի կուշտ,
Մսրա Մելիք օր տեսավ, էլի ըսեց.

Ա290 — Իմա՞լ էր, օր ես ըսի՝ ձիավորներ կըսպանա։
Ըսեց.— Ի նչ օր թավւե վըր ընձի,
Տան էնքան աղուր եթ թափե վըր քե։

24. Ս՜սրամելիքի զորահավաքը, երազը և 
Սասնո պաշարումը

Նստավ, .յիմդադ գրե՜ց.
6ոթ պետության .յիմդադ գրեց։
Յոթ պետություն էլ զորքեր քոմսւ՜ն, էկան Մսըր։ 
էկան Մսը-ր, Մսըր կայնան,
Օր պտի պրիէլազ էդի.
Գան Գավիթի վրեն կռիվ։

Գիշեր Մսրա Մելիք քնավ։
1300 Քնավ՝ էրազ տեսավ.

Տեսավ՝ մե հատ աստըղ արևելյան յանեն .յելավ,
Մե հատ լուսին՝ արևմտյան յանեն .յելավ,
էկան, կեսավուր մեջտեղ առան .յիրար՝ լուսինն ու աստըղ, կռվան։ 
էնքան կռվան,
Քյանի գնաց՝ լուսին խավ՚սրավ, աստդ պոյծսաացավ,
Վերջում լուսին փըջավ,
Աստըղ մնաց ընդեղ կայնուկ։
Խռդավ, .յիմցավ։
-  Մայրի կ,— ըսէց,— վեր կաց։

11310 Ըսեց.— Ինչ ա։
Ըսեց.— էրսսլ տեսա։
Ասեց.— Ի՞նչ էրազ։
Ասեց.— Մե հատ աստըղ արևելյան կողմից .յելավ,
«Մե հատ յուսին՝ արևմտյան կողմից.
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էկան,— ըսեց,— կեսավուր մեջտեղ առան .յիրար, կռվան։
Քյանի գնաց,— ըսեց,— լուսին խավւսրավ, աստըդ պոյծառսւցավ. 
Վեռջում,— ըսեց,— լուսին վւջավ, աստըդ պոյծառ մնաց։
Ասեց.— Մսրա” Մելիք ջան,— ըսեց,
Լուսին օր կւս՝ դու ես,

1320 Դու ջոջ ախպերն ես,
Իսկ աստըդըն՝ Դսւվիթն ա.
Արի՛, մի՛ գնա Դավիթի վրեն կռիվ.
Դու կը փջանաս, Դւսվիթ առոդջ կը մնա։
-  է՜, մայրի կ,— ըսեց,–
Եթե,— ըսեց,— շուտ տեներ էրազ, 
էս .յիմդսւդըն չը գրի։
Հիմա յոթ պետությունից .յիմդադ էկե,
Հիմա ե՞տ տանք։
Պտի ասեն, ա՞յ մարդ, էտ ի՞նչ պետություն էր,

1330 էտ մարդը չի կարոդ գնա յոթ պետության զորքով էնդրան կռիւ)։ 
էլ իմ անուն քյանի՞ կապեկ աժե։—
Ըսեց.— Կէթամ, թե՞ սաղ մացի, թե* մեռա։

.Յելավ, վերցուց ուր զորքը,
Յոթ պետության .յիմդադ օր էկեր էր,
Մերն ու քուրն էլ խետն էկան։
Ասին.— Մենք էլ գուքանք զորքի խետ։ 
էկան, Սասուն Փաթին գիշեր, կայնան։
Սասման գետ խմեցին,
.Յետին գալոդին չը մնաց։

25. Քեոի Թորոսի խորհրդով քաաաւան անձին երինջ 
են մատաղ անում եկեղեցում. Սուրբ Նշանը մտնում 
է Դսւվթի ծոցը. Դավիթը հզորանամ է և հոր 
զգեստն ու զենքերը հարմարվում են նրան

1340 Քեռի Թորոս, աշուն էր, նստուկ ին .յօդեք,
Իմալ օր .յօդից .յելավ,
.Յելավ իշկեց օր՝
Սասման բոլոր ամբողջ դարձե ճերմակ վրան.։
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— Ա յ, հա՞յ,– ըսեց,–
էս ամբողջ ձուն էկե Սասման բոլոր.
Գյուղի վրեն չեկե, էս ի՞նչ բան ա։
Տեսավ օր ի նչ. ամբողջ վրան ա՜։
— Այ-հա՜յ ասեցին,—
էսի Մսրա Մելիք էկե մեր վրեն կռի՜վ։

1350 Գավիթն էլ որ տեսավ,
.Յելավ գնաց քեռի Թորոսի կուշտ,
— Քեռի՛ Թորոս,— ըսեց,—
Ես, օրինակ, քսանխինգ տարեկան երիտասարդ տղա եմ, 
Մսրա Մելիք,— ըսեց,— յոթ գոմշի ուժ ուներ,
Թո դ գեր, .յիրար խետ կռիվ էնինք. 
էս ամբողջ ւլորքի պատասխան– ի մա՞լ տամ։
— Ա՞,– ըսեց,— Գա՞վիթ ջան, մի՛ վախեցի,— ըսեց,—
Յոթ տարի մնաս,
էնի չի գա վըր քե կռիվ, քյանի դու չեթաս։

1360 Քեռի Թորոս ըսեց.
— Գա՞վիթ ջան, Մհերի շորեր էնտեղ խսպինեն կախուկ ա, 
Գնա՛, խաքի.
Թե քու վրավով է ղա՜վ,
Քոլ կռվու ժամանակն ա.
Թուրն էլ,— ըսեց,— կպրակարասի մեջն ա.
Թե քաշեցի՜ր ամբողջ՝ քու կռվու ժամանակն ա,
Թե չը կարցար, շորեր քու վրավով չեղավ,
Գոլ չես կարոդ կռվի։
.Յելավ գնաց։

1370 Շորեր խաքավ, ինչ օր մուկն .յընկներ կարաս։
Գնաց կպրե կարսի դուռ՝
Թուր քաշեց, չըկարոդ։
Ըսեց.— Չէ՞, Քեռի՞ Թորոս, չեմ կարող։
Ըսեց.— Քու կռվու ժամանակ չի։
.Յելեք,— ըսեց,— յոթ խատ անծին էրինջ վերցեք,
Տանենք,— ըսեց,— մատաղ էնենք,
Ստինք եկեղեցին, պատարագ էնինք,
Մե հնարք էնենք, բլի դեմն առնինք։
.Յելւսն, յոթ խատ անծին էրինջ վերցեցին,
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1380 Տարան եկեղեցին, մատաղեցին,
Ու գահանեն կայնավ պատարագ.
ժողովուրդ մտան, սկսեցին իրանց աղոթք էնել,
ՍըՓ Նիշան ֆռռա՞լով մտավ Դավիթի ծոց,
Խաչըն զարգյեց Դավիթի թիկընքի վրեն։
.Յելավ գնաց.
Գնաց խոր շորեր խաքավ՝
Անջախ ճըռճըռսզով մտավ Գավիթի վրեն։
Թուրը քաշեց՝ ինչ օր ջրու միջեն խաներ։
— Գա՞վիթ ջան,— ըսաց, —քու կռվու լա՞վ ժամանակն ա, 

1390 Մի վախեցի, գնա՞ կռիվ։
Ըսեց.— Քեռի՞ Թորոս,— ըսեց,—
Խացն ու գինին, Տեր կենդանին.
Պտի իրեք դան Մսրա Մելիքի խետ խաց ուտեմ,
Նոր խետ կռիվ էնեմ։

26. Գավիթը վրան է զարկում Մսրսւմելիքի զորքի 
կողքին և երեք օր հյուրասիրվում Մ՜սրամեփքից

.Յելավ գիշեր,

.Յիրան վրանը կապեց Քուռիկ Ջսզաբի վրեն,

.Յիրան Կայծակի Թուրը կապեց.
Քշեց, գնաց խոշունի .յետև, 
էդտեղ իրան վրան զարկեց,

1400 Չին կապեց դուռն ու մտավ վրան, քնավ։
.Յառավոտ Մսրա Մելիք .յելավ վլացվավ,
Եռադիտակ դրեց .յաչքերին, նայեց,
Օր մի հատ ձիավոր զորքի քամակ արդեն էկեր ա,
Վրան զարկեր ա, քներ ւս։
Ասեց.— Կերևի,— ծառայողներուն ըսեց,—
Նա մեզի .յիմդադ է էկե, քոմակ է էկե,— ըսեց,—
Գնացե՞ք, տեսեք, ի՞նչ մարդ ա,
Առեք, էկեք։
.Յելան գնացին,

1410 Տեսան օր մե հատ մարդ քնե վրանի մեջ,
Օդներ վրանից էրկու մետր .յելե դուս։
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— Ա՞յ, հա՜յ,— ըսին,—նոր Գավիթին կ՚ախտենք, 
էսի Մսրա Մելիքից ուժեղ մարդ ա։
Ադա՛, ադա՛, աղա՞։
.Յելավ։
— Ի՞նչ մարդ ես։
Ըսեց.— էկել եմ Մսրա Մելիքին քոմակ, .յիմդադ։
— Գե\— ասաց,— Մսրա Մելիք քեզ կանչում է։
.Յելավ, ձին ու վրան թողեց դան,

1420 .Յինք .յընգավ դրանց .յետև, էկավ։ 
էկավ Մսրա Մելիքի վրան, կայնավ։

Մսրա Մելիք իշկեց.
— .Յա՞յ,— ըսեց,— Գավիթին կ՝ախտե,
Սա էլ իմ Նման մարդ է։
Համեցեք էրավ, Նստան։
Մսրա Մելիքի խորակն ի՞նչ է.
Մի հատ կարմրցուկ օչխար,
Մի հատ սինի փլավ,
Մե փուտ էլ խաց.

1430 էտ Մսրա Մելիք կուտեր։
Օր բերեցին էտի դրին,
Մե հատ էլ տրան բերեցին.
էտի Մսրա Մելիքի խետ բարենբար խաց կուտեր,
Հըլը Մսրա Մելիքից մե բան էլ .յավել կուտեր։
— .Յւս՞,— ըսեց Մսրա Մելիք,—
.Յսպարեն մե մարդ,— ըսեց,— իմ չափ խաց չուտեր.
Սա,— ըսեց,— ընձնից շատ ա ուտում.
Գավիթին կ՝ախտենք։
Իրեք օր խետը խաց կերավ։

1440 Իրեք օր օր* խաց կերավ, ըսեց.
— Մսրա՞ Մելիք,— ըսեց,֊ գնամ իմ ձին ու վրան բերելու, 
տՄինչևի քու թշնամին գա, խետ կռիվ էնենք։
Ասաց.— Գնա՛։

Օր օր — օր որ։ Ծան. կսպմոդխ



27. Գավիթը մենամարտում է Ս՜սրամեփքի հետ, 
ււպանում նրան, Քեռի Թորափ հետ ջարդում 
Մսրա դորքը և Մորում նստում թագավոր

Գնաց, վրան քաշեց, թալեց դան,
Քուռիկ Ջալաբիգ խեծավ, քշեց, 
եկավ, կայնավ վրանի դուռ։
Ըսեց.— Մսրա՞ Մելիք, ես Գավիթն եմ,
.Յելե ք, կռիվ էնենք։
-  Վա՜յ,— ըսեց,֊ իրեք օր Գավիթ իմ խետ խաց կերավ, 

1450 Ամեն մե մարդու բերնից չեկեր էր՝
Իմ խետ րարենբար խաց ուտեր,
Սա Գավիթն էր։—
Ասեց.— Ի՞նչ էնենք։
Ասեց.— Չիու վրա կռվինք։
Զիու վրա կռվան։
Կռվան մինչև .յիրիկուն, .յիրար չ ախտեցին։
Ֆշանգ թալեցին,
Նա դարձավ իրան գնաց հանգիստանալու,
Գավիթ դարձավ իրան հանգիստանալու։

1460 .Յառավոտ էկան.— Ո՞նց կռվինք։
Ըսեց.— Գուլաշ խասինք։ 
էկան, գուլաշ խասան։ 
էն վախտ օր .յիրար չըդոռեն, 
էտոնց օտներ՝ յոթ նոմերի գութան,
Կըշեփե էս յան, կըշեփե էն յան։
Մինչև .յիրիկու խասան գուլաշ, .յիրար խախտեցին։
Նա դարձավ գնաց իրան հանգիստանալու,
Մսրա Մելիք գնաց իրան հանգիստանալու։

.Յառավոտ էկան.— Ի նչ անենք։
1470 Ըսեց.— Թուրը քցենք։

Ասեց.— Գա վիթ, դու փոքրն ես,
Պտի .յառեջ ես քցեմ։
Ըսեց. —Գ ո ՞լ ք ց ա ։

Մսրա Մելիք խեծավ .յիրան ձին,
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Քշեց, գնաց բավականի եռավորությսւն վրա։
Դավիթ չոքավ,
Խանեց Սըվւ Նիշան խաւ/բուրեց, դրեց ծոց, չոքավ։ 
Մււրա Սեւիք էկավ, թուր զարգյեց։
Խըտ զարգել, Դավիթ ըսեց.

1480 — Մսրա՞ Մելիք, քու թուր զա՞ր,– ըսեց,—
Ես .յելա՝ կը զանեմ։
— Ա յ,— ըսեց,— մոտիկ էկա,
Մոտիկ տեղից էկա, թուրըն քյար չէրեց։
Գնաց բավականի եռավորության վրեն. 
էկավ նորից, թուրը թալեց։
Թուր թալեց,
Ըսավ,— Մսրա՞ Մելիք, մնաց մե թուր.
Քու թուր թա՞լ,
Ես .յելա՝ կր թալեմ։

1490 — Ա՞յ,— ըսեց,— էլի մոտիկ էկա,
Թուրը քյար չէրեց։
Գնաց բավականի եռավորության վրա. 
էկավ, թուր թալեց,
Դավիթ թռա վ, .յելավ զայնավ։
Ըսեց.;– Արին

Քառասուն րւազանոց խոր ին Փորած.
Բերին Մսրա Մելիքին, .յիջուցին խոր.
Դեվի ջանդըկներ, գոմըշի կաշիք լցին վրեն.
Բերեցին յոթ շադչի քար, դրեցին ւ(րեն։

1500 Դավիթ յոթ շենք չափեց եռավորություն,
՝+նաց, թուր քաշեց, օր գեր,
Մերն .յելավ, լացաւ|, ըսեց.
— Դա վիթ ջան,— ըսեց,—
Ծիծ չը տվեր եմ, բայց հաց, աւ1ագ եմ տվե,— ասեց,—
Մե թուր բախշսւ ընձի։
Ըսեց.— Մայրի կ, մե թուր բախշի քեզի։
Ըսեց.— Մե թուրն էլ բախշա՞ քու Ասուն։
՝Ըսեց.— Մե թուրն էլ բախշա իմ Ասուն։
Քուրն .լելավ, ըսեց.

1510 -  Դա՚վիթ,— ըսեց, – ես  էլ քեզ ջուր եմ լցե, վլացվեր*
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Մե թուր բա խշա՛ ընձի։
Ասեց.— Չէ՛, էս մե թուր աղի թուրն ա, կը թալեմ,
Թե սաղ էլ ըլնի՝ ձեր բախտից,
Թե կաղ էլ ըլնի՝ ձեր բախտից։
Յոթ շենք էր չւսփե, 
էկավ՝ թալեց,
Մսրա Մելիք ձեն տվեց, ըսավ.
— Դավիթ, քու թուր թալ։
Ըսաց.— Մսրա՛ Մելիք, թա փ արի։

1520 Մսրա Մելիք իրար էկավ՝ 
եղավ էրկու կտոր։

.Յելավ, թուրը քաշեց՝ պրծավ մըջ ղորքին,
Սկսեց ղորքին ջառտել։
Քեռի Թորոս տեսավ էնտեդից,
Օր Դավիթ կռիվ ւս կէնա.
.Յելավ մե հատ ծառ քոքըխան էրեց,
Դրեց վըր թևին, էկավ. \
Մե հարիր ձիավոր դեմ էրին Քեռի Թորոսին, օր էթան։ 
Դավիթն իշկեց.

1530 — Վա յ,— ըսեց,— Իմ Քեռի Թորոսն ա գուքա, 
Ձիավորներ գացին՝ Քեռի Թորոսին կըսպանեն։
Դավիթ ձին շիտկեց, օր քշեր էդ յան, 
էտ մարդիկ շուտ խասան Քեռի Թորոսին։
Հըմա՝ ծառըն ճդերով էրեց՝
Հարիրն էլ էնտեղ ըսպանեց։
Ըսպանեց, մե .յատ ձիավոր վ1ախավ։
Օր փախավ տվեց .յետև,
Ձիավոր .յուրին ձիուց թալեց, ըսեց.
— Դա վիթ, քու բախտն իմ .յընկե,

1540 Ընձի մի՞ ըսպանա,— ըսեց,—
$

Իմ ախճիկ կիտսւմ քու տղին։
— Ա յ մարդ,— ըսեց,— ես աղապ տղա, 
էսի ո՞ն ա, օր ուր ախճիկ կտա իմ տղին։—
Ըսեց.— Դու ո՞ն ես։
Ըսեց.— Ես Բաղդըդի խալիֆի տղեն եմ։
Ըսեց.— Օր թալես իմ ձիու թոռ,
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Գնա՞, բախշի քլպի։ 
էտ մարդ սաղ գնաց։
էկավ տեսավ, օր մերն ու քուր կայնւսծ գիլան։

1550 — է՜,— ըսեց,— մայրի կ, մի՛ լացեք,– ըսեց,–
Ես գուքամ Մսըր, կը նստիմ թաքավոր, ձըւլի կը պսւխիմ։ 
.Յելավ առավ, էկավ Մսըր։ 
էկավ Մսըր, նստավ թաքավոր,
Չեն .յընկավ դուրս,
Թե Դավիթ էսպիսի բան է էլե։

Դ

ԴԱՎԻԹ ԵՎ ԽԱՆԴՕԻԹ

28. Խանդութի նամակը Դավթին. Ցռան Վեքոն 
պատռում է նամակը և ծեծում նամակատարին.
Դավիթը երկրորդ նամակի վրա գնում է 
Կապուտկող

Կապուտկոդ մե հատ Խանդուտ խանըմ անվոր ախճիկ կար։ 
Քառասուն թաքավորի տղա էկած.
Նստած մի առանձին սենյակ, քրասւծ, կերըխում սւ կէնեն,
Օր Խանդուտ գա, էտոնց մեկին խավնի, առի։

1560 Օր Դավիթի ձենը լսավ,
Բերեց մե հատ նամակ գրեց,
Տվեց մե հատ փոշտւպյոնի, ըսեց.
— էսի շո ւտ կը խասուււ Դավիթին։
Փոշտալյոն առավ, էկավ։

էկավ, Դավիթ գնացեր էր որսի։
էկավ, թե.— Չեր թաքավոր որտե՞ն ւս, թաքավոր որտե ն ա... 
Տարան, ցույց տվին։
Գնաց իշկեց՝ օր Ցռան Վեքոն ա թաքավոր։
Իշկեց.— Հը՛,— ըսեց,— քու յո ւրտ քանդըվի, կնի կ,

1570 էն մարդ էկած .յուրին կառնին,
Օր էսի էնդոնց չարեք չեղի, էս ճոռ բերան,— ըսեց.— 
էստրան իմա՜լ ա կառի։
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Խանեց նամակ, տվեց հարան։
Օր կւսրտըցավ՝— Տո՚,— ըսեց,— քիչ խավխըվա |ա քաշե, 
էս էլ մանցե Կւսպուակողի խավխավե՞ն, բռնե՞ք։
Բռնին, սկսին ըարան տփել.
Ը՚մալ տըփի՜ն, ջանդըկախան էրին,
Տարան գեղից, թալեցին, թողեցին էկան։

Դավիթ .յիրկուն որսից դառցավ էկավ,
1580 Տեսավ օր՝ մե կանավի մեջ տքոց ւս կա։

Քշեց վրեն ձին, հասավ.
— Ա յ մարդ, էտ ի՞նչ մարդ ես։
Ըսեց.— Ի՜նչ մարդ եմ,
Աստված ձեր Դավիթ թաքավորի տո ւն քանդւս,— ըսեց,— 
Ընձի ըմալ սւ տըփե՜, մըկա կը մեռնիմ։
— Իմալ Դավիթ.
Ա յ մարդ, ես Դավիթն եմ, քեղ ո՞ն սւ տփե։
— Իմալ,— ըսեց,— դու Դավիթ։
Ըբա ըսաց.— Քեղի Ցռան Վեքոն ա տփե։

1590 .Յելւսվ, սադցավ, ըսեց.
— Դու Դավիթ ե՞ս։
Ըբա.— Խա՞։
Դարձավ էկավ։

Դառցավ էկավ, էկավ, գնաց Խանդուտի մոտ.
— Քու յո ւրտ քանդըվի,— ըսեց,—
Դավիթի նամակ ես տվեր եմ Ցռան Վեքոյին. 
էն նամակ քաշեց ճղեց,
Ընձի էլ տփեց,— ըսեց,—
Ես Դավիթին տեսեր եմ։

1600 Ըսեց.— Դը ա՛ռ նամակ, գնա*։
Նորից բերեց, տվեց Դավիթին։
Դավիթ ըսեց.— Դը դու գնա՞, ես գուքամ։ 
էտ տղան դառցավ էկավ՝ նամակատար։

Դավիթըն մե քանի օրից ետո .յելավ,
Քուռիկ Զալաբիգը խեծավ,
Թուրը կապեց վրեն ու գնաց։



29. Դավթի գութան ւսնհ|լւ, շատակերությունը 
և թրով գութան կտրելը

Գնա՜ց, գնա՞ց դաշտի մեջտեղը,
Տեսավ օր՝ մե տեղ գութան ա կէնեն։ 
էտ գութանըն, էտ ըռնչպըրի արտըն,

1610 էտ մուշակի արտն ա գութնեն։
Գնաց.— Բա՜րև ձեզի, տղա՞ներ։
Ըբը.— ւՀա՞ղար բարի,— ըսեցին,— ճանապարորդ ջան։ 
Ասեց.— էտ անասուններ մեղք են, էլի,— ըսեց,—
Շոք ա, թողեք, թող մե քիչ հանգիստանան, նորից վարեք։ 
էն նոքյարն ասաց.
— ճիշտ ասաց, իմ արտն ա,  ̂ - 
Թոդ հետո էլ չը թմինք,— ըսեց,—
Մարդըն լավ կըսա,— ըսեց,— մեր ճանապարորդը, 
Թողե՞ք, թոդ հանգիստանան։

1620 էտոնք թողեցին, ըսեց.
— էտա լուծ, բան վրավից .յարձըկե՞ք,
Ես էլ գույնե ըռընջպար էղիմ, սովորիմ, էլի։ 
էտ յուծ, բան վրեն .յարձըկեցին, դրեցին մեկ կողմ։
Ըսեց.— Գը՞ էտ բնատեն տվե՞ք իմ ձեռ։
Բնատեն տվեցին ձեռ, ըսեց.
— Մանջըն ոն կը բռնա,
Հըլա մանջըն բռնեք։
Մանջըն բռնին՝
էրկու փաթ ձիուն ւլանգուլամիշ էրեց, էկավ.

1630 էրկու փաթ էկավ արտի բոլոր։
Օր էկավ՝ բնատեն թողաց ու ձին քշեց։ 
էն մեկ ըսեց.— Զիո՛ւ ուժն էր։ 
էն մեկ ըսեց.— Չէ՛, .յիրա՞ն ուժն էր։
Ու էտոնց մեջ սկսեց կռիվ .յընկնել։
Ըսեցին.— Չէ՛, մեր մեջ մարդ կըսպանվխ–
Բոռացին.— Ախպե՜ր, կա՚յնի, ախպե՜ր, կւս՚յնխ 

Տ–  Ի՞նչ ա։ 
էսին.— Գա՚րձ, արե՛։
Գառցավ Էկավ, ըսին.
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1640 -  Ախպե՛ր ջան, դու գացիր՝ մեր մեջ մարդ կըսպանվխ.
Հիմա տեն անք էս ուժըն քո՞ւն էր, թե ձիուն էթ։
Ձիուց .յիջավ, գութան փաթեց վըր բըլակին,
Ըսեց.— Մանջ բռնեք։
Մսւնջ բռնին, էրկռւ փաթ էլ օր ֆռաց՝
Մե շենք էլ սինոռից խառնեց խետ։

Օր խառնեց խետ, իշկին օր՝ խացն էկավ։
— Ախպե ր ջան,— ըսին,— խացն էկավ,
Կայնի խաց կե\ նոր գնա։
— Ջա նըմ,— ըսեց,— ինչքան խաց էդի օր՝ ես ուտեմ, դու ուտեք։

1650 Ըսեց.— Դու կե՚,— ըսեց,—
Մնա՜ց՝ մենք կուտենք,
Չը մնաց՝ մեր տներ մոտ ա, կեթանք, կուտենք։
Դե*, քյասպի սիրտ լի յա.
Մե ջոչ խազան փլավ էփե,
Մե բավականի եղ լցե վրեն,
հացեր դրե՝ մե բավականի խատ, մե սիպտակ շորի մեջ,.
Առավ էկավ։
Բերեց, դրեց Դավիթի .յառեջ։
Դավիթըն սկսեց զարկել.

1660 Կե՜րավ՝ խացըն խըլըսավ։
Օր խացը խըլըսավ,
էն սիպտակ կտորից հըմս/ ճղե՜ց,
Մե քիչ փլավ էր մացե, 
էն էլ վերցուց, թալեց ու...
Հոտդըվան իշկին .յիրար .յերես.
— Ա՞յ մարդ,— ըսին,— էս հիմա մեզ էլ կուտա։
.Յելավ գնաց։

.Յելավ ձինը խեծավ, ըսեց.
— Տղանե՞ր,— ըսեց,— էտ գութան քանդեք,

1670 Ամբո՜ղջ բերեք, կոլոլեք,— ըսեց,—
Ես մաս-մաս տենամ՝ իմա՞լ ա։
.Յելան, բերեցին գութան, քանդեցին,
Բնատեք քանդին, լծներ բերին,
.Յըմեն կոլոլեցին վըր .յիրար։
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Թուր քաշեց, ըսեց.
— Եթե ես խասիմ իմ մուրազին,— թալեց,
Ըսեց,— էս .յըմեն կտրա։
Իմալ օր թալեց՝
Բնատի օղեր վըռվըռալով .յելան օդի մեջ։

1680 — Վայ, ախպե՞ր, քու վիզ կոտրի,
Դու էս ի՞նչ վնաս տվիր մեզի։
Հիմա մենք խարիր մանեթով չըկանանք գութան ճարենք, 
էս ինչ էր էրիր։
Խւսնեց մե ճանկ օսկի, տվեց, ըսեց.
— էսի ձեզ, մե գութան կառնիք։
Ըսեց.— Խա\ ախպե՞ր ջան,
Տա ս հատ գութան կառնինք։
— Դե՛,— ըսեց,— ընձի օռշնեք։՜
— Բարո վ խասնիս քու մուրազին,

1690 Ուրախութենով խասնիս քու մուրազին, գնա՛։

30. Դավթի երկյուղը գոմեշից

Գնա՞ց, ճանապարի մեջտեղ տեսավ՝
Մե եքա ք.., կոլուլուկ։
— Ա յ, հա՜յ,— ըսեց,–
էս ք...ի տերը ընձի կըսպանա. 
էսքան,— ըսեց,— մարդ ք...ա՞։
Իշկեց, տեսավ օր՝ մե խատ սև բան .յելավ, գուքա։
Ըսեց.— էս էն ք...ի տերն ա, 
էս ինձի կըսպւմնա։
Թուր քաշեց, օր .յիրան պաշտպանա։

1700 Տեսավ մե հատ պստի տղա՝ .յելավ, կայնավ։
— Վո՛ կայնի, վո՞ կայնի, վո՛ կայնի։ 
էկավ՝ վոն կայնավ։
էկավ.— Քո՞ւթ, քո՞ւթ, քո՞ւթ, քութ,—
Գլոխ ցածըրցուց,
Ոտ դրեց վըր կոտշին,
.Թռա՛վ, .յելավ խեծավ։
— Ա՛յ մարդ,— ըսեց,— էս ինչ բան էր,—
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Գոդտու թուր վանեց տեղ։
Ասեց.— Չը տե՞նաս,— ըսեց։

1710 Զանեց տեղ, էկավ.
— Որդի ջան,— ըսեց,— էտի ո՞ն ա։
Ըսաց.— Մեր Մուսլոն ա, ախպե՛ր ջան,— ըս&յ,—
Մեր գոմեշն ա,— ըսեց,— 
էդտեղ շոքըցեր էր,
Բերի,— ըսեց,— գոլի վրեն, կառիմ կեթամ։
Ասեց.— Դե/ գնա։

31. Գավիթն ու դռնապան Գորգին

Գնա՞ց։
էկավ, էկավ խասավ Կապուտկող։
Օր խասավ Կապուտկող,

1720 էտ թաքավորի տղաներուն մե հատ ծաօա կար,
Անուն Գորգին էր։
էտի՝ էտոնց .յառեջ կը ծառայեր,
էտ տղաներ բռնած ին, ուրանց ծառայություն կէներ՝։
Գորգին լսե, օր Գավիթ գուքա,
Դավիթի ճանապարն ա կըսպասա։
Մեկ էլ տեսավ, Գավիթն էկավ։
Դավիթ օր էկավ.— Բա րև ձեղ։
— Վա՞յ,— ըսեց,— հա՞զար բարի, Գավի՞թ ջան, —ըսեց;։ 
Ըլբըըլ ձին բռնեց։

1730 Ըսեց.—Գ ոլ  ո՞ն ես։
Ըսեց.— Ես քու քավոր Գորգին եմ։
Ըլբըըլ ձին տարավ, կապեց, ըսեց.
— Դա՞վիթ ջան, .յամե՞ցեք, էթանք էս մարդկոց մեջ։ 
Առավ, գնաց։

32. Գավիթն ու քառասուն թագավորի որդիներր

Տեսան օր՝ քառասուն մարդ Նստած էդտեդ 
Կերուխում ա կէնեն։
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Գավիթին օր տեսան.– 11'յ, հա՜),– ըսին,–
Խանդուտ խանում մեր ձեռնեն առավ։ 
էսի,— ըսին,— Խանդուտ խանում կառի մեր ձեռնեն։ 

1740 .Ցելան կայնան,
Դավիթին տեդ տվին, նստան։
Բաժակ լցին, դրին Դավիթի .յսաեջ։
Վերցուց, ըբը.— էս ի՞նչ ա։
Ասաց.— Խմիչք ա։
— Տնա՞շեններ,— ըսեց.
էսի թալեց, գնաց ըստաքնով կուլ։
Ըսեց,— Բան բերեք, խմենք,— ըսեց,—
Աման բերեք, ըստաքան, էս ի՞նչ ա։
Գացին, բադյեն առան էկան։

1750 Ինչքան օր ըրադ կար, լցին, դրին բադյեն.
Դավիթ դրեց բերնին, խը՜մեց, ըսեց.
— Դը առե՞ք, խմեք։
Դավիթ խամ տղա՜, 
էրադ չը խմե, քեֆ բռնեց։
Օր քեֆ բռնեց, սկսեց հըման կոնդըխել։ 
էտոնք .յելան կայնան,
Խանչըլներ քաշին, կայնան։
Ըսին.— էս դրան ըսպանենք, օր Խանդուտ մե* առնի; 
Դու մի ըսա, Քավոր Գորգին ընդեղից կիշկա.

1760 Օր Դավիթ գլուխ էսման կէնա՝
էտոնք խանչըլներ կը բերեն, օր ղանին,
Օր էսման գլուխ կը տնկա՝
Խանչըլներ կը պախին։
Ըսեց.— Գա՞վիթ ջան,— ըսեց,—
էսի խարսընտուն չէ, մըխաց տուն է, 
ճանջ գը դըզա՝ ղա՞ն։
Օր ըսեց՝ էտոնք փախան,
Դավիթ օր ըսման էրեց, օր .յելներ, 
էտոնք փախան։

1770 .Յելնող՝ մե սիլլա Գորգուն,

Մե—Սեղ։ Շան. կազմողի։

Սասնա ծոհր
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.Յելնող՝ մե սիւլա Գորգուն,

.Չելնող՝ մե սխլա Գորգուն,
Քառսուն էլ վանին քառսուն սիլլա՝
Գորգու վիվ ծռավ, վիզ մնաց ծուռ։
— Տո\— ըսեց,— էտ ի՞նչ էր էղավ, Քա վոր Գորգի։
— Տնաշեն,— ըսեց,— քեզի կըսպանին,— ըսեց,— 
.Յելնող մի սիլլա ղանա՝ մկա իմ վիզ ծռե, չը կանամ։ 
Ըսաց.— Արի, իմ ջոջոն մե աղոթք ա սովըրցուցե։ 
էկավ, էսման գլոխ բռնեց,

1780 Տարավ էն յան, բերեց էս յան,
Գլոխ բանձըրցուց՝ վիզ դզավ։
Ըսաց.— Ըբւս Խանդուտ խանումին դո ր տենամ։ 
Ըսաց.— Խանդուտ խանում քու ձեն լսե,— ըսեց,— 
Մե կըսա, հազար էլ շըրըխկա։
.Յիմա,— ըսեց,— կեթսւ Գյուլլիբաղ,
Կարող է Գյուլլիբադի մեջ տենաս։
— Որտե ղ է Գյուլլիբաղ։
Տարավ, տվեց նշանց։

33. Գավթի և Խանդութի առաջին հանդիպումը

Գավիթ գնաց, .յիջավ Գյուլլիբադի մեջ։
1790 .Յիրկուն ամբըդամ հախընդան ժամու մեկին էր, 

Խանդուտ իրա ծառաներով մտավ Գյուլլիբաղ։
Օր մտավ՝ ախճիկներուն ըսեց.
— Գնացե ք,— ըսեց,— ձըզի վարթ քաղելու։ 
Ախճըկներ գնացին վարթ քաղելու։
.Յինք էկավ Գավիթի կողմն։
Գավիթ .յելավ, Խանդուտ խանըմի հետ բարեվ էղավ. 
Մե պակ էն .յերեսեն, մե պակ՝ էն .յերեսեն,
Մե պակ՝ էն՝ .յերեսեն, մե պակ՝ էն .յերեսեն,
Մե պակ էն .յերեսեն, մեկ պակ՝ էն .յերեսեն։

1800 Խանդուտ խանըմ ձեռ թալեց դոշ, ժխշեց, ըսեց.
— Մե պակ քու խաթրին,
Մեկ քու գալած ճւսմպի խաթրին,
Մեկ՝ իմ խաթրին.
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Դու,–– ըսեց,— Լոռա Համզու, Շայւ1անցովի գլուխն ես թերե ընձի.՞, 
Քառասուն պակ առար իմ գլխողն։
Զարգյեց բւսդնի պատ.
Խըտ զանել՝ Դավթի պնչներեն բլավ արուն, սկսեց էթալ։
Ու .յինք գնաց։

Օր գնաց՝ Խանդուտին մե հատ ծառայող ուներ.
1810 Խանդուտ ծըծղեր՝ կը ծըծդեր,

Լեր՝ գիլեր,
Կայներ՝ կայներ.
Նստեր՝ կը նստեր։
էտ ծառայողըն տեսավ՝ Դավիթի գլոխ ինչ օյին խանեց։
Գնաց, մեկ կըսա՝ տաս կը շըրըխկա,
Տեսավ՝ ծառան չի ծըծղում։
Ըսաց.— Ֆոզ,— ըսեց,—
Դավիթըն ընձընից ա պակ առե,
Դու ընչի՞ չես ծըծղում։

1820 Ըսեց.— Դավիթ քու խամար էր էկե,
Իմ խամար չէկեր էր.
էն օյին խանիր Դավիթի գլոխ,
.Յելավ՝ խորըդ քաղաք գընցու, կեթա։
— Ի՞նչ ա էդե։
Ըսեց.— Զեռ թալիր դոշըն, զարկիր պատը,
Լոռա Համզի, Շայմանցովի գլոխ .յուզիր մոտեն.—
Ըսեց.— սյնչներուց արուն պրծավ, կեթա։

Դավիթ .յելավ, ուր արուն-մարուն սրփեց, էկավ։
Ըսեց.— Ախճը՞կներ, .յելեք։

1830 Ախճըկներ .յելան էկան, գնացին.
Գնացին, .յամեգ ուր տեղ հանգիստացան։

34. Դավիթը գնում է Լոռա Համզի և Շայմանցովի 
գլուխները բերելու. Խանդութը խնդրում է չգնալ

\
.Յառավոտ Դավիթ .յիր Քուռիկ Ջալաբին խեծավ. 
էկավ օր էթա Լոլա Համզի, Շայմանցովի գլոխ բերելու։



էկավ, Խանդուտի պալատի տըկով գընցի,
Խանդուտ գլոխ հանեց դուս լուսամուտից.
— Դա վիթ,— ասեց,— արի՞,— ասեց,— մի՞ գնա, 
Ըդտեղաց էթոդ՝ ետ չի դարցե, բախշա՞ ընձի։
Ասեց.— Չէ՞, Խւսնդո ւտ,— ասեց,—
Եթե էտ գլոխ չոււլիր,— ըսեց,— անպայման չէթի.

1840 Օր ըսպանվիմ էլ, պտի էթամ։
Ասաց.— Քե կըսեմ՝ մի՞ էթւս։
Ըսեց.— Չէ՛, կեթամ։—
Ըսեց.— Ընձի շատ կըցավա ս, Խանդո՞ւտ խանում,
Ասեց.— Այո՛։
Ասեց.— Օր շատ կը ցավաս,
Ես կեթամ էնտեղ, կսպանվիմ,
Արի , իմ դիակս գտի, հորա.
Թոդ քու լավություն էտ էդի։
— Դը՚,— ասաց,— դու կեթաս՝

1850 Կռիվ մեկ կեդի, ջանդակ՝ հազար կեդի,— ըսեց,—
Ես ի՞նչ կը ճանչընամ քու դիակ, ո՞րն ա։
Ասեց.— Տըկլոզցու,
Որի քամկի վրեն մսե խաչ եդավ՝ էնի ես եմ։
Ըսեց.— Քե՛ հաջողություն։
Ու գնաց։

35. Գավիթը սպանում է Լոռա Համզին և Շայմանցովին, 
մենամարտում և ամուսնանում է Խանդութի հետ

Գնա՜ց, գնաց մե առժամանակ,
Գնաց, տեսավ մե հատ ճանապարի վրա,
Տեսավ՝ մե հատ վրան տսնուկ, 
էրկու հատ մարդ Նստած մեջ,

1860 Բնատիք բերած .յետեվանց՝ ախոռով խորած, չւսնգըլներով։ 
Բնատի չանգըլներ թալած ուրանց կոպեր՝ 
էսման մսեր շըռչե .յետեվանց,
Օր ըդտեղ նստեն, .յիրար տենան, կերըխում էնեն։
— Ա՞յ, հա՜յ,— ըսեց,— էս ի՞նչ մարդ են։
Գնաց կայնավ, էտոնք տեսան։
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Իրանց ծառայողին ըսին.
— Գնա՛, տես, էտ ի՛նչ մարդ ա։
Գնաց, ըսեց.— Ի՜՛նչ մարդ ես։
Ասեց. —Ես Խանդուտի մարդն եմ,— ըսեց,—

1870 Ընձի ուղարկե Խանդուտ խանում.
Ասում էր՝ գնա՛, Լոռա Համզի, Շայմանցովի նշանաբանն բհ. 
Սինչևի,— ըսեց,— .յիրանք գան։ 
էկավ, ասեց։
էն մեկը հանեց .յիր ճըկտի մատանիք, ասաց.
— Տա՞ր տու, թող տանա։
Օր բերեց, տվեց Գավիթին,
Գավիթ ձեռ տարավ՝ մե՞ խատ մըջ ըտրա բերնին։
— Շա ն որդի,— ըսաց,—  ̂ -
Ես քեզնից նշանաբան եմ .յուղում,

1880 Խո՞ շան դոդ չեմ .յուղում.
Սա շան դող ա։
էտ մարդ առավ, լալով գնաց։
Ասաց.— Ի՞նչ ըսաց։
Ըսաց.— Կասա՝ էսի շան դոդ ա։
— 0՜,— ըսեց,— սա է՞լ Սրքոյի փոկերուց ա*։
Ասաց.— Այո՞, ես Սրքոյի փոկերուց եմ,
Մեր կռիվ՝ կռիվ ա։
.Յելավ կռիվ էրեց, 
էրկըսի գլոխ կտրեց,

1890 Բռչըմներ կապեց .յիրար, թալեց ձիու ղաշ,
Լեւլվըներ .յընկավ գետին քաշ։
Քշեց, գիկա, օր էթա Խանդուտ խանումին։

էկավ, դու մ՝ըսա, Խանդուտ խանում ասում ա.
— Գնամ Գավիթի .յետնից,
Տենամ՝ ի՞նչ խոչախություն կէնա։
Խանդուտ խանում տղամարդական շորեր խակե 
Ու իրան ձին խեծե ու էկավ։
էկավ, էմալ ա գուքա օր.
Գավիթն էլ էս յանից ա կեթա։

* Սուրբ Ստրդւփ փոքրավորներից, այսինքն՝ սպասավորնեյփց։ Ծան. կազմւպխ
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1900 — Ա՛յ, հա՜յ,— ըսեց.—
էս ձիավոր ընձի դագմիշ կէղի։
Չուր գւխներ թալեց,
Չուր .յինք պատրաստվավ,
Խանդուտ զարկյեց։
Օր զարկյեց, գուրզ զարկյեց՝
Դավիթ յան տվեց,
Գուրզ առավ գետին, Խանդուտ փախավ։
Օր փախավ՝ ձին շիտկեց, քշեց .յետև.
Զարկյեց Խանդուտի .յսաեջ,

1910 Դետին ճդավ, էղավ փուլ,
Չին խռտավ, կայնավ.
Խանդուտ .յուրին ձիուց թալեց, ծծեր բացեց։
— Վա՛յ,— ըսեց,— Խանդո ւտ, դո՞ւ իր ընձի ըսպանիրւ 
Ըսեց.— Դա վիթ ջան, ես էլ քեզնից պակաս մարդ չեմ։

Նոր էդտեդից դառցան էկան,
Նոր էտ մարդիկ պսակվան վըր .յիրար,
Նոր էդտեդ .յիրար վայելեցին։
Նրանք խասին իրանց մուրազին,
Դու էլ խասիք ձեր մուրազին։
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ԴԱվԹԻ ԿՌԻՎԸ Ս՜ՍՐԱՍԵԼԻՔԻ ՀԵՏ 

է. Նախերգանք

«Դառնամ զոդորմին տը տամ Աբամեփքին.
Դառնամ զոդորմին տը տամ Սանասարին.
Դառնամ զոդորմին տը տամ Բաղդասարին.
Դառնամ զոդորմին տը տամ Մելքսեթ քհանին.
Դառնամ զոդորմին տը տամ Զենով Հովանին.
Դառնամ զոդորմին տը տամ Ցռան Վերգոյին.
Դառնամ զոդորմին տը տամ Թպսւն Դավթին.
Դառնամ զոդորմին տը տամ ականջ Էրողի հայրի-մայրին»*

2. Դավիթը Ձենով Հովանի հոգեզավակ

Դավթի խեր կը մեռնի,
10 Մեր կը գնա զՄսրամելիք կառնի,

Դավիթ կը մնա հեթըմ։
V Խրոդբերներ կը կան, իրարու կասեն.

Չ են ով Հովան կասի.

երդ Է։ Ծան. բանահավաքի։
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— Ցռան Վերգո, տո՞լ կը տանես զԴավիթ,
Յոխսա ես կը տանեմ։
Ցռան Վերգո կասի.— Ես որդի ունեմ,
Տոլ տար, պախե, էրե քե որդի։ 
էն ի կը տանի, կը պախի զԴավիթ,
Կանի իրան հոգեզավակ։

3. Դավիթը Ս՚սրամելիքի տանը, նա թոնում է 
Ս՜սրամելիքի գուրզը. Մսրամելիքի վախը նրանից

20 Մե ամիս կը մնա, մոր սիրտ կրւսր չի՞տա.
Կը խրկի, զիրան տղան տանի մոտ հինք։
Որ զերեխեն կը տանի մոտ հինք,
Մսրամեփք ըմեն օր կերթա գորզ խաղալու։
Մեր կասի Մսրամելքին.
— Իմ էրեխեն տար խետդ։
Մսրամեփք կասի.— Ես չեմ տանի.
Որ տանեմ, գորզ կը դպնի, կը սպանի,
Խալխը-մարդիկ տ՝ասեն՝ մախսուզ զար սպանեց։
— Տու տա ր, իմ էրեխեն չլա, թը սպանվի։

30 Մսրամելիք զտղան առեց, տարավ.
Տարավ, էդի զատը տեղ, մընչ դաշտին, 
էնոնք՝ փեհլվընքտեր՝ գնացին գորզ խաղալու։ 
Մսրամեփք հընչ զուր գորզ էզար,
Դավիթ էլավ կայնավ,
Չեռ էտուր, զէնոր գորզ բռնեց։
Մսրամելիք շատ ըռըկավ, ասաց.
— Վերջին տիր էսա տ՝ելնի, խետ ձի կռիվ անի։

4. Մսրամելիքը փորձում է Դսւվթին 
կրակով և ոսկով

Ըռիկ էրավ, էկավ տան.
Մադդեն կախեց, էլ չխոսաց։
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40 Կնիկ խարցրեց, ասաց.
— Մսրսւ՚մեփք, տու ինչո՞ւ էսօր չըս խոսա։
Ասաց.— ՞Հի նչ տը խոսամ.
Քո տղեն ձի շատ ամոթով էրավ մընչ խալխին։
Կնիկ ասաց.— Հի՞նչ էրավ։
— Ես իմ գորղ որ չարղեցի,
Զեռ էտուր, զիմ գորզ բռնեց։
— Բան չկա, տղա է,— ասաց,—
Խելք բան չըկտրի։
Մսրամելիք ասաց.

՜50 — Որ էն տղա է, խե#լք բան չը կտրի,
Բհրենք, մեկ սենի ոսկի դնենք էռջեվ,
Մեկ սենի լե կրակ դնենք էռջեվ՜
Թը էն տղա է, խե՞լք բան չը կտրի,
Չեռ կը տա տախ կրակը, չի՞տա տախ ոսկին։

Մեկ սենի կրակ, մեկ սենի ոսկի,
Բերին, դրին հեռջեվ Դավթին։
Դավիթ ձեռ էտու, տը տաներ տախ ոսկին.
Ասծու հրամանքիվ՝ հրեշտակ ձեռ կանեց, էտու կրակին 
էնու մատ էրիցավ, կրակ կպավ մատին.

•60 էտու լեզվին՝ լեզուն էլ էրիցավ.
Որ լեզուն էրիցավ՝ լալ էլավ քիչ,—
•Անուն դրին Թլոր Դավիթ։

5. Դսւվիթլւ դսանարաօ, նախրորդ և հյուրընկա

Մսրամելիք էլ չպախեց զԴավիթ. 
էնու մեր ճամբխեց, էկավ մոտ խրողբեր։
Խրողբեր մեկ պողվըտե սոլ էտու կարհլ,
Մեկ էլ պողվըտե կոռ էտու շինել, 
էլավ, զԴավիթ էրավ գառնարած։
Դավիթ էլավ, զպոդվըտե սոլ խագավ,
Զպոդվըտե կոռ բռնեց ձեռ,

70 Դառներ արեց հեռջեվ, տարավ դաշտ։
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Դառներ էթող մընչ դաշտին,
Ընցկուն աղվես կըեր, լպստրակ, գհ| 
էն աեասկ-տեսակ ջանավարներ, 
էրեր, ըլից մընչ դառներուն,
Արեց հեռջև, հիրկուն էրեր քաղաք.
Քադքցիք որ տեսան՝ վւսխացան,
Դռներ փակեցին, տուրս չելան։
Դավիթ լե գլոխ էդի գետին,
Քնավ էնտեխ, քադքու քամակ, մընչ հանդին։

80 Խլիսուն Զենով Հովան գնաց մոտ Դավիթ. 
Տեսավ՝ ընցկուն ման էկի սարեր, 
էն պոդվըտե սո՜լ կտրտվիր ի, 
էն պոդվըտե կո՜ռ լե մաշվիր ի։
Ասաց.— Դա վիթ, քո բան ինչպե՞սն ի։
Ասաց.— Խրոդբեր, էն սիվ ուլեր օխնած ին, 
էն բուլ-բալակ ուլեր անիծած ին, 
էնոնք ձի շատ կը չարչրեն։
Խրոդբեր ասաց.— էն բոզերի հետն մի՛ էրթա, 
էնոնք անիծած ին.

90 Որ մե կը մնա՝ էն բի։

Մեկ լ օր խրոդբեր ղԴավիթ արեց նախրորդ։ 
Դավիթ էլ ըմ գնաց սար.
Ընցկուն արջ կըեր, շեր, պլընկ, գե՛լ, 
էբեր, ըլից մընչ նախրին,
Արեց հեռջեվ, հիրիկուն էբեր քաղաք։ 
Քադքցիք վախացան, տուռ չբացին։
Դավիթ գլոխ էդի, քնավ չուր խլիսուն։
Խլիսուն քադքցիք գնացին մոտ Զենով Հովան, 
Ասացին.— Զենո վ Հովան,

100 Քո տղեն միր քաղաք ավրեց,
Մենք կը վախնանք էսա գելերաց,
Արջերաց, լպստրակներաց։
— Որ էնպեսն ի,— ասաց Զենով Հովան,— 
Կերթամ, ւլԴավիթ բերեմ տան։
Գնաց մոտ Դավիթ, առեց էբի տան։
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Խացի բալնիս, կերակրի բալնիս, 
էտու Դավթին, ասաց.
— Ինչ մեյվան կը կա՝ խաց կը տաս,
Կուտի՝ ճւսմբխու կը դնես։

ս 6. Դսւվիթը չի խաբվում Զենով Հովանի կ|ւս 
Սաոիայից և նրա զրպարտությամբ 
արտաքսվում է տնից

110 Մեկ ամիս վրա ընցավ ընցկուն, էրկու.
Չասես Զենով Հովանի կնիկ՝ Սառյեն—
Դավիթ շատ սիրուն-խորոտ տղա էր—
Գաղտիկ աչք էդի Դավթին, ասաց.
— Տը կաս խետ իմ ձեռաց։
Դավիթ ասաց.— Խրո՜դբոր կնիկ,
Տուն իմ մերն իս, ես լե քո որդին իմ։

Խրոդբոր կնիկ ասաց. «Տանեմ, գլոխ լվամ, 
Դավիթ կա ճուր լցի վար իմ գլխուն.
Որ Դավիթ իմ լեշ տեսնա,

120 էնու սիրտ մեդավորնա,
Կա խետ իմ ձեռաց»։ 
էլավ ճուր առեց, տարավ.
ԶԴավիթ կանչեց, որ կա, ճուր լցի։
Դավիթ զուր աչքեր բռնեց,
Որ խրողբոր կնիկ չտեսներ, սիրտ մեղավորներ. 
Ու ընցկուն ճուր ըլից խրողբոր կնկան գլխուն։ 
Խրողբոր կնիկ որ զգլորյ լվաց, 
էլավ իրիշկեց, տեսավ,
Որ Դավիթ դուր աչքեր պինդ բռնիր ի։

130 է(աց, էտու գլխուն,
Ուր իրես արընեց,
Մաղեր քրքրեց վար գլխուն,
Գնաց հուր տան նստավ,
Չուր էնու մարդ Զենով Հովան էկավ։
Ասաց.֊֊ Հեք կնի կ, ի՞նչ էլի քեղ.
Կնիկ ասաց.— Հի՜նչ տ՝էլնի.
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Ես գիտեր, որ տու ձի որդի էր բերի.
Ես չիմ գիտի, որ տու գնացիր ես,
Չի էրիկ ես բերի։

140 Չենով Հովան ասաց.
— Հե* կնիկ, ընցկուն չէ՛, տու սուտ կասես։
Կնիկ ասաց.— Ես սուտ չեմ ասի.
ելավ, ձեռ էթալ տախ ձիս.
Ես էնոր խարար չարի։
— Որ ընցկուն ի, հիրկուն տուռ կը շինենք։

Հիրկուն Չենով Հովան տուռ շինեց,
Չէթոդ Դավիթ գեր տան։
Դավիթ ասաց.— Խրո դբեր,
Ս՜կա կարամ քացի մ՝ զարկեմ քո տուռ,

150 Տոլ լե, քո տուռ լե էրթեք գետնի տակ հանդունդք. 
Համա ինչ անեմ, խորախուտ խրոդբեր,
Համա բոդու խաբած իս։

7. Դավիթը որսորդ, հարկահանություն և 
խրատատու Պառավը

Դավիթ էլավ, նետ ու անեղ ըմ շինեց հուր,
Գնաց մընչ դաշտին նեճիր։
Հըմեն օր նեճիր կանի,
Լոր, ճնճղուկ կը սպանի,
Հիրկուն կը կա, կերթա մեկ պառվու տուն։ 
էն պառավ |ե Գավթի խոր յար կէնի։
Պառավ մեկ օր կասի.

160 — Գա վիթ, տու ընչո՞ւ կերթաս մըչ իմ կորկին,
Մըչ իմ կորկին նեճիր անես, իմ կորեկ սխկես։
Դավիթ կասի.— Հըպա ի՜նչ անեմ։
— Ի՜նչ անես.— քո խոր շատ թագվորութուն ուներ, 
Քո խոր շատ մւպ-ապրանք կըեր.
Քո խեր մեռի՝ չուր ՝ս տարի 
Մսրամելքի խարջ չի տված քո խրոդբեր.
Սկա Մսրամեփք ճամբխի,
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Յոթ տարվան խարջ կոպի.
Քո խրողբեր կը տա յոթ տարվան խարջ։

170 Դավիթ քնավ չուր խլիսուն։
Խլիսուն էլ ըմ նետ ու անեղ առեց,
Գնաց, ընկավ մըչ Պառվու կորկին, լուր սպանեց։. 
Մսրամելքի էլչին, անուն Կոզբաղին էր, 
էկավ զխըզնի տուռ էբաց,
Զխզինեն չափեր, տաներ։
Պառավ էլավ գնաց, տեսավ,
Որ Դավիթ էնոր կորկին լուր կը սպանի։
Ասաց.— Դա վիթ, գրողս քե տանի.
Եսն եմ, էտա մեկ արտ կորեկ.–

180 Տուն իմ ապրուստ կտրեցիր։
Որ տու կտրիճ ես՝ արի՞, գնա՛.
Մսրամելքի էլչին, անուն Կոզբաղին, 
էկի, քո խոր խղինեն չափի, տանի։
Դավիթ ասաց.— Պա՞ռավ,
Որտե/խն ի, ձի տար ջանք տուր։
Պառավ առեց, տարավ զԴավիթ.
Թող էտու էնտեխ, էկավ։

8. Դսւվիթը հարկ չի տալիս և պատուհասում է 
հարկահանին

Դավիթ տեսավ, որ Կողբաղին 
Խղինեն կը չափի, տանի։

190 Որ Դավիթ տեսավ,
Բարկութնե արուն լցվավ աչքեր.
Խերսոտավ, ասաց.
— Կ՚զբաղին, իլի վի ր, ես չափեմ։
Կողբաղին չկսւյնավ։
Դավիթ ձեռ էտու, զէնու ճիվ բռնեց, 
էնտեխեն քցեց չուր ղռան։
Նստավ, զչափ կործեց գետին.
Զոսկին ըլից վար չափու ոռան.
Փետ էտու վար չափու ոռան.
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200 Ջոսկին լւլից գետին,
Մեկը չթոդուց վար չափին։
Դարտւսկ չավւ էթալ մըչ շվսւլին,
Ասաց.— էս մե՜կ։
Կոզբադին ասաց.— Զենո՛վ Հովան,
էսա տղեն տարեք դե՛ն։
Կը տաս՝ տո՛ւր օխտը տարվան խարջ.
Թը չե՛ս իսսսր, կերթսւմ, Մսրամելքին կասեմ,
Կը կա, Սասմա քաղաք ավրի, տանի,
Մսրա քաղքի քամակ Նոր քաղաք ըմ շինի։

210 Դավիթ լե խերսոտեց, կայնավ,
Զչափ է զ ար Կոզբադնի ճակատ, գլոխ կոտրավ– 
Կոզբադնի պռկտեր կտրեց,
Ատամներ լե քաշեց, բվռնեց ճակատ, ասաց.
— Գնա՛, ջուհափ տուր քո Մսրամելքին։
Ինչ կանի, թըխ ա՛նի։

9. Կոզբադնին ծաղրող կանայք

Կոզբադին էլսւվ,
Մադդեն էնելով գնաց մոտ Մսրամելիք։
Կնկտեր զատըն տեղաց տեսան զԿոզբադին,
Որ բերան բաց կը ծիծղա.

՞220 Ասացին.— Յոթ տարվան խարջ բերիր, կը կա։
Որ Կոզբադին գնաց, մոտացավ,
Տեսան պռկտեր կտրած,
Ատամներ քաշած, բվռնած ճակտին։
Կնկտեր ասացին.
— Կո զբադին, հո՞ւսա կը կաս լերան-լերան։ 
Կոզբադին ասաց.
— Մ ասեք Կոզբադին, հուստ կը կաս լերան-լերան, 
Վաղ Սսւսմա տեղաց խեդեդ կելնի.
Չիր էրկտերու ճուճ-պլոր կէնեք եդ-չորթան։
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10. Մսրսւմեփքի ղորսւհավաքը, արշավանքը 
ե հարկ պահանջելը

“230 Կոզբաղին գնաց մոտ Մսրամելիք, ասաց.
— Մսրա՚մելիք, Դավիթ ւլյոթն տարվան խարջ չէտուր. 
Ասաց՝ «Քո Մսրամելիք ինչ կանի՝ թըխ անի»։ 
Մսրամելիք ւլդալալ էքից քաղաք,
Կանչեց ասքար ժողվելու, ասաց.

«Թը ժողվեմ խազար խինգ խարիր խամար*
Նորալուկ մանուկ (է՞ր).
Թը ժողվիմ խազար խինգ խարիր խամար 
Լա՜ բեղղար տղա (է՜ր).
Թը ժողվիմ խազար խինգ խարիր խամար 

՚240 Լա՜ թուխ մորուս (է՜ր).
Թը ժողվիմ խազար խինգ խարիր խամար 
Սըվտակ մորուս (է՜ր)»։

Ասաց, ժողվեց, զըմեն թոփ էրավ,
Ասքար կապեց, էկավ վար Սասմա քաղքին։
Մընչ դաշտին զուր չադըր-խեվաթ էւլար,
Ջուհափ խրկեց Ձենով Հովանին։
Ասաց.— Չննոքվ Հովան,
Իմ յոթ տարվան խարջ կը տաս՝ տո՛լ խաթրով.
Թը չեն իտա, կը կամ, Սասմա քաղաք ւսվրեմ,

250 Տանեմ Մււրա քաղքի քամակ, նոր քաղաք շինեմ։

11. Դսւվիթը գերադասում է կռվել, քան հարկ տալ. 
Սառիայի ծաղրը

Զենով Հովան ասաց.
— Մենք չենք կարա կռիվ անի,
Թը կռիվ անի՝ Դավիթն է.
Կայնե՝ Դավթին խարցնենք։
Դավիթ ասաց.— Ես չեմ իտա իմ խոր խղինեն.

- ձեւանա ծոեք1

* է ր գ  է։ Ծան. բաեահավսւ|փ։
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Ինչ կանեն՝ թըխ անեն։
Չենով Հովան Դավթին ասաց.
— Դա վիթ, որ ընցկուն ի,
էս գշիր կը. կան, թլին վար մեր քադքին, ավրեե։ 

260 — Խրո դբեր, տուք գնացեք, ձիր տան քնեք.
Ես կերթսւմ, կռիվ անեմ խլիսուն։

Խրոդբեր կնիկ չանա էտու Դավթին, ասաց.
— Դա վիթ, որ կերթաս,.կռիվ անես,
ԶՄսրամելիք սպանես,
էնու ձախ ձուն բի\ անենք մեր աչից դեղ։ •

12. Դավիթը Պառավի խորհրդով հորեղբռրից 
առնում է իր հոր ձին ու սարքը

Ընցկուն Դավթի հերս է;կավ, 
էլ գշիր էնոր քուն չտարավ։
Խլիսուն էլսւվ, դուր^նետ ու անեղ ստեց, գնաց։
Որ էլսւվ գնա, Պառավ ասաց.

270 Դա՞վիթ, հո՜ւր տերթաս։
Դավիթ ասաց.
— Տ՜երթսւմ, Մսրամելքի կռիվ անեմ։
— Տու ի՞նչ ունիս, նետ ու անեղո՞վ տ երթաս, 
Մսրամելքի կռիվ անես։
— Հըպա ի՞նչ անեմ, ձի չունիմ, թուր չունիմ։ 
Պառավ ասաց.— Գրողս քի տանի,
Ափսոս չէ՞ր՝ տու էն խոր տդեն ըլնես։
Քո խեր ուներ՝

Քուռկիկ Զալալին,
280 Թուր Կեծակին,

Դլխու Գոտին,
Կապեն Խաբուկին 
Քամարն ի Մեջքին,
Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին,

Խաչ Պատարագին, ինչ վար աջ թեվին։
Դավիթ ասաց.— Պա ռավ, որտե՞խն ի։
— Քո տուն ավրի, քո խրոդբոր մոտն խ



Հսոքա խրողբևր խաթրով չիտա էն բաներ։ 
Կերթաս, քո խրողբոր փողպատ կը բռնես, 

290 Կտյնհս, ղորովեն կառնես։

Դավիթ գնաց մոտ ուր խրողբեր,
Զձեռ էթսղ, խրողբոր փողպատ բռնեց,
Թափ էտու՝ ոտքեր գետնուց կտրավ։
Ասաց.— Խրո ղբեր, կուզեմ քենե

Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին,
Իմ խոր Խաչ Պատարազին, ինչ վար աջ թևին, 
Քուռկիկ Ջսւ լալին,
Թուր Կեծակին,
Դլխու Գոտին,

300 Քամարն ի Մեջքին,
Կապեն Խաբուկին.

Կը տաս՝ խաթրով տուր,
Չես իտա՝ կայնեմ, ղորովեն կառնեմ։
Խրողբեյւ ասաց.— Դա վիթ, քո բերան կոտրեր, 
էն քո գիտցած բաներ չի, քե ուստա կա։ 
էն տարին, որ քո խեր մեռիր,
ԶՔուռկիկ Ջալալին տուրս չեմ խանիր,
Մսրամելքի հախուն մնացիր մընչ գոմին.
Մսրամելքի հւսխուն տուռ շարիր եմ,

310 էնու խոտ, հարդ, գարին լե հերղիսու եմ տվի։
Կերթաս, որ արժան ես՝ կարո ղ ես,
Տուռ վար քեզ կը բացվի։

Դավիթ գնաց, քացու մ՝ էզար պատին, զպւստ քանդեց 
Գնաց, ձեռ տը տեր ձիան քամկին.
Զին աքուց մ* էտու, չառեց Դավթին,
Առեց պատին՝ պատ շրջվավ։
Դավիթ է լաց, գոռաց, ասաց.
— Ես ի՛նչ անեմ, Քուռկի կ Ջալալին,
Ես գիտեր՝ որ տու ձիս" ազատեր էսա կռվուց։

320 Նսծու հրսւմանքիվ ձին լեզու էկավ, ասաց.



— Դա վիթ, որ էնպես ի, ես քե՝ տու ձը տհս.
Ինչ քո խեր մեռիր ի,
Քո խրողբերքեր ձի չի պախած,
Չը դուսաղի պես ի պախած.
Կե|նես, լավ թիմար ըմ կը տաս ձիս։
Դավիթ էլսւվ, ձեռ էտու ձիու քւսմկին. 
էնքան խավեր ծրտած ին ձիու քամկին,
Մեկ թիզ ծերտ էր բռնի Քուռկիկ Ջալւպի քամկ|Վ>։

էլավ, զձին քաշեց, խեծավ,
330 էբեր, խրոդբոր դռան կայնեցըցուց։

Խրոդբեր գնաց, էբի՝ զ Գլխու Գոտին,
Քտմարն ի Մեջքին,
Կապեն Խաբուկին,
Թուրն ի Կեծակին.
Ասաց.— Գա վիթ, Խաչ Պատարազին,,
Կո սանդղի միջին։
Կերթաս հեռջեվ սանդդին,
Քո չոքեր կը զարկես գետին,
Քո Ասված կը կանչես.

340 Թը տու լե քո խոր պես արդա ր մարդ ես,
Կելնա, կը կա վար քո թեվին,
Կը կայնի Խաչ Պատարազին։

Դավիթ գնաց, չոքեր էզար գետին, էլաց, գոռաց՜. 
Ասծու հրամանքիվ Խաչ Պատարազին 
Թռավ, էկավ Դավթի վար աջ թնին։

13. Դավթի զինավառումը Ա հորեդբռր ափսոսանքդ

Խեծավ զՔուռկիկ Ջալալին,
Գլոխ էդի Գլխու Գոտին,
Խագավ զԿապեն Խաբուկին,
Կապեց Թուրն ի Կեծակին,

350 Քամարն ի Մեջքին։
էնու քամար քառսուն վւաթ էկավ բոլոր– մեջքին.
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Թուր Կեծակին իջավ, գետնու քեշ կերթեր.
Գւխու Գոտին ընցկուն մեծ էկավ,
Որ քառսուն լիտր բամբակ էդի մեջ,
Նորեն գնաց գլխուն։ 
էլավ, տան քսակին կայնավ.
Ականջ էրավ, ասաց.
— Նայինք՝ խրոդբեր ինչ տ՝ասի։
Խրոդբեր ասաց.

360 «Ափսո՜ս, խազա՜ր ափսոս
Մըր Քուռկիկ ճարպին.
Ափսո՜ս, խազա՜ր ափսոս 
Մըր Գ|խու Գոտին. -
Ափսո՜ս, խազա՜ր ափսոս 
Մըր Կապեն Խաբուկին.
Ափսո՜ս, խազա՜ր ափսոս 
Մըր Քամարն ի Մեջքին.
Ափսո՜ս, խազա՜ր ափսոս 
Մըր Թուր Կեծակին.

370 Ավտո՜ս, խազա՜ր ափսոս
Մըր Խաչ Պատարազին.
Ափսո՜ս, խազա՜ր ափսոս
Մըր նորւպուկ մեկ տակ մանուկին»*։

— Խրո՚ղբեր, քո բերան կոտրեր, տու ձի չհիշեր. 
Որ տու ձի չէր հիշացեր,
Հառաջ ես քե տը սպաներ,
Նոր էրթեր կռվուն։

14. Քուռկիկ Ջսղսղինի խրատը Կաթնաղբյուրի 
և սյունի մասին

Ասաց, քշեց, գնաց մըչ դաշտին։
Ասծու հրամանքիվ ձին յեղու էկավ, ասաց.

Ե ր գ  է։ Ծ ա ն .  բ ա ն ա հ ա վ ա ք ի ։
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380 — Դավիթ, կերթաս՝ քո խոր Կաթն աղբոտ կա, 
Որտհխ ես կայնեմ՝ վե կը կաս իմ քամկեն։ 
Գնաց, կայնավ վար Կաթնաղբրին։
Գավիթ մոռացիր էր՝ վե չեկավ.
Գիտցավ, թը ձին դադրավ.
Զսւնգուն էզսւր, ձիու կողաշար կոտրվեց,
Չին ըռըկսւվ, ասաց.
— Կարամ զքե տամ էրիքական՝ էրիցիս. 
Ինչպե՞սն ը՝ տու իմ խոսք շուտ մոռացար. 
Համա քո խոր խաթրին չեմ իտա։

390 Որ էստեխեն կերթաս,
էրկըթե սուն մը |ե կա մընչ դաշտին տնկված. 
Քո թուր կը քաշես, էն սան կը զարնես։
Թը քո թուր էն սուն կտրեց՝ կերթաս կռիվ.
Թը չկտրեց՝ հիտ կը դառնաս։

15. Մանուկ Դավիթը խմում է Կաթնաղբյուրի 
ջուրը, դառնում է հզոր Ա կտրում 
Երկաթե սյունը

Գավիթ լե վեր էկավ. 
էն Կաթնադբրի ճուր 
էտու ձիու կողաշար՝ լավացավ։ 
էնտեխ ճուր խմավ, խաց կերավ,
Ընկավ վար էն Կաթնաղբրին, քնւսվ։

400 Մեկ սհւսթ քնավ, էլավ, տեսավ,—
Տեսավ էնպեսն ի լցվի, 
էնպեսն ի խաստացի, 
էնպեսն ի զորութուն, ոժ առի,
Որ չաւիալամիշ ի էդի։

էլավ, ուր Գլխու Գոտին՝
էն քառսուն լիտր բամբակ, որ դրիր էր մեջ,
Տուս էթալ, նորեն գնաց գլխուն.
Թուր Կեծակին՝ գետնուց քեշ կերթեր՝
Կապե ց, խասավ խետ չոքերուն.
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410 Քամարն |ւ Մեջքին, որ քառսուն փաթ կը կըեր մեջքին, 
Կապե ց, մեկ փաթ էկավ։

ելավ, զձին խեծավ,
Քշեց, գնաց ի սան մոտ.
Թուր քաշեց, է զ ար էն սան,
Թուր սուն կտրեց,
Կալամ վըր կալամին կայնավ,
Շուռ չսաեց, որ խներ գետին։
Դավիթ էլաց, ասաց.

«Չեռնի՜կ, տու կոտուր կեներ,
420 Որ զարկեցի, թուր չկտրեց.

Աչքի՜կ, տու խավար կեներ,
Որ էսա բաներ ես չտեսներ»*։

Ասաց.— ձեռ կոտրավ, աչք խավարավ։
Ասծու հրամանքիվ ձին լեզու էկավ, ասաց.
— Քո բերան կոտրվի, տե՜ր իմ,
Քամիմ՝ ուզե Ասծուց։
Դավիթ երգեց ասաց.

«Օրհնա՜լ, բարերա ր Ասված,
Քո հրամա՜նքն էր շատ.

430 Հրամանք էնես՝ հարավ քամին (է՜ր) իջներ, 
էսա սուն լե հիրարուց կտոր էներ»փ։

Ասծու հրամանքիվ հարավ՜քամին որ էկավ,
Սուն շուռ էտուր, մե կտոր էստեխ ընկավ,
Մե կտոր էնտեխ ընկավ։
Ասաց.

«Չեռնի կ, տու կանաչ էլներ,
Աչքի Կ, տոև լուսով էլներ»*։

V, Ասծու հրամանքիվ ձեռ սաղացավ,
Աչքեր լե լուսավորվան։

են։ Ծան. բանահավաքի։



16. Դավթի վախը. Քուռկիկ Զալսզինի քաջալերքը.
թշնամիների բանակին իմաց ասպը, Ա հարձակումն 
ու ւ|ոաո|սււծը

440 Չին խեծավ, քշեց, գնաց, 
էլավ Լեռա սարի գլոխ։
Ի՜նչ կը տեսնա,— իրիշկեց՝
Որ քանի մ՝ աստղ էրկինք կւս,
Մսրամելիք ընցկուն չադըր-խեվաթ ածի մընչ դաշտին։ 
Դավիթ որ տեսավ՝ վախացավ, ասաց.

«Օրհնա՜ի բարերա՞ր Ասված,
Քո հրամա՜նքն էր շատ.
Ես ի նչըխ անեմ։
էնոնք էլնեն բամբակ (է՜ր),

450 Ես լե էլնեմ կրակ (է՜ր),
Չեմ կարա ղանոնք էրեցըցի.
էնոնք էլնեն գարնան մատղաշ գառներ,
Ես լե էլնեմ գարնան քաղցած գելեր,
Չեմ կարա ղանոնք կտրեցըցի»*։

Չին ասաց.— Դա վիթ, մի՞ վախենա. 
Քանի մ՝ քո թուր կտրա,
Ընցկուն իմ պոչով տը կտրեմ ղանոնք. 
Քանի մ քո թուր կտրա,
Ընցկուն լե իմ աքուց տը կտրի զանոնք. 

460 Տու իմ քամկից վե չկաս, չխաբվիս։ 
Դավիթ լե ասաց.— Ի՞նչըխ անեմ,
Թը գաղտիկ էրթամ,
Տ՝ասեն՝ Դավիթ գող էկավ, գող գնաց. 
Թը գաղտիկ չերթամ,
Ես էնոնց մոտեն կը վախենամ։

Կանչեց, ասաց.

* Երգ է։ Ծան. բանահավաքի։



«Վով քնիր եք հարթուն կացեք.
Վով հարթուն եք՝ էլեք կայնեցեք.
Վով կայնիր եք՝ ծի ճակեր կապեցեք.

470 Վով ծի ճակեր կապիր եք՝ ծի ծիանք թամքեցեք. 
Վով ծի ձիանք թամքիր եք՝ էլեք խեծեցեք, 
Չասեք՝ Դավիթ գոդ էկավ, գող գնաց»*։

Ասաց, քշեց, գնաց մընչ ասքըրին։ 
էրկու գլոխ գնաց, էկավ,—
Արնե խեղեղ էլավ, 
էնոնց լեշեր տարավ։
Քանի մ՝ Դավիթ սպանեց,
Ընցկուն Դավթի ձիու հեռջեվ կոտորվան։

I 7. Ալեորի խրատը

Մեկ մեծ, փիր, ախտիար խալվոր ըմ կըեր մեջքեր.
480 Ասաց.— ճամբախ տվեք, էրթամ հեռջեվ Դավթին,

Մե խոսք ասեմ, էսա ասքար աղատեմ կռվուց։
Գնաց հեռջեվ Դավթին, ասաց.— Դա՞վիթ, փո՜շտ, փո՜շտ։ 
Դավիթ բարկացավ, ասաց.
— Փոշտ տու իս, խա լվոր։
Տել ես տաս տարվան տղա եմ.
Ի նչ փշտութուն եմ արի՝ տու ձի փոշտ կասես։
Ասաց.— Դա վիթ, խոգուդ-արևուդ մեռնեմ.
Ես քե չեմ ասի փուշտ.
Մեր լեզուն թարս ի՝ ես կասեմ փոշտ,

490 Ցանի ճամբախ տվեք, Դավիթ տեսնամ, խոսեմ խետ։ 
Դավիթ լե ասաց.— Դե՞ խոսի։
— Դա վիթ, տու ինչո՞ւ էսա մարդեր կը սպանես,
Ամեն մոր մե կ են.
Մսրամելիք զորով ի բերի։
Որ տու կտրիճ ես՝

* Երդ է։ Ծան. բանահավաքի։
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Գնա, խետ Մսրամելքին կռիվ արա։
Գավիթ ասաց.— Ո ր մեկն ի էնու չադը՞ր։
Խալվոր ասաց.— էնա ճուչ կանաչ չադը՞ր։

18. Ս՚սրամելիքը Գավթին խարում և 
գցում է հորի մեջ

Գնաց, Մսրամելքի չադրի տուռ դադրավ, ասաց.
500 — Մսրամելիք կանչեք՝ իկա, կռիվ անենք.

Անմախ ի՝ էնու մախ եմ բերի.
Անգրոդ ի՝ էնու գրող եմ բերի։
Գավթի մեր էլավ, ասաց.
— Մսրամելիք քնած ի.
Յոթ օր կը քնի, տել էսա իրեք օր ի քնի։
Ասաց.— Չե՞մ գիտի, ւռը խանեք վի՝ կռիվ անենք։ 
էլան շիշ քցեցին կրակին,
Տվին Մսրամելքի ոսւաց.
Մսրամելիք մըչ քնուն կանչեց, ասաց.

510 — Օ՜խ, շան դելեր, իմ ւոեխ էսօր խորոտ չիք շինի. 
Լու կըեր՝ ձիս կը կծեն։
Գավիթ — Իլի վի՜ր,— ասաց,— լու չի, ե՞ս իմ։ 
Մսրամելիք վիր չելավ, էլ ըմ քնավ։
Գոր գութնի խովւ կրակացըցին,
Տվին Մսրամելքի ոտաց։
Մսրամելիք ասաց.
— Օ՜խ, շան դելեր, իմ տեխ խորոտ չիք շինի.
Լուեր ձի կը կծեն։
Գավիթ կանչեց, ւսսաց.

520 — Մսրա մելիք, իլի վի ր, ես տու կռիվ անենք։

Մսրամելիք իլավ վի՞ր։
Որ ւլԳավիթ տեսավ, վ1չեց,—
էնու ւ1տքե Գավիթ տը թռներ,— ասաց.
— Գա՞վիթ, արի Նստի՝ խաց ուտենք,
Խաբար տանք, Նուր էլնենք, կռիվ անենք։
Գավիթ էրավ ձիուց իջներ՝ ձին կը վւախներ։—
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Չին իմաստուն էր, դիտեր՝
Մսրամելիք գաղտիկ քառսուն նիտ խուր էր փորի, 
էրկըթե թոռ քցի վար բերնուն,

530 Թաղիսներ փռի վար խորուն,
Որ Դավիթ գեր, նստեր, ընկներ մըչ խորուն։ —

ԶԴավիթ խաբեցին, ձիուց բերին վե/.
Չին ոռիկ էրավ, վ1ւսխավ,
Գնաց, էլավ սարի գլոխ։
ԶԴավիթ նստացուցին վար խորուն.
Ընկավ մըչ խորուն, էրկըթե թոռ էկավ հիրուր։ 
Մսրամելիք ասաց.
— է՞ն էր, ինչ տը խետ ձի կռիվ-էնե՜ր.
Թըխ կենա էնտեխ, չուր ոսկորքեր փտի։

19. Ձենով Հովանի երւսղը և խոսքը ձիերի հետ

540 Ձենով Հովան գշեր էրազ տեսավ.
Մսրա աստղ պայծառ էր,
Սասմա աստղ մժդավիր էր։
Քնուց էլավ վիր, ասաց.— Կնի կ, իլի վիր.
Ես տեսա՝ Մսրա աստղ պայծառ էր,
Սասմա աստղ մժղավիր էր,—
Դավիթ ձեռաց գնա՜ց։
Կնիկ ասաց.— Աստված քո տուն ավրի.
Քուն քե կը քնես, էրազ հալդին կը տեսնաս։ 
Ձենով Հովան էլ ըմ քնավ։

550 Դոր էրազ տեսավ՝
Մսրա աստղ շատ պայծառ էր,
Սասմա աստդ մժդավիր էր, կախն էր անցներ։ 
էլավ վի՞ր, ասաց.— Կնի՞կ, իլի վի՞ր.
Ես տեսա Մսրւս աստղ շատ պայծառ,
Սասմա աստղ կախն էր անցեր։
Կնիկ ասաց.— Քո տուն ավրի,
Տու ընչո՞ւ չես քնա.
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Տու էսօր չթողիր ես քներ։ 
Զենով Հովան էլ ըմ քնավ։

560 Դոր էրազ տեսավ՝
Մսրա աստդ էկավ,
Սասմա սւստղ էտու կուլ։
Ա սա ց–  Կնիկ, իլի վիր. Դավիթ սպանեցի՜ն։
Կնիկ ասաց.— Օ՜խ, տու ընչո ւ չես քնա.
Ո վ գիտի՝ վի ր կնկան ծոց պւսռկի, քեֆ կանի։—

Ձենով Հովան ըռըկավ.
Քացու մ՝ էզար կնկան.
Կնիկ էլավ, ճրագ կպուց։
Ձենով Հովան ասաց.

570 — Իմ ասպաբներ բի՞։— Կնիկ էբխ 
Ձենով Հովան խագավ,
Գնաց, գոմի տուռ էբաց,
Ձեռ էտու վար Սլւվտակ ձիու քամկին,—
Սլւվտակ ձին փոր էտու գետին։
Ասաց.— Սըվտա կ ձին, հե փ ձի կը տանես,
Դավթի կռվուն խասցնես։
Ձին ասաց.— Չուր խլիսուն։
Ձենով Հովան ասաց.
— Հարամ ըլնի էնա իմ եմ,, որ տվիր եմ քե։

580 Գնաց, ձեռ էտու Կարմիր ձիու քամկին,—
Կարմիր ձին էլ վար էտու գետին։
Ասաց.— Կարմի ր ձին, հե վւ ձի կը սսսնես,
Դավթի կռվուն խասցնես։
Ասաց.— Չուր սհաթ ըմ։
— Հարամ ըլնի իմ պախելը, որ քե պախիր եմ։
Դոր գնաց, ձեռ էտու Սեվ ձիու քամկին,—
Սեվ ձին փոր չէտու գետին։
Ձենով Հովան Սեվ ձիու գլոխ պագնեց,
Ասաց.— Սե վ ձին, հե՞փ կը տանես,

590 Դավթի կռվուն խասցնես։
Ասաց.— Որ տու կարաս քե վար իմ քամկին րռէւհւ>,
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•Ոտդ թլես զանգուն,
Չուր մեկեւ ոտդ շոտ տաս մեկել զանգուն,
Ես քե կը խասցնեմ Դավթի կռվուն։

20. Դավիթը Չենով Հովանի խրատով ելնում է հորից

Չենով Հովան էլավ, Սեվ ձին խեծավ,
Ոտ էդիր զանգուն,
Չուր Սեկել ոտ շուռ էտուր սեկել զանգուն—
Սեվ ձին խրեդեն էր— 
էլավ, Լեռա սարի գլոխ կայնավ։

՚600 Քուռկի1ք Զալտփե– Չենով Հովան տեսավ,
Խրխնջալով էկավ մոտ։
Չենով Հովան վախացավ. ասաց.
— Դավիթ սպանած ի, ձին փախի, էկի էստեխ։ 
Չենով Հովան կանչեց—
Չեն ընկավ սար ու ձոր—
Ասաց.— Դավի՜թ, հո՞ւսան իս,
Հիշա՞ Մւսրութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատարազին, ինչ վար քո աջ թեվին։
Կանչե՞ց, ձեն ընկավ Դավթի ականջ։—

610 Չասես՝ Դավիթ տդա էր,
Չիտեր էնու զորութուն։—
Դավիթ լսավ, կանչեց, ասաց.
«Յա՜ Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատարազին, ինչ վար իմ աջ թեվին»։
Ասաց, դիր ըմ զինք թափ էտուր.
Ասծով զինջլի կտորքեր էրկնուց էկան տակ։
Դավիթ էլավ թռավ խորու բերան.
Մսրամելիք էլ չգիտցավ մոտենալ։
Չենով Հովան կանչեց.

•620 — Դա՞վիթ, արի էստեխ։
\Դավիթ էնու կանչելով գնաց մոտ խրոդբեր,
Համա ձին ըռըկեր էր՝ չէր իկա ձեռ։
Չենով Հովան յաիլամիշ անելով գնաց, էբխ
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Դավիթ խեծւսվ, ասաց.
— Խրո դբեր, տու գնա՛ տախ քաղաք,
Ես էրթամ Մսրամելքի կռիվ։

21. Ս՜սրամելիքի և Դավթի մենամարտը. Դավի թև 
սպանում է Ս՜սրամելիքին

Գնաց, խասավ մոտ Մսրամելիք, աւստյ.
— Մսրա մելիք, էն տիր ձի խավւեցիր,
Մկա էլ ի՞նչ տ անես։

630 Մսրամելիք ասաց.— Դ արի, նստի։
Ասաց.— Ես չեմ նստի, կռիվ անենք։
Մսրամելիք ասաց.
— Կռիվ զորո վ, թը նոբըթով ի։
Դավիթ ասաց.— Նոբըթով ի։
— Որ նոբլւթով ի, նոբաթ վի րն ի, 
ճուչ ե ս եմ, թը տու։
Դավիթ ասաց.— Նոբաթ քոնն խ

Դավիթ գնաց, մե|դնու միջին կայնավ։
Մսրամելիք գնաց, էկավ, զուր գորզ էզար,—

640 Թոզ դադրավ վար Դավթին, 
էրիքական իրես բռնեց։
Ասաց.— Դավիթ խոդ էր, խոդ դարձավ։
Դավիթ ասաց.— Մսրա մելիք, տել ես էստեխն եմ,. 
Գնա՞, էլ ըմ զար քո դարբ։
Մսրամելիք իրեք տիր էզար,
Թոզ էտու վար Դավթին,
Ասաց.— Դավիթ խոդ էր, խոդ դարձավ։
Որ թոզ իջավ գետին, Դավիթ ասաց.
— Մսրա մելիք, կո ես էստեխն եմ։

650 Դոր նոբաթ խասավ ձի։

Մսրամելիք ասաց.
— Դա վիթ, ես մոհլաթ կուզեմ քենե։
Դավիթ ասաց.— Հինչ կուզես։
— Կուզեմ, որ քառսուն գազ խուր վարեմ։։
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Դավիթ ասաց.— Փորի՛։
Մսրամելիք ասաց.
— Ես էրթամ, ընկնեմ մըչ խորուն,
Քառսուն ջադցի քար քաշեմ վար իմ, 
Քառսուն դբդած գոմշի կաշի |ե առնեմ,

660 Քցեմ վար ջադցի քարին։
Դավիթ ասաց.— Քցի՛.
Ընցկուն կուզես՝ արա՞։
Մսրամելիք լե ընցկուն ասաց՝ արեց։

Դավիթ գնաց, էկավ, որ զուր գորզ զարներ 
Դավթի մեր էկավ հեռջև, ասաց.
— Չէ” քե ծեծ* եմ տվի, 
էդ մեկ դարբ ձի՞ խաթեր։
Դավիթ խաթըր արեց։
Մեկ էլ գնաց, էկավ՝ տը զարներ,

670 Դոր Մսրամելքի քուր էկավ հեռջեվ, ասաց.
— Դա՞վիթ, ինչ տու տդա էր,
Ես քե ընցկուն շլկիր եմ վար իմ քամկին. 
էդ մեկ դարբ ձի՞ խաթեր։
Դավիթ խաթըր արեց։
Դավիթ մնաց, Ասված, էն մեկ դարբ։
Գնաց, որ էկավ՝ տը զարներ,
Մսյւամելքի քուր էլ ըմ էկավ հեռջեվ, ասաց.
— Դա՞վիթ, էդ մեկ դարբ լե տաս ձի խաթեր։ 
Ասաց.— Գնա՞ դեն, փո՞ւշտ գադբ.

680 Եսն եմ, Ասված, էսա մեկ դարբ։

Դավիթ գնաց, էկավ,
Ասծու անուն էտու,
Հիշեց զՄարութա Բանձրիկ Աստվարածին, 
Խաչ Պատարազին, ինչ վար ուր աջ թեվին, 
Զուր մեկ գորզ էզար։
Որ էզար, Ասծու հրամանքիվ,
Ջքառսուն գոմշու կաշին կտրեց,

• Ծեծ — ծ|ւծ։
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Քառսուն ջադցի քար լե կտրեց,
Մսրամելքի գլխու գագաթ լե կտրեց։

690 Մսրամելիք կանչեց, ասաց.
— Դա վիթ, կո ես տել էստեխն եմ։
Դավիթ ասաց.— Մսրա մելիք, քե թա՚վւ տուր սեկ»։ 
Ինչ Մսրամելիք ւլինք թափ էտուր,
Մեկ կտոր ընկավ էստեխ, մեկ էնտեխ։

Դավիթ զՄսրամելքի ձախ ձուն առեց, 
էրեր, էտու խրողբոր կնկւսն,
Ասաց.— Խրողբո ր կնիկ,
Տու ձի չանա տվիր էն օր.
Ա ռ, կո բերիր եմ ձուն։

700 Կանես աչից դեղ, ինչ կանես՝ արսւ՛։
Չենով Հովան շատ ուրախացավ— 
էնի կը սիրեր ւլԴավիթ։

ԴԱՎԹԻ ՄԱՀԸ

22. Դավիթը նշանվում է Չմշկիկի հես*, 
բայց լսելով գուսանների գովքը՝ 
գնում է Խ անգութին առնելու

Մեկ տարի մ՝ վրա անցավ,
Չենով Հովան ասաց.
— Դա վիթ, տու ւլմե աղատեցիր Մսրամելքի ձեռեն^ 
Տ երթամ, քե կնիկ ուզեմ։
Գնաց Չմշկիկ Սուլթան ուզեց Դավթի խամար։ 
Չմշկիկ Սուլթան լե շատ գոզալ փեհլվան էր.
Տել չէր պսակվի։

710 Համա էրկու կադոզան էկան,
Խանդութ խաթուն Դավթի խմար գռվացին։
Ասաց.

«Թ՝էնուր սիպկութեն կը խարցնես,
Քանց գարնան ձուն սվտակ է, լգո՜, սվտակ է..
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Թ՝էնուր կակղութեն կը խարցնես,
Քանց բամբակ կակուղ է, լգո՜, կակուղ է. 
Թ՝էնուր ընքներ կը խարցնես,
Ղալամով քաշիր ին, լգո՜, քաշիր ին. 
Թէնուր աչքեր կը խարցնես,

Թ՝էնուր ճակտի լենութ կը խարցնես,
Յոթ ակում է, տել մեկ հավել է, լա՜գո, տել մեկ հավել է»

Դավիթ էսա երգ լսեց, ասաց.
— Խրո ղբեր, էլ չեմ էրթա տախ Չմշկիկ Սուլթան,
Տ երթամ տախ Խանղութ խաթուն։
Խրողբեր ասաց.— Դա վիթ, էսա յոթ տարի էլավ,
Քառսուն փեհլիվան նստած ին էնու տուռ.
Տու լե կերթտս հեռջեվ էնու փանջարին.
Թը քե աղիւս էտու՝ կերթաս.

730 Թը չէտու՝ կը դառնաս, կը կաս։

23. Սիրո խնձոր. Դավիթն ու դռնապան Համտոլը

Դավիթ զուր ձին խեծավ,
Քշեց, գնաց հեռջեվ Խանդութ խաթնի փանջարին։
Խանդութ խաթուն՝ որ աչք ընկավ,
ԶԴավիթ տեսավ՝ ուրախացավ.
Ուրախութնե խնձոր մ՝ էզար Դավթին։
Դավիթ զխնձոր բռնեց վար ձիուն,
Խնդացավ վար խնձորին։

Առեց, քշեց, գնաց մոտ էնու դռնըպանին։
Դռնըպանի անուն Հա^ոա Ւո

740 Մեկ պռուկ կախվի,. ... ,
Դավիթ՝ որ տեսավ, վախացավ,—
Ինչ մորեն էլիր էր, մարդու բարե չէր տվի։ 
Հախու բարև էտու Համտոլին։

* Ե ր գ  է։ Ծան. բանահավաքի։

720 Չենու կթխեներ, լգո՜, չենու կթխեներ.
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Համտոլ լե քառսուն տարի 
էնտեխ դռնըպանութեն էր արի,
Մարդու բարև չէր առի. 
էն օր զԴավիթ որ տեսավ,
Վախացավ, հախու զբարև ստեց։
Դավիթ ասաց.

750 «Ինչ մորեն մեկնիր իմ,
Մարդու բարև չեմ տվի. 
էսօր զՀամտոլն եմ տեսի,
Հախուց բւսրև եմ տվի,
Լգո՜, հախուց բարև եմ տվի»*։

Համադ ասաց.
«Քառսուն տարի դռնըպանութեն եմ արի,
Մարդու բարև չեմ առի. 
էսօր զԴավիթն եմ տեսի,
Հախուց բարևն եմ առի,

760 Լգո՜, հախուց բարևն եմ առի»*։՝

Դավիթ ասաց.— Օրհն՚ւպ է Ասված,
Չէ՝ տու լե հախուց իմ բարև առար,
Թըխ ես լե հախու քիզ բարև տամ.
Որ տու հախուց իմ բարև չառներ,
Տ ելներ կոլ, ընկներ իմ սիրտ, ձի սպաներ։

24. Դավիթն ու փահլևանները

Ընցկուն ասաց, քշեց, գնաց.
Խասավ էն քառսուն փեհլիվանի մոտ։ 
էն քառսուն փեհլիվան, Խանդութ խաթուն ապով,
Օխտը տարի էնտեխ նստիր ին.

770 Խանդութ խաթուն մարդու խոսք չէր տվի։
Որ Դավիթ գնաց, Խանդութ խաթուն խնձոր էդսւր Դավթին,

-  ա  -
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էնոնք շատ ըռըկան, ասացին.
— Մենք յոթ տարի էստեխ ենք,
Մզի ադիա չետու.
Սասմա Շաղկմակեր Դավիթ նուր էկավ էստեխ, 
Տե( չի տեսի՝ խնձոր էզար էնոր վար ձիուն։

Դավիթ գնաց, էնտեխ նստավ։
Բերին, խաց քցին՝ որ ուտեն։—
էնոնք գաղտիկ սուֆրեն պատրաստիր են,

780 Ամեն մեկ զուր թուր քցիր ի սուֆրի տակ։— 
Յոթ տարվան նռան գինին բերին, դրին, խմեն։ 
էնոնց թաս լե քանց ճուչ տաշտ էր։
Մեկ լցին, տվին Դավթին.— խմավ.
Մեկ էլ լցին, տվին,— Դավիթ ասաց.
— Աղբե րներ, էդպես չըլնի։
Բերենք, սրով խմենք.
Վով կը սարխոշնա՝ թըխ պառկի.
Վով չսարխոշնա՝ թըխ քեֆ անի։—
Հըպա էնոնք կարա ն խետ Դավիթ գինի խմեն,. 

790 Յոթը տարվան-նռան գ|մփն^—
Խման, ամեն մեկ սարխոշցան,
Իրանց տեղեր պառկան։
Դավիթ ուր խզմաթքարին ասաց.
— էլի\ էսա սուֆրեն վիրո՞ւ,
Մեղք էսա խացեր կոխեն։
Շառեն էլավ, սուֆրեն վիրուց.
Տեսավ՝ ըմեն փեհլվանի հեռջեվ թուր տկլորած,. 
Դրած սուֆրի տակին։
Դավիթ ձեռ էտու, թրեր ըմեն ժողվեց,

800 էտու ծնգան, կոտրտեց,
Ինչ որ մարդ բուռ ըմ քիբրիթ կոտրի, 
էտու ուր ծառին, ասաց.
— Տա ր, թա լ միր ձիու խուրջին.
Լավ պողվատ-դամուր ի,
էնենք միր ձիու նալ-բզմար՝ լավ ի։
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25. Դավթի ու Խանդութի հանդիպումը

Դավիթ գշեր էլսւվ, գնաց Խանդութ իոսթնի տուն, 
էնոր կշտին պառկավ չուր խլիսուն։
Խլիսուն էլավ վիր՝ տ երթեր, լվացվեր,
Խանդութ խաթուն ճուր տարավ, ըլից Դավթի ձեռաց։

810 Դավիթ գրկեց զԽանդութ խաթուն՝ տը պագներ։ 
Խանդութ խաթուն չէթոդ պագներ.
Բռնցքի մ՝ էւլար Դավթի բերան,
Արուն-արնճուր բերնեն էթալ տուս։
Դավիթ ասաց.— Խանդո ւթ խաթուն, կանչիր եմ Ասված, 
Չուր խլիսուն, քանի մ՝ աստդ էրկինք կա,
Ընցկուն չադըր-խեվաթ բուլուր քո քադքին զարնեն, 
Հըմեն քո խոր գլխու դուշման էլնեն։
Ինչ մրազ էրավ, Ասւիսծ կատարեց։— 
էն ժամանակ արդար մարդ ին,

Ց20 Ինչ մրազ էնին՝ Ասված կը կատարեր։—
\

26. Դավթի կռիվը Խանդութի թշնամիների հետ

Չուր խլիսուն, քանի մ՝ աստդ էրկինք կա,
Ընցկուն չադըր-խեվաթ բռնեցին 
Բուլուր Խանդութ խաթնի խոր քադքին,
Հըմեն Խանդութ խաթնի խոր դուշման։
Խլիսուն Խանդութ խաթուն ասաց.
— Վո՞վ տերթա կռիվ։
էն քառսուն փեհլվան ասացին.
— Վո՞վ տ երթա կռի՜վ.
Ադիեն վիր տվիր ես՝ է ն տ երթա կռիվ։

830 Թը կուզես խաբար մի տուր, մենք էրթանք կռիվ։

Դավիթ խլիսուն էլավ,
ԶՔուռկիկ Ջալալիև խեծավ, գնաց կռիվ։
Աջու էզար, ձախու էւլար, կես ասքար ջարդեց,
Հիրկուն էկավ մոտ Խանդութ խաթուն։
Մեկկ օր էլ ըմ գնաց կռիվ.
Չկրցան Դավթի կռիվ անեն։
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27. Պ արոն Աստղիկի գւպուստն ու Դավթի 
պատվերը Խանդութին

Դուշմաններ խորհուրդ արին,
<ւ
Մւ

ասմա քաղաք,

840 Ասացին.— Մենք հիմացիր ենք՝
Սասմա քաղաք շատ կտրիճ փեհլվան կա.
Մեկ փեհլվան ճամբխես իկա էստեխ.
Իսա տեխ մարդ ըմ կա՝ շատ կտրիճ ի,
էնոր սպանի՝ մենք քեզ յոթ քաղաք Փեշքեշ կը տանք։

Ցռան Վերգոյն մեկ տղա կըեր, . .
Անուն Պարոն Աստզիկ։ ,
Պարոն Աստղիկ ձին խրեղեն խեծավ,
Չին թեվավոր էր, մըչ էրկինք, մըչ գետինք,
Թռավ, գնաց, խասավ կռվուն։

850 Դավիթ հիմացավ, ճանաչեց ղՊարոն Աստղիկ,
Հիրկուն էկավ, Խանդութ խաթնին ասաց.
— Ես վաղ չեմ է րթա կռիվ։
Խանդութ խաթուն (ե ասաց.
— Որ տու չես ամաչի, ե ս կերթամ կռիվ։
Դավիթ ասաց.— Դե՞ տու հերդըվցի,
Որ ես էրթամ կռիվ՝ տուրս չ ե լն ե ս,
Տուռ չբանաս, հերդիս չբանաս,
Նուր ես կերթամ կռիվ։
Խանդութ խաթուն ասաց.

860 — Լա՞վ, ես չեմ է|նի տուրս, իմ տուռ կը շինեմ.
Նստեմ էստեխ, իմ քարգահ քաշեմ։
Խյիսուն Դավիթ էլավ գնաց կռիվ։

28. Դավթի ե Պարոն Աստղիկի կռիվն ու Խանդաթի երգը

Դավիթ գնաց, կռիվ արեց չուր կեսօրին,
Կռիվ արեց խետ Պարոն Աստղկան,
Թրե շառավիրք էղար մըչ հերդիսին։

֊  ։ա ֊



Խանդութ խաթուն տեսավ՝
Լուս էկավ մըչ էնու հօդին.
Ասաց, «էս ի՞նչ բան ի.
Ամպ չի՝ անձրև չի՚կւս.

870 Գշեր չի՝ կեծակ չի՚տսւ»։
Խանդութ խաթուն չդիմացավ, 
էլավ, վւանջարեն էբաց, իրիշկեց.
Տեսավ՝ մեկ մը ձին խրեդեն խեծի,
Վար Դավթի գլխուն ինի կը ֆռա,
ԶՀսւվլունի թուր կը շարժի,
Կրակ կը թափի վար Դավթի գլխուն։
Խանդութ խաթուն իմաստուն կարդացվոր էր.
Գիրք էդի էնտեխ, գիրք կարդաց.
Տեսավ՝ Դավթի խրողբոր տղեն էր,

880 Ինչ թուր կը շարժեր վար Դավթի գլխուն,
Կրակ կը լցվեր վար Դավթին, կերթեր հանդունդք. 
Դավիթ էնոր բան չէր անի։
Խանդութ խաթուն երգեց, ասաց.\

«Խրո դբեր, տու էկիր բարով, խազա ր բարով. 
Կրակ թափեցիր վար մեր Դավթի գլխուն, 
Կրակ թափեցիր վար մեր Դավթի գլխուն, 
(Լա՜) Տուն ավրեցիր Խանդութ խանըմուն»*։

29. Դավիթն սպանում է Պարոն Աստղիկին

Դավիթ էնոր ձեն առեց, ասաց.
— Վա՜յ, քո կնկան բախտ կտրի.

890 Ես գիտեր՝ տու չմնար տուն ինի։
Դավիթ ըռըկավ,
Զուր նետ-անեդ դեմ էրավ 
Պարոն Աստղկան ձիու փորուն,
Չիու փոր ծակեց,
Պարոն Աստղկան գլխու գագաթ վեր տուս էտու։

• Երդ է։ Ծան. բանահավաքի։
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Պարոն Աստղիկ ընկավ գետին, ձեն էտուր, ասաց.
— Ա՜խ, էս մեր սպգակնի դարբերն ի՝ ձի խասավ։— 
էնի չէր ճանաչի զԴավիթ։—
Դավիթ ասաց.— Տու վո՞վ իս։

900 — Ես Պարոն Աստղիկ, Ցռան Վերգոյ տղեն եմ։ 
Դավիթ ասաց.— Ես իմ աչքեր քոռցուցի.
Մեր ադաթ է՞ն ի, վով մեռնի,
Գլոխ դնի վար ազգակնի ծնգան,
Խոգին տա Ասծուն։

Դավիթ զՊսւրոն Աստղկան 
Գլոխ էդի վար ուր ծնգան.
Պարոն Աստղիկ քռուց ընկավ, խոգին էտու։
Որ Պարոն Աստղիկ խոգին էտու,
Դավթի հաշ գնաց,

910 Ասքար էկան, զԴավիթ բռնեն։
Դավթի ձին, Քուռկիկ Ջսւլա||ւն,
Բուլուր Դավթին կայնիր,
Չէթող զԴավիթ բռնին.
Չուր Դավթի հաշ էկավ գլխուն, 
էլավ, զձին խեծավ, ղոշուն ցրվեց։

30. Դավթի և Խանդութի մենամարտը

էնօր հիրկուն Դավիթ չեկավ մոտ Խանդութ խաթուն։ 
Խանդութ խաթուն գիտցավ, որ Դավիթ սպանիր են. 
Խլիսուն էլավ, մարդու շորեր խագավ,
Զուր ձին խեծավ, ւլուր սիլախներ կապեց, ասաց.

920 — էրթամ Դավթի ջանդակ ջոկեմ, բերեմ, թաղեմ։ 
Խանդութ խաթուն գնաց,
Զըռըմ կը զարներ, լեշեր վերուցեր,
Որ Խաչ Պատարազին տեսներ.
Դավթի լեշ ճանաչեր։

Դավիթ էնտեխեն՝ շորեր փոխիր՝ էկավ։ 
էն զԽանդութ կը ճանաչեր.
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Խանդութ խաթուն զԴավիթ չէր ճանաչե։
Դավիթ ասաց.— 0՜, վի ր հետև կան կը կաս. 
էն մարդ՝ ինչ տու կան կը կաս,

930 էն ես սպանիր եմ։
Խանդութ խաթուն ասաց.
— Որ տու դէն մարդ սպանիր ես,
Ես տու կռիվ տ՝անենք.
Յա ես զքե տը սպանեմ էնու տեխ.
Յա տու ձի էլ սպանես։

էրկուս խասան հիրուր, կռվան։
Դավիթ դԽսւնդութ խաթուն էդար գետին.
Չոքեր էդար վար սրտին։
Խանդութ խաթուն ասաց.

940 — Ամա՜ն, ձի մը՛ սպանի, ես կնիկ հարմատ եմ։
Դավիթ ասաց.— Ես գիտեմ տու կնիկ հարմատ ես, 
էսիկ էն ավուր թիրեն,
Ինչ տու էն բռունցքին զարկիր իմ բերան,
Արուն-արնճուր էկավ տուս։
Խանդութ խաթուն ասաց.— Դա՞վիթ, տո՞լ իս։
Դավիթ ասաց.— Խա՞, եսն իմ։
— Որ ընցկուն ի, ձիս թող։
Տեսա՞ր, Դա վիթ, քառսուն վւեհլիվան.
Յոթ տարի կա էնտեխ նստած,

950 Մարդու ադիա չտվի.
Ինչ տու էկար քե տվի։
Դա վիթ, ձի թո՞դ տու,
Դոր ես քե կնիկ, տու ձի էրիկ։
Դավիթ թոդ էտու։

31. Դավթի վերադարձը Սասուն, Չմշկիկ Սուլթանի 
հրավերն ի մենամարտ և Դավթի երդումը

էլան էկան Խանդութ խաթնի սարեն։
Խանդութ խաթուն ասաց.
— Դա վիթ, էստեխ նստենք, ուտենք, խմենք, քեֆ անենք։
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Դավիթ ասաց.— Չէ՞, ես լե Սասմա քաղքի տերն եմ. 
Չէ՞, տ՝երթանք Սասմա քաղաք։

՜960 Ինչ կրեր, չկրեր, բոլուր ծախեց.
Մյուս քարվան կապեց, էկավ տախ Սասմա քաղաք։

Չմշկիկ Սուլթան էլավ, 
էկավ հեռջեվ Դավթին, ասաց.
— Դա վիթ, ընչո ւ, ես խորոտ չէ՞ր,
Չի ուզեցին քե, տու ձի չխավնա ր,
Վար ձի գնացիր, Խանդութ խաթուն բերիր։
Դե՛ ար, ես տու կռիվ անենք,
Յա՞ ես քե տը սպանեմ,
Ես լե, Խանդութ խաթուն լե մնանք օրբավարի. 

ք970 Յա՞ տու ձի սպանես,
Նուր էրթաս, Խանդութ խաթնի ծոց պառկես։
Դավիթ ասաց.— Չմշկի կ Սուլթան,
Հիվը կէնեմ քո մոտեն.
Կնիկ հարմատ կա խետ ձի՛.
Թող ես էրթամ իմ տուն,
Ընչուր ութ օր լմանս/,
Ես կը կամ, քո կռիվ անեմ։
Չմշկիկ Սուլթան ասաց.
— Դե՞ հերդըվցի Մարութա Բանձր Աստվարածին. 

՜980 Խաչ Պատարազին՝ ինչ վար քո աջ թևին,
Ինչ ութ օր լմանա՝
Ես կը կամ քո կռիվ,—
Որ թողնեմ տու էրթաս։
Դավիթ ասաց.— Մարութա Բանձր Աստվարածին, 
Խաչ Պատարազին՝ ինչ վար իմ աջ թևին,
Ինչ ութ օր լմանա,
Ես կը կամ, քո կռիվ անեմ։

Ասաց, ւսռեց զԽանդութ խաթուն, 
էկավ Սասմա քաղաք։

՚990 Ինչ Խանդութ Խաթնի ծոց պառկավ,
Խաչ Պատարազին, որ հերդում էր արի 
Մոռացավ.— գնա՜ց ութ տարի՛։
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32. Մհերի մանկական չարությունները ե 
ժողովրդի դժգոհությանը

Ինչ տարին թըմըմավ,
Ասված տղե մ՝ էտու Դավթին.
Անուն էդի Մհեր։
Ինչ խսդիփ տդերք տարով կը մեծւսնին, Մհեր՝ օրով. 
Ինչ ամսով, Մհեր՝ սհաթով։

Տարին որ թըմըմավ,
Մհեր էլավ գնաց մըչ քադքին կան կը գըեր.

1000 Զբարտի ծառեր կը կոռեր,
Քադքի տղեք կը խեծուցեր,
Կը շարեր վար բարտու ծառին,
Ծւսռու ծեր կը թորկեր։
Ինչ ծառը՛ ծեր կը բարձրացներ,
Քադքի տղեք, ամեն մեկ ճիժ.
Մեկ մահլա կը թւեր։
Քադքցիք էկան մոտ Դավիթ, ասացին.
— Քո տղեն թամբեհ արա,
Զմե տղից կտրեց։

1010 Դավիթ խրատեց, Մհեր խոր ականջ չէտուր։

ճուչ գետ ըմ Սասմա քադքի հեռջեվից կերթեր.
Մհեր ութ ըփց՝ կարմունջ կապեց վար էն գետուն։
Որ մարդիկ կերթեն վար կարմնջին ինի կերթեն, 
Մհեր կերթեր, մարդեր կը տփեր, կասեր.
— Շա ն որդիք, ես կարմունջ կապիր եմ,
Շի՞* խամար եմ կապի.
Ընչո ւ վար իմ կարմնջին ինի կերթեք։
Մարդիկ կը դառնան, գին,
Զարկին, ջրով ընցնին.

1020 Մհեր կերթեր, կը տփեր, կասեր.
— Շա ն որդիք, ես կարմունջ կապիր եմ,
Շի խամար եմ կապի.

•* յե՚յ. ձեր։
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Տո ւք ընչու կը տեք ջրուն,
ճուր ւ|ձե տանի, մեղք ընկնի իմ վիղ։
Քադքցիք է( մ՝ էկան մոտ Դավիթ գանգատ։

33. Դավթի Ա Մհերի կռիվը, հյանդութի միջամտությունը 
ե հոր անեծքը

Դավիթ գնաց, ղՄհեր տվւեց,
Մեկ ճլըխտի մ՝ էզար Մհերին։
Տղեն էլավ Դավթի փողպատ.
Խեր, տղեն առան հիրուր,

1030 Զարկեցին հիրարու։ 
էնպես կռիվ արին.
Թող էլավ, էնոնք բռնեց.
Մընչ արընին կարմըրցան։

Զուհափ տվին Խանդութ խաթնին, ասացին.
— Խանդո ւթ խաթուն, իլի վի՞ր.
Դավիթ, Մհեր հիրար առած՝ սպանեցին։
Խանդութ խաթուն էլավ, իրիշկեց.
Ի նչ իրիշկեց, տեսավ.—
Տեսավ՝ որ ինչ էրկու սար 

1040 Կերթան, կը կան, դիպնին հիրար,
էնպես ի Դավիթ, Մհեր առած հիրար։
Մարդ չէ ր կարա մոտենա։
Խանդութ խաթուն առեց կանչի, ասաց.

«Դավի՜թ, տու մը՞ ղարնե,
Դւսվի թ, տու մը՞ ղարնե,
Միր նորալուկ մեկ տակ մւսնուկին»*։

Դավիթ չը ղա րնե,
Համւս ընկի հուր խոգու բառավանչեն.
Հուր սւխու կը ւլւսրնե Մհերին։

1050 Խանդութ խաթուն դոր ասաց.
«Մհե՜ր, տու մը* ղարնե.

երգ է։ Ծան. բանահավաքի։
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Մհե՜ր, տու մը՛ տսրնե,
Միր թուխ մորուս Դավթին»*։

Մհեր իսկի չլսավ։
Խանդութ խաթուն դոր երգեց.

«Օրհնա՜ւ, բարերա ր Ասված,
Քո հրամա նքն էր շա՞տ.
Հրաման էնես՝ Գւսբրել հրեշտակ վեր իջներ.
Խեր, տղեկ մեմեկից հիտ կտրեր»*։

1060 Ասծու հրամանքիվ Գաբրել հրեշտակ վեր իջավ,
Զեռ էտու, դխեր, տղեն հիտ կտրեց իրարուց,
Ինչ օր էրկու դիք կռվին,
Մեկ էրթա, հիտ կտրա։

Դավիթ կանչեց, ասաց.
— Մհե ր, որ տու խետ ձի կռիվ արիր,
Չի ամանչըցրիր մընչ խալխին,
Կանչիր եմ քաղցրիկ Ասված,
Քո մոտեն ժառանգ չընկնի տուրս,
Քե մախ չըլնի, չուր Քրիստոս կա դատաստան։

1070 Ասծու հրամանքիվ,
Հրեշտակ Մհերի միջաց էրակ քաշեց,
Որ էնու մոտեն ժառանգ չընկնի տուրս մըչ աշխարքին

34. Չմշկիկն սպանում է Դավթին. Խանդութն 
ինքնասպան է լինում

էս անեծք էտու, էլավ, էկավ տուն։
Ինչ կռիվ արին խետ Մհերին,
Մընչ արընին կարմրցիր էր.
Ասաց.— Խանդո ւթ խաթուն, ճուր բի\ լվացվիմ։ 
Դավիթ դուր շորեր էխան՝ տը լվացվեր,
Աչք առեց վար ուր աջ թեվին,
Խաչ Պատարագին սեվացիր էր վար աջ թեվին։

1080 Ասաց.— Խանդո՞ւթ խաթուն,
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էն չէ՞ր Մհերի դարբեր՝ կը գրեր վար իմ գլխքԱե, 
էն Խաչ Պատարազին էր, ձի կը զարներ։
Կնի կ, ես տ՝երթամ տախ Չմշկիկ Սուլթան,
Հերդում արի ութ օր՝ գնաց ութ տարի։
Կնի՜կ, ես գնացի...

Ասաց, էլավ խեծավ զՔուռկիկ Զալալին,
Գնաց, խասավ հեռջեվ Չմշկիկ Սուլթանի սարին։ 
Չմշկիկ Սուլթան տեսավ,
Որ Գավիթ գնաց հեռջեվ էնու սարին,—

1090 Մտավ, քիրեն վառեց,
Գութնի խովւ էքից կրակին։
Գավիթ մտավ Չմշկիկ Սուլթանի բւսխչեն.
Զուր խալավքեր էխան,
Մտավ , մընչ հաւխւզին լողացավ։ 
էլավ տուրս, ուր խալավքեր տը խագներ,
Չմշկիկ Սուլթան փանջարեն ինի 
Զգութնի խոփ ֆռացրեց, 
էզար վար Գավթի քամկին,
Սրտեն ինի էտու տուրս։

1110 Գավիթ — տու, քո անուշ ջան սաղ ըլնի — մեռավ։

Զուհափ բերին Խանդութ խաթնին՝
Գավիթ սպանվավ առանց կռիվ։
Խանդութ խաթուն լե մեկ թաս զեհիր խմավ,
Գավթի կսկծու Խանդութ խաթուն լե մեռավ։

Գ

ՍՀԵՐ

35. Արտաքսված Ա՛հերը ծնողների գերեւ|մանի 
վրա. ծնողների խորհուրդը

Մհեր մնաց հեթը՚մ։
Չենով <ու1ան զՄհեր տփեց, 
էլ չպախեց, ասաց.
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— Մհեր, կոնդ ես, խետ քո խեր կռիվ արիր, 
Իլի՛, գնա՞ 01^ ք աղք են,

1110 Մը ղա դրի միր քաղաք։
Մհեր էլավ գնաց,
Վար խոր գերեդմնին կայնավ. 
է(ւսց, ասաց.

«Խերի կ, վ՝ ի նչխ անեմ,
Խերի՜կ, վ՝ ի՞նչխ անեմ,
Ասօր ձի Սասմա քաղքեն 
Բեհբա՜ր ի խանած»*։

Ասծու հրամանքիվ ձեն ընկավ խոր գերեզման, 
Գերեզմնից ձեն էլավ, ասաց.

1120 «Որդի՜, վ՝ ի՞նչխ անեմ.
Գացիր մեջալն ի ձեռնես.
Գացիր մեջսւ|ն ի ձեռնես,
Թավվւր մազերն էրեսես։
Գնա՛ <սդարա քաղաք,
Լա՜, քո խաց թխուկ է,
Լա՜, քո խաց թխուկ է,
Քո կերակուր հվտւկ է»*։

Մհեր էնքան էլաց.
էլ ձեն չելավ խոր գերեզմնեն։

1130 Դոր գնաց վար մոր գերեզմնին. 
է|ւսց, ասաց.

«Մերի՜կ, վ՝ ի նչխ անեմ,
Մերի՜կ, վ՝ ի՞նչխ անեմ,
Ասօր ձի Սասմա քաղքեն 
Բեհբա՜ր ի խանած»*։

Ասծու հրամանքիվ ձեն ընկավ մոր գերեզման,

* Ե ր գ  ե ն ։  Ծ ա ն . բ ա ն ա հ ա վ ա ք ի ։



Գերեղմնեն ձեն էլավ, ասաց

«Որդի՜, վ՝ ինչքս անեմ,
Գացիր դավրանը ձեռնես,

I 140 Գացիր դավրանը ձեռնես,
Թափիր մաւլերն ի գլխես։
Գնա՛ Հալաբա քաղաք,
Լա՜, քո հօդեն ավլուկ է.
Լա՜, քո հօդեն ավլուկ է.
Քո շորեր փռուկ է»։*

էնքան էլաց, էլ ձեն չելավ գերեւլմնեե, 
էդա մեկ խոսք էլավ։
Սասմա քադքեն տուս էլավ, գնաց, աս՚այ.

«Ողորմա՜ծ, բարերար Ասված,
1150 Ես չեմ գիտի Հալաբւս քաղաք,

Ես չեմ գիտի Հալաբա քաղաք,
Ես տել տղա եմ, ես հո՞ւր էրթամ»*։

36. Ս՜հերը սպանում է պառավին

Գնաց խասավ մեկ ճամբխի միջին,
Տեսավ՝ պառավ մածնի շերեփ բռնի ձեռ, էկավ. 
Մհեր ասաց.— Պա՞ռավ, հո՞ւր տ՝երթաս։ 
Պառավ ասաց.— Հո՞ւր տ երթա՜մ.
Ես լսիր իմ՝ Գավիթ սպանած ին,
Գավիթ յոթ տղա ձի սպանիր ի.
Ես լսիր իմ՝ Գավթին մեկ տղա կա՝ անուն Մհեր, 

1 160 Տ՝երթամ, էրկու էսա մածնու շերեփով 
Զարկեմ վար Մհերի գլխուն,
Սպանեմ, որ իմ սիրտ խովնսւ։
Մհեր էլւսվ, ւլպառավ բռնեց,

* Երգ են։ Ծան. բանահավաքի։
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Ոտ էդի վար ոտսւց,
Զպառավ ճղեց, էրավ էրկու կտոր, 
էթալ էնտեխ, գնաց։

37. Մհերն ու Գոհարի մայրը

Գնաց, տեսավ՝ մեկ տեղաց մուխ ըմ կելնի։ 
Հէրի տակ էր. գնաց էն հէրի տակ։
Տեսավ՝ մեկ պառավ նստի, խաց կը թխի. 

1170 Ծծեր թալեր վար թեվքերուն.
Ծծեր ինչխ շան լակոտ հիրսւր կառնուն։
Մհեր վախացավ, ասաց.
«Թը գաղտիկ թըլլեմ, էնու ծծեր բռնեմ,
Տ ելնի կոլ, ընկնի մըչ իմ սրտին.
Թաշքարա անեմ, վախենամ՝ էնի ձի հաղթի» 
Քամկի տեխեն գախտիկ թըլլեց,
Պառվու ծծեր բռնեց, քամեց.
Արուն-արնճուր էկավ տուս ծծերաց։
Պառավ ասաց.

1 180 — Ա՜խ, ես հիմացիր էր՝ Գավիթ սպանիր են 
էս Դավթի զարմի դարբերն ի՝ ձի խասավ։— 
Ասաց.— Իմ ծծեր թո ւդ տուր.
Մեկ աղջիկ ունիմ, անուն Գոհար խաթուն, 
Յոթ տարի էլավ՝ Հալաբա թագավոր 
Թրի վրայ ի՝ չեմ իտա էնոր.
Թո ւդ տուր, իմ աղջիկ տամ քե։
Մհեր թուդ էտու։

38. Ս՚հերը տերտերի մշակ և Հալաբա 
թագավորի զինվոր

Խարցրեց Հալաբա քաղաք.
Գնաց քաղաք, էլավ տերտերուչ մշակ։

I 100 Խինգ վեց օր մնաց, դոշում կը հավաքէն. 
Նոբաթ բերին վար տերտերուչ։









Տերտեր ասաց.— Ես տերտեր եմ, ես ի՞նչխ էրթամ կռիվ. 
Մհեր ասաց.— Տե րտեր, ես կերթամ։
Տերտեր ասաց.— Ո րդի, տու պզտիկ ես,
Տոլ կռիվ գնաս, ղքե սպանեն,
Քո մեղք ընկնի իմ վի՜ղ։
Խլիսուն Մհեր էլսւվ վիր.
Մեկ անթարոց մ* էթալ հուր թև, 
էլսւվ գնաց կռիվ։

1200 Չի չկար, տեսավ, որ մեկ մեծավոր էնտեխեն էկավ։ 
Մհեր ասաց. «Ես Մհեր ըլնիմ, ձի չունի՞մ»։ 
էղար էն մեծավոր, ձիուց էբի տակ. 
էնու ձին խեծավ, քշեց կռվու հառաջ։

39. Մհեր ու Դոհար կոտորում են Հալսւբա 
թագավորի զորքը. նրանց ամուսնությունը

Գոհար խաթուն՝ որ աչք ընկավ, զՄհեր տեսավ, 
Ուրախութնե փախավ հեռջեվ,
Գնաց, մտավ հուր սարեն։
Մհեր լե գնաց, մտավ էնտեխ։
Կերան, խման, իրանց քեֆ արին չուր խլիսուն։
Խլիսուն Գոհար խաթուն ասաց.

<210 — Մհե ր, գնա*, Հալաբա թագավորին ասա՝
Գոհար էկի ռայիդ. Գոհար խաթուն կասեր՝
Ինչքան մարդ էնու քաղաք կա, կան իմ խել.
Վով կարա քթել վերուցի, չմնա քաղաք։
Որ ով կարա քթել վերուցի՝
Չկա, ես չեմ իկա։
Մհեր գնաց, ասաց Հալաբա թագավորին, 
էկավ մոտ Գոհար խաթուն։
Հալաբա թագավորի տալալ ընկավ քաղաք,
Կանչեց ասաց.— Հա՜յ–հե–յ,

1220 Վով կարա քթել վերուցի,
Կա թագավորի խել։
՛Գոհար խաթուն Մհերին ասաց.
— Ինչուր էնու խելու հիտ քադքեն կտրի,

՚Սասնա ծււեյւ
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Տու գնա՞, հետեվաեց զա ր, կտրքւ 
Ես լե հառջեվանց զարկեմ, կտրեմ։
Մհեր գնաց։
Որ խեւին հիտ քաղքեն կտրավ,
Մախսուզ մնաց հիտուց, առեց սպանեի 
Գոհար խաթուն հեռջեվուց սպանեց.

1230 Չուր Գոհար խաթուն՝ Մհեր առան հիրար։
Ասքար ըմեն կոտորեցին,
Գնացին, մտան Գոհար խաթնի սարեն։
Մհեր յոթ օր, յոթ գիշեր զուր խարււնիս էրավ։

40. Մհերը հորից դուրս է գալիս պառավի օգնությամբ

Քառսուն տարի անցավ,
Գոհար խաթուն մեռավ։
Մհեր է|ավ զուր ձին խեծավ,
Գնաց, նեճիր աներ։
Նեճիրվանքտեր զՄհեր բռնեցին,
Տարան, թլեցին խուր վե։

1240 Մեկ շիվար պառվուն բան չկըեր, մեկ աղջիկ կըեր։ 
Պառավ ասաց. «Իմ աղջիկ տանեմ,
Քցեմ խուր վե մոտ Մհեր,
Որ իմ աղջկան մոտեն տղե մ՝ էլնի,
ելնի փեհ|վանութուն անի, մենք լե ապրինք»։
Պառավ առավ զուր աղջիկ,
Տարավ, էթալ խուր վե մոտ Մհեր։
Մհեր զաղջիկ ճղեց, արավ էրկու կտոր, թալ վեր։ 
էլավ, զշրիդ պառվու աղջկան մեջքեն արձըկեց,
Կապեց հուր մեջք, ասաց.

1250 — Մա՞րե, ձի քաշե տուրս։
Մհեր շատ ծանդր էր.
Պառավ չէր գիտի՝ Մհերն էր, ասաց.
— Մհե՞ր, քո շնորհքին մեռնեմ,
Ի նչխ իմ աղջիկ շուտով ընցկուն ծանդրացավ։
Քաշեց, էխան խորու բերան,
Տեսավ Մհերն էր, ճանկվերով էկավ տախ Մհեր».
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՛Ուզեր, թլեր մընչ խորուն զՄհեր,— չկրցավ թլել։ 
Մհեր էլավ, զպսաավ լե էթալ մընչ խորուն,
Սալ էդի վար բերնին։

41. Գետնի թուլացումը Մհերի առաջ

0 260 Մհեր էլավ, կուզեր, որ գնա.
Որ զոտքեր կը թլեր՝ կերթեր մընչ խողուն.
Խոդ հեռջեվ թուլացիր էր,
Չէր դադրի հեռջեվ Մհերին։
Գնաց, մտավ Խլաթա հէրի տակ։

Քանի մ՝ օր անցավ, մեկ մարդ ձիավոր իրի. 
Մհեր գնաց, էնու ձին խլեց, 
էլավ, զձին խեծավ,
Կուզեր էլ ըմ փեհլվանութուն աներ։
Չին խեծավ, քշեց մընչ դաշտին.

*1270 Գետին հեռջեվ թուլացիր էր,
Չին կը խրվեր մընչ խոդին.
Խոդ չէր դադրի հեռջեվ Մհերին։

42. Ս՜հերի ադոթքը և Վանա քարի մեջ փակվելը

Մհեր քասն տարի
Խլաթա հէրի տակ աղոթք էրավ, ասաց.

«Ո՜վ Տեր Ասված,
Իմ խոր անեծք ձի խասիր ի,
Իմ միջաց էրակ քաշիր ի,
Իմ մոտեն ժառանգ չընկավ մըչ աշխարքին.
Չի էլ մախ չկա,

#280 Չուր Քրիստոս կա դատաստան։
Ո՜վ Տէր Ասված,
Զքիզ եմ կանչիր.
Տու ընցկուն էնես,
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Չի ձգես Վանա քստ,
Չուր Քրիստոս կա դատաստանդ 
Իմ խոգու ճարը էն ի»։

Ասված հրամանք էրսւվ,
Զէնիկ մարմնավոր էթալ Վանա քար*
Չուր Քրիստոս կա դատաստան։

43. Վերջաբան

1290 Կասեն՝ ամեն Խամբարձմւսն գիշեր 
Մհերի քարի տուռ կը բացվի.
Մարդ չի՛ տեսնե, հրամանք չկա՝ մարդ տեսնա։
Մեկ տարվան խարս ի տեսի։ 
էն խարս կով բերի նախիր,
Որթիկ փախիր, հիտեվ որթկան գացիր, ընկիր էն քստ 
Քարի տուռ բացվի, Մհեր քարի միջեն էլիր ի։
Խարս էկի տուն, խաբար տվի.
Չուր գացած ի էնտեխ, տուռ փակվիր խ

է| հրամանք չկա՝ մարդ տեսնա,
1300 Չուր Քրիստոս կա դատաստաե



ՄԻ ՄԻՋԱԴԵՊ ԴԱՎԹԻ ՎԵՊԻՑ

44. Դսւվիթը նորոգում է Մարութա վանքը.
Մսրամելիքն ավերում է, սարկավագը 
րոթ է բերում. Դա վիթը ջարդում է 
Մււրւււլքելիքի զորքը և ավերում նրա քաղաքը

ԶՄարութա Բանձր Աստվարածին Դավիթ որ նորոգիր էր, 
Դրիր էր միջին՝ քառսուն էպիսկոպոս, քառսուն վարդապետ, 
Քառսուն ավագ սարկավագ, քառսուն սարկավագ։ 
էնոնց թային կը տեր, որ էնտեխ ուտեն,
Ժամ-ւզատարագ էնեն, դողա էնեն Ասծուց։
Դավիթ |ե գնացիր էր քեֆ անելու 
Խետ ազապ լաճերաց, ադջկտերաց։

Մսրամելիք էկավ վար Աստվարածնին, քակեց, ավիրեց. 
Սպանեց զքառսուն էպիսկոպոս, զքառսուն վարդապետ,

1310 Քառսուն ավագ սարկավագ, քառսուն սարկավագ։
Մեկ սարկավագ մենակ ազատվիր էր,
Մտիր էր լեշերու տակ։ 
էն սարկավագ էլավ,
Ժամու շապիկ թաթխեց մընչ արընին,
Առեց, էկավ մոտ Դավիթ։
Դավիթ նստիր էր, յոթ տարվան Նռան գինին 
Կը խմեր խետ ազապ լաճերուն, ադջկտերուն։
Սարկավագ երգեց, ասաց.

«Դավի թ, վի ր իւի Դավի թ, վի ր իլի.
1320 Սպանած ին քառսուն էպիսկոպոս,

Սպանած ին քառսուն վարդապետ,
Սպանած ին քառսուն ավագ սարկավագ,
Սպանած ին քւսռսուն սարկավագ.
Դավի թ, վի ր իլի, Դավի թ, վի ր իլի»։փ

Դավիթ զսարկավագ տեսավ, ասաց.
— Հշկացե ք, իմ սարկավագ էկիր ի.

Երգ է։ Ծան. բանահավաքի։
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Աստվարածնա ի նչն |ւ պակաս՝ կուզի.
Խո ւնկե ի պակաս, թե ձե թը։
Սարկավագ ասաց.

1330 — Ոչ խունկե ի պակաս, ոչ ձեթը։
Ըեցկուե ասաց, Դավիթ՝ սարխոշ էր՝ չլսավ։
Սարկավագ ժամու շապիկ,
Ինչ թաթխիր էր մըչ արըեին,
Թալեց հեռջեվ Դավթիե։
Դավիթ, որ տեսավ, էնու բարկութուն էկավ. 
էլսւվ կայնավ, ասաց.
— Ազա պ (աճեր, սպա պ աղջկտերք,
Կերեք, խմեք, քեֆ արեք։
Ես գնացի՜...

1340 Դավիթ գնաց,
Տեսավ, որ Մսրսւմեփք էկիր ի,
ԶՄարութա Բանձր Աստվարածին քակիր ի։
Զեռ ձգեց, մեկ էրկար բարտու ծառ քաշեց,
Գնաց վար Մսրա քաղքին։
Մսրամեւքի ասքար ըմեն սպանեց,
Զքաղաք ավիրեց։
Մեկ կատու մ՛ պրծավ։
Թռավ, էլավ նմիրին գլոխ.
Մեկ ծառ քաշեց, էտու պսղանտրակ,

1350 էն կատուն էլ էրի տակ։
Դարձավ, էկավ, էլ ըմ ղՄարութա Բանձր Աստվարածին նորոգեց։
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ԴԱՎԹԻ ԿՌԻՎԸ ՄՍՐԱՄԵԼԻՔԻ ՀԵՏ

1. Նախերգանք

«Դաոնամ զողորմին տամ Մելքսեթ քահանին.
Դառնամ զողորմին տամ Սանասարին.
Դառնամ զողորմին տամ Բադդասարին.
Դառնամ զողորմին տամ Մհերին.
Դառնամ զողորմին տամ Թըռլան Դավթին.
Դառնամ զողորմին տամ Զենով Հովանին.
Դառնամ զողորմին տամ Ցըռան Վերգոյն.
Դառնամ զողորմին տամ Պարոն Աստղին.
Դառնամ զողորմին տամ ականջ էրողի խոր մոր խոգուն»

2. Մհերի որդիները — տաճկի ճրագ՝ Մսրամելիք 
և հայի ճրագ՝ Դավիթ

10 Մհեր, Մսրամելիք դաստաբրայ ին։ 
տ, Մսրամելիք մեռավ։

* Երդ է։ Ծան. բանահավաքի։



Մսրամելքի կնիկ խրկից հետեվ Մհերին, էսաց.
— Գաս աստեղ, իմ բեհն քու խիտ իլնը։
Մհեր էսաց.— Տերթամ.
Մհերի կնիկ էսաց.— Մ՝երթա։
Մհեր էսաց.— Տ երթամ։
Մհերի կնիկ էսաց.— Մ՚երթսւ։
Ան այլազգ ի. տուն էրթաս, տը խառնվիս ըզսւն։ 
Մհեր էսաց.— Տ երթամ։

20 Կնիկ էսաց.— Տու էրթաս,
Մընչիվ քառսուն տարի—
Տու իմ դողվենք տը չգաս։

Մհեր գնաց Մսրամելքի կնկան մոտ,
Խառվավ զկնիկ, կնիկ էլավ տղով։
Տդե մ էլավ. անուն իդի Մսրամելիք։
Հորիշի աղեներ տարե կը ջուջանեն,
Մսրամելիք օրե կը ջուջաներ.
Ֆերըղե տղայ էր։
Մսրամելիք ջուջացավ, ֆռա էլավ,

30 Մսրա տեղ զսւֆթ էրավ։

Մհեր մտածից.
«Իս տաճկու ճրագ վառիցի, խայուն ընցըցի»։
Մհեր Մսրա տեղեն էլավ,
էկավ Սասմա տեղ, կնկան էսաց.
— Կնի կ, իս տաճկու ճրագ վառիցի, 
հյայու ճրագ ընցըցի.
Թողնի ս, իս գամ քու գոգվենք.
Բալքի Աստված մի զավակ ըմ տա,
Խայու ճրագ չընցնի:

40 Կնիկ էսաց.— Իս ահտ իմ էրի՝
Չուր քառսուն տարի տու իմ գողվենք տը չգաս։ 
Մհեր էսաց.— Տարի մ՝ գիշեր խսաբինք,
Մեկ՝ ցերեկ խսաբինք,
Քառսուն տարին լըմանա,
Իս գամ քու գոգվենք։
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Տարի մ  գիշիր խսաբիցին,
Մեկ ցերեկ խսաբիցին,
Քառսուն տարին լըլքացըցին:
Կնիկ էսաց.— Տու դաս իմ գողվենք,

50 Աստված մի զավակ ըմ տա,
Իս էլ, տու է| տը մեռնինք,
Մեր տղեն տը կենա վըր ցըղին։
Մհեր էսաց.— Թըղ իլնը, թըղ կենա վըր ցըդիե. 
Մեկ տիրոդ ըմ տիլնը մեր տդին։

Մհեր գնաց կնկան գողվենք,
Կնիկ էլավ տդով։
Ին օր, ին ամիս լըմացավ.
Մհեր էսաց խրոդբոր.
— Զենով Հովան, մի զավակ ըմ տ իլնը,

60 Միր զավակի անուն դնեք Դավիթ.
Միր զավակն էլ տանեք՝
Մսրամելքի կնիկ տիրը՞.
Մինք էրկուսն էլ տը մեռնինք։
Տղե մ՝ էլավ. Մհերն էլ, կնիկն էլ մեռան։

3. Դավիթը Մււրամեփքի տանը, նա բռնում է 
Մսրամելիքի հպը

Չենով Հովան տղի անուն իդի Դավիթ.
Տդեն առից, իդի թորբեն, էթալ թիվ,
Տիկ ըմ մեդր, մեկ՝ կարագ էբարձ,
ԶԴավիթ առից, գնաց Մսրա քադաք.
Տարավ Մսրամելքի կնկա մոտ.

70 Մսրամելքի կնկան էսաց.
— Աս Մհերի տղեն ի, կը տիրի՞ս։
Չենով Հովան դարձավ, էկավ տուն։

\

Մսրամելքի կնիկ զԴավիթ տիրից։
Դավիթ ջուջացավ, ֆռա էլավ։
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Օրհն մեկ մոր էսաց.
— Մսրամեփք կերթա հոլե կլւ խաղա,
Ըտփ էլ տանը՛ ուր խիտ, իս թամաշա էնիմ։
Մսրամելքի մեր Մսրամելքին էսաց.
— ԶԴավիթն է| տար խա քի, թամաշա էնի։

80 Մսրամեւիք էսաց.— Չըմ տա՞նի.
Տանիմ՝ հոլ դիպնը\ սպանը*։
Մեր էսաց.— Հեռու տեղ դի.
Տոլ հոլե խադցեք, Դավիթ թամաշա էնի։

Մսրամե|իք Դավիթ առից, գնաց.
ԶԴավիթ հեռու տեղ իդի. 
էրկու ֆերըզ իդի պախացոդ՝
Չերթա, քար ըմ վե ինկնը՞ տակ, մեռնի։
Մսրամեփք առից մարդիր,
Գնաց հո|ու տեղ, հոլե խաղաց։

90 Դավիթ ընցկում իրիշից, բա մ՝ չտեսավ.
Ըռըկավ, անտեդեն իրի։
երկու ֆերըղ կախվան Դավթի մընե,
Դավիթ չկրցան զաֆթ էնեն։
Դավիթ էրկու ֆերըգ վար քինթ բերնի քեշից,
Մընչիվ տուն իբի։
Դավիթ ըռըկավ,
Գլոխ իդի գետին, պսւռկավ անտեղ։
Մսրամելքի մեր էսաց.
— Ընչո՞ւ ըռըկար, էկիր։

100 էսաց.— Մսրամեփք ըզւփ տարավ, ղատւսն տեղ իդի, 
Իս բա մ՝ չտեսա, սաղի ձեն կու գեր.
Իս ընցկում իրիշիցի, բա մ՛ չտեսա, իս էլ իկը։ 
Մսրամե|քի ւ1եր ըռըկավ։
Հիրկուն Մսրամեփք իրի։
Մսրամելքի մեր հեռջիվ չկայնավ.
Ըռըկեր էր, նստեր էր անտեղ։
Մսրամեփք էսաց.
— Տոլ ընչո ւ ըռըկեր իս, նստեր իս աղտեղ,
Չըս կա՞յնե, իլնը հեռջիվ ձի։

110 էսաց.— Ընչո՞ւ խամար ղԴավիթ
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Չտարար հոլը տեղ, թամաշա էներ։ 
էսաց.— Մա՞րէ, ան կառամաժի սպգե ի,
Խոսք մտիկ չէ նի, հոլ դպնի, սպանի,
Հուրիշ մարզիր տ՚ըսին՝ էլավ խացի կերող, 
Մսրամելիք իրեն խաց ապով էտու սպանիլ.
Չի ամոթ է իմ մարդիրու մընե։
Առավոտուն կը տանիմ։

Առավոտուն Մսրամելիք հելավ,
Դավիթ առից, գնացին հոլի տեղ։

320 Հոլի քար յոթը գազ խրոնղկացեր իր։
Դավիթ գնաց, մտավ հոլտուն։
Ինչ էրին, Դավիթ տռւս չելավ։
Մսրամելիք ըռըկավ, էսաց.
— Հոլ զարկեցեք, թըղ գա սպանի.
<իփ իլի, տը՝լնե ձի գլխացավանք։
Հոլ վիրուց զսդւկիցին, էկավ։
Դավիթ ձեռ իտու՝ զհոլ բոնից, 
է զարկ, էսաց.– Հո՜լ, սաջար հո՜լ։ 
էրկու խարիր մարղ հեռջիվ հոլին սպանից։

130 Մսրամելիք թուր քեշից, իրի,
ԶԴավիթ տը սպաներ։
Մարղիր էկին հառաջ, չթողին,
Ըսըցին.— Անիկ տղայ ի, բան չգի՚տը։
Դավիթ հոլտընեն հելավ,
Մընչիվ տուն չկայնավ։

4. Մւփսւմելիքը փորձում է Դավթին կրակով և ոսկով

Մսրամելիք մաղդեն էրավ,
Հիրիկվան տուն էկավ։
Մեր էսաց.— Ընչո՞ւ խամար մաղդեն էրիր իս։ 
էսաց.— Մա՞րե, իս քի ըսըցի,

140 Դավիթ չըմ տա՛նը իմ խիտ.
Ըսըցի՝ ան կառամաժի սպգե ի,
Խոսք մտիկ չէ՚ևի։
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Տարի խիտ՝ մըտավ հոլտուն։
Ինչըդ էրը » տաս չե կավ.
Իս է; ասը՝ հոլ զարկեցեք, թըղ գա, սպանի։
Հու բռնից, էթալ,
էրկու խարիր մարդ հեռջիվ սպանից.
Իս իմ մարդերուց ամչըցա։
Մեր էսաց.— Վուրդի, ան տղա) ի,

150 Ան բանիր չի գի տի։
էսաց.— Մարե, տու կըսիս՝ տղա) ի,
Խելք բան չի կըտրի.
Սինի մ՝ ոսկի, մեկ՝ կրակ լից, դի՞ հառաջ.
Մը հինք՝ ձեռ տը տա դախ ոսկին, թե՝ դախ կրակ*. 
Թե ձեռ իտու դախ կրակ՝ տխմար ի.
Թե ձեռ իտու դախ ոսկին՝ չար ի.
Տը զարկիմ, սպանիմ։

Սինի մ՝ ոսկի, մեկ՝ կրակ լցին,.
Դրին Դավթի հառաջ։

160 Դավիթ մատ պարզից դախ ոսկին.
Հրիշտակ էրկնուց իջավ,
Մատ կանից, տարավ իդի վըր կրակին։
Կրակ կպավ մատ.
Մատ իդի վար լեզվին, լեզուն իրիցավ. 
էլավ Թըլոր Դավիթ։

5. Մսրամեփքը պատվիրում է սպանեյ Դավթին. 
սա հաղթում է ֆերիզներին, և միասին 
վերադառնում են Սասուն

Մսրամելքի սիրտ չտաքացավ վերեն, 
էսաց.— Մա՞րե, Դավիթ տը սպանիմ։
Մեր էսաց.— Ո րդի, մը սպա՞նի,
Անու մեղք քու վիզ մի՞ ձգը.

170 Հորողկը՝ թըղ էրթա ուր խոր քաղաք։
Մսրամեփք հելավ,
էրկու ֆերըզ իբի անտեղ, էսաց.
— ԶԴավիթ կը տանեք Բաթմանա կարմնջի վերենք
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Զինեցե՞ք, կուժ ըմ անու արընեն առեք, բերեք,
Իս խմիմ, իմ սի՛՛րտ խովանւս։

էրկու ֆերըզ առին Դավիթ, տարան։
Դավիթ կընկներ սար-ձուր հիտիվ հավքիրուն, 
Հիտիվ ջանավարն իր ո ւն,
Մընչիվ հիրիկուն կան կը գեր։

180 Շաբաթ մ* էրկու գնացին,
Օր ըմ չըսըցին.— Տու, Դա վիթ,
Տու նեղացի ր իս, տու ծարա վ իս, տու անոթի* իս. 
Օր ըմ չի խարցըցին։
Գնացին, Բաթմանա կարմնջին մոտացան, 
Կանչիցին.— Գա՛վիթ, հերի էրթանք։
Դավիթ էսաց. «Աստված խեր էնը՞.՜
Ասիկ էրկու շաբաթ կա՝ կը գանք,
Օր ըմ ձի չեն կա՛նչը.
Ասօր ընչո ւ խամար կը կանչին»։

190 Դավիթ գնաց ֆերըդքերու մոտ, 
էսաց.— Աստված խեր էնը՛,
Աս քանի օր կա՝ կու գանք,
Տուք ձի չեք կանչի, չեք ըսի՝
Տու անոթի՞ իս, տու ծարա՛վ իս, տու նեղացի՞ր իս. 
Ասօր տուք ի՞նչ ձի կը կանչեք։
— Քու խոր քաղքին մոտ խասանք,
Տանինք, քու խրողբոր թասլիմ էնինք,
Դառնանք, գանք մենք։

Գնացին կարմնջի մոտ.
200 Մեկ ընցավ, մեկ մընաց Դավթի հետիվ.

Դավիթ էսաց. —Ընչո՞ւ խամար 
Մեկ կընցնեք իմ հառաջ,
Մեկ կը մնեք իմ հետև։
Ըսըցին.— Ընցկուն կէնինք,
Տու չվախանաս կարմունջի վերեն։
Գնացին կես կարմնջին.
Մեկ՝ հեռջեվեն դարձավ Դավթի վերեն,
Մեկ՝ հետըվեն դարձավ։
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Դավիթ էսաց.— Ատ ի՞նչ տ էնիք։
210 Դավիթ ձեռ մ՝ էթւսլ անու փողպատ,

Մեկ՝ էթալ անու վւողպատ,
Տը տվ1հր հերուր, թըլեր ջուր,
էսաց.— Տուք չեք գիտը մարդ թըփ ջուր,
Իս ձի նշսւնց տամ, սաւք նուրեն մարդ թըլցեք ջուր։ 
էրկու ֆերլպ ըսըցին.
— Աստըծու սիրուն, տու ղմի չթըփս ջուր։ 
Մսրամե|իք մի* էսաց.
«Տարեք Բաթմանւս կարմնջի վերեն,
Դավիթ ղինեցեք, կուժ մ՝ ւսնու էրընեն առեք,

220 Անու ջանդակ թըլցեք ջուր,
Արուն բհրեք, իս խմիմ, իմ սիրտ խովնա»։
Տոլ ադպես մարդ իս, մենք էնենք մարդ կոււլինք–.. 
Ավալն էլ մենք քու խոր ֆերըւլներն ինք։

Դավիթ առին, գնացին, տարան տուն։
Խրողբեր տուն չէր.
Խրոդբոր կնիկ չճանչցավ.
Խաց իտու, կերավ։
Դավիթ չըխոսավ մընչիվ հիրիկուն։
Հիրիկուն խրողբեր տուն էկավ,

230 Գնաց, Դավթի գլոխ պագնից,
Դավթի վերեն խընդացավ, ուրախացավ։

6. Դավիթն ուլարած ու նախրորդ և Ձենով 
Հովանի հաց բերելը

Մեկ ժամանակ ըմ վերեն ընցավ,
Խրոդբեր էսաց.— Դա վիթ,
Զքի էնիմ ուլարած, գնա ուլիր տար, էրըծւս։
Ձենով Հովան գնաց,
Պողվըտե սոլ էտու կար, կոռ մ* էլ էտու կոռիլ,.
Առից իբի, առավոտուն էտու Դավթին։
Դավիթ սոլիր խագավ, կոռ բռնից ձեռ,
Ուլիր առից, տարավ դաշտ։
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240 Խրոդբեր էսաց.— Ուլիր տար դաշտ, էրըծսւ,.
Մընչիվ իս քի խաց բիրիմ։

Դավիթ դուփր առից, գնաց դաշտ.
Ուլիր էրավ դաշտ, ընկավ սար ու ձուր,.
Ինչ ջանավար կըեր, ժոդվից, իբի,
Ուլիրու մեջ էրավ, հեռջիվ կայնավ։
Խրոդբեր խաց տարավ, մոտացավ։
Դավիթ էսաց.— Խրո ղբեր, հեռու էրի,
Ուլիրու մոտ միք գա, ուլիր կը փախին։
Խրոդբեր իրի ուլիրու մոտ, տեսավ՝

250 Ինչ ջանավար կըեր, ամեն էլ բիրի,
Ուլիրուն մեջն ի էրի։
Լպստրակ փախավ, Դավիթ հընկավ հետըվեն*, 
Տարավ ա ն սար, իբի ա ն ձուր,
Իբի, ուլիրու մեջ էրավ։
Խրողբեր էսաց.— էրի\ խա ց կի։
Դավիթ նստավ, խաց կերավ, էսաց.
— Խրո ղբեր, նա սիվ ուլիր Աստված օխնի,
Նա բոդ ուլիր Աստված անիծի՝
Ըդդի շատ կը չարչարին, շատ կը փախին։

260 Խրոդբեր էսաց.— Ան բոդ ուլիր թըղ էրթան։
Դավիթ էսաց.— Անու տեր ձնե ուլ տ՞ուդը՛.
Չը ուլ չկա, իս տամ անու տեղ.
Իս անու ջուհսւբ ի նչըդ տը տամ։
Զենով Հովան դարձավ էկավ տուն։
Հիրիկվան Դավիթ ուլիր, ջանավարնիր,
Առից տարավ, էրավ քադքի մեջ։
Սոլիր էնկանդար կտրվեր ին, ըլեր ին ծընկնիր.
Կոռ մաշեր իր, մնացեր իր կոռատուն, ընչ բռնիր իր՝։

Իշխան մարդիր գնացին մըտ Չենով Հովան.
270 — Տոլ նա ծուռ էրիր իս ուլարած,

Ջանավարնիր, ուլիր իրարուց չը ջո՛կի։
V Չենով Հովան էսաց.

— Առավոտուն թըղ ուլիր չը տա նխ 
Չենով Հովան Դավթին էսաց.
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— Ուլիր մը տա նի, ուլիր ւլքի շատ կը տանջեն. 
Նախիր տա ր, էրա դաշտ,
Պառկի անտեղ, քընի,
Մընչիվ իս քի խաց կը բիրիմ։
Խրողբեր գնաց, պոդվըտե սոլ մ՝ էտու կար,

՜280 Պոդվըտե կոռ մ՝ էտու կոռիլ,
Առից, իբի, առավոտուն Դավթին իտու։

Դավիթ սոլ խագավ, կոռ ձեռ բռնից,
Նախիր առից, գնաց դաշտ,
Նախիր էրավ դաշտ։
Դավիթ ընկավ սար-ձուր կան իրի.
Ինչկանդար սաջ, գել, պըլընգ, առուծ, 
Ինչկանդար ջանավար կա, ամեն էլ ժողվից, իբի, 
Տավարնիրու մեջ էրավ։
Ջանավարնիր Դավթի հախուն կայնած ին.

՞290 Տավարնիր ջանավարնիրու հախուն կայնած ին. 
Դավիթ հառաջ կայնիր ը։
Զենով Հովան խաց տարավ Դավթին.
Իրիշից, տեսավ՝ քանի մ՛ տավար ին,
Ընցկուն էլ ջանավար բիրի,
Լցի տավրի մեջ, դաշտ լիք էրի։
Խրողբեր տեսավ, վախացավ, կանչից.
— Դավի թ, էրի , խաց տար, կիք.
Ծերացիր իմ, չըմ կերի գա ադտեդ։
Դավիթ էսաց. «Ահա՞, իմ խրողբեր վախացավ»։ 

300 Դավիթ գնաց, խաց առից, իբի, կերավ։

7. Ձենով Հովանի նախսպգուշացումը և Դավթի 
կանչը նախիրը բազմացնելու մասին

Խրողբեր դարձավ, իրի տուն,
Խաբար էրավ քաղքին, էսաց.
— էացե՜ք, ձիր դռնիր շինեցե՜ք,
Դավիթ ընցկուն ջանավար բիրի, տավրի մեջ լցի՝ 
Գան մընչ քաղքին, քաղաք տ՝ ավրին։
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<իրիկվան Դավիթ առից տավարնիր, ջանավւսրնիր, 
Իբի, քադքի մեջ իլից.
Տեսավ՝ մարդ քադքի մեջ չկա.
Դավիթ կանչեց, էսաց.

310 «էացե՜ք, ձիր դռնիր բացեք,
Չիր տավարնիր տեղ էրե ք.
Թե մեկ էր, էրիր իմ տաս,
Թե տաս էր, էրիր իմ քսան.
Թե քսան էր, էրիր իմ քառսուն»։

Մեկ տուս չե|ավ.
էնկանդար կանչից, մարդ չտեսավ։ 
էսաց.— Կըլնեք, չխո բարով չիլնեք։
Դավիթն էլ ուր կափանակ կործից ուր գլոխ, 
Պառկավ անտեղ, քընավ մընչիվ առավոտուն։

320 Ինչ խարամ էր՝ գնացին, խալալ մնացին։

Իշխան մարդիր էլան,
Չենով Հովանի մոտ գնացին.
— Չենով Հովան, տու զմի տավրե տը կտրիս,
Տու ադ ծուռ կէնիս ուլարած,
Օր ըմ կէնիս նախրուրդ.
Ջանավար, տավար իրարուց չճա՞նչնա։
Չենով Հովան չեթող տավար տաներ։

8. Դավիթը որսորդ, հարկահանություն ն 
խրատատու Պառավը

Չենով Հովան գնաց,
Նիտ-անեղ էտու շինիլ,

330 Իբի, Դավթին իտու, էսաց.
— Դա վիթ, առ գնա՛, քի խամար նեճիր էրա՛։ 
Դավիթ առից, գնաց Պառվու կուրկի մեջ։

\

Մսրամելիք դԿուդբադեն խրկեց, էսաց.
— Գնա Սասմա տեղ, մի խարջ առ, էրի։
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Կուզբադեն իրի Զենով Հովանի մոտ, էսաց.
— Զենով Հովա ն, քենե կուզիմ՝
Քառսուն անծին շուշաք կուզիմ.
Քառսուն անծին էրինջ կուզիս.
Քառսուն ըղտաբեռ ոսկի կուզիմ.

340 Քառսուն ազապ աղջիկ կուղիմ՝ էրկանք ադան. 
Քառսուն էրկեն կնիկ կուղիմ՝ ուղտ բառնան։

Պառավ էլավ, գնաց կուրկին աչ կը տա.
Տեսավ՝ Դավիթ կուրկի մեջ ինկի, ամեն սըդղի,
Ուր խամար |ուր կը սպանի։
Պառավ էսաց.— Գրողս քի տանը, Թըլո՞ր Դավիթ, 
Տոլ տ՝ըլնիս քու խոր տեղ, մի վուոճ ըմ կտրի՞ս.
Իմ կուտ աղ փշուր կուրիկն էր,
Ան էլ տու վըր իմ կուտին կտրեցիր։
Գնա՛, Կուղբադեն էկի,

350 Քառսուն անծին շուշաք կը տանը*.
Քառսուն անծին էրինջ կը տանը*.
Քառսուն ազապ աղջիկ կը տանը" էրկանք աղան. 
Քառսուն հերկեն կնիկ կը տանը1՝ ուղտ բառնան. 
Քառսուն ըդտաբեռ ոսկի կը տաՆը,,>
Դավիթ էսաց.— Պա ռավ, մ՝ըռըկի,
Կերթամ, չըմ թո՞ղի՝ քու աղջիկ տանին։

9. Գավիթը հարկ չի տափս և վռնդում է 
հարկահավաքին

Դավիթ դարձավ, էկավ քաղաք.
Գնաց, խիվաննիրու տուռ էբաց, էսաց.
— Գնացե ք, ձի խամար դողա էրեք։

360 Գնաց, աղչկտիրուն տուռ էբաց, էսաց.
— Գնացե՞ք, ձի խամար դողա էրեք։
Գնաց, կնքտիրու տուռն էլ էբաց, էսաց.
— Տուն էլ գնացե՞ք, ձի խամար դողա էրեք։ 
էլավ գնաց խրողբոր մոտ.
Տեսավ՝ խրողբեր չուքիր զարկիր գետի՞ն,
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Ոսկի կը չաւիե. էսաց.
— Խրո դբեր, տու իլի վի\
Տոլ չրս գիտի չափի, ին կը չափիմ։
Խրոդբեր էլավ վի։

370 Դավիթ նստավ, կոտ կործից.
Ոսկիք կոտու ոոու վերեն իլից,
Փետ իտու, ոսկիք էլից տակ,
Դարտակ կոտ տարավ ջըվալ, 
էսաց՝ մե՜կ։
Մեկ էլ չափից, դարտակ կոտ տարավ ջըվալ, 
էսաց՝ էրկո՜ւ։
Կուդբադեն էսաց.— Չենո վ Հովան,
Տոլ նա ծո՞ւռն իս նստուցի.
Չի խամար մալ կը չափի։

380 Դավիթ էսաց.— Իս ծո՞ւռ իմ։
Կուդբադեն էսաց.— Տու ծո՛ւռ իս, բը ի՞նչ իս. 
Ադ ծըռու բան ի տու կէնիս։ 
էսաց.— Իս ծո ւռ իմ...
Զկոտ տփից պատ.
Կոտի կտուրքիր մեկել կոդմեն տուս գնաց։ 
էսաց.— Որ իս ծուռ իմ,
Գնա՛, քու մարդուն խաբար տու՝
Բա մ՝ քի խամար չկա։
Կուդբադեն դարձավ, գնաց,

390 Մսրամելքին էսաց.
֊  Տու ան ժամանակ Դավիթ չսպանիցիր, 
Ասօր էլ քի խարջ չի՚ւոա։

10. Որսորդություն. Պառավը և որսատեղ

Դավիթ էսաց.— Խրո՚դբեր,
Աստված քու տուն ավրե, 
էնկւսնդար ոսկի կըեր մի,

^ Տու ըդդի կէներ ուլարած,
Ըդդի կէներ տավրարած, 
էնկանդար տու ըդդի տանջիցի՞ր։
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Զենով Հովան էսաց.
400 — Գրողս քե տանի, Թըլո՞ր Դավիթ,

Ան ոսկիք Մսրամելքի խամար իմ պախի,
Մսրամելիք գա, տանի ուր խարջ։

Դավիթ էլավ, նիտ-անեղ առից,
Գնաց, ընկավ Պառվու կուրկի մեջ,
Լուր սպանից ուր խամար։
Պառավ գնաց, էսաց.
— Գրողս ւլքե տանը՞, Թըլո ր Դավիթ,
Տոլ իմ կուրիկ ամեն սըղղեցիր. 
երկու տակ էր մնացե, ան էլ սըղղեցիր։

410 Իմ ապրուստ ան կուրիկն էր։
Լուր քի ի՞նչ օգուտ տ էղի.
Քու խոր նեճրատեղ կա,
Գնա՞ քու խոր նեճրԼաոեդ,
Նեճիր էրա՞, րի՞, կի՞ր։

\
Հիրկուն Դավիթ տուն էկավ,
էսաց.— Խրո՞ղբեր, կերթաս, կը թամբխես, մարդ տեղ չե՞րթսւ, 
Առավոտուն նեճիր տերթանք։
Զենով Հովան գնաց, էսաց.
— Դավիթ կասը՝ մարդ տեղ չերթեք,

420 Առավոտուն նեճիր տերթանք։
Առավոտուն էլան,
Մարդիկ առին, նեճիր գնացին։
Գնացին նեճրատեղ.
Բադան բուլուրն էր, տուռ վերեն։
Տուռ բացին, նիրս մտան,
Ամեն մեկ ուր խամար բռնից։
Դավիթ էսաց.— Ադպես չե ղի.
Ադ եդսիր ին, ատոնց միս չոՆովը.
Իս տուռ բանամ, տուս էնիմ,

430 Որ կտրիչ է, ուր խամար թըղ բռնի։
Գիշիր տուս մնացին.
Զենով Հովան իբի Դավիթ, իրեն կուշտ պառկացուց,
Դավթի կապի փեշ իրեն տակ իդիր, պառկավ վերեն։



Չենով Հովան էսաց.
«Դավիթ չերթա գիշիր
Քար ըմ, թուփ ըմ վե էրթա տակ, մեռնի»։

II. Ս՜արութա վանքի վերաշինումը

Դավթի քուն չտարավ, էլավ նստավ։
Տեսավ՝ սարի գլոխ կրակ ըմ կէնին.
Դավիթ էսաց. «Իհ տ՚երթամ, տեսնամ՝

440 Ան ո վ անտեղ կրակ կէնի»։
Դավիթ տը կանգներ, տեսավ՝ փեշ խրողբոր տակն ի.
Չեռ էտու ջեբ, դանակ էխան,
էթալ վւեշ կառից, փեշ մնաց խրողբոր տակ։
Դավիթ կանգնավ, գնաց սարի գլոխ.
Տեսավ՝ քարի միջեն լուս կելնի.
Նիտ-անեղով քարի բուլուր փուրից, նշանից, 
էլավ, էկավ խրողբոր մոտ.
Տեսավ՝ խրոդբեր քնուկ ի.
Նստավ ուր տեղ, կանչից, էսաց.

450 ֊֊  Խրո դբեր, իլի վի\ իլի վի\
Տե՞ս, էս սարի գլոխ վո՞վ Նա կրակ կէնի։
Խրոդբեր էլավ, նստավ, էսաց.
— Կրակ չին է նի անտեղ,
Ան քու խոր Մարութա Բանձր Աստվարածին ի. 
Մսրամելիք իրի, քակից,
Անու տեղ լուս կիլնը՛։

Մնացին անտեղ մընչիվ առավոտուն։
Առավոտուն էլան, նեճիր էրին, տուն էկան։
Դավիթ առից էրկու իրեք ըդտաբեռ ոսկի,

460 Դնաց, Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին էտու շինիւ, 
Իդի հինի քառսուն նորընծա էրեց,
Իդի հինի քառսուն վարդապետ,

^ Իդի հինի քառսուն էպիսկոպուս,
Իդի հինի քառսուն ավագ սարկավագ,
Իդի հինի քառսուն սարկավագ,



Պախացոդ իդի Հարատա Քամին, Բաթմանա Բուղին։ 
Դավիթ դարձավ, իրի տուն,
Յոթ տարվան նըռսւն գինին իդի, խմավ։

12. Կուդբադինը խաբեությամբ ավերում է 
վանքը, սարկավագը բոթ է բերում.
Դավիթը պատուհասում է Կուդբադնին

Մսրամելիք ակախավ՝
470 Դավիթ Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին 

Նուրեն շինիր ի.— Կուդբադեն,— էսաց,—
Գնա՛, դՄարութա Բանձրիկ Աստվարածին քակի՛, էրի՛։ 
Կուդբադեն առից խինգ խադար ձիավուր, գնաց։ 
ճւսմբխի մեջ մեկ վիշապ ըմ տեսավ,
Ակընջնիր կառից, իդի ջիբ։
Գնացին, Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին մոտացան։ 
Ասքար հառաջ գնաց, 
երկու ֆերըդ դեմ կանգնան, 
էրկու խարիր մարդ սպանեցին։

480 Կուդբադեն գնաց, խասավ,
էսաց.— Իս ձիր տեր սպանիր իմ,
Թե չեք հավատա, նարեկ անու ականջնիրն ին.
Տու ընչո ւ խամար ծի նեղութին կը տեք։
Ֆերըդնիր դարձան, գնացին,
Ամեն մեկ քարի մ՝ տակ մտան։
Կուդբադեն իրի,
Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին քակից.
Սպանից քառսուն նորընծա էրեց.
Սպանից քառսուն վարդապետ.

490 Սպանից քառսուն էպիսկոպուս,
Սպանից քառսուն ավագ սարկավագ.
Սպանից քառսուն պակաս մեկ սարկավագ։
Կուդբադեն դարձավ, գնաց։
Մեկ սարկավագ մտեր էր լըշերու տակ, պրծեր էր. 
էլավ դժամու շապիկ թաթխից էրընի մեջ,
Առից ժամու շապիկ, էտու ընթե տակ,
Գնաց Դավթի մոտ, տեսավ՝
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Դավիթ յոթ տարվան նըռսւն գինին դրի, կը խմը՞ 
էնկանդար սարխոշցի, աչքիրն էլ չբա՞ցվի.

500 Սարկավագ կանչից, էսաց.

«Դա՞վիթ, տու խմի,
Դա վիթ, տու խմի լպնըռան գինին.
Սպանած քառսուն նորընծա էրեց.
Սպանած քառսուն վարդապետ.
Սպանած քառսուն էպիսկոպուս.
Սպանած քառսուն ավագ սարկավագ.
Սպանած քառսուն պակաս մեկ սարկավագ»։*

Դավիթ աչքիր էբաց, տեսավ՝
Սարկավագ անտեղ կանգնիր ի, էսաց.

510 — Խո՞ւնկե է պակաս, թե՞ ձեթ.
Տվե ք իմ սարկավագուն, թըղ է՞րթա։
Սարկավագ անգամ մ՝ էլ էսաց.

«Սպանած քառսուն նորընծա էրեց.
Սպանած քառսուն վարդապետ.
Սպանած քառսուն էպիսկոպուս.
Սպանած քառսուն ավագ սարկավագ.
Սպանած քառսուն պակաս մեկ սարկավագ»*։

Դավիթ էլ իրիշից, էսաց.
— (սո՞ւնկն է պակաս, թե՞ ձեթ,

520 Տվե՞ք իմ սարկավագուն, թըղ է՞րթա։
Սարկավագ ժամու շապիկ էթալ Դավթի հառաշ. 
Դավիթ էսաց.— Ատ ի նչ իլի։
Սարկավագ էսաց.
— Կուզբադեն առի խինգ խաղար ձիավուր, իրի, 
Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին մոտացավ, 
Ֆերլսլներ էրկու խարիր մարդ սպանեցին.
Կուղբ ադեն իրի,
երկու ականջ էթալ ֆերըղներու հառաջ, էսաց. 
«Շի ի՞նչ նեդութին կը տեք, ծի տեր սպանիր իմ.

* է ր գ  են։ Ծան. բանահավաքի։
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530 Թե չիք հավատա, էսա՞ անու ականջնիրն ին»։ 
էրկու ֆերըդ դարձան, գնացին,
Ամեն մեկ քարի մ՝ տակ մտան, ասին.
«Մենք մի տեր ապով կռիվ կէնինք.
Մի տեր սպանած, է| ո վ ապով կռիվ տանինք»։ 
Կուդբադեն իրի,
Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին քակից.
Սպանից քառսուն նորընծա էրեց.
Սպանից քառսուն վարդապետ.
Սպանից քառսուն էպիսկոպուս.

540 Սպանից քառսուն ավագ սարկավագ.
Սպանից քառսուն պակաս մեկ սարկավագ.
Իս մտա (եշերու տակ, ըդդի չտեսավ,
Իս պրծա, էլա, խաբար բիրը*։

Դավիթն էլ է|սւվ, ճնարի մ՝ ծառ քեշից,
Իդի վար ուր թեվին,
Գնաց նեղ ձուր մ՝, ասքարի հառաջ բռնից,
Խինգ խադար ձիավուր սպանից,
Մնաց Կուդբադեն։
Զեռ էթալ՝ Կուդբադեն բռնից,—

550 Կուդբադինի ձին վից ոտնին էր,—
Ձին պրծավ, գնաց։
Կուդբադեն իբի, իրիսաջուր քեդվից,
Ատամնիր քեշից, ճակատ վւըևչռնից,
Պռկընիր կտռից, էսաց.
— Գնա1, քու մարդուն խաբար տո՚ւ։

13. Կուդբադնին ծաղրող կանայք

Կուդբադեն դարձավ, գնաց, հաղբրին մոտացավ. 
Տեսավ՝ խաթունքտիր հադբուր ջուր կը լցին.
Տեսան՝ Կուդբադեն բերան բացի, կը ծըծղա, կու գա։ 
Իրի, մոտացավ.

560 Տեսան՝ մեկ սւջլաջեբ բա մ՝ ան կնարեն կու գա. 
Խաթունքտիր ըսըցին.
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«Կուզբադեն ք.. աբերսւն,
Հո՞ւսա կը գաս լերան-լերան»։

Կուզբադեն էսաց.

«Տու սըբըր էրեք մընչիվ գարուն,
Սասմա տեդեն խեղեղ կելնը,
Ծի էրկտերուն ճուճ-պլուր կը բիրը, 
էնը ծի եդ-չուրթան»։

Կուզբադեն գնաց տուն։

14. Ս՜սրամեփքի զորահավաքն ու արշավանքը

570 Ամիս մ՝ էրկու վերեն ընցավ,
Մսրամեփք էսաց.
— Կուզբադեն չեկավ։
Մարդիր ըսըցին.
— Կուզբադեն էրկու ամիս էլավ, իկի տուն։
Մսրամեփք էսաց.
— Կանչիցե ք, Կուզբադեն թըղ գա իմ մոտ։
Գնացին, կանչեցին։
Կուզբադեն իրի Մսրամելքի մոտ։
Մսրամեփք էսաց.

580 — Ատ ի՞նչ էրած քու խիտ.
Տոլ կասեր՝ իս տերթամ,
Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին քսւկիմ,
Եդսիր բիրիմ։
Կուզբադեն էսաց.
— Իս կասեր՝ դաշտ դուրան ի.
Իս չէր գիտը՝ քար-կապան իր։
Գնացի, տեսա՝ քար-կապան իր։
Մսրամեփք էսաց՝
— ելեցե ք, ասքար կապինք,

590 էրթանք Դավթի վերեն կռիվ։

«Տընցուցիմ խազար խինգ խազար խամար սազբանդ. 
Տընցուցիմ խազար խինգ խազար խամար նորւսլուկ մանուկ.
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Տընցուցիմ խազար խինգ խազար խամար բեդդար մանուկ. 
Տընցուցիմ խազար խինգ խազար խամար մեջմարդ մանուկ. 
Տ ընցուցիմ խազար խինգ խազար խամար ախթիար մանուկ. 
Տ ընցուցիմ խազար խինգ խազար խամար ծիր մանուկ»*։

Գնացին, Լուռա դաշտ դրին։
Քանի մ՝ էրկինք աստդ կը ճըլվըլա,
Ընցկում չադըր-խեվաթ դարկին,

600 Լուոա դաշտ դրին, նստան։

15. Գավիթը վերաշինում է վանքը

Դավիթ գնաց,
Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին էլի շինից.
Իդի հինի քառսուն նորընծա էրեց.
Իդի հինի քառսուն վարդապետ.
Իդի հինի քառսուն էպիսկոպուս.
Իդի հինի քառսուն ավագ սարկավագ.
Իդի հինի քառսուն սարկավագ, 
երկու ֆերըդ էլ իդի պախացոդ։

16. Դավիթը Պառավի խորհրդով հորեդբորից 
ստանում է իր հոր ձին ու սարքը և 
զինավառվում է. Սառիայի ծաղրը

Իրի տուն, նիտ-անեդ առից,
610 Գնաց մընչ Պառվու կուրկին էլի լուր սպանից։

Պառավ գնաց, տեսավ՝
Դավիթ է լ հընկի կուրկի մեջ, լուր կը սպանի, 
էսաց.— Տու տ ըլնիս քու խոր տեղ մի ոճ ըմ կտրիս.
Լուր քի ի նչ ոճ տը կտրի։
Մսրամեփք իկի, Լուռա դաշտ դրի.
Քանի մ՝ աստղ էրկինք կը ճըլվլդան,

* Երգ է։ Ծան. բանահավաքի։
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Ընցկում չաղըր-խեվաթ զարկի.
Գախ ի գա, Սասմա խոդ-քար օղողը՛, տանը։ 
էսաց.— Պա՞ռավ, ձի էշ ըմ չկա խեծնիմ.

620 Շեդպիկ ըմ չկա՝ ղւսրկիմ իմ մեջ,
Իս տ՝երթսւմ, Մսրամելքի խիտ ին՞չըղ կռիվ էնիմ։ 
Պառավ էսաց.
— Գրողս քե տանի, Թըլո ր Դավիթ,
Քու խոր ի՞նչ չկա.
Քու խոր չկա՞ Քուռկիկ Ջալալին.
Քոլ խոր չկա՞ Թուր Կեծակին.
Քու խոր չկա՞ Խաչ Պատրաղին վար աջ թեվին.
Քու խոր չկա՞ Ոսկի Գուտին.
Քու խոր չկա՝ Կապեն Խաբուկին.

630 Քու խոր չկա Ոսկի Քամար.
Քու խոր ի՞նչն է պակաս.
Տու կըսես՝ ձի բա մ՝ չկա՝ էրթամ կռիվ։
Դավիթ էսաց.— Պա՞ռավ, խրողբերս չի՞տա։ 
էսաց.— Գնա՞, ղորովեն խրողբոր մոտեն ա՛ռ։
Դավիթ հելավ տուն էկավ, կանչից խրողբոր.

«Խորախո՞ւտ խրողբեր,
Կը տաս խաթրով, չխո կէնիմ զորով»*։

Խրողբեր էսաց.
— Գրողս քե տանի, Թըլո ր Դավիթ,

640 Ի՞նչ կուզիս՝ չըմ ի՞տա խաթրով,
Կէնիս զորով։ 
էսաց.

Քենե կուզիմ իմ խոր Քուռկիկ Ջալալին.
Քենե կուզիմ իմ խոր Թուր Կեծակին.
Քենե կուզիմ իմ խոր Խաչ Պատրազին վար աջ թևին.. 
Քենե կուզիմ իմ խոր Ոսկի Գուտին.
Քենե կուզիմ իմ խււր Կապեն Խաբուկին.

-  ։ա -
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Քենե կոպիմ իմ խոր Ոսկի Քամար.
Կը տաս խաթրով, չխո կէնիմ զորով։

650 Խրոդբեր էսաց.
— Քու շանց տվողի բերան կուտրեր, քի շանց չտեր. 
Բանիրն էլ գնաց, տղեն էլ գնաց։
էսաց. «Ինչ ձին ի՝ նշանց չըմ ի տա,
Ինչ Խաչ Պատրադին ի, գո սանդողվե,
Ան էլ չըմ ի՞տա.
Մեկել բանիրով կռիվ չե րթա»։
Դավիթ էսաց.
— Խրո ղբեր, իմ խոր բանիր բի*։
Խրողբեր գնաց, առից, իբի։

660 Ոսկի Գուտին քառսուն խոնդքարի բամբակ իդի մեջ, 
Նուրեն դադրավ գլոխ.
Կապեն Խաբուկին խագավ,
Քառսուն վւաթ իբի բուլուր մեջաց,
Նուրեն կուճկից.
Ոսկի Քամարն էլ քառսուն փաթ իբի բուլուր մեջաց 
Նուրեն կուճկից.
Թուր Կեծակին կապից վերեն,
Իջավ, խատ գետնին քեշ կերթեր։

էսաց.— Խրո՞ղբեր, իմ խոր ձին տո՞ւ։
670 Խրոդբեր էսաց.— Գնա՞ ախոռ,

Քու խոր ձին որն ը, ա՞ռ, բի՞։
Դավիթ գնաց ախոռ,
Չեռ վըր որ ձիու քամկին իդի,
Փուր իտու գետին։
Դավիթ դարձավ, իրի, էսաց.
— Խրո՞դբեր, տու ձի չըս տի՞րի,
Տու գոհդրեժ իս տիրի.
Իմ խոր ձին բի*։
Խրոդբեր էսաց.

680 — Գրողս քե տանը*, Թըլո՞ր Դավիթ.
Քոլ խեր ընչ մեռի՝ մընչիվ ասուր
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Քու խոր ձին էրիր իմ տուն ինի,
Խավիրու թառի տակ կապիր իմ,
Տուռն է| շարիր իմ.
Հհրդուսվե խուտ, ջուր կը տամ,
Մսրամե|քի հախուն չըմ գըշղի.
Տուռ բանամ, ձին տուս խանի։

Դավիթ գնաց, տուռ քակից.
Ձիան մոտ գընաց, տեսավ՝

690 Թիւ| ըմ ծեռտ քամկի վերեն կայնիր ի։ 
Ծեռտիր էտու տակ,
Զեռ քամկի վերեն կըքից,
Չին ջոթքի մ՝ էթալ,
Մաղ ըմ հառիք տարավ դեն։
Դավիթ ձին քեշից տուս,
Ձիուն էսաց.— Քի տեր չկըեր՝ իս քի տեր իմ. 
Քի թիմար էնոդ չկըեր՝ իս քի թիմար էրոդ իմ. 
Քի էմ տվող չկըեր՝ իս քի էմ տվող իմ։
Ձիու գ|ոխ սյագնից, էսաց.

700 — Խրո ղբեր, ձիու զին բի*։
Խրողբեր ձիու զին իբի։
Խրողբեր էսաց.
— Մհեր զին ինչ կը դներ ձիու վերեն,
Տայնք ինչ կքեր,
Ձիու հեռջին էրկու ոտ գետնուց կը կտռեր։— 
էսաց,— Թե Դավիթն էլ վիրո՜ւց՝
Կարոդ է էրթա կռիվ.
Թե չվիրուց՝ չկենա կռիվ էնը'1 

Դավիթ զին իդի ձիու քամկի վերեն.
710 Տայնք ինչ կքից՝

Ձիու չուրս ոտն էլ գետնուց կառից, 
էսաց.— Խրողբեր,
Իմ խոր Խւսչ Պատրազին էլ աո՚ւ։
Խրողբեր էսաց.— Իս կարող չեմ տամ.
Թե տու արժան իս՝ կը գա վար քու թիվին.
Թե ստւ արժան չիս՝ չի գա.
Գո սանդողվե՝ տուռ շինուկ,
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Դավիթ գնաց սանդողի հեռջիվ,
Շընկնիր էզար գետին,

720 Դողա Աստըծուց էրավ, էւաց, գուռաց։
Աստըծու հրամանով սանդողի տուռ բացվավ,
Խաչ Պատրադին իրի վար աջ թիվին, 
էջավ վար մեջկըպին։ 
էլավ. ձին խեծավ։

Խրողբոր կնիկ էսաց.
— Դա վիթ, կերթաս, Մսրամելքի ձսւխ ձուն բերիս, 
Իս էնիմ իմ սւչիչ դեդ։

17. Ձենով Հովանի խրատը Կաթնաղբյուրի և 
Պողվատի սյան մասին ու Դավթի հրաժեշտը

Դավիթ վար ձիու քամկին չէր էրեվա՝ 
էնկանդար պդտիկ էր։

730 Խրողբեր էսաց.
— Մեկ հաղբուր կա քու հառաջ,
Քու խոր Կաթնաղբուրն ի.
Ձիուց կիջնիս վար, կը լըվացվիս,
Խաց կուտիս, պսակիս անտեղ, քընիս.
Վիր կելնիս, ձին կը խեծնիս, կերթաս.
Կերթաս դաշտի մեջ,
Պողվըտե սուն էրկնուց իջի գետին.
Քու թուր կը զարկիս,
Թե կտռից՝ գնա՞ կռիվ.

740 Թե չկտռից՝ չերթաս կռիվ,
Դարձի՞, արի՛։
Դավիթ կանչից.

«Տանտկի ք, ինչ խաց կը թխեք,
Դավիթ մեջ հիշացեք.
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Ջէւելքի՜ր, ինչ ջւքբուշ կէնեք,
Դավիթ մեջ հիշացեք»։*

Դավիթ ձին քշի«յ, գնաց, քաղքեն տուս Էլավ

18. Հորեղբոր ափսոսանքը

Խրողբեր կանչից.

«Խաղար հե՜ֆ, մեկ ափսոՂս 
750 Միը Քուռկիկ Զալափն»։*

Դավիթ դադրավ, Էսաց.
«Թե բանիր գովաց, ըղւփ չգովաց՝
Տերթամ ղխրողբերն Էլ սպանիմ,
Նուրեն Էրթամ կռիվ»։
Խրողբեր կանչից.

«Խաղար հե՜ֆ, մեկ ափսո՜ւս 
Միը Թուր Կեծակին.
Խաղար հե՜ֆ, մեկ ափսո՜ւս 
Միր Խաչ Պատրաղին ինչ վար աջ թեվին. 

760 Խաղար հե՜ֆ, մեկ ափսո՜ւս 
Միր Ոսկի Գուտին.
Խաղար հե՜ֆ, մեկ ափսո՜ւս 
Միր Կապեն Խաբուկին.
Խաղար հե՜ֆ, մեկ ափսո՜ւս 
Միր Ոսկի Քամար.
Խաղար հե՜ֆ, մեկ ափսո՜ւս 
Միր նորւսլուկ մեկ տակ մանուկ»*։

Դավիթ Էսաց.— Քու բերան կուտրեր,
Աղ մեկ խոսք չտեր,

Ո ծ  Ըղքի տը սպաներ, նուրեն Էրթեր կռիվ։

Երգ են։ Ծան. բանսւհավայփ։

Սասնտ ծռեր
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19. Դավթի Ա ձիու զրույցը Կաթնաղբյուրի վրա

Դավիթ ձին քշից, գնաց,
Գնաց հաղբրի վերեն։
Դավիթ վեր չիջավ, ձին կայնավ։
Զանգու մ  էզարկ՝ ձին չգնաց.
Զանգու մ՝ էլ էզարկ՝ ձիու կողաշարք ըմ կւււտրավ։ 
Դավիթ ձիուն էսաց.
— Քու վիզ կուտռը՛.
Իս կըսեր՝ տու ըզզի էրընե գիտիր տընցըցեր,
Աս պուտ ըմ ջուր ի, տու ըզզի չըս կե՞նա ընցըցի։

780 Ասծու հրամանով ձիուն լեզու իրի, էսաց.
— Կիջնիս վե, պուտ ըմ նա ջուր տաս իմ կողաշարք, 
Չխո զքի կը տամ էրեքական իրիցըցիմ։
Դավիթ ձիուց իջավ վար,
Ձիու գլոխ պագնից,
Պուտ ըմ ջուր իտու ձիու կողաշարք։
Չին էսաց.
— Չէ քու խրոդբեր թամբախ էրավ քու վերեն՝
Մեկ հադբուր կա քու հառաջ,
Քու խոր Կաթնաղբուրն ի.

790 Կիջնիս անտեղ, կը լվացվիս,
Խաց կուտիս, կը պսակիս անտեղ, կը քնիս։
Վիր կե|նիս, քու ձին կը խեծնիս,
Նուրեն կերթաս կռիվ։

20. Մանուկ Գավիթը խմեյով Կաթնաղբյուրի 
ջուրը՝ դառնում է հզոր և կտրում է սյունը–

Դավիթ անտեղ վըլացվավ, խաց կերավ,
Զուր խմավ, պառկավ, քնավ։
Դավիթ ակախավ, էնկանդար ոըժ առի՝
Շուրիրի մեջ կախ ի վւաթ|սւմիշ էդի։
Շուրիր էխան, նուրեն Ոսկի Գուտին իբի,
Քառսուն խոնդքարի բամբակ մեջեն էխան.,

800 Անջախ գնաց գ(ոխ.
Կապեն Խաբուկին խագավ,
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Քառսուն փաթ էլ իբի բուլուր մեջաց,
Անջախ կուճկվսւվ.
(Թուր Կեծակին կապից վերեն, 
էջավ խատ ծնկնիրուն.
Խաչ Պատրսպին իջեր էր վար մեջկըպին, 
Կպավ վար թեվին։
Չին խեծավ, գնաց դաշտի մեջ.
Տեսավ՝ Պոդվըտե սուն էրկնուց իջի գետին։ 

810 Թուր էդարկ, կարից,
Կալամ վար կալամի կանգնավ։
Իրեն մտով չէր կտրի, կանչեց.

«Չեռնի՜ր, տու կուտուր կենե՜ր,
Աչքի՜ր, տու խավար կենե՜ր,- 
Բաժնի՜ր, տու չուր դառնե՜ր,
Տու ըդդի բենամուս չէներ»։*

Չին էսաց.— Քու բերան կուտրի,
Քամի մ՝ ուդի Աստըծուց։

«Սարի՜ր, քամի մ՝ կուդիմ,
820 Չուրի՜ր, քամի մ՝ կուդիմ,

Նա մեկ տակ սուն շուռ տեր»։*

Քամի մ՝ էլավ, սուն շուռ էտու.
Դավիթ դողա Աստըծուց էրավ,
Աչքիր ժրավ, ձեռնիր ժրավ, բաժ կանաչացավ։

21. Դավթի վախը, ձիու քաջալերքը, 
թշնամիների բանակին իմաց տալը 
և հարձակումը

էլավ, դձին խեծավ,
Գնաց, Լուռա դաշտի գլոխ կայնավ։

\  Տեսավ քանի մ՝ աստդ էրկինք կը ճըլվըլան,

6 ր գ  են։ Ծւսն. բանահավաքի։
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Ընցկում չադըր-խեվաթ Լոտա դաշտ զարկած,.
Դավիթ տեսավ, հախու ղահավուրավ.

«Օղորմած բարերար Աստված,
Անունք էլնին բամբակ,
Իս իլնըմ կրակ՝
Իս չըմ կե՛նա անունք իրիցըցե։
Օղորմած բարերար Աստված,
Անունք էլնին գարնան մատղաշքիր,.
Իս իլնըմ գարնան անութի գելիր՝
Իս չըմ կե նա ղանունք կճռի»։*

Չին էսաց.— Ի՞նչ կը վախանաս.
Տու իմ քսւմկեն վե չիջնիս.

840 Քանի մ՝ քու թուր կտրի,
Ընցկում իմ բեհն տը կտրի.
Քանի մ՝ քու թուր կտրի,
Ընցկում իմ վուքիր տը կտրիե.
Քանի մ՝ քու թուր կտրի,
Ընցկում իմ պուչ տը կտրի.
Իմ քամկեն վե՛ չգաս։

Դավիթ էսաց.
— Անունք տ ակախցնիմ, նուրեն էրթամ կռիվ;։

«Որ քնուկ եք՝ հւսրթո՞ւն կացեք.
850 Որ հւսրթուն եք՝ էլըցեք, նստեցեք.

Որ էլեր եք, նստեր եք էլըցե ք կանգնեցե ք.
Որ կանգներ եք՝ ծիր ճակիր կապիցե ք.
Որ ծիր ճակիր կապիր եք ծիր ձիանք թամքեցե՞ք՛.. 
Որ ծիր ձիանք թամքեր եք՝ էլըցե ք, խեծըցե՞ք. 
Չըսեք՝ Դավիթ գող էր, գող իրի, գող գնաց»։*

Դավիթ ձին քշից մըջ ասքարին. 
էնկանդար մարդ սպանից, 
էլավ էրընե խեղեղ, լեշիր տարավ։
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22. Ալևորի խ րա տ ը

Մեկ ծիր ախթիար մարդ ըմ կըեր անտեղ,
860 էսաց.— ՓոՂշտ, փո՜ւշտ։ 

էսաց.— Փուշտ տո ւ իս,
Դհա մատ ըմ էրեխա) իմ.
Իս ինչ փշտութուն էրիր իմ,
Տու ձի կըսիս՝ փուշտ։
Ախթիար էսաց.— Խոդուդ-արիվուդ կը մեռնիմ, 
Իս քըդի չըմ ըսը փուշտ.
Միր լեդուն ան պես ի։ 
էս մարդիր ամեն մորեն մեկ ին,
Զորովեն քեշի, բիրի.

870 Տոլ ընչո ւ դանոնք կը սպանիս,
Անոնց մեդք քու վիդ կիցկիս.
Գնա*, քու նսդար սպանի։
Դավիթ էսաց.— Անուր չադըր ո ր մեկն ի։ 
Ախթիար էսաց.— Որ չադրի կուշտ իս կանգնիմ՝ 
Անիկ ան չադրի տակն ի։

23. Ս՚սրամելիքը Դավթին խաբում, գցում է 
հորի մեջ

Ախթիար գնաց, կանգնավ չադրի կուշտ.
Դավիթ էլ գնաց, մտավ էն չադրի տակ.
Տեսավ՝ Մսրամելիք պառկի, քնացիր ի։ 
Մսրամելիք քառսուն գադ խուր տվի փուրել,

880 Թոռե դնջիլ մեջ կախ տվի,
Թադես խուրու բերնի վերեն թըլխ 
Դավիթ էսաց.— Մա՚րե,
Մսրամելիք քնուց խան վի\
Անմախ՝ անուր մախ իմ բիրի։
Մեր էսաց.— Ո րդի,

^ Մսրամելիք կը քնի մընչիվ յոթ օր,
Ասօր իրիք օր կա, քնիր ի։ 
էսաց.— Գութնե խուփ թա լ կրակ։
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Խուփ կարմրցտվ։
890 էխան, իդի Մսրամելքի ոտսւց տակ,

Քըղուց ընկավ ոտաց։
Մսրամեփք էսաց.
— 0'ֆ, ասօր տու իմ տեղ խորոտ չեք շինի,
ԼվիՐ Ը4՚1ի կըծիցիե։
Դսւվիթ էսաց.— Իլի վի՞ր.
Լու վքի չի կըծի։

Մսրամեփք հելավ, նստավ, 
էսաց.— Դա վիթ, ձիուց իջի տա՞կ.
ՌւսհաթիՆք. նուրեն կըլնենք, կռիվ էնինք։

900 Դավիթ էսաց.— Չըմ ի ջնի։
Մերն էլ էսաց.— Իջի՞, ճամբախ իկիր իս, 
Նեղացիր իս, իջի՞, քիչ ըմ ռահաթի՞,
Նուրեն իլըցեք, կռիվ էրեք։
Դավիթ ձիուց իջավ տակ.
Չին ըռըկավ, գնաց դաշտի մեջ։\
Դավիթ նստավ ադ թադսին,
Գնաց խուրու տակ,
Թոռե ղընջիլ կըքվավ բուլուր Դավթին։ 
Մսրամեփք էսաց.— Նա հեթը մն էր,

910 Խա ձի կռիվ տ էներ։
Թըղ կենա աստեղ մընչիվ առավոտուն,
Կըլնիմ, կը սպանիմ։

24. Ձենով Հովանի երազը և խոսքը ձիերի հետ

Ձենով Հովան հիրիկուն պառկավ, քնավ. 
Ակախավ, էլավ նստավ, 
էսաց.— Կնի կ, իլի՞ ճրագ կպոՆ 
Իս տեսա՝ վըր Մսրա արիվ էր.
Վըր Սասմա ամպ էր։
Կնիկ էսաց.
— Քու տուն ավիր, տու չըս քնի,

920 Քուն տու կը քընիս,
-  390 -



էրադ խաւղին կը տեսնիս։
Վո՞վ գըտը՝ մկա Դավիթ 
Ո՞ր փշտու ծուցն ի քընի։
Չենով Հովան էլ|ւ պառկավ,
Քիչ էլ քնավ, ակախավ. 
էլավ, նստավ, էսաց.
— Կնի կ, իլի՞ ճրագ կպո*ւ,
Միր տղեն շատ նեղութընի մեջ ի 
Իս տեսա՝ Մսրա աստղ պուծաւշ էր,

930 Սասմա աստղ մժվաղ էր։ 
էսաց.— Քուն տու կը քընիս, 
էրսպ խաւղին կը տեսնիս։
Վո վ գըտը՝ մոր ծուցն ի քընի,
Ո՞ր վ1շտու ծուցն ի քնի։
Չենով Հովան քիչ մ՝ է| քնավ.
Ակախավ, էլավ, նստավ, 
էսաց.— Կնի կ, իլի՞ ճրագ կպոքւ,
Քիչ մնացիր՝ միր տղեն սպանին.
Իս տեսա՝ Մսրա աստդ է(ավ,

940 Իրի, Սասմա աստդ կլանից։
Կնիկ է|ի էսաց.— Քուն տու կը քընիս, 
էրադ խաւղին կը տեսնիս.
Չըս թո՞ղնի մինք քընինք։
Չենով Հովան հելավ, 
էրկու աքուց էդար կնկան, 
էսաց.— Դե լ, փո՞ւշտ, կա՞հպ,
Իս կըսիմ՝ իլի՞ ճրագ կպո՚ւ,
Տու կըսիս՝ քուն տու կը քընիս. 
էրադ խալդին կը տեսնիս։

950 Կնիկ էլավ, ճրագ կպուց։

Չենով Հովան ճրագ առից, գնաց ախոռ։
Չեռ իդի Բոդ ձիու քամկի վերեն,
էսաց.— Բոդ ձին, խոգուդ-արիվուդ կը մեռնիմ,

\  Տու ըդդի հի՞ր խասցիս Դավթի կռվուն։
Բոդ ձին էսաց.— Ասծու հրամանով
Մընչիվ լուսնա, ըդքի կը խասցնիմ Դավթի կռվուն։
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Ձենով Հովան էսաց.— Քու վիզ կուսաք՛,
Իմ ձեռաց քատ խարամ ըլնը վըր քու բերնին. 
Մընչիվ լուսնա, կը սպանին, տարի մ՝ չըն սպա՞նի։ 

960 Գնաց, ձեռ իդի Կարմիր ձիու քամկի վերեն, 
էսաց.— Կարմի ր ձին.
Տոլ ըտլի հի բ խասցիս Դավթի կռվուն։
Կարմիր ձին էսաց.— Ասծու հրամանով 
Մընչիվ տու չկարե մ՝ քեշիս,
Ըւլքի կը խասցնիմ Դավթի կռվուն։
Ձենով Հովան էսաց.— Քու բերան կուտռեր, 
Մընչիվ չկարե մ՛ քեշիմ, չխո կը սպանին։
Գնաց, ձեռ իդի Սև ձիու քամկի վերեն, 
էսաց.— Սև՞ ձին, խոգուդ-արիվուդ կը մեռնիմ.

970 Տոլ ըզզի հի բ կը խասցիս Դավթի կռվուն։
էսաց.— Աստծու շնոդքով, Աստծու հրւսմանով,
Տու ոտ դնիս զանգուն,
Չուր շուռ տաս մեկել զանգուն,
Տու ըւլքի վըր իմ քամկին բռնիս,
Իս ըւլքի կը խասցնիմ Լուռա դաշտի գլոխ։

25. Գավիթը Ձենով Հովանի խրատով 
ելնում է հորից

Ձենով Հովան ձիու գլոխ պագնից, 
էլավ, ձին խեծավ, ոտ իդի զանգուն,
Չուր շուռ իտու մեկել զանգուն՝
Լուռւս դաշտի գլոխ ձին կայնավ։

980 Ձենով Հովան կանչից, էսաց.
— Գրոդս քե տանը, Թըլո ր Դավիթ,
Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին.
Խաչ Պատրազին, ընչ վար աջ թեվին.
Տիրն հիշա՞, զքի թա փ տու։
Դավիթ էսաց.— Հա յ-հո՜յ,
Խրոդբերս էլ իկի աստեղ։
Դավիթ էսաց.
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«Յա՜, Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատրսպին, լւնչ վար աջ թևին,

990 Խնդիրք ձեդնե իմ էրի, տուք ձի հասնեք»։

Դավիթ դինք թափ էտու,
Խուր է|սւվ դաշտ դուրան հեռջիվ,
Զընջլու կտուրքիր էրկնուց էկին տակ։
Դւսվիթ հե|ւսվ, գնաց դախ ձին.
Չին չիգա ձեռ. յալվար էլավ ձիուն,
Չին էկավ ձեռ, էլավ, ձին խեծավ։

26. Մսրամելիքի և Դավթի մենամարտը.
Դա վիթը սպանում է Մսրամելիքին

էկավ Մսրամելքի դլխու վերեն կայնավ. 
էսաց.— Մա րե, ան քաֆըր խան վե՞։
Մեր էսաց.— Ասօր չուրս օր կա՝ պառկիր ի,

1000 Իրեք օր էլ կուդե՝ քնուց վիր իլնի։ 
էսաց.— Գութնե խուփ թա լ կրակ։ 
էթալ կրակ, կարմրցավ, 
էխան, իդի ոտաց տակ,
Քըդուց ընկավ ոտ։
Մսրամելիք էլավ նստավ, էսաց.
— Ասօր տու իմ տեղ խորոտ չեք շինի,
Լվիր չթողին՝ իս քիչ ըմ քներ։
Դավիթ էսաց.— Իլի վի՞ր,
Անմախ՝ քի մախ իմ բիրի.

1010 Անգրոդ՝ քի գրող իմ բիրի։
Մսրամելիք Դավթին էսաց.
— Մենք կռիվ դսրովե՞ն էնինք, թե նոբթով։ 
Դավիթ էսաց.— Ինչըղ քու ջան կուդե,
Անպես կէնինք կռիվ։
Մսրամելիք էսաց.
— Կռիւ) նոբթով էնինք։
Մսրամելիք էսաց՝
— <առաջ տո՞ւ տը դարկիս, թե* իս տը դւսրկիմ։
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Դավիթ էսաց.— Հառաջ տո՞ւ զարկ.
1020 Չի մարդ չկա՝ իմ հետըվեն լա.

Մարդ չունիմ, ադբեր չունիմ, խեր չունիմ, մեր չունիմ. 
Ըդդի սպանիս էլ՝
Մարդ չկա՝ իմ հետըվեն լա։
Իս դքե սպանիմ՝
Քու ասքար կը մնա աստեղ առանց տերութին։
Դավիթ ձիուց իջավ տակ, նստավ, 
էսաց.— Մսրա մելիք, քու դարբիր զաքրկ։
Մսրամելիք զձին խեծավ,
Իրի, գորզ մ՝ էզարկ Դավթին.

1030 Դախ ընց գախ թոզ դադրավ վերեն։
Մսրամելիք էսաց.
— Խողածին խոդ էր, խոդ դարձավ։
Թոզ վերցավ, տեսավ Դավիթ ադտեդ նստուկ ի։ 
Մսրամելիք գնաց, իրի, գորդ մ՝ էլ էդարկ. 
երկու օր, էրկու գիշեր թոզ դադրավ Դավթի վերեն։ 
Մսրամելիք էսաց.
— Խողածին խոդ էր, խոդ դարձավ։
Թոզ վերցավ, տեսավ Դավիթ նստուկ ադտեդ։
Մսրամելիք գնաց, իրի, գորդ մ՝ էլ էզարկ.

1040 Իրիք օր, իրիք գիշեր թոզ դադրավ Դավթի վերեն։ 
Մսրամելիք էսաց.
— Խողածին խոդ էր, խոդ դարձավ։
Թոդ վերցավ, տեսավ՝ Դավիթ ադտեդ նստուկ ի։
Դավիթ էսաց.— Մսրամելիք, նոբաթ չխասա՞վ ձի։ 
Մսրամելիք էսաց.— Նոբաթ խասավ քի։
Կը խնդրեմ քեզնե, յոթ օր ձի մոհ(աթ տաս։
Դավիթ էսաց.— Յոթ օր չէ,
Քառսուն օր էլ քի մոհլաթ կը տամ։
Մսրամելիք գնաց,

1050 Քառսուն գադ խուր իտու վտւրիլ, նստավ խուրու տակ, 
Քառսուն ջադցքար իդի խուրու վերեն,
Քառսուն գումշու կաշի էթալ ջաղցքարի վերեն։ 
Մսրամելիք էսաց.— Դա՞վիթ, քո դարբիր զա՞րկ։
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Դավիթ ձին խեծավ, իրի, թուր տը զարկեր՝
Մեր իրի հսաաշ, էսաց.
— Քու աչքիր բռնի, ընցկում իս զքի տիրիր իմ,
Թե տու զՄսրամելիք սպանիս։
էսաց.— Նա մեկ դարբ քե խսւթըր։
Գնաց, իրի, դարբ մէլ տը զարկեր՝

1060 Քուր իրի հառաջ, էսաց.
— Թե տու զՄսրամելիք սպանիս,
Քու աչքիր բռնի՝ ընցկում իս զքի շախիր իմ։ 
էսաց.— Նա մեկ դարբ մ՝ էլ քի խաթըր թըդ ըլնը։
Գնաց, իրի, դարբ մ՝ էլ տը զարկեր՝
Մեր է|ի իրի հառաջ, էսաց.
— Թե տու զՄսրամեփք սպանիս՝
Իմ ծծի կաթ խարամ ըլնի վըր քու բերնին։
Դավիթ էսաց.— Փուշտ, կա հպ,
Ի՚ս իմ, իմ Աստված, նա մեկ դարբ,

1070 Ան մեկ դարբն էլ տու իմ ձեռնեն տը խանի՞ս։
Դավիթ զթուր էզարկ՝
Քառսուն գումշու կաշին կտռից,
Քառսուն ջադցքարն էլ կտռից,
Գնաց վըր Մսրամելքի գլխուն,
Մընչ աջ ձուն, մընչ ձախ ձուն գնաց տակ։
Դավիթ էսաց.— Խողածին խոդ էր, խոդ դարձավ։ 
Մսրամելիք էսաց.— Դհա իս գաստեղն իմ։
Դավիթ էսաց.— Մըհը զքի թա՞փ տու։
Զինք թափ իտու՝ կտուր մ՝ ինկավ աստեղ, մեկել՝ անտեղ։

1080 Դավիթ էլավ,
Մսրամելքի ձախ ձուն էզար ըռըմը ծեր,
Իդի վար թեվին, առից, իրի մըտ խրողբեր։
Դավիթ, խրողբեր էլան,
էկին Սասմա քաղաք, գնացին տուն։
Դավիթ էսաց.
— Խրողբո ր կնիկ, ասիկ աչիչ դեղ.
Չէ* տու հանուր ձի չանա տվիր,
Առա՛ Մսրամելքի ձախ ձուն, դի քու .ռ։
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ԴԱՎԹԻ Ս՜ԱՀԸ

27. Նախերգանք

Դառնամ զողորմին տամ Մելքսեթ քահանին.
1090 Դառնամ զողորմին տամ Սանասարին.

Դառնամ զողորմին տամ Բադդասարին.
Դառնամ զողորմին տամ Մհերին.
Դառնամ զողորմին տամ Թըռլան Դավթին.
Դառնամ զողորմին տամ Չենով Հովանին.
Դառնամ զողորմին տամ Ցըռան Վերգոյն.
Դառնամ զողորմին տամ Պարոն Աստղին.
Դառնամ զողորմին տամ ականջ հրողի խոր, մոր խոգուն։

28. Դավիթը նշանվում է Չմշկիկի հետ, բայց 
(սելով գուսանների գովքը՝ որոշում է 
գնալ Խսւնդութին առնելու

Չմշկիկ Սուլթան Դավթի խամար ուզիցին.
Դավիթ, Չմշկիկ Սուլթան 

1 100 Մատնիքնիր խատ իրարու փոխիցին։
Իկին, գո իկին էրկու կաղուզան,
Խանդութ խաթուն Դավթի խամար գովացին.

«Անու բաժ-բալեն կը խարցիս՝
Քառսուն կանգուն ը, մեկն էլ հավիլ ը.
Անու ճակտի լենուտ կը խարցիս՝
Յոթ կանգուն ը, մեկն էլ հաւ|իլը.
Անու ընքնիր կը խարցիս՝
Կալամով ին քեշած.
Անու աչքիր կը խարցիս՝

I I 10 Չինու կըթխեն ը.
Անու սըվտկութուն կը խարցիս՝
Քանց գեզած բամբկի քուլեն սըվտակ ը»*։

* Երգ է։ Ծան. բանահավաքի։
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Դավիթ էսաց.— Խրո ղբեր,
Իա Չըմշկիկ Սուլթան չըմ առնը.
Տ՝երթամ, Խանղութ խաթուն բիրիմ։
Խրողբեր էսաց.— Դա՞վիթ, կերթաս,
Մընչիվ անա խնձուր չթլի քի՝ վիր չե՞րթաս։

29. Դսւվիթն ո լ դռնապան Հսւմդոլը. սիրո խնձոր

Դավիթ հելավ, ձին խեծավ, գնաց։
Գնաց Խանղութ խաթունի խոր քաղաք։

1120 Տեսավ՝ սև մարդ ըմ հեռջիվ դարգխին կայնիր ի, 
Պռունկ ըմ հերկինք, մեկել՝ հիջի գետին։
Դավիթ էսաց. «Թե բարիվ տա՛մ՝
Ընչ մորեն մեկնիր իմ մընչիվ հասօր՝
Մարդու բարիվ չըմ տվի.
Թե բարիվ տամ, տ՝ըլնը խուց,
Ինկնը իմ սիրտ, ըղղի սպանի.
Թե բարիվ չտամ, ընցնիմ, էրթամ՝
Ասա քաֆը՞ր ըղղի տը սպանի»։
Բարիվ իտու, ընցավ նիրս.

1130 Համստլ բարիվ ւսռից։
Դավիթ կանչից.

«Ընչ մորեն մեկնիր էր մընչիվ հասօր՝
Մարդու բարիվ չըր տըվի.
Հասօր ղՀամտոլն իմ տեսի,
Հախու ղբարիվն իմ տըվի»։*

■Համտոլ դարձավ, էսաց.

«Ասի քառսուն տարի կա,
Մտա դարգահութին կէնիմ,
Մւսրդու բարիվ չըր ա՛ռը.

1140՝՝ Հասօր ղԴավիթն իմ տեսի,
Հախու ղբարիվն իմ առի»։*

Ելւգ են։ Ծան. բսւնահավայփ։
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Դավիթ էսաց.
«Չէք ան իմ հախուն բսւրիվ առից,
Թլւղ ի ս է| անու հախու բարիվ տեր»։
Ցդե սուն առից հեռջիվ Դւսվթի սրտիԱ։

Դավիթ գնաց հեռջիվ փանջարին.
Խանդութ խաթուն դԴավիթ տեսավ։
Յոթ ֆերըդ՝ իրեք տարի կա՝ նստած ադտեդ,.
Խնձուր մի մեկի չի՚տու.

1150 Խնձուր էթսդ Թըլոր Դավթին։

30. Դւսվիթն ու փահլևանները

էդ ֆերըդնիր ըսին.
— Մինք հիրիք տարի կա՝ աստեղն ինք,
Խնձուր մի մեկի չիտու. 
էթալ խնձուր Թըլոր Դավթին։
Թըլռր Դավիթ գա աստեղ՝
Սարխոշցինք, դարկինք, սպանինք։
Ամեն մեկ իրեն թուր քեշից, իդի սուֆրի տակ;։

Դավիթ գնաց վիր, մըտ ֆերըդնիր նստավ։
Կըթխե մ1 էրկու տըվին, Դավիթ էսաց.

1160 — Ադպես մի՛ տեք, սրաով տըվեք։
Սրաով խման, յոթն էլ պառկան ադտեդ։
Դավիթ էսաց.— Խդսւ՚մ, 
էրի\ սուֆրեն վիրոՆ
Նա խաց մեղք ի, հեռջիվ ձեռ-ոտաց կը կոխին։ 
Խդամ իրի, սուֆրեն վիրուց։
Դավիթ տեսավ՝ հեռջիվ ամեն ֆերըդին թուր ըմ կա՛. 
Դավիթ ձեռ իտու, ժոդվից,
Սխկրտից, էսաց.— Առա, լից խուրջ վե,
Տարի մ՝ մի ձիուն նալ-բդմար խերիք է։
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31. Դսւվիթն ու Խանդութը
I

1170 Դավիթ մնաց ադտեղ մընչիվ հառավոտուն։
Խանդութ խաթուն վիրուց էկավ վե՝ տը վըլացվեր: 
Դավիթ գիրկ իրի բուլուր՝ տը պագներ.
Խանդութ խաթուն բռնցքի մ՝ էզսւր Դավթի քինթ-բերան։ 
Ինչ հադբուր ջուր կը թըլե,
Ընցկում արուն Դավթի բերնեն էթալ։
Դավիթ էսաց.— Խանդո՞ւթ խաթուն,
Հուխտ ըլնը վըր իմ խոգուն՝
Մընչիվ իս իմ փոխ չէնիմ,
Զքի աստեղեն չտանիմ։

I 180 Դավիթ քուլախ առից վե, էսաց.
«Օղորմած Աստված,
Քանի մ՝ աստղ էրկինք կը ճըլվըլան,
Ընցկում չադըր-խեվաթ զարկին 
Խանդութ խաթունի քաղքի բուլուր,
Ամեն էլ Խանդութ խաթունի խոր դուշման իլնին»։

32. Դավթի կռիվը Խանդութի թշնամիների հետ.
Դավթի ու Խանդութի մենամարտը

Աոավոտուն Դավիթ էլավ վի.
Ինչ խնդիրք էրի, իրեն խնդիրք կատարվի։ 
էլ վո՞վ տ՝երթա կռիվ, վո վ չե՞րթա կռիվ.
Ով Խանդութ խաթունի խնձուր առի՝

1190 է ն տ՝երթա կռիվ։
Դավիթ զձին խեծավ, գնաց կռիվ.
Ընցկում մարդ սպանից՝ 
էլավ էրընե խեղեդ,
Լեշիր իցկից մեջ, տարավ։
Իրեք օր, իրեք գիշեր էլավ՝
Դավիթ գնացե կռիվ.

V Խանդութ խաթունի սիրտ վառվավ, էսաց.
«Տ՝երթամ, Դավթի լեշ անունց լեշերուց ջոկիմ, բիրիմ. 
Դավթի լեշ Խաչ Պաարազին
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1200 Գո վար Դսւվթի աջ թեվին»։ 
էլւսվ, մարդանակ շուր խագավ,
ճսւկիր կապից, ձին խեծավ,
Ըռը՚մ բռնից ուր ձեռ, գնաց։
Տեսավ՝ ընցկում մարդ սպանած՝
Իլի էրլւնե խեդեդ,
Լեշիր իցկի մեջ, կը տսւնըք։
Խանդութ խաթուն ըռը՚մ կը դարկի,
Լեշ կը վիրուց ի, կիրիշկի,
Կըսե. «Դավթի լեշ ո րն ի.

1210 Խաչ Պատրադին գո վար աջ թեվին,
Դավթի լեշ անունց լեշըրուց ջոկիմ»։
Խանդութ խաթուն ըռը՚մ կը զարկի,
Լեշ կը վիրուցի, կը թըլի։
Տեսավ մեկ ձիավուր ըմ դատնու տեղեն կիգա.
Տեսավ ձիավորու աչքիր էրընից կարմըրցիր։
Դավիթ կանչից, էսաց.
— Հետիվ ան մարդուն ինչ տու կան կը գաս,
Իրիք օր կա սպանիր իմ,
Տու ասօ ր հետըվեն կան կը գաս։

1220 Դավիթ մոտացավ, Խանդութ խաթուն ըռըմ էզարկ.
Դավիթ գորդ ըմ տփից վըր Խանդութ խաթունի սրտին*
Ձիուց իբի տակ.
Դավիթ ձիուց թռավ տակ,
Չոքիր էդար Խանդութ խաթունի սրտին։
Խանդութ խաթուն էսաց.
— Աստըծու սիրուն իլնը, իս հառմաթ իմ։
Դավիթ էսաց.— Իս գիտիմ՝
Տոլ Խանդութ խաթուն իս.
Աս ա ն ավուր փոխ,

1230 Ընչ տու բռնցքի դարկիցիր իմ քինթ-բերան։.
Դավիթ էսաց.— Իլի՛, էրթանք տուն։
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33. Դսւվթի վերադարձը Սասան. Չմշկիկ 
Սուլթանի հրավերն ի մենամարտ և 
Դավթի երդումը

եկին տուն, առվոտուն էլան,
ԶԽսւնդութ խաթուն առից, իրի.
Հեռջիվ Չըմշկիկ Սուլթընի փանջարին ինի տընցներ,. 
Չըմշկիկ Սուլթան զԴավիթ տեսավ։
Չըմշկիկ Սուլթան էսաց.— Թըլո ր Դավիթ,
Տու ահտ էրիր ըւլւլի տ՚առներ.
Մինք մատնիքնիր խատ իրարու փոխիր ինք,
Տոլ վար ձի ինի գնացիր, Խանդութ խաթուն բիրիր. 

1240 Տը գաս սդա, իս տու կռիվ մ՝ էնինք։
Թե տու լսլւլի սպանիցիր՝
Խանդութ խաթունի ծուց պառկի.
Թե իս ըւլքի սպանիցի
Իս էլ, Խանդութ խաթուն էլ թըղ կենանք որբավարխ. 
Դավիթ էսաց.— Ասօր մարդ կա խա ձի,
Հարմատ կւս խա ձի.
Ընչ իմ յոթ օր լըմանա՝ գամ քու կռիվ։
Չըմշկիկ Սուլթան էսաց.
— Խաչ Պատրաղին հերդըվցի՛։

1250 Դավիթ էսաց.
— Նա Խւսչ Պատրաղին, ընչ վար իմ աջ թեվին՝
Իմ յոթ օր լըմանա՝ իս գամ քու կռիվ։

Դավիթ գնաց, Խանդութ խաթունի ծուց պսակավ–
5ոթ օր էր կավլ էրի գնա՜ց յոթ տարի։

34. Մհերի մանկական չարությունները և 
ժողովրդի դժգոհությունը

Աստված տղե մ՝ իտու.
\  Անուն իդի Մհեր։

Հուրիշի աղեք ինչ տարե կը ջուջանեն՝
Մհեր օրե կը ջուջաներ։
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Մհեր ջուջացսւվ, ֆռա էլավ։
1260 Կերթեր, հոլե կը խաղեր.

Տղեք սրաով կը կսւյնացըցեր,
Քաշոլ կը զարկեր հոլին՝
էրկու խարիր տղա հեռջիվ հոլին կը սպաներ։
ճնարի ծառիր կը կոռեր,
Տղեք կը խեծուցեր վերեն,
Թող կը տեր՝ ամեն մեկ կողմ կը դպնին գետին, մեռնին։

Իշխան մարդիր գնացին մըտ Դավիթ, ըսըցին.
— Դա վիթ, թե տու տղա քաղքեն տը կտրի՞ս,
Մի խաբար տու, մինք քաղաք բառնանք, էրթա նք։

1270 Դավիթ էսաց.— Ընչո՞ւ խամար։
Մարդիր ըսըցին.— Դս/վիթ.
Գնա՛, քու տղեն տի՞ս՝ ինչ կ են ը,:
Դավիթ հելավ գնաց, տեսավ՝
Շառիր կը կոռի, տղեք կը խեծուցի վերեն,
Թող կը տա՝ ամեն մեկ կողմ կը դպնին գետին, մեռնին։ 
Տղեք սրաով կը կայնացնե,
Քաշոլ կը դարկը՛ հոլին՝
երկու խարիր տղա հեռջիվ կը սպանի։

35. Դավթի և Մհերի կռիվը. Խանդաթի 
միջամտությունը, հոր անեծքը 
և Ա՜հերի գնսդը Խլսւթ

Դավիթ սիլե մ՛ էդարկ Մհերի ականջի տակ.
1280 Մհեր քաշոլ ըմ տփից վըր խոր սրտին.

Խեր, տղեն առին հերուր, կռվան անտեղ։
Խաբար տարան Խանդութ խաթունին.
— Խսւնդոնթ խաթուն, խեր, տղեն կը կռվին։
Խանդութ խաթուն էլավ, իրի.
Իրի, տեսավ՝ խեր, տղեն ընցկում կռված՝
էրընի մեջ լող կը տան։
Խանդութ խաթուն կանչից.
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«Մհե՜ր, մը զա րկի,
Տա՜յ Մհե՜ր, մր զա՛րկի 
Մի թուխ մուրուսին»։"

Մհեր չի գիտը, թուխ մուրուսի տուն դո ւր ը։

«Դավի՜թ, մը զա՛րկի,
Դավի՜թ, մը զա՛րկի 

Մի նորսւլուկ մեկ տակ մանուկին»։*

Դավիթ չզա՛րկի, Մհեր կը զարկի։
Խանդութ խաթուն կանչից.

«Սարի՜ր, հընդաթ գըե՚ք,
Չուրիր, հընդաթ գըե՚ք,
Խեր, տղեն մեմեկից բաժանեք»։*

1300 Սարիր, ձուրիր հընդա թ կը դան.
Սարիր, ձուրիր հընդաթ չըն ի՛գա։
Խանդութ խաթուն կանչից.

«Աստվածն իմ կանչիր,
Հրաման էներ՝ Դաբրե| հրիշտակ վար իջներ.
Խեր, տղեն մեմեկից հիտ կստեր»*։

Ասծու հրամանով Դաբրել հրիշտակ վար իջավ.
Խեր, տղեն մեմեկից հիտ կտռից,
Ինչդ տու ձեռ տաս էրկու ուլ մեմեկից հիտ կտռիս։ 
Դավիթ էսաց. «Օդորմա՜ծ բարերար Աստված,

1310 Հրաման էրիր՝ Դաբրել հրիշտակ վար իջավ.
Դաբրե լ հրիշտակ, տու Մհերի քամկի էրակ քեշիս՝ 
Անու ժառանգ չընկնի տուս.
Անու մախ չտաս՝ մընչիվ Քրիստուս գա դատաստան»։

Մհեր ըռըկավ, գնաց Խլաթա քաղաք.
Քառսուն ադապ լաճ,

* Երգ են։ Ծան. բանահավաքի։



Քառսուն ազապ ադչիկ առից, նստից,
Յոթ տարվան նըռան դինին իդի, խման։

36. Չմշկիկ Սուլթանն սպանում է Դավթին. 
Խանդութը մեռնում է կսկծից

Դավիթ մադդեն էրավ, էսաց.
«Ասիկ մատ ըմ էրեխե մ՝ իր՝

1320 Ըդդի բենամուս էրավ»։
Դավիթ էլավ գնաց տուն.
Գլոխ կոռից, կը մտներ նիրս՝
Աչ ընկավ Խաչ Պատրադին.
Տեսավ՝ Խաչ Պատրադին վըր թեվին սեվցի, 
էսաց. «Ասիկ չէր սպի դարբիր.
Ասիկ Խաչ Պատրադին էր՝ ձի կը զարկեր»։ 
Դավիթ էսաց.— Խրո դբերնիր,
Տու կացեք բարով,
Իս տ երթամ դախ Չըմշկիկ Սուլթան։

•1330 Դավիթ էլավ գնաց,
Չըմշկիկ Սուլթընի քադքին մոտացավ։
Չըմշկիկ Սուլթան դԴավիթ տեսավ՝
Գութնի խուփ էթալ քիրեն, կարմըրցավ։
Դավիթ էսաց. «Շուրիրս արունուտ ի.
Մըտնիմ հավուդ, լոդկանամ,
Նուրեն հելնիմ, կռիվ էնիմ»։
Դավիթ շուրիր էխան,
Մտավ հավուդ, լոդկացավ, տուս էլավ։
Չըմշկիկ Սուլթան գութնի խուփ կրակեն էխան,

1340 էդարկ Դավթի քամակ՝ սիրտ ինի էտու տուս։ 
Դավիթ մեռավ։

Զուհաբ տարան Խանդութ խաթունին.
«Դավիթ սպանիցի՜ն»։
Խանդութ խաթուն էլ Դավթի կսկծուն մեռավ։



37. Ձենով Հովանը բոռալով կանչում է 
Մ հերին Ս ասուն

0

Ցըռան Վերգո, Ձենով Հովան ըսին.
— Ի՞նչլւդ տ՚էնինք՝ Ձըմշկիկ Սուլթան տը գա,
Սասմւս խող-քար տ ողողը, տանը։
Ձենով Հովան էսաց.
— Չէ մի Մհեր ըմ կըեր, ան մեն խըտ խոր կռիվ էրավ– 

1350 Ցըռան Վերգո էսաց.
— Չընք գիտի՝ ո՞ր տեղն ի։
Ձենով Հովան էսաց.
— Ըլնինք նա սարի գլոխ,
Կանչիմ, որտեղ ըլնի՝ տ՝ ակախի։ 
էլան գնացին սարի գլոխ.
Ձենով Հովան կանչից.—

«Տա՜յ Մհեր, տու խմի,
Տա՜յ Մհեր, տու խմի,
Ըղնըռան գինին.

1360 Ըղքու խեր սպանած,
Ասօր ըղյոթն ինք էրի»։*

Մհեր էսաց.— Աւլապ լաճի ր, աղապ ադչկտի՞ր,
Դի՞նջ կացեք, իմ խրողբոր ձեն կու գա։

«Ձենիկ ըմ կը գըեր, չըմ գը՚տի՝
Հերսւվի՞լն էր, թե- հերամուտն էր.
Չըմ գըտի՝ հարաֆա՞յ էր, թե՝ հուսուսայ էր»։*

Խրողբեր դարձավ, էսաց.—

«Մընչ հուսուսայ էր,
Մընչ հարաֆայ էր,

1370 Մընչ հերամուտ էր,
Մընչ հերւալիլ էր,
Զքու խեր սպանած,
Ասօր ըղյոթն ինք էրի»։*

*  Երգ են։ Ծան. բանահավաքի։
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Մհեր էսաց.— Ազապ լաճի ր, ազապ աղչկտի՞ր,
Տուք կերե ք, խմեցե ք.
Ծի խամար ջմբուշ էրեք։
Իս տ՝երթամ, իմ խրողբոր ձեն կու գա։
Մհեր էլավ էկավ խրոդբերնիրու մոտ։
Մհեր էսաց.— Խրոդբերնիր, ի՞նչ իլի։

1380 Զենով Հովան էսաց.
— Քո խեր սպանած, քո մերն էյ մեռի.
Չըմշկիկ Մուլթան գախ ի գա,
Սասմա խոդ-քար տ՛ողողը, տանը։
Մհեր էսաց.— Խրո՞դբերնիր, էրթա՞նք։

»

38. Ա՛հերն սպանում է պառավին

էլան գնացին ճամբխի մեջ,
Տեսան՝ պառավ ըմ թումբան խանի,
Թըլի վըր թիվքիրուն,
Մածնաթըթախ շիրիփ բռնի ձեռ, կու գա։
Մհեր էսաց.— Պա՞ռավ, դո՞ւր տ՝երթաս։

1390 Պառավ էսաց.— Ան գրողուդ Մհեր ձի յոթ լաճ սպանի. 
Տ երթամ, էրկու նա շիրիփով 
Տամ վար գլխուն, սպանիմ,—
Ասքար չը գան սպանին,—
Իմ սիրտ խովնա։
Մհեր ձեռ մ՝ իտու դան ոտ,
Ոտ մ* իդի մեկել ոտաց վերեն.
Պառավ ճիվից, էթալ անտեղ։

39. Մհերը և հորեղբայրներն առնում են Դավթի 
արյան վրեժը

էլան գացին, քաղքին մոտ խասան։
Մհեր էսաց.— Խրո դբերնիր,

1400 Տուն տ՝երթեք դախ քաղաք, թե՞ դախ ասքար։ 
Խրողբերնիր մտածիցին, ըսին.

-  406 ֊



— էրթանք դախ ասքար՝ ասքար շատ ի. 
էրթանք դախ քաղաք քաղաք ծանտր ի,
Չընք կե նա ավերի։
Մհեր էսաց.— Ամեն մեկ էրկու դիր ըդդի կը կշռեք. 
Իս ձի էրկուս խրկիմ կողմ,
Իս մնակ կողմ կերթամ, ձեր սրտով չի*։ 
Խրոդբերնիր ըսին.
— Մինք տ՚երթանք դախ քաղաք։

1410 Խրոդբերնիր գնացին դախ քաղաք։
Մհեր է|ավ ճնարի մ՝ ծառ մդեդախառ քեշից,
Իդի վար ուր թեվին,
Գնաց, ասքարին խասավ.
Աջու էդար, ձախու էդար, —
Նա ֆերըդ էթոդ, նա փահլիվան էթող,
Նա Չըմշկիկ Սուլթան,
Ամեն էլ սաղարկից, իրի։ 
էսաց. «Տ երթամ, տեսնամ՝
Իմ խրոդբերնիր ի նչ էրած»։

1420 Մհեր գնաց, տեսավ՝ քաղաք ավիրած,
Մնացի մեկ կատու, թռի նմիրի ծեր.
Դադրած կիրիշին։
Մհեր ճնարի մ՝ ծառ քեշից, 
էդար, կատուն իբի տակ։
Մհեր էսաց.— Խրո դբերնիր, էրթանք մեր տեղ։

Գ

Ս՜ՀԵՐ

40. Նախերգանք

«Դառնամ դողորմին տամ Մելքսեթ քահանին. 
Դառնամ դողորմին տամ Սանասարին. 
Դառնամ դողորմին տամ Բադդասարին. 
Դառնամ դողորմին տամ Մհերին.

1430 Դառնամ դողորմին տամ Թըռլւսն Դավթին.
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Դառնամ զողորմին տամ Չենով Հովանին.
Դառնամ զողորմին տամ Ցըռան Վերգոյն.
Դառնամ զողորմին տամ Պարոն Աստղին.
Դառնամ զողորմին տամ ականջ էրողի խոր-մոր խոգուն»

41. Ձենով Հովանը որդեգրում է Մհերին

էլան գնացին, Սասմա քաղքին մոտացան,
Ցռան Վերգո Ձենով Հովանին էսաց.
— Միծ աղբեր տուն իս, քի որդի չկա,
Մհեր տո ւ տանիս, էնիս քի որդի,
Թե՝ ի*ս տանիմ, էնիմ ձի որդի.

1440 Անիկ կտրիճ ի, շախող կըպը՝ դան տիրը։
Ձենով Հովան էսաց.— Ձի որդի չկա,
Ի ս տանիմ, էնիմ ձի որդի։
Ձենով Հովան տարավ, էրավ ուր որդի։

\

42. Մհերը չի խաբվում Ձենով Հովանի կին՝
Սառայից և նրա զրպարտությամբ 
արտաքսվում է տնից

Կնիկ ըմ կըեր անու, անուն Սառյա.
Աչ ընկավ Մհեր սիրտ վըր Մհերին ավրավ։ 
էսաց.— Տը գաս խատ իմ ձեռաց։
Մհեր էսաց.— Տու իմ խրողբոր կնիկ իս,
Տոլ իմ մոր տեղն իս,
Իս չըմ ի գա խատ քու ձեռաց։

1450 էսաց.— էրթանք, իմ գլոխ վլա՛։
Մհեր էսաց.— էրթա նք։ 
էլան, ջուր առին, գնացին։
Կնիկ իրեն շուրիր էխան, նստավ, էսաց.
— Մհե ր, ջուր լից վըր իմ գլխուն, իմ գլոխ վլա*։
Մհեր ձեռ մ՝ իդի աչիչ,

* Երգ է։ Ծան. բանահավաքի։



Մեկել ձեռնով էլ ջուր էլից։
Կնիկ տեսավ՝ ձեռ ըմ դրի աչիչ,
Մեկե| ձեռնով ջուր կը լցի,
Տեմ վի կւսյնավ, շուրիր խադավ,

1460 Շապկի փողպատ ճղից,
Մլալիր էրանից վար ուր գլխուն,
Իրիս արընթաթախ էրավ,
ելավ գնաց տուն, մադդեն էրավ, նստավ ադտեղ. 
Մհերն էլ մաղդեն էրավ, գնւսց՝ մըչ քաղքին։

Զենով Հովան էկավ տուն,
Տեսավ՝ կնիկ մաղդեն էրի, նստի աղտեղ.
Մաւլիր էրանի վըր ուր գլխուն.
Շապկի փողպատ ճղի,
Իրիս արընճապւսղ էրի։

1470 էսաց.— Կնի կ, ւսդ ի՞նչ իլի քի։
Կնիկ էսաց.— Իս կըսեր՝ տու ձի որդի մ՝ իս բիրի,
Իս չըր գըտը՝ թե տու ձլւ իրիկ մ՝ իս բիրի։ 
էսաց.— Հիրիկուն տուռ կը շինինք ւ(երեն,
Չընք թո՞ղնի նիրս գա։
Հիրիկուն տուռ շինիցին։
Հիրիկվան Մհեր էլավ, տուն էկավ.
Տեսավ՝ տուռ շենած ին։
Մհեր կանչից.— Խրո ղբեր, տուռ բա՛ց։
Խրողբեր տո ւռ կը բանա.

1480 Խրողբեր տուռ չէբաց։
Մհեր էսաց.— Խրո՞ղբեր,
Տոլ բաղե խաբա՛ծ իս.
Մկւս կերիմ ւսգուց ըմ տամ՝
Քու բիրդ, քու կնիկ էրթեք հանղուդք,
Խորւսխուտ խրողբեր իս.
Խըտ խոր կռխլ էրը՞, կուշտ չկերա,
Խըտ խրոդբորն էլ չըմ է՞նի։
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43. Արտաքսված Ա՛հերը ծնողների գերեզմանի 
վրա. ծնողների խորհուրդը

Մհերն էլավ գնաց,
Լւպե|են նստավ վըր խոր գերեզմընին,

1490 Կանչից.

«Տա յ խերիկ, ի նչդ էնիմ,
Տա՜յ խերիկ, ի՞նչդ էնիմ,
Սասմա քաղքեն բեհբահր խանած»։*

Աստլւծու հրամանով ձեն ընկավ խոր գերեզման, 
էսաց.

«Ո րդի, գացի մըջսզն ը ձեռնիս,
Թափի մազիրն իրիսիս,
Գնա Հւսլաբա քաղաք՝

1500 Քու խաց թխուկ ի,
Քու եմակ էփուկ ի»։*

Ընցկում էլաց, էլ ձեն խոր գերեզմընեն չելավ. 
Լալելեն գնաց, նստավ վար մոր գերեղմընին՝

«Տա՜յ մերիկ, ի՞նչդ էնիմ,
Տա՜յ մերիկ, ի՞նչդ էնիմ,
Սասմա քաղքեն բեհբահր խանած»*։

Մեր կանչից.

«Ո րդի, գացի դավրանը ձեռնես,
Թափի մազիրն ի գլխես,

1510 Գնա Հալաբա քաղաք՝
Քու հօդեն ավլուկ ի,
Քու ջըլիր պարղուկ ի»։*

Ընցկում էլաց վըր մոր գերեղմընին, 
էլ ձեն մոր գերեզմընեն չեկավ։

* է ր գ  ե ն ։  Ծան. բանահավաքի։
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Բարի լուս իրի վար ձի, վար Մհերն էի—
Մհեր էսաց. «Օղորմա՜ծ բարերար Աստված,
Իա ի՞նչ գիտիմ՝ Հալաբա քաղաք ո՞րտեղն ի.
Իւք խե՞ր դո Հալաբա քաղաք,
Իմ մե ր գո Հալաբա քաղաք,
Չի վո վ կա Հալաբա քաղաք՝

1520 Իս էրթամ Հալաբա քաղաք»։

44. Ս՜հերը և Գոհարի մայրը. Ա՜հերի 
ամուսնությունը Գոհարի հետ

Մհեր ուր ծին խեծավ, գնաց,
Շատ, քիչ, Աստւ(ած գիտը՛.
Գնաց մընչ մեկ դաշտին։
Տեսավ քար ըմ մընչ ըդը՞ դաշտին,
Բիրդ ըմ շինած էդ քարի գլոխ,
Պառավ ըւ( նստի ադա քարի տակ՝ հաց կը թխի. 
Չախ ծիծ թըլի վըր աջ թեվին.
Աջ ծիծ թըլի վըր ձախ թեվին.
Ինչ շան լակուտ՝ անու ծըծիր 

1530 Վըր անու թիվքիրուն հերուր կառնին։
Մհեր էսաց. «Օղորմա՜ծ Աստված,
Իս մատ ըմ էրեխայ իմ,
Որտեղ էրթամ, կաղա տը գա իմ հառաջ։
Թե ըղղի ասքարա էնիմ վըր պսւռվուն,
Վախնամ՝ ււյառաւ( ըղղի ուտի.
Ըղղի ասքարա չէ՜նիմ վերեն, ընցնիմ, էրթւսմ՝
Տ ըլնը խուց, ինկնի իմ սիրտ, ըւլղի սպանի։
Մեկ կռիվ ըմ ձի ռաստ գա,
Իս տ՝ասեմ՝ իս պառվուն վերեն չկե՚րցւս,

1540 Իս ի՛նչդ կռիվ տ*էնիմ»։
Մհեր էսաց. «Թե զասքար էնիմ վերեն,
Անու ծծիր բռնիմ, ղան ղաֆթ էնիմ,
Թե չխո չըմ կե՛նա ղւսվթ էնի»։
Մհեր ձեռ էթալ, պառվու ծծիր քամից, 
Արուն-արընջուր ծծիրուց էթալ։
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Պսաավ էսաց.— Աստըծու սիրուն ըլնը\
Տու ծըծիր թըղնիս.
Իս լսիր իմ՝ զԴավիթ սպանած,
Ասիկ Դավթի զարմեն է.

1550 Դավթի զարմեն չիլնը՛,
Մարդ էսենց իմ ծծիր չի քամի։
Ցոթ տարի կա՝ Հալաբա թագավուր 
ԶԳոհար խաթուն կուզը, չըմ տը՚վի.
Տամ քի, իմ ծծիր թուդ։
Մհեր զծըծիր էթող։ 
էլան, գնացին բիրդ.
Պառավ զԳոհար խաթուն իտու Մհերին,
Պսակից վար Մհերին։

45. Ա՜հերի կռիվը Գոհարի թշնամիների հետ

Թե տարի մ՝ էրկու մնաց, պառավ մեռավ։
1560 Թագավուր լսավ՝ պառավ մեռավ.

Թագավուր ասքար կապից, իրի վար Մհերին։
Մհեր բիրդեն կելներ,
Մընչիվ խազար ասքար կը սպաներ,
Կերթեր, մտներ բիրդ,
Ինք, Գոհար խաթուն ջմբուշ կէնին։

46. Պարոն Աստղիկի գալը և Մհերի 
պատվերը Գոհարին

Օրեն մեկ թագավուրի մարդիր ըսին.
— Թագւսվո՚ւր ապրած կենաս,
Սասմա տեղ փահլիվան կիլնը.
Խըրկը Սասմա տեղ, փահլիվան գա,

1570 Աս մարդ հաղթի, զքու կնիկ բիրինք։
Թագավուր խրկից Սասմա տեղ մըտ Չենով Հովան, 
էսաց.— Չենո վ Հովան,
Մեկ մարդ ըմ միր թագավուրի կնիկ զաֆթ էրի, չի՛տս*.



Մեկ փսւհւիվան ըմ տաս, գա ան մարզ հազրի,
Միր թագավուրի կնիկ բիրինք,
Յոթ քաղաք քի բաշխիշ տանք։
Զենով Հովան հելավ,
Դավթի ձին թիվավուր իբի,
Թուր Կեծակին էլ իբի,

1580 էտու ուր տղին*։
Պարոն Աստղիկ հելավ,
Թուր Կեծակին կապից,
Չին թիվավուր խեծավ,
Կեսօրին գնաց Հալաբա քաղաք։
Մհեր խրողբոր խուտ առից, մաղդեն էրավ,
Իրիկուն բիրդ գնաց, գնաց, նստավ։
Գոհար խաթուն տեսավ՝
Մհեր մսւղդեն էրի, չխոսա։
Գոհար խաթուն էսաց.

1590 — Մհե ր, ասօր ընչո՞ւ չըս խո սա, մաղդեն էրիր իս. 
էլ օրիր տու կը գըեր, խոսեր,
Կը տեր, կառներ, կուրախաներ,
Ասօր ի՞նչ իլի քի, տու չըս խո՚սա։
Մհեր էսաց.
— Իա առավոտուն չըմ է րթա։
Գոհար խաթուն էսաց.
— Տոլ վար քի կառնիս, չերթաս կռիվ, ին կերթամ կռիվ։
Մհեր էսաց.
— Տոլ կերթաս, կը նստիս, ինչ կէնիս, էրա՛,

1600 Իս առավոտուն կռիվ չըմ է րթա։
Առավոտուն Գոհար խաթուն էլավ վի, 
էսաց.— Մհե ր, իլի, գնա՞ կռիվ։
Մհեր էսաց.— Չըմ է րթա կռիվ։
Գոհար խաթուն էսաց.
— Տոլ չե՞րթաս, ի՞ս կերթամ։
Մհեր էսաց.

Պատոււ1ի՝՝համտձայն (տողեր 1436—1441) Չենւս| Հովանը որդի չունի։ Վիպտսւսցը, հա
վանաբար, շւիոքժել է եղբայրների անունները, որովհետև այլ պատումներով Պարոն Աստղիկը՛ 
՝*ե1»գոյի որդին է։ Ծան. կազմողի։
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— Կերթաս, տուն էլ կը նստիս աստեղ՝ քու քեֆն ի։ 
Մհեր էսաց.
— Թե տու իլնիս, ւիանջւսրեք կուծիս,

1610 Մընչիվ իս կռվուց գամ՝
Կերթամ կռիվ, թե չխո՝ չըմ է՞րթա։
Գոհար խաթուն էսաց.
— Շատ ադեկ ը, իս փանջարհք կը կուծիմ,
Մընչիվ տու կըռվուց գաս.
Ասօյւ ճրագ կը վառիմ։
Գոհար խաթուն էլավ,
Փանջարեք կուծից, ճրագ վառից։

47. Ա՜հերի և Պարոն Աստղիկի կռիվն ու 
Գոհարի երգը

Մհերն էլ էլավ, ուր մատսղ իդի վար ուր գլխուն.
Ուր նիտ-անեղ րռնից ուր ձեռ,

1620 էլավ գնաց մեղան, կայնավ։
Պարոն Աստղիկ ձին թիվավուր խեծավ, իրի Մհերի կռիվ։ 
Վար Մհերկե գլխուն ինի կերթա. կու գա.
Թուր կը շարժի վար մատալին,
Բուռ-բուռ կրակ կը լցվի վար մատալին,
Մատալից շուռ կառնի գետին, կերթա հանղուղք։
Թրի շառավիղք իտու փանջարին, գնաց՝մեջ տախտին։ 
Գոհար խաթուն էսաց.
«Ասօր ամպ չի, կեծակ կը տա.
Ասիկ ինչ շառավիղք ի՝ կը տա մեր տախտի մեջ»։

1630 Գոհար խաթուն էլավ, փանջարհք էրաց.
Տեսավ՝ մեկ ըմ ձին թիվաւիււր խեծի.
Վար Մհերկե գլխուն կերթա, կու գա.
Թուր կը շարժի վար մատալին,
Բուռ-րուռ կրակ թրից կը լցվի վար մատալին.
Մատալից շուռ կառնի գետին, կերթա հանղուղք։
Գոհար խաթուն էսաց–
«Մհեր ասու խամար չէր էրթա կռիվ։
Իս չըր գի՞տը ընչու խամար չէր էրթա»։
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Գոհար խաթուն գիրք իդի հեռջիվ,
1640 Կարդաց, տեսավ՝ խրոդբերն ի։

Կանչից, էսաց–

«Խրոդբեր, տու էկիր բարով, խազար բարով. 
Թափեցիր կրակ վար Մհերի կոտին.
Ավրիցիր ըզտուն Գոհարին»։*

48. Մհերն սպանում է Պարոն Աստղիկին

Չեն ընկավ Մհերի ականջ,
Մհեր էսաց.
«Աղուրթ կնկան սպգուն բախտ չկա.
Իս ասը՝ փանջարեք կուծիս,
Մընչիվ իս կռվուց գամ.

1650 Ան էլավ, փանջարեք էբաց»։
Մհերն էլ կնկան ըռըկուն
Նիտ դեմ էրավ ձիու փուր, 
էզարկ, ձիու փուր ծակից,
Գնաց, Պարոն Աստղի գագաթ վի տուս էլավ. 
Պարոն Աստղիկ, ձին վիրուց ընկան տակ։
Պարոն Աստղիկ էսաց.
— Աստված քու տուն ավրի,
Աս Մհերկի* դարբն էր՝ ձի խասավ.
Մհեր չելներ, ուրիշ մարդ ըտլի չըր սպա նը։

1660 Մհեր էսաց.
— Մհերկի դարբն էր՝ քի խասավ։
Պարոն Աստղիկ էսաց.
— Սասմա ադաթն է ն ի՝
Գլոխ դնին իրարու ծնկան վերեն, խոգին տան։ 
Պարոն Աստղիկ, ընչ խըռռաց, խոգին իտու,

V Մհերկե հաշ կսկծու գնաց, ընկավ աղտեղ։

* Երգ է։ Ծան. բան ահա վաքի։
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49. Ս՜հերը հորից դուրււ է գալիս պառավի 
օգնությամբ

Զիավուրքիր րարհավան բուլուր Մհերկեն, 
Մհեր Աընջլով կապիցին.
Տարան, թըլցին քառսուն գազ խուր,

1670 Սա| գրին վար խուրու բերնին, եկին։
Ասքար գնացին վար Գոհար խաթունին կռիվ. 
Գոհար խաթուն բիրդեն կըլնհր, 
էրկու խարիր մարդ կը կառեր.
Կերթեր, մտներ բիրդ ինի։

Օրեն մեկ պառավ մ* էսաց.
«Նա մեկ ադչիկ մ՝ ունիմ.
Տանիմ, թըւիմ մըտ Մհեր,
Մհերկեմնե զավակ մ՝ իլնը.
Մինք էլ անու սադադեն խաց մ՝ ուտինք»։ 

1680 Պառավ էւավ, ախչիկ առից, տարավ.
Գնացին, խուրու վերեն կայնան,
Սւպ տարավ դեն, կանչից.
— Մհե՜ր, քի աղջիկ մ՝ իմ բիրի։
Մհեր էսաց.— Բիրիր իս, բարով իս բիրի. 
Կախի՞, թըղ գա, ըղղի ւսրձկի*։
Ադչիկ կախ էտու, գնաց խորու տակ։
Մհեր էսաց.— Ա ղչի, ըղղի արձկի՞։
Աղչիկ զՄհեր արձկից։
Մհեր է|ւսվ, ոտ մ՝ իդի վար աղչկան ոտաց,

1690 Ախչիկ ճիվից, էթալ անտեղ։
Մհեր շրետ կապից ուր մեջք, էսաց.
-  Մա րե, ըղղի վի ր քեշի։
Պառավ քեշից.— Մհեր ծանտր էր։—
Պառավ էսաց. «Մեռնիմ քու շնոդքին,
Նուր էր՝ իջավ մոտ, ընչ շուտ ծանտրացավ»։ 
Քեշից տուս, տեսավ Մհերն էր.
Մհեր էլ ձեռնիր էթալ խուրու թումբ,
Չուր բաղկտիր գնաց մընչ խոդուն։
Պառավ իրի դախ Մհեր,
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1700 Միտք ունի զՄհեր թըլե խուր վե։
Մհերն էւ տուս էլավ խուրեն.
Զեռ իտու զպառավ,
Պառավ էթալ խուրու տակ,
Սալ իդի ւ|ար խուրու բերնին։

50. Մհերը տերտերի մշակ և Հալաբա 
թագավորի զինվոր

Մհեր գնաց, էլավ իրիցու մ՝ տղա։
Նոբաթ բերին իրիցու վերեն՝ 
էրեց տ՚երթւս կռիվ։
էրեց կըսը.— էրեց-քահանա չերթա կռիվ.
Մարդ չտեսի՝ էրեց-քահանա էրթա կռիվ։

1710 Տղեն էսաց.— Խե րիկ,
Կերթամ, պախվեմ քարի մ՝ տակ,
Մընչիվ հիրկուն կըլնիմ, կու գամ,
Պետք ի է րթւա( կռիվ՝ չըմ է՛րթա կռիվ։
Մհեր էլավ, ձին բերին Մհերկին,
Մհեր էլավ ձին խեծավ, գնաց կռիվ։
Տեսւալ՝ ւխւզրի լաճ ձի մ՝ խեծի,
ճակիր կւսպի, կերթա,
Գոհար խաթունի կը մոսսսնա, հիտ կը դառնւս։
Մհերն էլ սիլե մ՝ էւլարկ ականջի տակ, ձիուց իբի տակ. 

1720 Զշուրիր խագաւ1, ճակիր կաւզից, զձին խեծաւ1.
Գնաց Գոհար խաթունին կռիվ։
Գոհար խաթուն տեսավ,
ԶՄհեր ճանչըցաւ|, էսաց.
— Մհե ր, տու բարով էկիր:
Մհեր էսաց.— Գոհա ր խաթուն, ւլա՚րկ։
՝Կռիվ էրին մընչիվ հիրիկուն.
Գոհար խւսթուն դարձաւ1, գնաց բիրդ,
Մհեր իրի քւսղաք։

^ –  Սսւսնա ծււԱր
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51. Մհերն այծի կողաշարքով սպանում է 
իր ոսոխներին, նա ձեռք է բերում 
Քուռկիկ Ջսղսղին և Թուր Կեծակին՛

Մհեր էծ մարթից,
1730 Անու կոդաշարքնիր

Իբի բուլուր ուր մեջսւց, գնաց տուն։
Հիրիկուն զիրիցու լաճ տանին դիվան։
Առին, տարին թագավուրի դիվան.
Ըսին.— Ի րիցու տղեն, ի՞նչըղ կռիվ էրիր։ 
էն մարդիր, ընչ ղՄհեր բռնիր ին,
Թլղիր խուր, սրաով նստած ին։
Մհեր կողաշարք մ՝ ուր մեջքեն կը քեշեր,
Զաներ մեկ մարդու սրտի վերեն,
Քամակն կը տեր տուս, ղան մարդ կը սպաներ–.

1740 Մհեր կըսեր.
— Իս ընցկընա կը զարկեր Գոհար խաթունին։ 
Կողաշարք մ՝ էյ մեջքեն կը քեշի,
Կը ղարկի մեկել մարդու սրտի վերեն,
Քամակ ինի կը տեր տուս.
— Գոհար խաթուն ասպես կը զարներ զի։
Ան մարդիր ամեն սրաով սպանից։
Իրիցու տդին բա մ՝ չըն ըսը.
Կըսին՝ թե Գոհար խաթուն տը բիրը*։
— Իրիցու տղեն, տու առավոտուն սՀերթա՞ս կռիվ։ 

1750 էսաց.— Կերթամ,
Կը տեք՝ Մհերկե Քուռկիկ Չսղալին,
Պարոն Աստղին Թուր Կեծակին.
Կը տեք՝ կերթամ կռիվ.
Չըտեք՝ չըմ է՞րթա։

52. Մհերն ու Գոհարը կոտորում են Հալաբա 
թագավորի զորքը. Մհերը Հալաբա թագավոր։

Առավոտուն Թուր Կեծակին տըվիե։
Թուր Կեծակին կապից վերեն,
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Քուռկիկ Ջւսլալին խեծավ, գնաց կռիվ։
Կռիվ էրին մընչիվ կեսօրին։
Մհեր էսաց.— Գոհա՛ր խաթուն, փախի՛։

1760 Գոհար խաթուն վւախավ,
Մհեր հետըվեն գնաց.
Գնացին, մտան բիրդ,
Կերան, խման, քեֆ էրին մընչիվ հիրիկվան։
Մհեր էսաց.— Գոհա՛ր խաթուն,
Իս կերթամ, թագավուրին կըսիմ՝
«Գոհար խաթուն իկի ռայի.
Գոհար խաթուն կըսը՝
Ան մարդ, ինչ կերի զգդել վիրուցի, գա՛ իմ խել. 
Չգան՝ իս չըմ ի գա»։

1770 Խել ընչ քաղքեն կը խըլսի՝
Իս քաղքեն կտռիմ, տու բիրդեն,
Մընչիվ գանք, խասնինք իրարու մոտ։
Մհեր էլավ, քաղաք իրի,
Գնաց թագավուրի մոտ, էսաց.
— Թա գավուր ապրած կենաս,
Գոհար խաթուն իկի ռայի, կըսը՝
«Ընչ մարդ կերի գդել վիրուցի, գա իմ խել.
Չգան՝ իս չըմ ի գա»։
Թագավուր էսաց.— Շատ ւսղեկ ը.

1780 Առավոտուն իլի, քադքի մեջ ձեն տու՝
էն մարդ, ընչ կերի գդել վիրուցի՝ թըղ էրթա՛ խել։ 
Առավոտուն Մհեր էլավ, գնաց քադքի մեջ,
Չեն էտու, մարդիր ամեն էլ էխան, գնացին խել։ 
Հիտք քաղքեն խըլսավ։

Մհեր էլավ, քաղքեն կառից.
Գոհար խաթուն՝ բիրդեն։
Գոհար խաթուն էսաց.
— Որ Մհերկե թրի տակեն ընցավ՝ չըմ սպա նը.
Որ չընցնի՝ տը սպանիմ։

9 790 Ամեն էլ էկին, Մհերկե թրի տակեն ընցան։ 
Գոհար խաթուն գնաց,
Փագավուրի վիզ էզաքւկ։
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Մհեր թե տարի մ՝, թե քսան տարի 
Հալտբա թագավորութին էրավ։
Գոհար խաթուն ւսրիվ իտու ձի։

53. Գետնի թուլացումը Մհերի առաջ,
Մհերի աղոթքը և Վանա քարի մեջ* 
փակվելը

Գետին ախթիարացավ.
Մհեր ձին կը խեծներ, կերթեր, կան կը դըեր 
Չին չուր փուր ինի կը խրվեր մընչ խոդուԱ 
Մհեր էսաց.

1800 «Օդորմա՜ծ բարերար Աստված,
Հրաման էրիր՝
Գաբրե| հրիշտսւկ վար իջավ, զմախ չիտու,.
Մընչիվ Քրիստուս դա դատաստան։
Գաբրել հրիշտակ,
Ըտփ իցկիս Վանա քար,
Մընչիվ Քրիստուս գա դատաստան»։

Գաբրե| հրիշտակ դՄհեր իցկից Վանա քալ*
Մընչիվ Քրիստուս գա դատաստան։

54. Վերջաբան

Մեկ ադչիկ ըմ կիլնի։
1810 Մեկ մանդիլ ըմ ձու կը լցին,

Կտան աղչկան ձեռ, ադչկաև կասին.
— Տար քաւ(րուչ տուն։
Ադչիկ կելնի, չւսւ|րեն կառնի,
Կերթա Շաբադու քարի հեռջիվ.
Կը տեսնա՝ տուռ բաց ի.
Ադչիկ կերթա ադւոեդ։
Մհեր կը բիրը, ւլադչիկ կը ջռբը, կըսը.
— Ա դչի, իլի, քիչ ըմ խուտ տու իմ ձիուն, թըղ ռւտլո
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ԱղչԻԿ Կըսը–
1820 — Քու ըռըմ տոՆ

Իս խուտ ղսւնիմ ըռըմը՛ ծեր,
Դնիմ քու ձիու հառաջ, թըղ ուտը։ 
Իմ ձեռ չխա՞սնը, բսւնձր է։
Մհեր կըսը.
— Յո՞ւղը, իմ ձին խուտ չուտը։ 
Մհեր կըսը.— Աշխարք չար ի ղհա, 
Իս մըչ աշխրքի չըմ ա՞պրի։
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ԴԱՎԹԻ ԿՌԻՎԸ Ս՜ՍՐԱՄԵԼԻՔԻ ՀԵՏ

1. Նախերգանք

«Դառնամ զողորմին կը տամ էն սուրբ Մըլքսեթ քհանին.
Ալա տգո քահանին. 

Դառնամ զողորմին կը տամ էն Սանասարին, Բադդասարին,
Սանասարին, Բադդասարին. 

Դառնամ զողորմին կը տամ էն Չենով Հովանին.
Դառնամ զողորմին կը տամ էն Մհերին.
Դառնամ զողորմին կը տամ ընու հիշատակ Դավթին»*։

2. Մհերի որդիներ՝ տաճկի ճրագ Մսրամելիք 
և հայի ճրագ Դավիթ

Մհեր զինքն էր, ուր կնիկ.
Տալ տղա չէր էլի։

10 Մսրամելիքի խեր Մսրա մեչ մեռավ.
Իսմիլ խանում, Մսրամելիքի մերն էր.

* Երդ է։ Ծան. բանահավաքի։
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Մնաց որպավարի։
Միտք էրավ, ըսաց.
«Ջա նըմ, իս տ՝ելնիմ, իմ ժողովուրդ ժողվիմ,
Պիրիմ, մեկ թադարիք տեսնամ.
Իմ մոտեն մեկ տղա տուս չինկավ.
Մեկ տղա ընձը հարկավուր ը,
Ըլնը՛, միր ազգին տիրութին էնը՚,
Մինք չմնանք շիվար.

20 Համա կըպը մեկ վւերիզ ըլնը,
Իրան մոտեն մեկ տղա բհամ կա։
Ըլնինք ճամբխինք մատ Մհեր, 
էնու մըտեն հիվին էնինք,
Բւպքի մ՝ կա իմ կուշտ, ընձը՞ մեկ տղա ըլնը»։

էլավ, էրկու մարդ ճամբխից.
Կացին մատ Մհեր, կասին.
— Մհե ր, Իսմիլ խանըմ ղմի ճամբխիր ի քի խամար, 
Հիվի կանի, որ անսուտ կա՝
Չի էլ տղա վար ախշրին չկտըրվը։

30 Մհերն էր, կը(նը կւսսը.
— Տոլ կացեք, Աստված ձի խիտ,
Իս իրիք օր իմ կնկան մոտեն 
Խաբար կառնիմ, նուր կը կամ։ 
էդ էրկու մարդ դարձան.
Կացին դախ Իսմիլ խանըմ։
էն էլ իրիք օր խատ ուր կնկան մասալհաթ էրավ,
Կնիկ դաստուր չի՚տու։
էլավ, գաղտիկ կնկնից կինաց։—
Համա կնիկ խաբար էլավ, որ կինաց էն բանին։—

40 էնդուցա հիտ ութ օր մնաց մատ Իսմիլ խանըմ։
Իսմիլ խանըմ, ինչ ութ օր լմացավ,
Ակախավ, էլավ էրազով,
Որ զինք տ՝ըլներ տդով։
էսաց.— Մհե ր, կինս/,— ըսաց,— կինս/ քու տուն։ 
Ամա քու կնկան մը՛ զուրցը էդա բան։
Մհեր էլավ կինաց ուր տուն։
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Մութ ժամանակ էր, տուռ ծիծից.
— Կնի կ,— էսաց,— տուռ րա ց էրա։
Կնիկ էսաց.— Վար քի տուռ չըմ թա՞նա.

50 Քու խիտն էլ նա կը նստիմ,
Նա կը կանգնիմ մինչիվ քառսուն տարի։ 
էսաց.— Ա յ կնիկ, էդա բան էդենց մ՝ է՞նե։
— Չէ*,— ըսաց,— որ տու կացիր իս,
Այլսպգու խիտ խառվիր իս,
Մինչիվ քառսուն տարի
Իս պտի քառասունք պախիմ,
Քու կուշտ չքինիմ։ 
էնդեղ հերտում կերավ.
— Մինչիվ քառսուն տարի 

60 Իս քու կուշտ պտը չպսակիմ։
էրկուսն էլ հերտըվցան, նուր տուռ էրաց։ 
էբաց, կացին, քառսուն օր էնունք 
Միամիտ իրարու կուշտ պառկան։
Քառսուն օր էնդեղ էլավ,
Տասն օր էլ էնու իյալ-կալ, էլավ իցցուն օր.
Իցցուն օր կնկան կուշտ չպառկավ։
Թըխ զան իցցուն օր,
Իրիք տարի էլ կնկան կուշտ չկինաց։

Ջուհաբ իրի՝ Իսմիլ խանըմին մեկ տղա իլիր խ  
70 Անուն դրած Մսրամեփք։

Համա էնենց տղայ ի,
Ավատա, որ էնիկ չափին խսւսնը\
Ախշարք էնու դեմ կանգնող չկա։ 
էդա խոսք որ Մհեր լսավ, 
է|սւվ կինաց մատ ուր կնիկ, էսաց.
— Կնի՞կ,– էսաց,–ասօր միր Խաւ|ու աստղ մժվադիր խ
Իրի, մեկ բան գնդընինք,
Մի Խավու ճրագ տ՚ընցընը՛,

V էրի, մե Խավու ճրագ մ՝ ընցըցու.
80 Մինք էրի, կանք մեկ տեղ,

Բսղքի մ՝ Աստված մի ճրագ կպուցու,
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Մեկ տղա ըլնը1, մե խւսյու ճրագ կպնը՛։ 
էսաց.— Չէ, ես հերտում իմ կերի՝
Մինչիվ քառսուն տարի 
Մինք մեկ տեղ չքինինք։ 
էսաց.— Ա՜յ կնիկ.
Քառսուն տարին՝ քառւ-ուն օր խսաբինք.
Քառսուն օր՝ քառսուն տարի,
Բսղքի մ՝ մի Աստված մեկ տղա տա,

90 Ըլնը՞, ղէն այւսպգու ճրագ փըչը\
Վար մի աղգուն չկարճանա։
Կնիկ էսաց.— Ա՜յ մարղ, տու գիտիս.
Համա ինչ օր մի տղեն ըլնը#, 
էն օր մինք կը մեռնինք,
Մե տղեն հեթըմ կը մնա ախշարք։
էսաց.— Որ մինք կանք ախշըրքի վերա՝ պտը մեռնինք. 
Հսւմա որ մինք մեռնինք,
Միր տղան որ սաղ ը|նը\ ^
Մինք գենա սաղ կը հիշվինք.

100 Մե տղեն որ ըլնը՝
Մե տան անուն չկուրուսը՛։
էսաց.— Հերտումակուտուր կըւնինք, տո՚ւ գիտիս։ 
է(ան, իրարու կուշտ կացին։
Ինն ամիս, ինն օր, ինն ղակղա որ լմացավ,
Մեկ տղա է|ւսվ.
Տղեն որ տարան, մկըրտըցին,
Անուն ղրին Դավիթ, պապկի անվան վերա։

Որ կնքեցին, պրծան, Մհեր ոսիաթ էրավ, էսաց.
— Իմ տղեն չոկ ծիծը չկերցըցեք,

110 Կը տանեք մըտ Մսրամե|իքի մեր,
Իմ խաթըր խամար իմ տղեն կը պախը*,
Չուր ծըծեն կը կտըրվը՛։
Հիտ էն ժամանակ իմ տղի ոքիլ տու իս,—
Չենով Հովանին կասը,—
Իմ տղի մեխք, վարձք քու վիզ.
Որ քանի կերիս, լավ պախիս,
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(Սւսսման տան ճրագ չընցըցիս։
Որ ոսիաթ էրավ, պրծավ,
Հերտումակուտուր էլան, էրկուսն էլ մեռան։

3. Դավիթը Մսրամելիքի սսսնը կերակրվում է 
իր հայրենական մեղր ու կարագով. 
Մսրամելիքի վախը նրանից

.120 Չինով Օվան էլավ,
Զտղեն էրավ բալուլ,
Առից, տարավ էնդեդ,
Մսրամելիքի մուր թասլիմ էրավ։– ֊ 
Մսրամելիքի մեր էլավ,
Վիրուց ւլտղեն, պետք ի ծիծ տեր.
Իրիք օր, իրիք գիշիր էն բան չկե րավ, 
էնու ծիծ չծըծից։
Մսրամելիք ռըմ խաղալուց էկավ.
Մեր կանգընավ էնդՒդ,

130 Մըսրամելիքին էսաց.
— էսա տղեն,— էսաց,—
Իրիք օր, իրիք գիշիր կա՝ իմ ծիծ չո՞ւտը,
Մնա անոթը՞, տը մեռնը՞,
Մինք ամոթանք կըլնինք էնու տիրուջ մոաեն։ 
Ապա ի՞նչխ էնինք էսա տղի խիտ.
Ի՞նչխ շախինք, որ մի ծիծ չո՞ւտը։ 
էսաց.— Մա՞րե, էդա աղգ,— 
էսաց,— խաստակուդ աղգ ի,
Մի գլխուն բալա տ՝ըլնը,— էսաց,—

140 էլ վըջ չկըտրը, ինկիր ինք մեջ։
Իլի*, էնու խոր ւ1ալ շատ ը,
Կինա, մեկ բեռ մեղր կը բիրիս,
Մեկ բեռ էլ կարագ կը բիրիս էստեղ,
Կը շինիս եդր-մեդր, կը տաս՝ տղեն կուտը. 
Մինք էլ պարղիրիս էնունց բալից պրծնինք, 
էնունք բալւս՞յ ին։
էսաց.— Ո րտի, Մե՞լիք, ի՛նչ բալա տ՚ըլնին,
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էսիկ քի ախպեր տ՝ըլնը։ 
էսաց.– Էդիկ ձը ախպեր չըւնը.

150 Ինչ զարար, ինչ վնաս ընձը ուրտլւ՛, 
Ըդուր մոտեն տ՝ըլնը։

Մսրամեփքի մեր ճամբխից, 
էպի մեկ րեռ մեղր, մեկ կարագ.
Մեղրով, կարագով էղա տղեն կիրըցուց. 
Պախից մինչիվ իրիք տարի։

4. Դավթի մանկական չարությունները և 
ժողովրդի դժգոհությունն ու գանգատը

Իրիք տարով հիտ՝ տղեն էլավ,
Մանչ քադքին կան կը կա։ 
էտուր էրած բան ի՞նչ կը.—
Մանչ քադքին կան կը կըեր,—

160 Ինչքանդար ութ տարեկան, տաս տարեկան տղա կըեթ 
Կառներ խատ ուր, կերթեր խաղ էնիլու.
Տիր մ՝ էլ կացին, ճան կը խաղին 
Տաս-տասվերկու տղի խիտ.
Տղեք տաս տարեկան ին, ութ տարեկան ին,
Զինք իրիք տարեկան ի։ 
ճանի վերա կռվըտան.
Վիր թիվ էտու ձեռ, թիվքիր թռան.
Վիր վուտքիր իտու, վուտքիր կուտրան.
Իրիք տղի թիվ թռավ.

170 Իրիք տղի վուտ կուտրավ։
էլան, դարձան տուն, գանգատ էրին,
Իրանց խուր, մոր ասին.
— Մեկ հեթը՚մ տղա կա Մսրամելիքի տուն,
էնիկ էրավ, որ մե վուտքիր կուտրավ, մի թիվքիր թռավ։

էդունց խերիր կացին,
Մատ Մսրամելիք գանգատ էրին։
Մսրամելիք շատ ըռըկավ,
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էլավ ձեռ Էտու, տղեն տը սպաներ.
Մեր չիթուղ, ըսաց.

380 — Տղայ ի, բանը՛ ֆեմ չէնի։
Էդ օր Էդենց ընցավ։

Մեկել օր էլավ, մոր ըսաց.
— Մը՛ թըղնի, էրթա, ճժիրու խիտ խաղա։
Մեր խլիսուն էլավ, տուռ վար Դավթին շինից, 
էսաց. «Տնեն չըլնը՛ տուս»։
ԶԴավիթ քինուկ էթուղ մանչ տան,
Տուռ շինից վերա, կինաց։
ճաշու վխտին ակխավ, էլավ ձեռ էթալ,
Տուռ շիմքով, սարդարով թռավ, էկավ։

190 էլավ տուս, կանչից, ինկիրտանք ժողվից, կացին բախչեն։ 
Բախչեն որ կացին, իպի, ի՞նչ էրավ Դավիթ.—
Զեռ էթալ, մեկ սպնդրի ծառ կոռից,
Զծեր իպի գետըն, կանչից.
— Տդե՜ք, խեծնինք վար էս ծառին, ի՛նչ լավ բա՜ն ը։
Որ խեծան վար ծառին տաս-տասնըխինգ տղա,
Դավիթն էր, էնդեդեն ղծառի ծեր բաց իթուղ.
Շառ կանգընավ, զտղեք էթալ,
Ամեն մեկ փուղան ընկան։
Իրիք խատ մեռան, մնացածնիրն էլ,

200 Ո ր գլոխ կուտրավ, ո՛ր վուտ կուտրավ, ո ր մեչք կուտրավ, 
Բիրադի բիրինդար էլան։
Բիրինդարքիր ժողվեցին,
Ամեն մեկ ույւ խոր տուն տարան.
Մեռածքիրն էլ տարան, մըղկիթը տուռ դրին։
Հիրիկուն էնունց մալլեն էկավ.
— էս ի՞նչ սաբըբով էն մարտիր մեռած։
Մըղկըթը՛ ոքիլ էկավ, էսաց.
— Մեկ հեթըմ տղա գո Մսրամելիքի տուն, 
էսա էրկու տիր մի ճժիր խաղալու տեղ սպանից։

■&10 էնղեխեն կիրից Մսրամելիքի խամար.
«Յան էդա տղեն կը սպանիս, կը կուրուսիս,
Յան մինք կըլնինք, մի տնիր կավիրինք, էրթանք»։
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5. Մսրամեփքը փորձում է Դավթիե 
կրակով Ա ոււկով

Հիրիկուն Մսրամելիք էկավ տուն,
Մալլը՞ թուղթ կարտաց.
«Իրիք միծ մարդու տղա 
էդա հեթըմ սպանիր ի.
Յա էնի կը սպանիս, վերչացըցիս,
Յա մինք մի անիր կավրինք, էրթանք»։ 
Մսրամելիք զթուր քեշից վար Դավթին, էսաց.. 

220 — Տը սպանիմ, իմ խաց, ջուր կուրուսից.
Իս մեկ հեթըմ սպի հարով 
Մեկ քաղաք չըմ ավիրի։
Մեր էլավ դեմ կանգընավ.— Պտի չսպանի՜ս։.
— Բվե նա վե, տը սպանի՞մ։
Մերն էսաց.— Էդիկ ֆեմ չէ՞նի, 
էրեխա) ի, էդու սպանիլ մեխք ի։
Մսրամելիք էսաց.
— Տղա չի՞, խելք կը խասնը,
Ամա խաստակուդ ի, կաստը* կը սպանը՛։

230 — Ա յ որտի, որ կաստի ի,
Ըլնինք բիրինք, փորձինք։
էսաց.— Մա րե, ի՞նչխ տը վտրձինք։
էսաց.— Խլիսուն իս կըլնիմ,
Մեկ չանախ կրակ կը լցնիմ, մեկ՝ ոսկի,
Կը դնինք հեռջիվ տդին։
Թի ձեռ էտու, ոսկին առից՝ խե|քով ի, սպանը*. 
Թի որ կրակ առից՝ տղայ ի, խելք չկտրը։

Խլիսուն էլավ իպի,
Զկրակ, ըղոսկին իտի հեռջիվ։

240 Տղեն իրիշկից, տեսավ՝ 
էրկու բան կը պսպղա.
Զեռ պարզից, ըղոսկին պտի վիրուցեր,
Աստծու հրամանքիվ կրակ կպավ մատ.
Մատ քեշից, իտի բերան,
Լեզուն էրիցավ, թլոր էլավ,
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Անուն դրին Թլոր Դավիթ։
Մեր էսաց.— Որտի. տու տեսա՞ր,
Որ տղայ ի, ֆեմ չէ՞նի։

6. Դավիթը բոնում է Մսրամելիքի հոլը.
Մսրամելիքի վախը Դավթից

Մսրամելիք էսաց.— Աբա, ի՞նչ բան էնինք խիտ։
5̂0 Մեր էսաց.— Ինչ կերթաս հոլ կը խաղաս,

Քու ախպերն էլ տար էնդի, խաղ էնա.
Քու աչք պախը վերա,
Որ խատ տդենիրուն կռիվ չէ նիլ 
էսաց.— Մւս րե, խատ ձի կը տանիմ,
Ամա զինք խաստակոՆլ ազգ ի,
Վախանամ, մեկ պատիճ բիրի միր գլոխ։
Մեր շատ աղաչից.— Քենե մուննաթ ըմ կէնիմ,
Քու ախպեր խիտ տանիս։ 
էլավ, մոր խաթըր չկպավ.

260 Մոր խւսթըր պախից, առից, տարավ.
Առից, տարավ, իտի մեչ մեյդընին։

Դավիթն էր, զինք խւսստակո՞ւղ ազգ էր*
Մտավ, նստավ հոլտուն։ 
էնկանդար աղաչից ախպեր, չլսավ.
Որ չլսավ, ըռըկավ.
Որ ըռըկավ, էսաց.
֊  Կերթամ, էնդեխեն զհոլ կը զարկիմ՝ մեկ տիր սպանը 
Զինք կինաց, հոլ առից, էթալ, էսաց.
— Զարկիմ, մեկ տիր սպանվը՞, մնա ուր տեղ։

270 էնդեխեն որ հոլ էզար՝ տը կըեր հոլտուն,
Դավիթ զձեռ իտու, զհոլ դարձուցից,
իրիք խարիր ձիավուր փերիզ-փահլիվան սպանից։
էդ ավուր ուրւսխութին, խաղ, ուտիլ, խմիլ բադլըցիե։

֊  Աբա ի՞նչխ էնինք, ի*նչխ չէնինք։
— Տը սպանինք զԴավիթ։
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Ասին.— էստեղ մը սպա՞նը.
Տար մատ քու մեր, նուր սպանը՞։
Օր կեսօր էր. առին ղԴավիթ, էկան տուն։
Մեկել յանեն էնուր մալլեք, ախընդքիր էկին,

280 էդ իրիք խարիր ջամդաք տարան, գըռըցին։

7. Մսրամեփքը պատվիրում է սպանել Գավիթին, 
սա հաղթում է փերիղներին և մեկի հետ
վերադառնում է Սասան

Մսրամեփք զԴավիթ առից, տարավ ուր տուն։ 
էսաց.— Մարե, տու զիմ աչքիր կուրցըցիր.
Մանչ իմ ազդուն զձը սիվիրիս էրիր.
Մա րե, էսա տիր տը սպանի մ։
էսաց.— Ա' 1 որտի, որ տու տը սպանիս,—
էսաց.— էրկու փերիզ գնդե,
Տուն չսպանիս, մեխք ինկնի քու վիզ,
Տի խիտ, թըխ տանին ուր խերանական էրկիր, 
Մուրադ-ջուրու բերան,

290 Խանին վար Բաթմանա կարմնջին,
Վիզ կտրին, թափն գիտ։
էրկու փերիզ, առին զԴավիթ, էկան։
Դավիթն ի, էլ փերիզքերուն ականջ չէ նը.
Մեկ (ուր կը տեսնա, կը սպանը.
Մեկ լըպըստրակ կը տեսնա, կը զարկը, կը սպանը. 
Ականջ չէնի փերիզքիրուն։
Փերիզքիր ճամբխի խիտ կը քեփն,
Էդիկ ճամբխեն տուս կը քելը։
Շատ էկան, քիչ էկան,

300 Մուրադ-ջուրու բերան խասան, 
էնդեղ կանգնան էրկու փերիզ,
Վըր Բաթմանա կարմնջին.
Դավիթ հիտիվանց էկավ, խասավ.
Խասավ, տեսավ, որ էրկու փերիզ.
Վար կարմնջին դադրած ին։
Դավիթ էսաց.— Տուք ի՛նչ աբով էդա տեղ դադրիր եք։

-  434 -



էսաց.— Խուգուդ-արևուդ կուրբան կլզեինք, 
Տու էրեխայ իս, վախենանք՝ մեկ բալե մ՝ կա, 
<եռջիվ զքի Կընցըցինք։

310 էսաց.— Ջա՞նըմ, տու կանգնիր եք,
Ընձը կը թալեք գիտ։—
Տղեն հիմաստուն էր, հիմացավ։
Տղեն էսաց.— Տու քելըցեք,
Ջկարմունջ ընցեք, իս հիտիվ տը կամ։
Ասին.— Չէ՞, մեկ ընցնք՛, մեկ կենա հիտիվ, 
Որ տու չվախանաս։
էսաց.— Որ անցկուն ի, թըխ ձե խոսք ըլնը՞։

Ինչ Դավիթ խասավ կես կարմնջին,
Հառաջ մարդ դարձավ վերա,

320 Հըտին մարդն էլ խասավ,
Չեռ թալիցին Դավիթին,
ԶԴավիթ տը գինին, թալին գիտ։
Դավիթ մեկ ձեռ էթալ, մեկ փերիդ բռնից.
Մեկն էլ՝ ղմեկ բռնից.
Բըռնից, իտի կարմնջի վերա,
Չեռ էտու, ջեբեն տանակ էխան, 
էրկուսն էլ տի դիներ։
էն մեկ էսաց.— Իս որ կամ,
Քու խոր դաստախանը վերա իմ ճուչացը, 

330 Քու խոր խացն իմ կիրի։
էն Սեկել էսաց.֊֊ Իս որ կամ, իմ սոյ արարը,
Իս Մսրամելիքի խոր հըռջիվու մարդն իմ. 
Մսրամելիք գինք ուր բերնով էսաց.
«Տարեք էնդեդ, զինեք, թալեք գիտ»։ 
Դավիթն էր՝ մեկ իթուդ.
Արաբ սպանից, էթալ գիտ։
Փերիդ էսաց.— Որ տու էդա մարդ իս* 
էդա հունար քու փուր կա,
Քանի որ սադ֊կենդանի իմ,

340 Իս պտի քի խըղմաթքար ըլնիմ։ 
էլան էկան Սւսսմա սնոր։
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Զենով Հովան էլսւվ,
Դուրբինք իտի աչիչ,
Իրիշկից ուր ճամբախ.
Իրիշկից* տեսավ, որ մե փերիզ կը կա,
Մեկ տղա էլ հիտիվանց կը գա, 
ճամբխեն տուս կը քելը։
Ինք ուր կնկան էսաց.
-  Ա՜յ կնիկ, իլի* տեղ շինի,

350 Մեկ տղա ծուռ-ծուռ ճամբխեն կը քելի, 
ճամբխեն տուս կը կա. 
էնի մե Ծուռ Դավիթն ի, էկավ։
Խրոխպեր էլավ, զգլոխ պագնից,
Շատ էլ ուրախացավ,
Փառք իտու Աստըծուն.
«Փառք անմախ թագավորին,
Միր տղեն էլավ, ուր խոր տեղ տը բռնը՞»։

\
8. Գավիթը նախրորդ

Խլիսուն Զենով Հովան էլավ,
Գեղական բարհավից, էսաց.

360 — Իմ ախպոր տղեն իկիր ը,
Նախիր մարդու չտիք,
էս տարիս իմ ախպոր տղեն տ՝էնիմ նախրուրղ։
Խլիսուն քաղքըցիք բիրադի խոսք տվին,
Որ պտի բռնին նախրուրղ։
Ինչ լուս բացվավ, էլավ, էսաց.
— Դա վիթ,— էսաց,— քեղի բռնիր իմ նախրուրղ.
Հըմեն մեկ տավրի գլոխ
Մեկ կուտ կուրիկ, մեկ կուտ ցուրին միզի հախ կը տան. 
Շաբթեն մեկ անգամ էլ,

370 Քաղքի բոլութին ի, տուն մեկ խաց կը տան.
Կերի՛ս պախը՞ տավար, թի չիս կե՞րի։ 
էսաց.— էնենց պախիմ՝ ծաղկը՞ պես.
Արխային, խլիսուն տ՝երթամ հեռջիվ։
Ամա, խրո խպեր, իս պիպիկ իմ,
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Մեկ ջուխտ ըմ սոլ ընձը խամա կը տաս կարիլ։ 
էսաց.— էս սհաթիս կերթամ, կը տամ կար։ 
էն սհաթին էլավ, կինաց,
Ջուխտ ըմ սոլ էտու կարիլ,
Իպի, իտու տղեն.

380 Տղեն առից, խագավ։
Խրոխպեր էսաց.
— 0'րտի, խլիսուն զնախիր կը տանիս 
Սասմա սարի հիտիվ՝ չայիր.
Սըվտակ քար կա, սըվտակ քարի տակ հախպուր կա. 
էն հախպրի վերա կեսօր կը բարհավիս,
Իս քեզի կեսօրին խաց կառնիմ, կը կամ։

Խլիսուն Դավիթ խագավ զսոլիր,
Զնախիր առից, տարավ սար.
Մեկ սպնդրի ծառ էլ քեշից,

390 էտի վար ուր թիվին.
Զնախիր կը քիշի։
Նախիր էխան սար, տեսավ,
Որ արջիր, կելիր, ասլանքտիր, կափլանքտիր փախան. 
Ինչ Դավիթ վուտ կը զարկեր գետը՚ն, գետը՚ն կը դնդեր, 
էնու ձենեն արջիր, կելիր փախան։
Դավիթն էլ ինկավ հիտիվքիր.
Որու խասավ՝ էզար, ժողվից.
Ինչ արջ կըեր, կել կըեր, ասլան կըեր, կափլան կըեր 
Ժողվից, իպի մանչ նախրին, խառնից զնախիր։

9. Դավթի ընկեր նախրորդը, ցասման ժամը, 
հարիսան 1ւ ավազակները

400 ճաշուցին զնախիր ժողվից, տարավ չայիր 
Սըվտակ քարի տակ վար հախպրին.
Տեսավ, որ չոկ գեղը նախրուրդ մ՝ էլ 
Տավար բիրի էնդեղ կերըծա, էսաց.
— Ա՛յ նախրուրդ,— էսաց.—
Արի՛, իս տու ախպեր ըլնինք։



երկուս ախպեր էլան։
Դավիթ էսաց,
— Իս քաղցած իմ, ինչ տ՚ուտինք,
Նւսխրուրղ էսաց.

410 — Դա վիթ, միր գեղ սասման ժամ ի.
Որ տու քաղցած իս, տու կաց իմ տավար,
Իս էրթամ, ճաշ պիրիմ՝ ուտինք։
Դավիթ էսաց.
— Չէ՜, տու չըս կե րը ճաշ պիրը՛, իս կերթամ.
Տոլ տավար պախը\ իս էրթամ, առնիմ, պիրիմ։

Դավիթ էրով կինաց էն գեղ.
Խասավ, տեսավ, որ քառսուն լուկ խրիսայ ի դրած, 
էսաց.— Ա՜յ ջանըմ, քիչ ըմ խարիսա տվեք, տանիմ, 
Իս, իմ ընկիր ուտինք։

420 ժամխար կանգընավ, էսաց.
— Ա յ որտի, ղադրը՝ պատարագ ըլնը*,
Համ կուշտ կի\ համ առ, տար;\ 
էսաց.— Չէ, իս լսպն իմ, մկա կը տանիմ.
Նախիր կերթա խսղխի ղիանքտիր։
Որ չտվին, Դավիթ էդար, մեկ |ուկ խրիսա էխան,
Մեկ պղինձ էլ եղ, առից, կինաց նախրու մոտ.
Տեսավ՝ նախրչին էնդեղ կը լա. 
էսաց.— Ջա նըմ, ինչի՞ կը լաս։ 
էսաց.— Կը լամ,— էսաց,— տաս դիվ էկան,

430 Տաս խատ իդ իմ տավարքիրուց առին, տարան։ 
էսաց.— Հա՞յդի, թըղ հրիսեն մնա էստեղ,
Ես էրթամ, տավարնիր առնիմ, պիրիմ, նուր կուտինք։

Էդիկ մնաց, ինք էլավ, հիտիվ դիվիրուն կինաց.
Կինաց, էլավ սարի գլոխ։
Տեսավ՝ դիվիր դտւսս իդ դինած, կտրտած,
Լցած մանչ տաս կանթեն պղինձ՝ կիփին։ 
էն սհաթին խասավ, տաս դիվու գլոխ կտրից. 
էլավ ձեռ էտու զպղինձ՝
Միս մեչ հալա կեսաիփիլ, առից, վիրուց,

440 Տարավ էն գեղը՞ մեչ՝ կաշին էլ խիտ–
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— Առե ք,— էսաց,— էսա մեծ պղինձ 
Չի պստիկ պղնձի փուխ.
էսա միսն էլ ձի խրիսը՞ փուխ, ինչ իս տարիր իմ,
Կաշիքն էլ շիվարնիր թըխ խագնին իմ խերը խամար։

10. Ձենով Հովանը հաց է բերում Դավթին

Դարձւսվ, էկավ մատ նախրուրղ.
Տեսավ, որ խրոխպեր խաց առիր, իկիր ի։
Խրոխպեր, որ ղատնու իրիշկից մանչ նախրին, վախացավ. 
Տեսաւլ, որ՝ քանի արջ ըմ կա, կել ըմ կա,
Ասլան կա, կափլան կա՝ - —

450 Բիրադի ժողվի մանչ նախրին,
Բարհավի, ւովի վար հախպրին։
Խրոխպեր կանչից.— Դա վիթ, էրի, քու խաց ա՞ռ, տա ր. 
Շիրացիր իմ, չըմ կերի պիրի, խասըցի մատ քի։
Դավիթ էկավ մատ խրոխպեր. էկավ, էսաց.
— Խրո խպեր, ինչ էդա՞ սիվ տավարքիրն ին,
Ինչ էդա կարմիր տավարքիրն ին՝ լավ ին.
Ինչ էղա բոզ տավարքիրն ին, էդա պետ տաւլարքիր՝ 
Շատ ծռութին կէնին, ընձը՞ կը չարչրին։
Խրոխպեր ծըծղաց, էսաց.

460 — էն ինչ շատ կը փախին,
Զա՞ր,— էսաց,— որ ճարտարվին։
Դավիթ սոլիր վիրուց,
էթալ հըռջիվ խրոխպեր, էսաց.
— Խրո՞խպեր, իս քեղի ասը՝ 
էնենց սոլ ըմ կարը,
Որ մեկ տարի ղադրի իմ ւ(ուտ։ 
էսիկ խլիսուն խագիր իմ,
Չուր ճաշուն կտրտվավ, 
էլ կտուրքիր ոտս չդադրը։

470 Ձենով Հովան միտք վե էսաց.
«Քու տուն ավիրվը՞.
Իս պողպըտե սոլ էտու կարիլ,
Սհաթ ըմ էտու ոտ՝ չկանդընավ»։
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Դավիթ էսաց.— Խրոխպեր, դե\ իլի՞ էրթանք, 
ճաշ իմ պիրի, կի\ կինա։
Չենով Հովան, նախրուրդ զճաշ կերան, Դավթին չմնաց. 
Որ Դավթին չւ1նւսց, էսաց.
— Խրո խպեր, տւսրտակ աման տո՛լ, տանիմ տիրուջ,
Իս էլ էնդեդ կուտիմ։

480 էլավ, զաման իտի վար թիվին՝ պղինձ խիտ,
Առավ, տարավ սասման ժամու տուն,
Թասլիմ տերտուրուջ էրավ։—
Գեղական հերտըվցած ին՝
«Որ էն աղեն տեսնանք, շատ կը տվւինք»։—
Տարավ էնդեղ ըզաման, ըզւզղինձ, 
էտու տերտերին, էսւսց.
— Տե րտեր, ճաշ տվեք՝ իս ուտիմ,
էն տարած անջախ իմ խրոխպեր, նախրուրդ կերավ։ 
Տերտեր էկավ, էսաց.

490 — էս տղեն ձեն չտեք,
Մի աման համ տարավ, համ դարձուց, առից, իպի.
Խաց էլ կը տեք՝ ուտը՞, ըլնը՞, էրթա։
Կինաց, նստավ, էրկու լուկ էլ զինք կերավ. 
է|սւվ էկավ մոտ խրոխպեր։

11. Չենով Հովւսնի նախազգուշացումը և Դավթք 
կանչը նախիրը յսսզմացնելոլ մասին

Զենով Հուխյն դարձավ, էկավ դախ տուն, 
էկաւլ, դալալին էսաց.
— Կանչը՞, համեն մարդ ուր դարգըխնիր շինը\
Ուր հերտըսնիր կալնը\
Քանի տավար չեկած.

500 Որ տավար կա, կելիր, արջիր,
Ասլանքտիր, կափլանքտիր,
Բիրադի խա տավրին տը կան,
Շուռ առնին քադքի մեչ.
Ով որ տեսնա՝ սիրտ կը պատըռվը՞, կը մեռնը\
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Դարգախնիր շինեք, չուր մութ կը տա։
Որ մութ իտու, սարը* ջանավար կը քաշվը, կերթա սար, 
Նուր կլինեք, ձի առնիր կը պացեք,
Չի սոս վարն իր կը գումեք։

Հիրիկուն Դավիթ նախիր ժողվից, առից իբի։
510 Քադքցիք բիրադի

Տռնիր, դարգըխնիր շինիցին,
Հհրտըսնիր կալնիցին, 
էլ մարդ տուս չելավ։
Նախիր իրի, լցվավ քաղաք։
Դավիթ կանչից էսաց.

«Բա ց էրեք ձիր տռնիր, բա՜ց էրեք.
Վիր մեկ էր, էրիր իմ էրկուս.
Վիր էրկուս էր, էրիր իմ ութ.
Վիր տաս էր, էրիր իմ քսան.

520 Վիր քսան էր, էրիր իմ քառսուն.
Վիր քառսուն էր, էրիր իմ հիսուն.
Վիր հիսուն էր, էրիր իմ խարիր»։*

Մարդ ղտռնիր չեբաց։
Դավիթ տժարացավ, կանչից, էսաց.
— Ո՜վ Աստված, քի կը կանչիմ,
Որ ինչ խալալ ը, էստեղ մնա.
Որ ինչ խարամ ը, դառնա ուր տեղ էրթա։
Խարամքիր չոկվան, կացին.
Խալալքիր մնացին,

530 Տերվանք էլան, գումիցին։

12. Դավիթը գառնարած

Դավիթ էլավ կինաց ուր տուն։ 
էսաց.— Խրոխպեր,
Մեկ սոլ էլ տվի ր իս կարիլ,

* ե ր դ  է։ Ծ ա ն .  բ ա ն ա հ ա վ ա ք ի ։
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Որ խագնիմ, տավար տանիս։
էսաց.— Ո՞րտի, քու նախրի հախ առնիմ, տամ,
Անջախ ջուխտ ըմ սոլ էլ տամ կարիլ։
Որ էդենց տ էնիս, նա նախրի խիտ կինա,
Նա քիվ էլ սոլ ըմ տամ կարիլ։
Խլիսուն ւլքի տ էնիմ գառնարած։

540 Տու չըս կհ՞րի նսւխրչութին էնլ/։
Խլիսուն էլավ կինաց, բարուշավ.
Գառնիր ժողվից, իսփ Դավթի խիտ։
Խլիսուն էլավ, առից, կինաց սար.
Սար որ տարավ, խասըցուց, խրոխպեր էսաց.
— Իս ճաշուցին խաց կառնիմ, կը կամ։

Դավիթ էլավ, ղգառնիր քիշից, տարավ, էխան սար. 
Գառնիր էնղեդ մնացին։ 
էտուր ոտաց ձեն որ էլավ,
Քանի մ1 որ էդա սար ու ձուր

550 Լպստրակ կըեր, ադվիս կըեր, կուզ կըեր, կոռոբաշ կըեր,. 
Բիրադի օխտ սարը՞ դեն ժողվից,
Իլից մանչ գառնիրուն։
Որ իլից մանչ գառնիրուն՝ շատ էլ նեղացավ.
Տեսավ՝ էն յանեն խրոխպեր խաց առից, իրի։ 
էսաց.— Գա՞վիթ, քու հալ ի՞նչխ ի,
Գառնիրու խիտ ճամբախ կերին էրթաս։
— Խրո խպեր,— էսաց,— կարմիր գառնիրու խիտ, 
էդա՞ սիվ ուլիրու խիտ լավ ճամրախ կերթամ,
Համա մեկիլնիրու խիտ,

560 էդա՞ րոզ ուլիր, սըվտակ ուլիր, 
էդա հերկենականջ ուլիր՝
Զիմ խոգին անկիրող առին, 
էնքան ձի կը չարչըրին։ 
էսաց.— Զա՞ր, զա՞ր, խրատը՛։
Ինչ լպստրակնիր, աղվիսնիր 
Կը փախին, գառնիրուց կըլնին.
Մեկ սպնդրի ծառ ինչ կը զարկի,
Կախ ըմ քսան, իրսուն շուռ կը տա գետըն։ 
էսաց.— էրըծա՞ չուր հիրիկուն,

442 -



570 Հիրիկուն ա՛ռ, բի՛ տուն։
Խրոխպեր էլավ դարձավ տուն։

Դավիթ լպստրակնիր, ադվիսնիր, կուզիր 
Ժողվից, առից, իպի, լից մանչ քաղքին։
Քադքցիք էլան չոկըցին ուրանց գառնիր, տարան։ 
Ամեն մեկ ինչքանդար կպեր,
Լւղստրակ, աղվիս, կուղ՝ տարան խիտ։
Լպստրակ ղինիցին խատ ուլիրուն, կերան.
Աղվիս, կուղ էրին քուրք, խագան։— 
էն ւքըխտեն լպստրակն էլ չուր մկա էլ 

580 Հա՞ կը զինի՜ն, հա* կուտի՜ն.
Աղվիս, կուղ կէնին քուրք՝ խագնի՜ն։

13. Որսորդություն, արտատեր Պառավը 
և որսատեղ

Զենով Հու(ան էսաց.
— Դա վիթ, տու էլ ի՞նչ տ՝էնիս.— 
էսաց,— քի մեկ տիրկավուն կառնիմ, 
էրթւսս, նեճիր էնիս։
էսաց.— Խրո խպեր, Էդիկ լավ իմ բան ի։
Դավիթ առից, կինաց նեճիր։
Առից, կինաց Պառվու կորկի մեչ,
Առից լուր սպանել։

590 Մեկ արտ կուրիկ Պառւխւն տրուրից։
Պւսռավ էլավ կինաց,
Տեսավ, որ Դավիթ ղկուրիկ տրուրիր ը.
Շատ ըռըկավ, հիշունց իտու.
֊  Դավիթ, կիր ո՞ղս քի տանի, ւհսխս քի տանի.
Իմ աւղրուստ էն մեկ արտ կուրիկն էր, 
էն էլ վար ձի կտրիցիր։
Իլի\ կինսւ՞ քու խոր նեճրի սար,

 ̂ Վերու օչխար կա, մարալ կա, խաւլալ կա,
Սպանը՞, բի\ քի խամար ապրուստ էրա՞։

<600 էդ քի խամար աւղրուստ չի,
-  443 –



Իմ արա կլւ տրուրիս։
Դավիթ էսաց.— Պա ռավ,
Խուգուդ-արիվուդ կուրբսւն կըլնիմ.
Որտե ղն ի, ընձը ջա նք տու։ 
էսաց.— Կինա մատ խրոխպեր.
Չենով Հովան քի կասը։

էլսւվ, լալելեն կինւսց մատ խրոխպեր.
— Խրո խպեր, իմ խոր նեճրխ սար ընձը շանք տը տսա։ 
Խրոխպեր էսաց.

610 — 11'յ որտը, քու խեր ինչ մեռիր ի,
Մսրսւմե|իք մի մոտեն էն սար խփր ի,
Չինք կիխշի էրթա։
էսաց.— Խրո խպեր, տու ընձը շանք տու.
Որ կան, թըխ ընձը սպանին, քի չին սպանը*։ 
էսաց.— Ո՚րտի, խ|իսուն,— էսաց,— մնանք,
Մեկե| օր էրթանք, տեսնանք։
Խփսուն Դավիթ էլավ քինուց, 
էյավ կինաց, Պառվուն էսաց.
— Ա յ պառավ, էղ Մսրամե|իք ի նչ բան ը,

620 էն գո Մըսրն ի, ի՞նչ բան ունի իմ խոր նեճրի խիտ։ 
էսաց.— Ո րտի, որ տու կտրիճ ը|նիս, 
էնիկ քու խորն ի, չկե՞րի զոռով խըլը#։

Մեկ օր ընցավ, մեկել օր էլավ,
Խատ խրոխպոր ընկավ ճամբախ, կացին.
Կացին, է|ւսն խոր նեճրի սար։
էսաց.— Դա վիթ, էսիկ քու խոր նեճրի սարն ի,
Հառաջ, քու խոր վխտին,
էսա՛ սարի պուլուր բաղան ինք քաշե.
Մկա Մսրւսմեփք էկիր ի,

630 Զբաղանքտիր քակիր ի,
Զվերու օչխար, մարսղ, ինչ որ կա,
Կը կա, կը թա|նը\ կը |ոխպը, կը տանը։
Ընդուցա հիտ էլան,
Սարիր կան էկան, շանք իտու։
Օր վիրանքտիր մթնավ,
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էլան պառկան մանչ սարին, քինան։
Դավիթ քինավ.
Խրոխպեր ակախ չտարավ, հաշիյար մնսպ 
էլավ, իպի Դավթի անթարու փեշ 

640 էթը լ ուր տակ, պառկավ վերա։

14. Ս՜արա թա վանքի վերաշինումը

Դավիթ ակախավ, իրիշկից.
Գիշիրվան կեսին Սասմա սարի գլոխ 
Տեսավ, որ լուս կամար կանգնիր ի։
Դավիթ գինք էլավ, էսաց.
«Ո՜վ Տեր Աստված, թի որ խրոխպերս վի ր խանիմ քինուցդ 
Տ ըլնը, տ ասը՝ Դավիթ վախացավ, ընձը* վի ր էխան.
Որ չխանիմ, իմ անթարու փեշ էնու տկեն տուս չի կա»։ 
էխան ւլտանակ, էթալ, ւլանթարու փեշ կտրից.
Մնաց խրոխպոր տակ անթարու փեշ։

650 Կաստ էրավ, դախ լուս կինաց.
Կինաց, խասավ վար լուսուն.
Տեսավ, որ էնդեդ միծ, ահագին մարմար քար կա.
Մարմար քարի կեսն ճղվիր ի, լուս մեչեն կը բուխա։.
Գիշիր էր. էլավ, իրեք ճդիզ քաշից պուլուր քարին։

Դարձավ, էկավ մա խրոխպեր.
Տեսավ՝ խրոխպեր ակախիր ի,
Իլիր ի քինուց, նստիր ի։
էսաց.— Դա վիթ, տու դո՝ւր էր կացի։
էսաց.— Իրիշկը՞, խրո խպեր,

660 էն լուս կը տեսնա ս,— էսաց.—
Քենե կուզիմ իրիք խարիր ուստա,
Իրիք խաւլար վսսլա, ռենջբար,
Որ պիրիս, էսա շաբթուն վերա բանին,
Մարութա Բանձր Աստվարածին շինին։ 
էն սհաթին խրոխպեր էջւսվ քաղքը մեջ.

V Իրիք խարիր ուստա իպի,
ի ր ի ք  խսսլար էլ փալա, ռենջբար,
Աոից, իպի, իտի վերա՛
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Շինիցիե, չուր շաբաթ օր՝
670 Շինից ին, գըւիփցին։

Շաբաթ օր էկավ, էսաց.— Խրոխպեր,
Քենե կուզիԱ քառսուն տերտեր,
Քառսուն վարդապիտ, քառսուն էլ սարկավագ,
Որ կան, շաբաթ ժւսմ օրհնին,
Կիրակի պատարագ մեչ մատուցին։
Խրոխպեր էնկիաս հսպրից, տարավ էնտեղ, իտի.
Ժւսմ շաբաթ օր օրհնիցին,
Կիրակի պատարագ մատուցին.
Բաթմանա Բուղեն, ճարպախար Քամին էլ 

680 Կարաղուլ տրին վանքին։

15. Հարկահանություն ե խրատատու Պառավը

Դավիթ է|ւսվ էկավ Սասում.
էկավ Սասում, ձեռ իտու, մեկ ժւսնգռուտ շեդպիկ առից, 
Կինաց Պառվու արտ, շախկամ էր ցանի,
Պրծավ ինի, շեղպըկով ^ղվից, կերավ.
Տեսավ որ՝ Պառավ էկավ։
— Վա՜յ,— էսաց,— Դա վիթ, տու իմ կուրիկ տրուրիցըր. 
Տու էկիր, մեկ արտ շսպկամ էր ւ1նացի,
Իմ ձմրան ապրուստ մեկ արտ շւսղկամ էր, 
էն էյ վար ձի կտրիցիր։

690 Մեկ ազապ աղջիկ ընձը* կըեր,
էն է( քու սաբըբու Մսրամելիք տը ճամբխը՛, տանը1։ 
էսաց.— Պա ռավ, էղ ի՞նչ կասայ ը, էդ ի՜նչ ^ը։ 
էսաց.— Մսրամեփք ճամբխիր ի էստեղ.
Քառսուն բեռ ոսկի կուզը,
Քառսուն տարվան խարջ մնացը՛ գետը՚ն,
Քառսուն խատ կոյոտ կնիկ կուզը՛,
Տանը էրկանք ադան.
Քառսուն ազաբ աղջիկ կուզը՛ արմաղան,
Քառսուն հերկեն կնիկ կուզը՛՝ ուղտ բառնան։

700 էսաց.— Պա՛ռավ, էղա բանիր ո՞րտեխն ի, ընձը շա՚նք 
էսաց.— Գո ձե տան կուշտ խարաբա մարաք ըմ կա.—

տու։
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էսաց,— կնքտիր, աղջըկնիր ժողվի, էրի Էնդեղ. 
Ոսկին Էլ խրոխպեր գո մադազեն կը չափը։
Դավիթ Էսաց.— Պա ռավ, Էրթանք, շա՞նք տու։ 
Էսաց.— Կինա\ գո կը տեսնաս։

16. Դավիթը հարկ չի տափս և պատուհասում Է 
հարկահաններին

Էլավ կինաց Էնդեղ.
Տեսավ՝ խրոխպեր ըղոսկին կը չափը1։
Էկոդնիր վո՞վն ի ,–  մեկ՝ Բադին, մեկ՝ Կուզբաղիե, 
Մեկ՝ Սուդին, մեկն էլ՝ Չարխադին ը.

710 Կանգնած ին, Ձենով Հովան կը չափը՞։—
Շատ նեղացեր էր, քրտներ էր։—
Դավիթ էնդեխեն կանչից.
֊  Խրո խպեր,— էսաց,– վի՞ր իլի, ի՞ս կը չսւվփւհ 
Խրոխպեր էլավ, զկոտ իտու Դավթը՞ ձեռ։
Դավիթ առից ղկոտ, կործից,
Չուրս ոսկի էթը՞լ վար վըռուն.
Փետ իտու, իցկից, տարտակ կոտ էթալ ջըվալ,. 
էսաց.— Մե՜կ։
Մեկ, էրկու, իրիք անցկուն էրավ.

720 Բադին ըռըկավ.— էդ ի նչ կէնիս։
Մեկ չըլըխտրիկ է զար, թիվ թռավ.
Սուդնին էլ ականջ, պընջ կարից.
Չարխադին, Կուզրադին փախան,
Ջուհաբ տարան Մսրամելիքին։ 
էտունք փախան,՞ կացին,
Դավիթ կինաց, զմարաքի տուռ էրաց,

V Ադջկնիր, կնքտիր տուս էխան։
Աղջկնիր, կնքտիր օրհնութքով կացին։
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17. Կազբադինը խաբեությամբ ավերում է 
վանքը, սարկավագը բոթ է բերում.
Դավիթը պատուհաւտւմ է Կուդբադնին

Կուդբադին ջուհաբ տարավ Մսրամելիքին, էսաւյ 
730 — Մեկ տղա . իլի Խավոց ազգին,

Զմի ճրագ ընցըցուց։
— Աբա ի՞նչ էնինք։
էն յան են ասին.
— Դավիթն ի, բաշխա մարդ չի.
Մեկ ժամ շինի Սասմա սարը՞ մեչ,
Քառսուն տերտեր, քառսուն վարդապիտ,
Քառսուն սարկավագ տրի մանչ վանքին։ 
էսաց.— Կո ւդբադին, քու թադարիք տիս,
Տ՝երթաս Սասմա սար,

740 Մարութա Բանձր Աստվարածին թալնիս, ավիրիս, կաս։

Կուդբադին էլավ, իրիք խարիր մարդ առից,
Բիրադի մեկ տարվան պսակված տղա, 
ժողվից, էլավ կինաց վանքի վերա։ 
ճարպախար Քամին իլի սար, կինացի նեճիր.
Բաթմանա Բուղեն էլ դարձի, քաղաք էկի,
Վանք մշմուր մնացի։
Կուդբադին քեշից, կինաց վար վանքին։
էզար, սպանից քառսուն տերտեր, քառսուն վարդապիտ,
Քառսունից մեկն պակաս սարկավագ,—

750 Մեկ սարկավագ էլ զինք մանչ շուրիրուն պախից, չտեսան։ 
Կուզբադին դըմեն էլ սպանից,
Զվանք քակից, զըմեն ավիրից,
Ինչ որ կըեր՝ խուրտից, առից, տարավ։

Սարկավագն էլավ, առից արընթըթախ շապիկ,
Առից, էկավ Սասմա քաղաք։
Սասմա քաղաք որ ,մտավ, խարցնից.
— Մե տեր Դավիթ ո՞րտեղն ի։
Ասին.— Կացի Պառվու տուն, գինի կը խըմը։
Կինաց, կանգընավ վար տռան, կանչից.
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760 «Մի տեր Դա վիթ նստիր ի մանչ սոդբըթին,
Կը խմեր նռան գինին.
եկին, սպանիցին քառսուն տերտեր, քառսուն վարդապիտ 
Քառսունից մեկ պակաս սարկավագ»։*

էլ չխասկացավ, էսաց.
— ժամու խո՞ւնկն ի պակաս,
Թե* ձեթն ի պակաս,
Տվեք՝ սարկավագ սանը՛, էրթա։
Սարկավագ էսաց.
— Նա խունկն ի պակաս, նա ձեթն ի պակաս։

770 Արընըթ շապիկ էխան,
էթալ հեռջիվ Դավթին։  ̂ .

Դավիթ էլավ՝ Պառվու անթարուց,
Ինչ թոնիր կը խառնին,
Առից, ընկավ մաչ տաշտին.
Կանչից Աստված, կինաց դախ Կուզբադնը • ասքար.
Կինաց, ասքարին խասավ.
Խասավ, ձեռ էտու, մեկ սպնդրի ծառ ըմ քեշից,
Իրիք տիր իտու պսղանդարկ,
Իրիք խարիր ասքար կուտրից։

780 Մնաց Կուզբադին զինք մընակ.
Խասավ Կուզբադին էւ բռնից։
էսաց.— Իս քու ժամու բախտ, ընձը# չսպանիս։
Որ չսպանից,
էլավ Կուղբադնու ատամքիր քեշից, վւնչից ճակատ։

18. Կուսբսւդնին ծաղրող կանայք

Կուզբադին է|ավ կինաց Մսրա քաղքխքամակ։ 
էնդեխեն Մսրա խարսնիր, կնքտիր էկան ջուրու.
Իրիշկիցին, տեսան՝
Կուղբադին կը կա էն յանեն.
Կնքտիր կւսնչիցին, ասին.

Սասնա ծսհր

Երգ է։ Ծան. բանսյհսւվւսյփ։
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790 «Կուզբադին ...սւբերաե,
Ի՝նչ իս իկի լերան-լերան.
Տոլ կասիր՝ կերթամ Սասմա քաղաք,
Քառսուն աղջիկ բիրիմ արմաղան,
Քառսուն կոլոտ կնիկ բիրիմ՝ Էրկանք աղան, 
Քառսուն հերկեն կնիկ բիրիմ՝ ուղտ բառնան»*։

Կուզբադին էսաց.
«Իս չէր գիտը, էնունց նիտիրն ին գերան, 
էնունց խուտիրն ին կծան.
Ինչ կը ղարկին մարդու ջան,

800 Լեշ կէնին պատուխան»։*
Կնքտիր կասին.— Աբա միր իրկնիր ո րտեղն ին։
էսաց.

«Չիր իրկնիր ինկած ին Լոռա դաշտ, կը խեծան. 
Գարուն որ ջրխեղեդ կըլնը՛, 
էնունց ճուճ ու պուլուր կը բիրը՜, 
էրեք ձե խամար եղ, չուրթւսն»։*

19. Ս՜սր ւսԱելիքի զորահավաքը, արշավանքը և 
նամակը Դավթին

Մսրամելիք դուրբինք իտի աչիչ,
ԶԿուզբւսդին տեսավ ,զատնու.
— Օհո՜, Կուզբադին կը ծըծղա։

810 ԶՍասմա թալան ի բիրի խիտ։
Կանչից.— Կուզբադին, ադ ի՞նչ իլի քի,
Տոլ ինչի՝ չբիրիր Սասմա թալան։
Կուզբադին էսաց.

«Իս չէր գի տը՝ քար էր կապան,
Իս գիտեր՝ դաշտ էր դուրան, 
էնունց խուտիրն ին կծան.
էնունց նիտիրն ին գերան.
էզար, իրիք խարիր մարդ էրավ պատուխան»։*

* Ե ր գ  ե ն ։  Ծ ա ն. բ ա ն ա հ ա վ ա ք ի ։
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Մսրամելիք էսաց.֊ Հա՛յդե,
820 Կանչեք դալւպ կանչիյ,

Որ իմ ասքար բիրադի ժողվիք,
Տասվերկու տարըց բռնեք,չուր վաթսուն տարին՝ 
էնկիաս խասեք, ինչ որ կա՝
Բիրադի ժողվեք, բերեք։ 
էն սհաթին կանչից ին, ժողվիցին,
Մսրա քադքի մեյդան կայնացըցին։
Մեկ թուղթ կիրից ին,
Կասըդը ձեռ տվիցին,
Դւսվթի խամար «ճամբխիցին։

830 Կասըդ Կասոն էլավ, —
Զթուղթ առից, կինաց.
Կինաց Սասմա քաղաք,
Դավիթ առից զթուղթ, կարտաց.

«Քու հոդուքար էրա՛,
Իս իմ ասքար ժողվիր,
Լոռա դաշտի մեչ իմ չադրքիր զարկիր իմ. 
Տասներկու*օր քե մոհլաթ, 
էկար՝ էկար, որ չեկար՝
Կը զարկիմ Սասմա քաղաք,

•՜840 Սասմա տուն կավիրիմ,
Սասմա ճրագ կընցըցիմ։
Չուր հասօր տու իմ ախպերն իր, 
էս օր ձի տու դուշման դարձար»։

20. Գավիթը Պառավի խորհրդով հորեդբորից 
ստանում է իր հոր ձին ու սարքը

Գավիթ որ կարտաց,
էլավ կինւսց մատ Պառավ, էսաց.
— Պա ռավ, անթարուցից, շիշից, Ի նչ ունիս.
Ի՞նչ որ ունիս, հազի ր էրա,
՚Իս տերթսւմ Մսրամեփքի կռիվ։
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էսաց.– Ա յ որտի, Գա՛վիթ,
850 Տու շիշով, անթարուցով չլւս կե՛րի կռիվ էնխ

— Արա՛, Պա ռավ, իս ի՞նչկով էրթամ կռիփ 
էսաց.— Որ տու կերթաս կռիվ՝
Քու խոր կա Քուռկիկ Ջալւպին.
Քու խոր կա Գուտին ը Գլխին.
Քու խոր կա Քամարն ը Ոսկին.
Քու խոր կա Թուրն ը Կեծակին.
Քու խոր կա Կապեն Կադըֆին.
Քու խոր կա ճզմեն Իզան Կաշին՝
Պողվըտե նայն ի տըկին.

860 Քու խոր կա Զին ը Սադաֆին՝
Ռըքեբնիր մոտեն կախուկ ոսկին.
Քու խոր կա Պողվըտե Գամ.
Գնիս Քուռկիկ ճարպի բերնին։

Իթուդ, կինաց մատ խրոխպեր, էսսւց~

«Խերախուտ խրոխպեր,
Քենե կուզիմ Քուռկիկ Զալալին,
Արս ագո՜, Քուռկիկ Չսղալին.
Քննե կուզիմ Գուտին ը Գլխին.
Քենե կուզիւք Քամարն ը Ոսկին.

870 Քենե կուզիմ Թուրն ը Կեծակին.
Քենե կուզիմ Կապեն Կադըֆին.
Քենե կուզիմ Ջզմեն Իզան Կաշին՝
Պողվըտե նալն ի տըկին.
Քենե կուզիմ Զին ը Սադաֆին՝
Ռըքեբնիր մոտեն կախուկ ոսկին.
Քենե կուզիմ Գամն ի Պողվըտիե՝
Քուռկիկ Ջայալու բերնին դնիմ»։*

Խրոխպեր էսաց.
— Բերան կուտրեր քու ասողին։

880 էսաց.— Խրո խպեր,
Կը տա ս ընձը, էլնիմ, էրթամ կռիվւ

* Երգ է։ Ծան. բանահսւփսյփ։
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էսաց.— Ա՜յ որտի,
Նար յոթ տարին թըմըմեր իս,
Տու կ՚ւիվ Էրող չիս։
Էսաց — Տ՚երթա՜մ,
Իմ Աստված կանչիմ, Էրթամ հեռջիվ դուշմանին։
— Ա յ որտի, ի|ի\ կինսւ՞ մի թսւվ|են.
Իրիք խարիր ձի մեկ սրայով կապուկ ի.
Որ կլւ խավնիս՝ քե խամար ա ռ, րի*։

890 Դավիթ կավ կինաց թավյեն.
Սրով ձիանցտարու քամկին՝
Վրու վերա ձեռ Էտու,
Փուրիր առից գետլւն։ .. —
Տժարացավ, Էսաց.
«Էսունք չին Քուռկիկ Ջւպւպին»։
Մեկ պտոիկ տուռ էյ չոկ էրաց.
Տեսավ՝ մեկ ձի էնդեդ կապուկ ի մընակ,
Խւսվիրն էյ էյած էնքան ծրտսւծ վերա,
Չին է| հւստրկած։

900 Դավիթ ինչ ձեռ էտու վար քամկին,
Աքուց էդսւր պատին,
Կրւսկ մոտեն կինաց։
Ուրւսխւսցավ, էյավ դձիու գլոխ պւսգնից,
Զձին էխան տուս, տարավ, թապիմ Պառվուն էրավ։
— Ա յ որտի, քու խոր Քուռկիկ Զւպւպին որ կա, է դ ի։ 
էսաց.— Պա ռավ, մեկ գյոխ սապուն,
էրկու պդինձ ջուր կը տաքցուցիս, |ւսվ կը րիսս։ 
Դարձավ Դավիթ, էկավ ւքատ խրոխպեր.
— Խրո խսյեր, քենե կուզիմ իմ խոր ավադա|ըխ,

910 Թամամ կը խանիս, տաս իմ ձեռ։
էսաց.— Ո րտի, իս կարոդութին չունիմ խանիյու.
Քու խեր ինչ մեռիր ի, սնդկի տուռ փակիր ի։
Իս չիմ կե րի խանի տուս, տու կինա, խա՞ն։

 ̂ Կինաց, էնդեդ կանգնից Դւսվիթ,
Կանչից ուր Աստված, էլաց,
Սնդկի տուռ դինք-ւփնք րացվավ,
Բանիր էխան տուս։



21. Դավթի զինավառումը, Ձենով Հովանի 
ափսոսանքը և Ցռսւն Վերգոյի ծաղրը

Հառաջ խագավ ջղմեք,
Քառսուն ղիտր բամբակ իտի՝

920 Անջախ կանգնսւվ վուտքիր.
էլավ. Կապեն Կադըֆին խագւսվ, 
երկու տակ էրավ, անջախ սըթըրվավ.
Ք լա  մարն ի Ոսկին, ինչ մեկ փաթ խոր մհչացն էր,
0ոթ վւաթ էկավ էնուր մեչաց.
Քառսուն դիտր բամբակ իտի գուտին,
Անջախ դադրավ գլոխ.
Թուր է|ավ կապից վերան,
5ոթ վսսթ էկավ պու|ուր մեջաց,*
Տալ կեսն գետըն կառներ։

930 Պառավ զձին վւաց,
Իպի Դավթի տոռ կւանւսցըցուց։
Դավիթ էլավ, դին իտի վերա, գամ իտի բերան, 
էււսվ, զձին խեծւսվ, տռան կանգնավ։
Ձենով Հովան էսաց.

«ԱփսոՂս, խազա՜ր հեֆ ավւսուս Քուռկիկ Զալալին,
Ա՜խ, հւսլա Քուռկիկ Զալալին.

Ափսո՜ւս, խազա՜ր հեֆ աւիսուս Գլխու Գուտին,
Ա՜խ. հալա Գլխու Գուտին.

Ավաո՜ւս, խազա՜ր հեֆ աւիսուս Թուրն ը Կեծակին,
940 Ա՜խ, հալա Թուրն ը Կեծակին.

Ավւսո՜ւս, խազա՜ր հեֆ ափսուս Քամարն ի Ոսկին,
Ա՜խ, հալւս Քամարն ի Ոսկին.

Ափսո՜ւս, խազա՜ր հեֆ ափսուս Կապեն Կադըֆին.
Ա՜խ, հալա Կաւզեն Կադըֆին.

Ափսո՜ւս, խազա՜ր հեֆ ափսուս Ջզմեն Իզան Կաշին,
Ա՜խ, հալա Ջզմեն Իզան Կաշին.

Ափսո՜ւս, խազա՜ր հեֆ ափսուս Նալն ի Պոդվըտին,
Զարկած ի ջզմի տըկին.

Ավտո՜ւս, խազա՜ր հեֆ ափսուս Զին էր Սադաֆին,
• Խոսքը վերաբերում է թրի կապին կամ գոտուն, որ Դավիթը փաթաթում է մեջքին։ Ծան. 

կազմողի։
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950 Կախուկ մոտեն Ռըքեբն էր Ոսկին.
Ափսո՞ւս, խաւյա՞ր հեֆ ափսուս Գամն էր Պողվըտին. 

Ա՞խ, հա|ա Գամն էր Պողվըտին»։*

Գավիթ ըռըկավ, ձեռ իտի վար թրին,
Տը քաշեր, զարկեր խրոխպոր,
Ձենով Հովան կանչից.

«Ափսո՞ւս, խավա՞ր հեֆ ափսուս մի Թռլսւն Գավիթ, 
Ա՞խ, հարս Թպան Գավիթ»։*

— Խրո խպեր, քու բերան կուտրեր ԷՆ մեկ խոսք չտեր. 
Որ չտեր՝ իս քու վիզ տը կարերս .

960 Գավիթ էւաց, էկավ,
Խրոխպոր գ|ոխ պագնից.
Խրոխպերն էլ էտու գ|ոխ պագնից։

Ջուհաբ կինաց Ցռան Վերգոն.
— Վե՞րգո,— ըսըցին,—
Գավիթ կինաց Մսրամե|իքի վերա կռիվ։
Ծըծդաց, էսաց.
— Կացե ք, Սասմա Շաղկիմակիր Դավթին ասեք՝ 
Մսրամեվւքի ձախ ձուն ձը խամար բերի՜ս։

22. Դավթի հրաժեշտն ու Ձենով Հովանի խրատը 
Կաթնաղբյուրի և Պողվատե սյան մասին

Դավիթ կանչից ՛ուր Աստված, էսաց.

970 «Ո՞վ քուրիր, կացե ք բարով,
Ընձի քուրիթին եք էրի.
Ո՞վ մերիր, կացե՞ք բարով,
Ձի մերութին եք էրի.
Բարի՞ տիրկիցնիր, կացե՞ք բարով,
Կացե՜ք բարով միծ ու պսակով»*։

• Երգ են։ Ծւսն. բանահավաքի։
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Խրոխպեր հսաց.— Ա՞յ որտի,
Որ տերթաս, քե մեկ շիրւսթ կէնիմ,
Ականջ կը դնիս իմ շիրաթին.
Որտեղ քու ձին չոքիր կը ղարկի գետը ն, էնդեղ կը քինիս. 

980 Քու ձին կը կապիս, քու ձիու եմ կը տաս,
Քու տեղն էլ կը շինիս ձիու չուրս ոտաց մեջ։
Որ կլղնիս, կերթաս, դաշտի մեչ Պողվըտե սուն ըմ կա. 
Քու խեր, որ կռիվ էրթեր,
Կը պարկեր Պողվըտե սուն,
Որ կսւրեր՝ էն ո ւ բան հաջող էր, կերթեր.
Որ չկտրեր, կը դառներ, կը գըեր տուն։
Տու է,, որ էոթաս, Պողվըտե սուն կը խիս,
Թուր զարկիս Պողվըտե սուն.
Որ կարից, էթալ, քու բան հաջող ի,

990 Կանչը՛ Աստված, կինսւ դախ քու կռիվ.
Որ չկտրիդ՝ դառնաս, կաս քու տուն։

23. Սանուկ Դսւվիթը խմելով Կաթնաղբյուրի ջուրը 
դառնում է հզոր և կտրում է Պողվատե սյունը

էլավ քշից ձին, կինաց.
Կինաց, Կաթնով հախպրի վերա ձին չոք էզար գետը՚ե. 
Որ չոք էզար գետը՚ն, ռըքեբ ըմ էզար.
Ինչ ռըքեբ ըմ էզար, ձիու մեկ կուղաշարք կուտրից։

9

էսաց.— Մեկ սհաթվան ճամբախ իս քելի,
Ի նչ շուտ մունացար, որ չոքիր գետըն կը զարկիս։
Զինք փուշմընավ, էսաց.
«Իս* խրոխպեր ընձը* շիրաթ էրավ,

1000 էնու խոսք պտը՛ չտամ գետը՚ն»։ 
էլավ, ուր ձիուն եմ էտռւ,
Զձին քեշից, ջուր իտու, ձին ջուր խմավ.
Զինք լե մտավ ջուրու մեչ, լոդկացավ,
Ուր շուրիր խագավ,
Պառկավ մաչ ձիու չուրս ոտաց, քինավ։
Կես գիշիրին ակախավ, տեսավ՝
Կըւիկըվւուց ինկի ուր ջան. ուր շուրիր.
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Ինչ էլավ, կանդընավ՝
Քասարի կուտուրնիր հըմեն մեկ տեղ ըմ կինաց. 

1010 Զինքն էլ շատ ճուչւսցի, Աստծու շնոխքով լցվիր ի։ 
Քառսուն դիտր բամբակ էնու ջզմեքն էր. 
էխան, էթալ, անջախ վուտքիր մտավ մեչ.
Քառսուն դիտր բամբակ էնու գուտին էր. 
էն քառսուն դիտր բամբակ էխան, էթալ,
Անջախ մտավ գլոխ։
Կապեն էրկու տակ վերայ էր, էրաւ| մեկ տակ, 
Անջախ էկավ, չոքիր բռնից.
Թրի կայիշ յոթ փաթ պուլուր մեչացն էր.
Արձկից, մեկ փաթ անջախ խասավ.

1020 Թուրն էրկու փայ գետըև կը քաշեր.
Ինչ կապից, չոքիրու վերա անջախ խասավ։

Բարի լուս ինչ բացվավ, 
էլավ, ւլուր աղոթ էրավ,
Զուր ձին խեծավ, քշից, կինաց,
Պոդվըտե սան վերա կսւնգնավ, էսաց.

«Հիշյա իմ խացն ու գինին,
Տեր կենդանին,
Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատրսպին 

1030 Վար Դավթի աջ թիվին»։

Թուր քեշից, էւլսւր Պոդվըտե սւսն.
Սուն կտրից, կալամ վար կալըմին կսւնգնավ 
Չիմացավ, որ կտրիր էր, էսաց.

«Չեռնի՜կ, տու կուտուր կիներ,
Ա՜խ, հալա տու կուտուր կիներ,
Տու ւլՊոդւ|ըտե սուն անկտրիլ չթողներ*
Ա՜խ, հալա սուն անկտրիլ չթողներ»։*

* Երգ է ։  Ծան. բանահավաքի։
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Ձեռ կուտրավ. տժարացավ Դավիթ, էլաց.
Միտք էրավ, տը տառներ դախ տուն.

1040 Որ տը տառներ դախ տուն,
Դարձավ, փչից դախ սուն,
Կտուր թռավ, կինաց։
Դավիթ ուրախացավ, դարձավ, էսաց.

«Չեռնիկ, տու կանաչ կիներ,
Չեռնիկ, տու կանաչ կիներ,
Տու զՊոդվըտե սուն կտրիցիր, թալիցիր,
Տու զՊոդվըտե սուն կտրիցիր, թալիցիր, 
Միզի սիվտակ իրիս դարձըցիր,
Միզի սիվ իրիս չէրիր»։*

1050 Աստծու հրամանքիվ ձեռ ժրավ, սաղացավ.
Մեկն էրկու դարձավ կվաթ։

24. Դավթի վախը թշնամիներից, ձիու քսւջալերքը

Չին քշից, կինաց Լոռա դաշտ.
Որ խասավ Լոռա դաշտ,
Իրիշկից, տեսավ ի՜նչ.—
Քանի մ՝ աստդ էրկինք կա,
Անցկուն չադըր զարկի Լոռա դաշտ։
Տժարացավ Դավիթ, էլաց.

«Օ՜ֆ, Տե ր Աստված,
Իս էլնիմ կրակ,

1060 էս էլնը՞ բամբակ.
Իս չիմ կե րի զէնունք վառը՞»։

Աստծու հրամանքիվ Քուռիկ Ջւպսդին 
Լեզու էկավ, էսաց.

Դա վիթ, տնա վիր, ի՛նչ կը վախանաս.

* Երգ է ։  Ծան. բա նա հա վա քի։
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Ինչքանդար քու թուրը կարը՛, 
էնքանդար իմ պուչը՛ մսպիր կը կարը՛. 
Ինչքանդար քու թուր կարը՛,
Իրիք էնքան իմ նաֆաս կը կարը՛
Ինչքանդար քու թուր կարը՛,

1070 Վից ընցկուն իմ ոանիր կը կարը՛.
Մը վա՚խանա, քու Աստված կանչի՛։

25. Ս՜սրաԱեփքի նամակը Դսւվթին. Դավթի իմաց 
տա,ը թշնամիների բանակին Ա հարձակումը

Ինչ խասավ Լոռւս դաշտ՝ -  
Տաս օր լըմւսցավ, վըղդեն լըմացսւվ։
Մսրամեւիք թուղթ կիրից, ճամբխից, էսաց.
«Տաս օր (ըմացավ, իմ վըղդեն թըմըմավ.
Կը կամ, կը տսրկիմ քու քաղաք, կավրիմ,
Զքար ու խոդ կառնիս՜, կը տանիմ»։
Թուղթ տարող կինաց, պաաահավ Դավթին։ 
Դավիթ առից, զթուղթ կարտաց։

1080 Մսրամելիք կիրիր ի.

«Խաղար խամար սարդ ունիմ անբեղ անմուրուս. 
Ա՜խ, հալա անբեղ, անմուրուս.

Խաղար խամար էլ ունիմ բեղով մուրուսով,
Ա՜խ, հալա բեղով մուրուսով.

Խաղար խամար էլ ունիմ՝ հալա թուխ մուր ուս ին. 
Ա՜խ, հւսլա թուխ մուրուս ին.

Խաղար խամար էլ ունիմ՝ սիվաակ մուրուս ին, 
Ա՜խ, հալա սիվտակ մուրուս ին»։*

Դավիթ ղթուղթ կարտաց,
1090 Կիրից Մսրամելիքին. «Իս էկա՛»։ 

էլավ զձին, թուր քեշից, կանչից.

* Երգ է։ Ծան. բանահավաքի։
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«Որ քուն եք հարթուն կացեք,
Ա խ, հա(սւ հարթուն կացեք.

Որ հարթուն եք՝ ձե ձիանք թամքեցեք,
Ա՜խ, հալա ձիանք թամքեցեք.

Որ ինչ թամքուկ ին՝ իլըցեք, խեծըցեք,
Ա խ, հւպա իւըցեք, խեծըցեք.

Չասեք՝ Դավիթ գոդ էկավ, գող կինաց,
Ա խ, հալա գող կինաց։

I 100 Անմախ՝ ձի մախ իմ բիրի.
Անկիրող՝ ւլձի խո գին տ՝ առն ի մ»։

Դավիթն էր, կանչից Աստված, 
էրկու գւոխ քշից,
Կինաց, չադլւրքիրու գլոխ խլիսցըցուց, դարձավ։ ^
Ի՜նչ դարձավ, արլւնե խեղեղ ւլլեշիր կը տաներ։

20. Ալհորի խրւստը
\

էն յանեն ծերունուկ խալվուր ըմ էկավ, 
էրավ «Փո՜շտ, վտ՜շտ, վա՜շտ»։
Դավիթ ըռըկավ, ձեռ էտու, ղթուր քեշից,
Խայավուրու վիղ տը կտրեր։

1110 — Ի՞նչ վտւշտ-վտւշտ կէնիս,
Իս հալա հերեկը՛ տղեն իմ.
Իս վ1 ըշտութի"ն իմ էրի,
Տու ընձը՞ կը կանչիս վտւշտ։
1սալավուր էսաց.
— Խոգուդ-արիվուդ մեռնիմ.
Իս վաշտ կը կանչիմ՝ ճւսմբախ էնին ձիկ, կամ ղքի տեսնիմ։ 
Դավիթն էր, ռահմ էկավ սերտ, կանչից։ 
էկավ, մոտխասցավ.
Մոտ որ խասավ, էսաց.

I 120 — Ա՜յ ջանըմ, Դա՞վիթ, հիվի կէնիմ քենե,
Մեկ խոսք ըմ տւսմ քի, տու իմ խոսք էնիս։
— Ի՞նչ խոսք տը տաս ընձի, բա՞բի։
էսաց.— էդ շիվարնիրու մեղաց տակ մի՞ մըտնը.
Ո ր կսւ թագա փեսայ ի. ո՞ր կա՝ ւեւրեն մեկ ի.
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*Ո՚ր կա՝ ւփնք մընակ ի, նա՛ տղա ունի, նա՛ աղջիկ,
Մե կնիկ կա՝ թըղի տուն քաղցած, իկի.
Բիրադի զոռով, տփելով ի բիրի Մսրամելիք։ 
էնունց մեղաց տակ մի՛ ընկնի։
Մսրամելիք գո էնա՛ ղնջըլով չադրի տակ քինիր ի,

1130 Կինա խատ էնոր կռիվ, է ն ի քու դուշման։

27. Դավթի և Մսրամեփքի մենամարտը.
Դավիթն սպանում Է Ս՜պսսմելիքին 
և տիրում Է Մըսրին

Ան Էլ զձին քշից,
Կինաց, չադըր տոռ կանգնավ։
Էրկու արար խղւեսթքար ին, կանչից, էսաց.
— Արաբքիր,՛ Մսրւա1ելիք խանե՚ք՝
Ըլնը՞, կռիվ էնինք։
Արաթքիր ըսըցին.
— Միեք չինք կերը՛. յոթ օր էնու քուն կա.
Իրիք օր կա՝ քինիր ի, չուրս էլ կա՝ վիր ըլնը*։ 
էսաց.— Իս չիմ ղա՛դրը,

1 140 Չուր ւսնիկ ուր քեֆով վիր իլը.—
էսաց,— բիրեք մեկ գութնը՛ խուփ ընձը խամա։ 
էն սհաթին րիրըն։
Զխուփ էթալ դարբնի քիրեն, փչից. կարմըրցըցուց, 
Զխուվւ վիրուց, էթալ վար Մսրամելիքի քամկին։
Որ էթալ վար քամկին,
Մսրամելիք հուրուր առից, էսաց.
֊  Արաբքիր, իմ տեղ լավ չեք խուրթի, լվիր զը կուտին։ 
Դավիթ էն յանեն էսաց.
— հ ի  ՎԻ Ր. 1ու Ի սն Իմ–

I I150 Անմախ՝ քի մախ |ւմ^բիրի,
Անկիրոդ՝ քու խոգին տոռնի՛մ։
Մսրամելիք ծըծղաց ւլերան, ըսաց.

\  — Սասմա Շւսղկմակիրն իկի՜,
Խատ Մսրամեէքին կռիվ տ՝էնի՜։—
էսաց.— կըլնիմ, .կուտիմ ակռաստ, ճաշուն չմնա,
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Որ ուտիմ ճաշ, խրսւմենցըն չմնսւ 
Որ ուտիմ խրամենցը ն, ընթրիսը՞ն չմնա։
Դավիթ էսաց.— Իլի՞, ի՛նչ կը վախանա՜ս.
Քեզի ակռա՞ստ էլ, ճա շ էլ, խրամե՚նց էլ, ընթրի՞ս էլ կա՞մ,. 

1160 Հալա կը մնամ կանուխվա ն էլ։

էլավ նստավ. ինչ նստավ, իրիշկից դախ Դավիթ,
Տաս գումշու ոժ էնու մոտեն պակսավ։
Դավիթ էսաց.— Իկիր իմ, տըկնիս, իս տու կռվինք։ 
Մսրամելիք էսաց.— Ի՛նչըխ կռվինք։
Դավիթ էսաց.— Բարիշի՞նք, կռվի՞նք։
Մսրամելիք էսաց.— Ի՞նչըխ բարիշինք։ 
էսաց.— Տու իմ ճուչ ախպերն իս,
Իս կանգնիմ՝ իրիք դարբ տու զա՞ր ընձը.
Դոր տու կանգնի, իս իրիք դարբ ւլարկիմ քի.

1170 Յան Աստւխյծ ընձը կը տա, յան քի։–
Մսրամելիք էլավ կանգնավ, էսաց.— Կանգնը՞, Դա՞վիթ; 
Մսրամելիք էլավ, դուր ձին խեծավ, գորւլ բռնից ձեռ։ 
Դավիթն էլ դաշտի մեչ կանգնավ, էսաց.
— Իս էստեդ կանգնա, իրիք դարբ ընձը՞ զարկ,
Ինչըխ կը զարկիս, էնե նց զարկ։
Մսրամելիք զգորգ բռնից ձեռ,
Լոռա դաշտից քշից,
Կինաց Դիարբաքիրու քաղաք,
Զձին էնդուցա քշից.

1180 Թափկուն քշից» իրի դաշտի մեչ,
Մեկ գորզ էզար Դավթին.
Որ մեկ գորզ էզար Դավթին,
Քուռիկ Ջալալին էր, ոտ վիրուց, իտի մեկել յան,
Գորզ դիպավ էնուր ոտաց կըշտը՞ խիտ.
Թոզ ու դուման էլավ, արիկական իրիս բռնից։
Մսրամելիք էսաց.
— Խազա՜ր ափսուս մե Թռլսւն Դավիթ.
Խո՜ւղ էր, խուղ դարձավ։
Սհաթ ըմ մնաց, թոզ էջավ, պրծավ։

1190 Դավիթ ըսաց.— Մը վւսխանա,
Իս հալա էստեդ սաղ-կենդանի իմ։
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— Հա՜յ, թալան կենա ձին,— էսաց.—
Իմ ձիու մսւնզիւ քիչ էր. 
ելավ ժում, էլ զգորզ առից,
Չին խեծավ, կինաց, խասավ Հսւլաբա քաղաք։
Դավիթ վար ձիուն խեծուկ ի,
Էնդուցա խառ էրավ, զձին իլից, քիշից,
Հսւլաբա քադքեն էկավ, մի գուրզ էլ էզար։
Քուռիկ Զալալին էլ ըմ ոտ վիրուց մեկել տեղ,

1200 Դորզ դիպավ խատ ոտը՛ կշտին.
Թոզ ու դուման արիկակւսն իրիս բռնից։
Էսաց.— Խազա՜ր ավւսուս մե Թռլան Դավիթ,
Շախիցի՜նք, պախիցի՜նք,
Մե խաց կուրուսըցի՜նք.—
Խո՜ւղ էր, խուղ դարձավ։
Դավիթ էսաց.— Մը վա խանա,
Իս սաղ-կենդանի էստեղ կանգնիր իմ։
Էսաց.— Հա՜յ, թալա ն կենա ձին.
Իմ ձիու մանզիլ քիչ էր։

1210 Չին խեծավ, գուրզ առից, կինաց.
Կինաց Մսրա քաղաք խասավ.
Քշից զձին, էկավ, մեկ գորզ էլ էզար։
Ինչ գորզ Էզար՝
Քուռիկ Զալալին ոտ վիրուց, իտի մեկել տեղ,
Գորզ դպավ խատ ոտաց կշտին.
Թող ու դուման արիկական իրիս բռնից։
Էսաց.— Ավւսո՜ւս, խազար հեֆ աւիսուս մե Թռլան Դաւ|իթ. 
Խո՜ւղ էր, խուղ դարձավ։
Դավիթ էսաց.— Մը վւս խանա,

1220 Իս էստեղ սաղ-կենդանի իմ.
Քու ճար էրա1, դոր իմն ի։

Պրծավ, դոր խասավ Դավթին։
Կանչին մաջլիս, բիրին, •
կիր ԿԻոԻցԻն– «ԲսԱի,

\  Մսրամելիք ուր դարբից պրծավ,
Դոր խասավ Դավթին»։
Դավիթ էսաց.— Դոր որ խասավ ընձը\
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Մեկ դարբս տվիր իմ Աստըծուե խաթըր, չըմ զսւ՚րկխ. 
Մսրամելիքի մեր էկավ, էսաց.

1230 — Գա՛վիթ, խոգուդ-արիվուդ կը մեռնիմ,
Իս քի պախիր իմ, իմ խաթըր խւսմա՝
Դարբ ըմ կը տան ձի խաթը՚ր։
Դարբ մ՝էլ էտու մոր խաթը ր. մնաց մեկ դարբ։ 
Մսրամելիք էսաց.
— Գա՛վիթ, իս քու դարբից կը վախանամ։ 
էսաց.— Որ կը վախանաս.
Մտի քու ձիու տակ։
Քառսուն գումշու կաշի էլ 
էթալ վար ձիու քամկին,

1240 Զինք մտավ տակ։
Մերն էլ ադջկնիր առից,
Տաս վ՚երկու ազաբ աղջիկ առից,
Կանգնավ էնու դիմաց,—
«Զսւնիման*» կը խաղին,— էսաց.
— Դավթի աչք ընկնը՛ դախ ադջկնիր,
Դարբ չկպնը՛ Մսրամելիքին։
Դավիթ ականջ չերավ էն խոսքին.
Զեռ էտու, քեշից զԹուր Կեծակին,
Հուշիկ ինչ իտի վար ձիու քամկին,

1250 Կտրից ղքառսուն գոււ1շու կաշին,
Կտրից ւլձիու մեչք,
Առից ղՄսրամելիքի գլխու կաքտին,
Կինաց, մանչ էրկու ձուն վե առից գետը՚ե,
Գետըն կտրից.— կեծակ էր, աբա թո՞ւր,—
Գետըն կտրից, կինաց, առից Սիվ ջուր։

Մսրամեփք էլավ տուս, էսաց.
— Գա վիթ, իս պրծա, սաղ գո էստեդն իմ։.
Դավիթ էսաց.— Մսրա՚մելիք,
Մեկ զքի թափ տու, տեսնամ։

1260 Որ թափ իտու, էլավ էրկու կտուր.
Կտուր ըմ էն )սւն կինաց, մեկ՝ էն ւան.
Մսրամելիք խատա՚վ։

՚ Պարերգ է։ Շան կազմողի։
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Կանչից Մսրամելիքի ասքար,
Բիրադի ժոդվից, առից, էկավ.
Բիրադի ժողվան, իկին,
Դավթի ձեռ, ոտ պագնեցին, գլոխ իջուցին։
Զըմենանց դաստուր իտու,
Կացին իրանց տնիր։
Դավիթ ղՄսըր առից։

փ
28. Դավիթը կատարում է Ցռսւն Վերգոփ պսւտվերր

1270 Դարձավ, տը կա ուր տուն։
Ի՞նչ տը բիրի խիտ էն քաղքեն.—
Իսկի դատ չի պի։
էնու բիրած էլավ մե ջուխտ իղ.
Մեկ էթալ հիտիվքիր,
Մսրամելիքի ձախ ձուն իտի վար արաբին,
Իդնիր քեշիցին, բիրին.
Քեշիցին, բիրին, Սասմա քաղաք խասըցին։ 
էն սհաթին կանչից ուր խրոխպեր Վերգոն, 
էսաց.— Խրո խպեր Վերգո,

1280 Տոլ Մսրամելիքի ձախ ձուն ձենե ոսլիցըր,
Քի խամա բիրը՞։
Տարավ, թասլիմ խրոխպոր էրավ։
Խրոխպեր իպի, դան ձախ ձուն տրին կշիռք.
Կշռիցին, էկավ քառսուն խոնդքարը։

Բ

ԴԱՎԻԹ ԵՎ ԽԱՆԴՈԻԹ

29. Դավիթը լսելով աշուղների գովքը՝ 
որոշում է գնալ Խանդութին առնելու

V Չեն ընկավ ախշար,—
Դավիթ զՄսրամելիք սպանից, Մսըր առից։
Խաբար կինւսց, խասավ Խանդութ խաթունին։;
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Խանդութ խաթուն էլսւվ,
երկու աշիդ փող իտու, հրոդկից, էսաց.

1290 — Կացե ք Սասմա քաղաք,
Ինձը համա կովացե՞ք,
Թըխ կա, դձը առնը։

Մեկել օր էրկու աշըղ՝ սազիր ւ(ար թիվին՝ 
էկան, Սասմա քաղաք տուս էլան։ 
էկան, Ձենով Հովան տեսան, ասին։
Ասին.— Դավթի քաղաք է սն ը։
Ձենով Հովան էսաց.— է՞սն ը։
Ըսաց.— Դավիթ միզի շանք տու։ 
էսաց.— Դավիթ, օր կը խարցնեք, ի ս իմ։

1300 էսաց.— Տո՞լ իս։
Ըսաց.— Խւս՞։
էսաց.— Որ տու իս, դե՞ նստի էդա տեղ,
Մինք Խանդութ խաթուն քե խամար կովանք։
Ձենով Հովան Նստավ։
էտունք սազիր առին, տրին վար ծնկան,
Զխանդութ խաթուն կովացին.

«Կիրիշկիմ Խանդութ խաթուն, ձեռ-ոտ կալամով քաշած ի, 
Ա խ, հալա տգո կալամով քաշած ի.

Կիրիշկիմ՝ էտու էդնգքիր ռնդայով տաշած ի,
1310 Ա՜խ, հալա ռնդայով տաշած ի.

Կիրիշկիմ՝ բաժն ու բւսլեն նման կը տեր Բրջա քաղաք,
Ա խ, հալա Բրջա քաղաք.

Կիրիշկիմ՝ աչքիր չինու կթխայ էր,
Խանդութ խաթնի աչքիր չինու կթխայ էր.

Կիրիշկիմ՝ ճակտու լենքն էլ էրկու թիզ ու կես էր,
Ա խ, հալա էրկու թիզ ու կես էր.

Կիրիշկիմ՝ էնու ընքիր կամար էր.
Ա խ, հալա կամար էր.

Կիրիշկիմ՝ իրիսը՞ կարմրութին Նռան գինի էր,
1320 Ա՜խ, հալա Նռան գինի էր.

Կիրիշկիմ՝ էնու վզի հերկնութ էրկու թիզ էր,
Ա՜խ, հալա էրկու թիզ էր.
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Կիրիշկիմ՝ էնու սիպտկութին կիւ|ած բամբակ էր,
Ա՜խ, հալա կիզած բամբակ էր.

Կիրիշկիմ՝ ծըծիրն էր մաչ ծուցին,
Քւսնց <ա|աբա շաքար քաղցր էր,
Ա՜խ, հալա քաղցր էր»։

Զենով Հովան էլավ, ղաշրղքիր տվւից,
Սաղիր սաից, էւլար գետըն, կուտրից։

1330 Աշըղքիր ւտցին, կացին մաչ քադքին։
Դավիթ իրի ղեմ,
Համա աշլւղքիր Դավթին խեր, մեր կը քաշին.
Կան կը կան մանչ քաղքին։
Դավիթ էսաց.— Ա՜յ ջանըմ,
Տոլ ինչի՝ Դավթին խեր, մեր կը քաշեք։
էսաց.— Խանդութ խաթուն Դավթի խամա կովացինք,
Զմի ծիծից, սաղիր կուտրից, ճւսմբխու իտի։ 
էսաց.— Դավիթ, որ կը խարցնեք, ինն իմ, մարդ չէ*։
Դավիթ կինաց, էրկու սաղ առից, տվից աշըղքիրուն.

1340 Մեկ թաս ոսկի էլ տվից աշըղքիրուն բաշխիք, էսաց.
— Կացե ք, Դավթի խոր օղորմը՛ տվեք, հիշունց մը՞ տեք.— 
էսաց.— Կացեք, Խանղութ խաթունին ասեք 
Իրիք օր էստեղն իմ,
Վար չուրս ավուր կըլնիմ, կը կամ. 
ճաշն կուտիմ ճաժվան,
Խրամենց կը կամ, խասնիմ Բանղումահին,
Ընթրիսին կը խասնիմ սեր խանըմին։
Աշըղնիր էլան, ուրախ-ուրախ կացին։

30. Դավթի շատակերությունը ե գութան անելը

իրիք օր ընցավ.
1350 Խլիսուն Դավիթ ընկավ ճամբախ,

Կինաց, խասավ ճաժվան.
\  ճաշն կերավ ճաժվան.

Խրամենցն կինաց Բանղումահին.
Բանղումահին ընցավ.
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էկավ Գործութա դաշտ.
Տեսավ, որ Գործութա ռեսը գութան 
Իկիր ի էնդեղ, զդաշտ կը վարը.
Տաս վերկու գութան ը.
էն տսւս վ՚երկու գութնին վից ավուր խաց, էմագ 

1360 Խատ ուրինց վիրուցած, բերած։
Օրն երկուշաբթի ի.
Չուր շաբաթ հիրիկուն տը մնան էնդեղ։
Գավիթ էկավ, էսաց.— Բարի աջոդո՚ւմ։
Ասին.— Աստըծո ւ բարին քի. կւսրի՚բ ախպեր,
Տու բարո վ էկար։ 
էսաց.— Գութնչիք.
Մե կտուր խաց ծի չկա՞,
Իս ուտիմ, ճամբխուրդ իմ։
Գութնչին վիրուց, էսաց.

1370 — Մի խաց, մի –էմագ
Գո բիրադի Բանդումահու գիտու կուշտ.
Կինսւ՛, կուշտ խա ց կի, իլի՛, կինա քու ճւսմբխը խիտ։

Գավիթն է| է|ավ, կինաց, փրթավ վար խսւցին.
Տաս վ երկու գութնչու վից ավուր խաց, էմագ,
Բիրադի կերավ, մանանա չիթուղ։
Գութնչին դարձավ, տեսավ՝ զադ չկա։
Ըս՛են կիրի, պրծի։ 
էսաց.— Ա՜յ ճամբխուրդ,
Տու մի խաց, էմագ բիրադի կտրիցիր։

•1380 Մինք մնացինք էստեղ անոթը՛,
Վից օր մինք էստը՛ պտը գութան էնինք, տուն չինք էրթա. 
Միր հիտիվն էլ խաց բիրող չկա, ի՞նչըխ տ էնինք։
Գավիթ էսաց.— Որ անցկուն ի,
Իս ձի մեղաց տակ ինկա.
Տու էստեդ նստեք մե կուտուր,
Իս կլղնիմ, էն վից ավուր գութան 
Մընակ մեկ սհաթվան մեչ կէնիմ,
Հիրիկուն կացեք, ձիր խացին խասեք.
Չմնաք անոթը՛։
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1390 Դավիթ էլավ, դգութան կապից Քուռիկ Ջալալոլ պուչ, 
էնդուցա քշից,
Վից ավուր տաս վերկու գութնը վար 
Մեկ սհաթվան վարից, պրծավ, 
էթուդ մեկ գութնավար։
Գութնվարքիր էկան, ասին.
— Չըլնիմ՝ Դավիթ տու իս։ 
էսաց.— Աղո ւրդ, ի ս իմ։ 
էսաց.— Որ տու իս,— էսաց,— 
էղիկ քո ւ հունար չի,

1400 Էդիկ ձիու հունարն ի։
Դավիթ ըռըկավ, է̂ սւվ,
Գութնքիր էթալ ուր թիվին,
էն մեկ գութնավարն էլ վարից,՜պրծավ։
Ասին.— Տու բարով էկար, բարով էլ էրթաս,
Նուր մինք գիտինք, տու Դավի թն իս։

31. Գործութա ռեսն ու իր աղջիկ Բանան

Գութնվարքիր էլան ուրախ-ուրախ, 
էրկուշաբթի հիրիկվան կացին ռեսը տուն։
Ռես ըռըկավ.— Ինչկի՞ց տու ւլիմ արտիր 
Թողիք անվւսրիլ, էկաք։

1410 ճուչ գութնչին էսաց.
— Վալա՞, քու արտիր վարիր ինք, պրծիր ինք։
Ռես չավատաց, էսաց.
— Մեկ օր մեկ շաբաթը՞ բան չէ րվը։
Խլիսուն էլավ, ձին խեծավ, էսաց.
— էսիկ ձիր բան չի,
Ասեք, մհանք՝ վո՞վ ի արի։

Ռեսն կուչադ մարդ էր.
Մե աղջիկ կըեր, էնքան կուղին՝ մարդու չէր տվի. 
Շատ ւլորբա աղջիկ էր։

1420 Աղջիկ ահդ էրավ, էսաց.
«Որ էն մարդ չառնը՞, էլ մարդ չըմ ա՞ռնը»։
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էսւսց.— Ընձը* տը տաս էն մարդուն։
հարցնից.— Այ գութնչիք,
էն մարդ, որ խաց կերավ, ո՜ր յան կինւսց։
Աղջիկ կարաղուլ իտի.
— Ինչ ժամանակ էդա մարդ կը դաոնա, կը կա,
Ընձը խաբար տեք։

32. Գավիթը և դռնապանները

Դավիթ էլավ կինաց,
Հիրիկուն խասավ Իրան։

1430 Մտավ Իրանա քաղաք,
Չուրս պուլուր բուրջ ի, բադան ի։
էնդեղեն կինաց, տը մտներ Խանդութ խաթընը տուն,
էտու դարգավանքտիր էկան հեռջիվ, ասին.
— Դաստուր չկա՝ տու մտնիս։
էն էլ ձեռ իտու, բռնից էրկու վւսղիվան,
Մեկ էղար էն պատ, մեկ՝ էն պսւէռ,—
Շամունը1 պես ւըդըղւ|ան պատին։

33. Դավթի և հոսնղութի առաջին հանդիպումը

Զուհաբ խասավ մատ Խանդութ խաթուն.
— Մեկ մարդ իրի, փալավանքտիր սպանից։

1440 էն ժամանակ քառսուն մարդ
Խանդութ խաթնը# տուն նստուկ ին.
Կանգնան, թրիր առին, տիյան, սպանին։
Խանդութ խաթուն էսաց.— Հուրուր մ՝ առնեք, 
էն մարդ, ինչ զան էրկու վ1 սղիվան սպանից,
Չի քառսունին էյ կը սպանը.
Մ՝երթեք. տու նստեք, ի ս էրթամ։—
Խանդութ խաթուն ակախավ, որ Դավիթն էր։ 
էլավ բակըք մեչ.
Ինչ էյավ բակը՞ մեչ,

1450 Դավիթ էկավ հեռջիվ։
Ինչ Դավիթ էկավ հեռջիվ,
Խասավ, Խանդութ խաթընը* ճակատ պագնից,
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Մեկ էլ՝ իրիս պագնից։
Զեռ էտու սերտ տը պագներ,
Խանդութ խաթուն պռնցկի մ՝ էզար Դավթը քինթը՞ վերա. 
Իրիք պուտ արուն կաթավ գիտին։
— Տոլ մեկ, էկար բարով,
Իմ ճակատ պագնըցըր՝
Քու ճամբխը՞ խաթրը՞ խամար.

1460 Վո վ քի դաստուր տվի, իմ սերտն էլ պագնիս։

34. Քուոիկ Ջւպսդին ու փահլևանների ձիերը.
Դավիթն ու փահլևանները

էսաց.— Թուդ Էրթւա1, զձին կսւպիմ, էմ տամ։ 
էսաց.— Տոլ իմ ձիու էմ տվող չիս,
Զգամ բերնե էխան.—
էն քւսռսուն վււպիվանի ձիանքն էլ էմ կուտին,—
Զձիու գամ բերնեն էխան, 
էթուղ մանչ ձիանցտարուն։
Քուռիկ Զալալին զէն քառսուն ձին էլ 
էտու հեռջիվ աքուցը՞,
Քառսուն էլ էրավ տուս,

1470 Զինք էն քառսունը՞ էմ կերւսվ։
Խանդութ խաթուն լե առից ւլԴավիթ, կացին տուն։ 
Տեսավ՝ քառսուն փերիզ էնդեղ նստուկ ին.
Ինչ աչք կպավ Դավթին,
Քառսունի ձեռ-ոտն էլ թուլցավ հախու։ 
էնդեդ նստան խաց ուտիլ, գինի խմիլ։ 
էն ո լ մեկ աման կա՝ 
էրկու կարաս կես գինի կը տանը՞.
Քառսուն դիար էլ խաց էր տրի գինու խիտ։
Դավիթն էր, նստավ էնդեղ, էսաց.

1480 ֊  Անուն Հիսուսին Քրիստուսին, անուն Աստված, 
Օխնեցեք էսա խաց, նստինք, ուտինք։ 
էսաց.— Մի միծ տու իս, բարի մեհվան,

Տ Տու օխնը՞, հառաջն էլ տու կի։ 
էսաց.— Իս օխն ի մ, իս ուտիւք,
Տու սոված կը մնեք։
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էսաց.— Տու օխնը՛, աու կի՞.
Որ մնաց, մինք կուտինք.
Որ չմնաց, չինք ուտը՞։
Դավիթ կցից օխնիլ.

1490 «Հայ մեր, որ էրկին, սուրբ էդեցի, անուն քո էկեցի, 
արքաութին քո դեցի, կամ քու որպես էրկից ի վ՝երկրից. 
զհազ միդ անապադ, դոր տուրտ միդ ասուր, թոդ զմի 
պա րտս միր, որպես մի տանի միզի վտրձըթընե, ւպ Փրկյա 
զմիզ ի չարե, դի քու ի արքաութին, դորութին. վւսւռք 
հավիտյանս ամեն։

Անուն Հիսուսին Քրիստուսին.
Անուն Աստըծուն Աստված»։

էն քառսուն կռապաշտ ին,
Աստըծու անուն չըն գի՞տը տա։

1500 Նստավ, խաց կերավ, իրանք բերան չտվին։
Դավիթ էնա քառսուն դիտր խաց կերավ,
էրկու կարաս կես գինին էլ մեկ տեղ խմավ։
Քառսուն մարդ ուրինց թրիր չըփլըդցըցին.
Տրին սուվւրի տակ, խոսքիր մեկ էրին, ասին.
— Դավիթ խմավ, սարխոշցավ,
Քինի՞, զարկինք, սպանինք։
Դավիթ զսուփրեն ծալից, բարհավից, իտի դեն.
Տեսավ քառսուն չըփլախ թուր գո սուվւրի տակ.
Սուփրի տըկեն զքառսուն թուրն էլ առից,

1510 Շալից՝ ինչ զթուղթ ծալիս.
Շալից, էթալ ձիու թորբեն, էսաց.
— Տանիմ, տ՞ԷՆիմ իմ ձիու նալ ը բզմար, տարին բա՞ս ը; 
էն քառսուն վւալիվան շատ վախացան, շատ տրտման։
Դավիթ էսաց.— Կուզե՛ք, կանչիմ,
Խաց բիրին, տու էլ կիրեք։
Ասին.— Ջա նըմ, ինչ տու կերար, մինք կշտացանք։ 
էսաց.— Իմ էսած բան որ տու ասեք,
Աստծու անուն տեք,
Ամեն վըխտին կը կշտանեք։

1520 Ասին.— Մինք չինք թըդնը միր չաստւխյծ,
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Քու Աստըծու անուն տա։
էսաց.— Որ տու Աստըծու անուն չեք ի տա.
Ւ*ս թԸԴ^Ը Աստըծու պաշտող տու առնեք, ին տ՝ սանիս.– 
Խանդութ խաթուն աստվածապաշտ էր, կռապաշտ չէր։

35. Խանդութը խաչապաշտ

Խանդութ խաթուն լսավ ձեն, էկավ. 
էկավ, էսաց,— Դա վիթ,
Տու է լ Աստված կը պաշտիս։ 
էսաց.— Խա։
Որ էսաց՝ խա\ խասավ Դավթի գլհխ պագնից։

1530 Որ Դավթը( գլոխ պագնից,
էն քառսուն մարդ շատ ըռըկան։
Որ կըեր՝ տաս տարով էր իկի.
Որ կըեր խինգ տարով էր իկի.
Որ կըեր՝ իրիք տարով էր իկի.
Խանդութ խաթընին խղմաթքարութին կէնին,
Ուրինց խացո՜վ, ջրո՜վ.—
Խանդութ խաթուն որու խավներ, էնի՛ կառներ։
Խանդութ խաթուն էսաց.
— Իմ խեր, իմ ախպերն էլ կռապաշտ ին,— էսաց.—

1540 Համա իս էտու ջըհըյթինին, 
էտու կտրըճութինին, 
էտու մսղին թմահ չէրը,
Իս էնու Աստըծուն թմահ էրը՛, 
էնու ճակատ պագըցը*,— տ՝ առնիմ։
— Ա՜յ Դավիթ,— էսաց,—
Քու նշան ի՞նչ կը, որ աստվածապաշտ իս։ 
էսաց.— Իս էն իմ,— էսաց,—
Հիշա* իմ խացն ի գինին, Տեր կենդանին,
Մարութա Բանձր Աստվարածին,

*155\) Խաչ Պատրաղին վար իմ աջ թիվին։ 
էսաց.— Ընձը շանք տու։
Դավիթ ուր թիվ էբաց, շանք իտու.
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Որ ջանք իտու, Մսե խաչ էնու թիվու վերայ էր։ 
Խանդութ խաթուն խասավ, պագնից։ 
էրսվ էրկու նշան, որ ղԴավիթ առնը՞։

36. Դավթի կռիվը հանդութի թշնամիների հետ. 
Խանդութի սիրո արտահայտությունը.
Դավթի բռնվելը

էն գիշիր Դավիթ միտք վե էսաց.
«Ա՞ստված, քի՞ իմ կանչի,
Օդան, Տոդան թագավուրու ասքար կա,
Պուլուր Խանդութ խաթնը քսպքին տնը՞,

1560 Մարդ չկերա էնու ջհաբ տա»։
Խլիսուն ինչ ադոթրան բացվսւվ,
Խանդութ խաթուն էլավ, իրիշկից,
Տեսավ՝ չադրքիր պուլուր խոր քադքին դրած ին։ 
Խեր ճամբխից մատ Խանդութ խաթուն, էսաց.
— Խանդո՞ւթ խաթուն, քու մարդիրուց,
Ինչ էկած հեռջիվ քի, գլխավուր էնիս,
Ըլնը՞, ասքրի խիտ կռիվ էնը։

Խանդութ խաթուն շատ էլաց, տրտմավ, էսաց. 
«Ափսո՜ւս, իս Դավթին նշանիցի հիրիկուն,

1570 էլ մեկելնիր իմ խաթար չին է՞նի.
ԱվւսոՂս, Դավիթ տ՚երթսւ, սպանվը՞»։
էլավ, քառսուն էլ գաղտիկ մեկ-մեկ տարավ , էսաց.
— Իս ձի տ՝ առնիմ, Դավիթ չըմ ա՞ռնը,
Կացեք ասքարը՞ հեռջիվ, կռիվ էրեք։
Հըմեն էլ քառսուն ասին.
— Տու Դավիթն իս նշանի, մինք չինք էրթա.
Թըխ քու Դավիթ էրթա, կռիվ էնը՞։
Կանչից լալելեն ւլԴավիթ, առից, տարավ.
Տարավ էնդեդ, էսաց.

1580 — Դա վիթ,— էսաց,— իմ խեր ճւսմբխի, ասի՝
Մեկ սարդ տ՝երթա, ասքրի խիտ կռիվ էնի, 
էս քառսուն էլ մեկ քու հաբով չկացին։
Դավիթ վիրուց, էսաց.— էն կռիվ ի՞մ բան ը։
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Դավիթ էլավ, խեծավ Քուռիկ Զալալին։
Խանդութ խաթուն ճամբխից, էսաց.
— Դարգախնիր կուծըցե՜ք, թըղ Դավիթ չերթա։
Դավիթ Քուռիկ Զալալին խեծուկ ի,
Որ էււաց՝ «չերթա», հրսից «հի՜» էրավ,
Թռուց զՔուռիկ Զալալին,

1590 Զբսւդան ընցավ մաչ կըռվուն,
Քշից մանչ չադրքիրուն, էզար։ 
էնքան զարկից, կուաուրից,
Հադ ու հեսաբից տուս մարդ կուաուրից.
Շատ քշից, տարավ, զատնացըցուց։
էնդհդեն Օդան, Տոդան թագավոր դարձան վար Դավթին.
Բիրին, զսւանը* խիտ զնջիլ թալիցին,
Դավիթ էնդեդ բռնիցին։
Ի նչըղ բռնիցին.—
Զինջիլ թուռը( օրինակ շինած էր,

1600 Դավիթ քշից, կինաց մեչ.
Ինչ ընկավ մեչ,—
Զնջիլի գլոխ գո մեկ Օդան թագավուրը( ձեռ,
Մեկ՝ Տողան թագավուրը1 ձեռ,— 
էն դե դեն կը կանչին.
— Հա՜յ, Դավիթ բռնիցինք.
Հա՜յ, Դավիթ բռնիցինք։—
Մեկ սհաթվան ճամբախ
Դավթից զատն ին զնջլի գլխնիր բռնած.
Չըն գը խշը կան մոտխաս։

37. Ձենով Հովանի երազը և զրույցը 
ձիերի հետ

4610 Հիրիկվան ժամանակն ի, աստդիր կերեվան։
Ձենով Հովան էլավ տուս,
Դավթի աստղին իրիշկից– 
իրի տուս, իրիշկից 
Դավթի աստղ մժվաղիր էր.
Կինաց, էսաց.— Կնի կ,
Տ երթամ հիաիվ Դավթին.



Դավիթ շատ նեղ տեղ ինկի, 
էնու աստղ մժվադիր ի։
Կնիկ էսաց.— Այ, քու տուն ավիրի,

1620 Ինչքանդար Դավթի խամ կէնիս.
Դավիթ նստի Խանդութ խւսթնը՞ կուշտ,
Կուտը, կը խմը, քեֆ կէնի,
Չանը խրոխպեր կա, )ան չկա.
Տոլ Դավթի խա մ կէնիս.— 
էսա ց,֊ իրի՞ քինի՞.
Քուն քի խամար կը քինիս, 
էրադ Դավթի խամար կը տեսնիս* 
էն սհաթին էկավ, քինավ. 
էկավ քինավ, տեսավ,

1630 Որ Դավիթ վար ձիուն խեծուկ ը.
Խեծուկ ը, համա Դավթի էրկու ոտ
Ընկած կարասը՞ կպրը՞ մեչ,
Ինչըխ կէնի, տուս չիկա։
Գիշիրվան կիսուն վի թռավ, ակախավ, էսաց.
-  Կնի՜կ, իլի ճըրագ կպո՞ւ,
Իս տ երթամ, Դավիթ նեղ տեղն ի։ 
էն սհաթին էլավ, ճրագ կպուց:

Ձենով Հովան էլավ, առից ճրագ,
Կինաց ձիանցտարու թավլեն. հառաջ էսաց.

1640 — Սի վ ձին,— էսաց,— ղը չուր հի՝բ 
Կը խասըցիս Դավթը՞ լեշը վերա։ 
էսաց.— Կախ ընց կախ։ 
էսաց.— Քու բերան կուտրեր, ընցկուն չասեր։
Կինաց մատ Կարմիր ձին, էսաց.
— Կարմի՞ր ձին, չուր հի՞բ
Զը կը խասըցիս Դավթը՞ լեշին։
էսաց.— Չուր վաղ կեսօրին։
էսաց.— Քու բերան կուտրեր, ընցկուն չասեր։
Կինաց մատ Բող ձին, էսաց.

1650 — Բո ղ ձին, չուր հի բ ղձը կը խասըցիս Դավթը՞ լեշին։ 
էսաց.— Չուր աղոթրան բացվը՞։
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38. Դսւվիթը Ձենով Հովանի խրատով ազատվում է 
ցանցից և նրա հետ կոտորում թշնամիներին

էլավ, զբոզ ձին քեշից տուս, խեծավ, 
էսաց.— Քու աչքիր խփը՛։
Աչքիր խփից։
Մեկն է| էսաց.— Դե՛ բաց։
Ինչ աչքիր էբսւց,
Տեսավ վար Դավթին կանգնիր խ 
Կանչից.— Դա՚վի^թ, Դւս՚վի՜թ։ 
էսաց.— Հրամմե՜։

1660 էսաց.— Տու ինչի ինկիր իս կապ։ 
էսաց.— Չըմ գի տը։
էսաց.— Քու բերան կուտրեր,— էսաց.—
«Հիշա* իմ խացն ու գինին, Տեր կենդանին, 
Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատրազին վար Դավթը՛ աջ թիվին»։
Ինչ էսաց՝ Դավիթ էսաց.

«Վը ), հիշա* իմ խացն ու գինին, Տեր կենդանին, 
Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատրազին վար Դավթը՛ աջ թիվին»։

1670 էսաց.— Դե\ զքի թա՜փ տու։
Ինչ էսաց, Դավիթ զինք թափ իտու,
Զնջւի կտուրքիր՝
Մե կինաց հարավել, մե կինաց հարեմուտ։
Զինք, խրոխպեր էլան,
Խրոխպեր հիտիվ Օդան թագավուրին կինաց,
Դավիթ հիտիվ Տողան թագավուրին։
Բռնիցին Օդան, Տոդան թագավուր, բիրին.
Բիրին կապիցին, տվին հեռջիվ իրանց, կը կան։ 
ճամթխը՛ կեսին էսաց.

16̂ 0 — Խրո խւզեր, արիվ տաքցաւ|՝ իմ ջւսն տաքցավ,.
Իս իյամ, լոդկսւնամ, կամ.
Տու մոդիյաթ կաց, չփախին։ 
էսաց.— Ադեկ։
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Դավիթ էլավ կինաց.
Չուր կինաց լոդկանալու, էկավ,
Խրոխպեր էրկու թագավորը՛ վիզ կտրեր էր։
Դավիթ էկավ, էսաց.
— Ջա՞նըմ, աչքիր բալ-բալ էրին, էկին դախ զը.
Իս վախացա, վիզքիր կտրիցի։

39. Դավթի և Խանդութի մենամարտը

1690 Մեկ էլ տեսան՝ մեկ մարդ իկիր ի,
Հա՞ կը վիրուցի, կաչկի, կը թալը՞։
Դավիթ կը կանչը՞, կասը. 1 *
— Հիտիվ վի կան կը կաս.
էն ինչ տու հիտիվ կան կը կաս, իս սպանիր իմ.— 
ԶԴավիթ չի ճանչնա. ՚1 
Դավիթ էնքան կռվի, իլի արընռւթ.
Համա Դավիթ էնու կը ճանչնա։— 
էսաց.— էն ինչ հիտիվ կան կը կաս,
Իս սպանիր իմ, արի՞, ընձը՞ ա՞ռ։

1700 էսաց.— Իս էնու սպանուկ լեշն էլ տեսնամ,
Քանց քե աղեկ ը ընձը՞ խամա։
— Որ անցկուն ի, իս տու տը կռվինք։ 
էլան, կռվան։
Կռվան, թոզ ու դուման զդաշտ բռնից.
Ինչըխ յոթ գութան թալիս, գիտին խիրկիս,
Ընցկուն ձիու վուտքիրու հեռջիվ գետըն կը ճդվը։ 
Շատ կռվան, իրար չադթիցըն.—
Դավիթ սրտով չզա րկը,
Ամա Խանդութ խաթուն սպանիլու կը զարկի.— 

1710 Չիանցտարուց էջան տակ, խասան քոշտրի.
Դեն տարան, դեն բիրին,
ԶԽանդութ խաթուն իտի գետը՞ն,
Զծիծ բռնից, քամից.
Ինչ քամից, իրիք պուտ արուն 
էնու ծծեն թափավ գետը՞ն.
Խասավ, գլոխ պագնից, էսաց.



— Հա՜) դել, նարիկ հերիկը փուխ.
Ինչ տու իմ պնչեն խանիր։
Դոր ուրախացան։

40. Դավթի և Խանդութի ամուսնությունը

1720 էլան էկան ուրանց տուն։
Խանդութ խսւթընը՛ տուն որ խասան.
Ինք, խրոխպեր, Խանդութ խաթուն 
Իրիքով էկան, նստան,
Կերան, խման խաց-գինին, ուրինց քեֆ էրին։
Խանդութ խաթուն կանչից ուր խեր, ուր մեր, ուր ախպեյ», 
Իպի էնդեդ, էսաց.
— էսա՞ մարդն ի ասքար կուտրի,
Օդան, Տոդան թագաւխւրին էլ սպանի։ 
էսաց, ի՞նչ կը տաս էսա մարդուն փառուն։

1730 Խանդութ խաթունէ խեր, մեր, ախպեր ասին.
— Տոլ մի ադջիկն իս, քի տվիր ինք էսա մարդուն փառուե.. 
էրանա չուր Բանդումահին է| տվիր ինք քի ջհեզ։
Խարսնիս էրին, յոթ օր, յոթ գիշիր
Ուրինք քեֆ-ուրախութին էրին։

41. Դավթի վերադարձը Սասուն, Բանայի հրավերն 
ի մենամարտ և Դավթի երդումը

էլան, ուդտիր բարձին, ձիանք սարկիցին. 
էն քառսուն փերիզն էլ էկան,
Դավթի ձեռ-ոտ պագնիցին, ասին.
— Խալւս| ըլնը՛ քիզի Խանդութ խաթուն։
Մեկ ավուր ճամբսւխ էլ

1740 Խատ Դավթին, Խանդութ խանըմին կացին։ 
էկան, Բանդումահին խասան։
Բանդումահին էն ադջիկ կարադուլ էր դրի.
Ադջիկ էկավ, Դավթի դեմ կտրից, էսաց.
— Դսո|իթ, տու իմ խոր դութնը1 խաց կերար,
Տոլ իմ իրիս չեկար, տեսներ.
Կացիր, Խանդութ խաթուն քե խամար բիրիր.
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Յան տը կաս, խատ ձի կռիվ տէնիս,
Յան չըմ թըդնը՝ էրթաս։ 
էսաց.— Իս մկւս կռիվ չըմ է նը,

1750 Թաժա խարս ու փեսայ ինք։
— Արա հի՞բ կը կաս կռիվ խիտս։ 
էսաց.— Կխամ տուն,
Յոթ օր կը քինիմ Խանդութ խաթընը՛ ծուց,
Վար ութին կխամ Բանդումահին քու կռիվ։— 
Աղջիկ էնու բանդ էրավ,
Անուն մնաց Բանդումահին.
Առաջ Արճեշու էրկիր կասին։— 
էսաց.— Արի՜ հերտըվցի, որ ավատամ։
Դավիթ հերտըվցավ.

1760 «Հիշյա իմ խացն ը գինին, Տեր կենդանին, 
Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատրաղին վար իմ աջ թիվին։— 
էնիկ շհադ կենա,
Ութ օր լըմանա, իս կամ.
Քու խիտ կռիվ էնիմ»։
Դավիթ առից զուր կնիկ, զուր մալ, 
էկավ, Սասմա քաղաք խասավ։ 
էն քառսուն մարդն էլ խա Դավթին ին. 
էլան Դավթին խզմաթքար,

1770 էւան աստվածապաշտ։
Յոթ օր, յոթ գիշիր է|
էկան Սասմա քաղաք խարսնիս էրին՝
Ուտիլ, խմիլ. մեծ ու պզտիկ ուրախացան։
Ութ օր լըմացավ, կռիվ մտեն կինաց։

42. Դավիթը Գուրջիստան մեկնելիս զավակի 
համար ապարանջան է տալիս հոսնդութին

էսաց.— Խանդո՞ւթ խաթուն,
Իս ահդ իմ էրի էս քառսուն տանիմ Գուրջիստան, 
Քառսուն ազաբ աղջիկ վտակիմ վար էտունց,
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Օ ր աղջիկ ուրինց քեֆ կուզը9։
Խանդութ խաթուն էսաց.

1780 — Ա՜յ մարդ, տու իմ մեղաց տակ մտար,
ԸզԸ խերից, մերից խանիցիր,
Ըզը բիրիր, էսա քաղաք տիրիր,
Կը թոդնըս ըզը, էրթա՞ս։
Տու կերթաս, քի տղա մ՝ էլավ, իս ի նչկով պախիմ 
Դավիթ էխսւն մեկ ոսկը բազբւսնդ իտու,
Անգին քարիր |ե մեչ։ 
էսաց.— Թի որ լաճ էլավ,
Կը կապիս վար էնու աջ թիվին.
Թի որ աղջիկ էլավ,—

1790 էսաց,— կը ծախիս, կը տաս, ~ ~ 
էնու տղի տղեն էլ ուտը*, չխըլըսնա։

43. Դսւվիթը Հւսղրբեջանում ամուսնացնում է իր 
40 փահլևաններին, նրանց երկրներ է տալիս, 
սողա ջարդում է հետսւս|նդող թշնամիներին

Առից քառսուն մարդ, խեծան ձիանք,
Կացին դախ Գուրջիստան.
Կացին, խւսսան չուրս ճամրխը> արալըխ.
Տեսան՝ մեկ ծըրընուկ խալավուր նստիր էնդեղ. 
Բարիվ տվին հւսզրւսց։
Քառսունի բարիվն էլ առից, էսաց.
— Ա՜յ որտի, ո րտեղ տ երթեք։ 
էսաց.— Տ երթանք Գուրջիստան։

1800 էսաց.— Ի՞նչկը տ՝երթհք։
էսաց.— Տ՝երթանք աղեկ ադջկւսն։ 
էսաց.— Աղեկ աղջիկ որ կոււլեք,
Կացեք Հադրբեջւսն։ 
ճամբախ շանք իտու.
— էդա մեկ ճամբախ կխա Ռուսըստան, 
էդ մեկ ճամբւսխն էլ կերթւս Հադրբեջան։

էլան կացին դախ Հադրբեջան.
Կացին Հադրբեջանա քաղաք,
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Տեսան, որ քառսուն աղջիկ 
1810 էնդեխեն կը կան դախ բւսխչեն.

Համա մեկն էլ մարդու շուր ի խագը՞։
Բարիվ տվին հսպրսւց. բարիվ առից։ 
էսաց.— Տոլ ի՞նչ մարդ եք.
Ինչկը հիտիվ կան կը կըեք.
էդ մարդիր քիկ ի՞նչկ՝ ին։— Դավթին կասը։
էսաց,— էն քառսուն էլ իմ ախպերքիրն ին։
Դավիթ դարձավ, էսաց.
— էդա՞ ւսդջիկնիր քիկ ի՞նչ ին։ 
էսաց.— Բիրադի իմ քուրիրն ին։

1820 էսաց.— Բիրի ս էդա քառսուն քուր,
Տաս իմ քառսուն ախպոր։
էսաց.— Տըվի քու քառսուն ախպոր.
Իս կը տամ, ձը կավաթ կը հադթը՞, տանեք։ 
էսաց.— Աստըծով կը տանինք։
Ադջիկ դարձավ, էսաց.— Աստված ի նչ կը։—
Չաստված գիտըն, Աստված չըն գի՞տը, կռապաշտ ին։— 
էսաց.— Աստված էն ի, ինչ դմի ստեղծը՞, կը պախը՞։ 
էսաց.— Տոլ մի չաստվածքիր չի՞ք պաշտը։ 
էսաց.— Չինք պաշտը, մինք Աստված կը պաշտինք։ 

1830 էսաց.— Որ տու տանեք իմ քուրիր,
Մե չաստվածքիր կը կան,
Կռիվ կէսին, ձի մոտեն կը խլին։ 
էլավ, իտու։

է|սւն, դքառսուն ադջիկ առին, 
էկան Հադրբեջանա։
էդա միծ ադջիկ, ինչ մարդու շուր կըեր վերա, 
էյավ ճամբխու իտի,
Դարձավ մատ կռքիր, էսաց.
— Կռքի՜ր, մարդիր ադջկնիր փախցըցին.

1840 Կերե՞ք՝ դարձըցե՞ք, բերե՞ք։
Կռքիրուց ձեն էլավ, բոռացին, ասին.
«Աստվածապաշտ մարդիր
Չաստվածապաշտ մարդիրու ադջկնիր տարա՜ն»։
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Քաղայ» բիրադի ձիավուրվսւն,
Թրիր քաշիցին, ինկան հիտիվնիր։

Դավիթ ուր քառսուն մարդով,
Քառսուն ադջկնով էկան.
Մատ խալտվուր նստած ին,
Կուտին, կր խմին, քեֆ կէնին։

1850 Դավիթ ի՞նչ կէնը,— էրկրքիր կը կեսը*։ 
էրավ քառսուն փայ, էտու էնունց.
Ամեն մեկու մեկ երկիր, մեկ աղջիկ։ 
ձամբխից, համեն մեկ կինաց էրկիր,
Ինչ Դավիթ նշանակիր էր։

Դավիթ մնաց էնդեղ մընակ.
Մեկ է| տեսավ՝ քաղքի միծ ու պզտիկ,
Որ ինչ կերեր թուր վիրուցեր,
Բիրադի էկան, Դավթը չուրս պուլուր բռնիցին։ 
Դսւվիթ էլավ, ղձին խեծավ, ինկավ հիտիվքիր. 

1860 Ինկավ հիտիվքիր, քիշից.
0'ր սպանից, ո ր փախըցուց,
Տարավ, իցկից ծովիր,— մեկ չպրծա՜վ։

44. Դսւվիթր Հադրբեջանի թագավորի աղջկան 
բերում է Սասան

Դարձավ, կինաց Հադրբեջան.
Կան էկավ, իրիշկից» տեսավ,
Որ մեկ աղջիկ կա էդա տեղ. 
էն աղջկան պես էլ ադջիկ խորոտ չկա։
Տու չըսիս, էն թագավուրը> աղջիկն ի,
Ինչ մարդու շուր էր խագի, 
էն մեկելքիր էնու կարավաշքիրն ին։

1870 էդա մեկ աղջիկն էլ վիրուց,
՝իտի ձիու քամակ, առից, էկավ։
Չուր էկավ, ուր վըտան խասավ,
Յոթ տարին լըմացավ։
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45. Դավթի ե Մհերի կռիվը. Խանդութի միջամտու
թյունը. հոր անեծքը. Մհերի ամուսնությունը 
Հսււ)|ւբեջանի թագավորի աղջկա հետ Ա 
Հադրբեջանի թագավոր դաոնալը

Տոլ չա սիս, Դավթին ադա իլի,
Անուն դրած Մհեր։
Մհերն էլ վից տարեկան ի,
Ոտ թալիր ի յոթին։ 
էկավ, ինչ էլավ ուր վըտան,
Մեկ ձիւսվուր էկավ, Դավթի դեմ կտրից,

1880 Կանչից վար Դավթին, էսաց.
— Տու էդ, խա՞լվուր մարդ, աղջիկ դո ւր կը տանիս 
Դավիթ էնդեդ վախացավ.
Չուր էն վխտին ախ չէր տըսի։

էսաց.

«Շատ ծովիրն էր մտի,
Իմ ձիու ճանիր չէր թացվի.
Շատ սարիր, քարիրն էր կան էկի,
Իմ հեռջիվ դեմ կանգընող չէր իլի.
Մեկ բարակ բադան իմ տըսի,

1890 Շատ մոտեն իմ վախացի.
Սարի՜ր, ձուրի՜ր, տու հընդատ կըեք.
Զը էսա բադանից ազատ էրեք»։*

Չէ՞, ձին քշից դախ տղեն.
Տղեն էլ ձին քշից.
Զարկւ|ան, կռվան էդա տեղ,
Թոզ ու դուման էդա դաշտ բռնից։
Ի՜նչըխ կը կռվին.— ընցկո՜ւն կը կռվին, 
Ինչըխ գութան թալիս ամառվան չուր գիտըՆ. 
Չուր գիտը՞ն, սարիր, քարիր։

1900 Հըռջիվ վուտքիրուն կը խալին.
Թոզ կըլնը\ էրկնուց իրիս կը բռնը։

Երգ է։ Ծան. բանահավաքի։



Քամին էզար, զԴավթի մանդիլ առից, տարավ.
Տարավ, էթալ Խանդութ խաթնը՛ տռան հեռջիվ։

Խանդութ խաթուն էլավ տուս,
Իրիշկից՝ թուլ ախշար բռնիր ը.
Իրիշկից գետըն՝ զէնու մանդիլ տեսավ.
Տեսավ, առից, խուտ էրավ, էսաց.
«Ըհը՜, էս Դավթի մանդիլն ի»։
Տեսավ, որ գրգռուց ինկիր ի դաշտ,

1910 Տղեն էլ տուն չի։
էլավ, զինք ձին խեծավ, քշից, կինաց.
Տեսավ՝ թոզ ու դուման կը|նը՚,
Չիանցտարու ոտաց ձեն կը կա,
Ամա զադ չտըսնը։
էն էլ կանգնավ էնդեղ աղոթ.

«Սարիր, ձուրիր ստեղծող Աստված,
Տու զխեր ու տղեն իրարուց չոկեք.
Ին դաս խրիշտակ, ձի* իմ կանչը1,
Տոլ զխեր ու տղեն իրարուց չոկեք»։

1920 էլ չչոկվան, հալա կը կռվին։
Տիր մ՝էլ կանչից.

«Ո վ սուրբ մայր Աստվածածին, քիզի կը կանչիմ, 
Տու խեր, տղեն մեմեկուց չոկիս, մեմեկ չսպանին»։

Ինչ կանչից, էրկուս էլ ձիուց էջան տակ,
Խասան իրարու քոշտրը՞։
Մհեր խասավ, վիրուց զԴավիթ, էզար գետըն.
Դավթի մեչաց էրակ կտրավ,
Չուր մեչք ինի կինաց մանչ խոդուն։
Չեռ էտու ջեբեն զտանւսկ էխւսն,

1930 ԶԴավթի վիզ տը կտրեր։
Դավիթ էլաց, էսաց.
— Ա՜յ տղա, տու ըզը կը սպանիս,
Իմ կաըրճը՛ ձեռնեն ի նչըխ տը պրծնիս։ 
էսաց.— Քու կտրիճ վո՚վն ի։ 
էսաց.– Իմ կտրիճ էն ը,
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Ինչ ոսկր՞ բազբանդ գո վար թիվին։
Տղեն իրիշկից վար ուր թիվին,
Տեսավ՝ ոսկը՞ բազբանդ վար ուր թիվին կապուկ ի. 
էլաց, խասավ, զԴավթի գ|ոխ պագնից, էսաց.

1940 — Իմ խեր տո ւն իս, իս քի՞ մեղա։
Խեր անիծից, էսաց.
— Անմա՜խ ըլնիս, անժառա՞նգ։
Աստված լստվ, կատարից.—
Անմախ մնաց, անժառանգ։

էլան, դարձան ուրանց տուն.
Կերան, խման, ուրանց քեֆ էրին։
Հադրբեջանա թագավորու աղջիկ 
Փսակից վար Մհերին։
Յոթ օր, )ոթ գիշիր խարսնիս էրին, կերան, խման։ 

1950 Մհեր է|սւվ, առից զուր կնիկ,
Կինաց Հադրբեջանա քաղաք, էլավ թագավուր։

46. Բանան սպանում է Դավթին. Քուռիկ 
Զսղտյին բոթ է բերում

$

Մնաց Դավիթ զինք, ուր կնիկ։ 
էսաց.— Կնի կ, տղես փսակիցը՞, 
ճամբխիցը՞ Հադրբեջան թագավուրութին.
Դուշման չմնաց, ինչ իմ թուր չկտրից.
Տեղ չմնաց, ինչ իմ ձեռ, վուտ չդեպավ.
Իլի՞, մե պղինձ ջուր տաքցըցու,
Ինձը՞ լողկացըցու, իմ մեչ կլւ ցավլւ։—
Մեչաց էրակ տղեն կտրիր էր։—

1960 Դավիթ էլավ կինաց,
Ուր շուրիր էխան, տը լոդկանա.
Կնիկ իրիշկից էնուր խաչ, ինչ թիվին, սիվցիր էր։ 
Կնիկ էլաց, տժարացավ։
Դավիթ էսաց.— Կնի՜կ,
Ինչո ւ տժարացար, լացիր։
էսաց.— Մսե խաչ վար քու թիվին սիվցիր ի։
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էսաց.— Կնի կ, իս հերտումակուտուր իմ իլի. 
Հերտում կերիր իմ խատ Բանա խանըմին, 
Տ՚երթամ կռիվ, չիմ կացի։

1970 Յոթ ավուր վերա ւոերթեր.
էս էլավ յոթ տարի, նուր միտ ինկավ։ 
էն սհաթին էլավ,
ԶՔուռիկ ճարպին խեծավ,
ԶԹուր Կեծակին կապից, կինաց:
Կինաց Բանդումահին,
Խասավ Բանա խանըմին։
Բանա խանում էսաց.
— Դա վիթ, տու հերտում էր էրի յոթ օր. 
Տարար յոթ տարի.

1980 Իս մնացի առանց մարդ,
Քու ճամբախ կիրիշկիմ։
էսաց.— Դե հ, քու թադարիք տիս,
Կըյնինք մեյդան, կռվինք։
էնիկն էլ էսաց.— Մեկ սհաթ մոհյաթ տու,—
էսաց,— իմ շուրիր խագնիմ,
Ասբաբ կապիմ, իկամ։
Դավիթ կապից դՔուռիկ Զալալին 
Վար Բանա խանըմը՛ տռան, էսաց.
— Չին էստեդ կը մնա,

1990 Իս կերթամ գիտ, լոդկանամ, կամ,
Չուր քու շուրիր (սագնիս, կաս։ 
էնիկ շուրիր էխան,
Մտավ գիտ՝ մաչ ջուրուն |ոդկանւպու։
Բանա խանում էլ սերտ կրար չի՚ստւ.
Ուր խոր գութն ը՞ խուփ,
Ինչ Դավիթ էնով գութան էրավ,–
Քառսուն դիտր պողվա՛տ ը,—
Առից, էթալ քիրեն.
Փչիւ իտու, կարմրցըցից,

2000 Աղեկ ըմ խուփ կարմրցավ։—
Զխուվ1 սաից, վար կարմնջին 
Ընցկուն կրւսկաթըթախ 
էզար Դավթը՛ ջանին.
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էզար մեչսւց,— ծակից,
Փուրն ինի էկավ տուս։
Դավիթ էնդեղ մեռավ.
էն մեռավ,— Աստվա՜ծ օղոոմի խոգուն։—

էն մեռավ, ձին էնդեղ ծռավ,
Շռակապ կարից, ինկավ տուս։

2010 Ինչքանդար խովիվ ռաստ իրի.
Նախրութ ռաաո իրի, տավար, ձի.—
Բիրադի կուտուրից,
Կինաց, կանգնավ հեռջիվ Խանդութ խսւթընը՞ տռւսն։ 
Խանդութ խաթուն էլ էլավ, իրիշկի ց.
Տեսավ՝ ձին իկիր ի, տեր խիտ չկա. 
էն սհաթ խաբար էրավ,
Որ Դավիթ կուրուսն ի, չկա։

\
47. Զենով Հովանը բոռալով կանչում է Ա՜հերին 

և միասին առնում են Դավթի արյան վրեժը

Զենով Հովան էլավ, էնդեղեն կանչից, 
էնուր ձեն կինաց Հադրբեջան,

2020 Ինկավ Մհերի ականջ։
Մհեր էլավ, ինչքանդար ասքար որ կըեր՝
Ժոդվից, խատ ուր առավ, էկավ։
Առավ, էկավ էնդեղ,
Կացին Դավթի լեշը՞ վերւս.
Տեսան Դավիթ սպանած ին։
Ինկան Բանդումահու կարմնջից չուր Իրան,
Ինչ որ կըեր, բիրադի կուտուրիցին, ասին.
— էս մի Դավթի փուխ։
Բանա խանում իպի,

2030 էնու ծամիր կապից Քուռիկ Զալալու պուչ,
Քուռիկ Ջալալին ամեն վւրթուջ մեկ էրկիր էթալ.
Շամիր մնաց պուչ, իպի մոտ Խանդութ խաթուն, տեսավ։
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48. Խանդութն ինքնասպան է փնամ. Դավթի և 
Խանդա թի թաղումը

Դարձան, բարձին Դավթի լեշ,
Բիրին, Սասմա տան հեռջիվ տրին։
Խանդութ խաթուն էսաց.
«Հիտիվ Դավթին, իս ախշար չմնար»։ 
էն սհաթին էլավ ուր վւանջւսրեն,—
Փանջարեն քառսուն գաղ բանձըր էր գետնուց,
Մեկ քար էլ հեռջիվ էնու վւանջարին էր,

2040 Տաս վ՝ երկու գումեշ կը կայնացըցին վար քարին*
Կը լըվեն, ընցկուն միծ քար էր։—
Որ էլավ փանջարեն,
Զինք վար ուր գլխուն տփից վար քարուն.
Գլոխ չուր թիվքիր մտավ մանչ քարին։
Բիրին, քարեն խանիցին,—
Քար մնաց փուս։
էնու գլխու տեղ էրկու արասը՛
Փիլա կը լցին, կը ծիծին։

էլան, էրկըվը* նաշն էլ կապիցին հիրարու,
2050 Քառսուն տերտերով, քառսուն վարդապտով.

Քառսուն էլ սարկավագով,
Քադքի ժողովուրդն էլ բիրադի խիտ,
Լալով, գոռալով, ժամով, պատարագով տարան, թաղիցին։ 
Դավթի ումրն էլ, ինչ կան էրի ախշար,
Յոթ խարիր հիսուն տարի։

49. Վերջաբան

Աստված օղորմի Դավթին, Խանդութ խաթունին.
Աստված օղորմի էնու խեր Մհերին,
Աստված օղորմի Բաղդասարին,

V Աստված օղորմի Մըլքըսեթ քհանին,
2060 Աստված օղորմի մի փիր վարպիտին,

Ինչ միղի շանք ի տվի։
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50. Նախերգանք

«Դառնամ զոդորմին կը տամ իմ խերիկ Դավթին,
Որ ընձի կարգից, մարդ դարձա վար ւսխշրին.
Շատ խիւքիրն էլ ընձը՞ սովրացլւցուց,
Իս ականջ չդրը իմ խոր խոսքին.
Դառնամ զոդորմին կը տամ էն մերիկ Խանդութ խաթունին,
Յոթ ամիս ընձը՛ շախից վար ուր սրտին»։*

51. Մհերի տիրած երկրները

Դավիթ զՄհեր կարգից.
ԶՄհեր. ուր նշանած 

2070 Հադրբեջանա ճամբախ ճամբխից։
Հւսդրբեջան կինաց,
Թագավորութին առից, թագավուր նստավ։ 
էլսւվ, բար իտու Գուրջիստան,
Առից կինաց Թուրքիստան.**
Հիտ դարձավ, էկավ, ուր տեդ նստավ։ 
էդ էրկրքիր էլավ զըմեն խարջդար. 
էնու սիրըցին։
Յոթ տարի էնդեդ թագավորութին նստավ։

52. Ձենով Հովանի նամակը Մհերին և Մհերի 
ծպտված գւպը ՍասուՆ

Ձենով Հովան էլավ,
2080 Թուղթ ճամբխից դախ Մհեր, էսաց. «Մհե՞ր,

Կուզբադնը՞ ազգական տղեք էլած ին, կարճացած 
էկած Սասմա քաղքի դավին կէնին.

* Երգ է Մհերի բերանից։ Ծան. րսւնահավայփ՛.
•• Այդ անունով պատմողը հասկանում է «Լեզգիներն», Կովկասյան լեռների բնակիչները։ 

Ծան. բանահավաքի։

ՄՀԵՐ
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Իս չիմ կերի, իմ կըվաթ չի հաղթը.
Կըլնիս, կը կաս, խասնիս»։

Մհեր էսաց.— 11'յ կնիկ,
Կառնիս զիմ գուրզ, տուռ կը դնիս, էստեդ կը մնա. 
Ինչ Փալավանքտիր կը կան,
Գորզ կը տեսնին վար առան,
Քեզի նեղութին չին ի՚տսւ.

2090 Կասին՝ Մհեր տան քինուկ ի։

էլավ, բար իտու, Սասմա քաղաք էկավ.
Որ էկավ, Սասմա քադքին մոտխասցավ, 
է|աց, տժարացավ։
Հիրիկվան վխտին էր.
Խրոխպեր տուռ շինիր էր, քինուկ էր։
Կանչից.

«Խերախո՚ւթ. խրոխպեր, վի ր իլի,
Քու քինուց վի ր իլի,
Ա՜խ, հալա վիր իլի»։*

2100 Չեն ընկավ խրոխպոր ականջ, մանչ քինուն էսաց,
— Մեկ բարակ ձեն էկավ, դիպավ ականջիս,
Իմ խուր քինու մեջեն զարկավ։
Կնիկ էսաց.— Այ ջանըմ,՛ինչ ձեն.— 
էսաց.— Սասմա տուն ի, տուռ շինիր իս.
Հալա կը վախանաս։
Խրոխպեր էսաց.
— Հալբաթ կը վախանամ,
Շիրացիր իմ, իմ ազգական մոտես զատնացած։ 
Տիր ըմ էլ կինաց՝ հերտսի վերա.

21 10 Կանչից.
«Խերախութ խրոխպեր, վի ր իլի.
Իմ թագավուրութին գետին իմ դրի,
Քաղաք իմ գորզին թասլիմ իմ էրի,

V Իմ գորզ Գուրջու աղջկան թասլիմ իմ էրի»։*

• Երգ են։ Ծան. բանահավաքի։
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Խրոխպեր վազից, կինւսց,
Մհերի գլոխ պագնից. . • 
էսաց.– Տու ի նչըխ իս թասլիմ հրի,
Քոլ թագավորութին, թողի, էկի։ 
էսաց.— Իս անցկուն իմ էկի,

2120 Մեկ Աստված խաբար իփ, մեկ հրիշտակ։
էսաց.— Քու գորզ սսա արիր իս, նշան ի նչ կը։ 
էսաց.— Ջավահիր քար գո իրիսին.
Ինչ արիվ դպնը, լուս կը տա.
Մարդ չըն քըշի վար իմ տռան.
Ինչ հիրիկուն կը կա,— էսաց,—
Մեղրե մոմիր կը վառին,
էլի լուս կը տա, չըն կըխշի քշի։
էսաց.— Տու խազա՜ր բարով էկար.—
էսաց.— իս գի տի մ՝ քու խեր Դավթի տեղ կը բռնիս։

2130 էսաց.— Վո՜վն ի՝ քենե բան կը քաստա։
էսաց.— Կուզբադնի թոռնիրն ին,— էսաց.—
Չուրս թոռ ին, չուրսն էլ նման կ|^տան գազան։ 
էսաց.— Իս էրթամ,— էսաց.—
Չուրսին էլ կը բռնիմ, կը բիրիմ.
Սպանի՞մ, թի քի խամար բիրիմ։ 
էսաց.— <երկըվից ւ(եկ արա՝
Յա՞ սպանը, յւս բիրը*։

53. Ա՛հերն սպանում է Կուզբադնի երկու թոռներին

Մհերն էլ խլիսուն էլավ,
Զուր ձին խեծավ, քշից, կինաց Լոռա դաշտ։

2140 Լոռա դաշտ տեսաւ)՝ 1«ուզբադնը էրկու միծ տղեն էկւսվ. 
էնունց ճակ տիրկավան ը, որ նիտ թալիցին, 
էկավ, կպավ Քուռիկ Ջւսլալը՞ ոտաց սըմին. 
էլավ, զԹուր Կեծակին զարկից,
Կես կտրւսվ, կես մնաց ձիու վըտին։ 
էլավ, զերկու տղեն էլ բռնից, կապից,
Առից, իւղի խրոխպոր կուշտ։
Քուռիկ Զալալին ըզոտ ւփրուց։
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Ոտ վիրուց, էսաց.— էդ ի՞նչ իլի քու ձիու ոտաց։ 
Աչկից, տեսավ՝ գո նետը՞ կտուր գո մեչն ը։

2150 էլավ իպի ադկութ, զմրութ,
Խալից, էլից էնու սըմի բրին,— 
ժրավ, էլւսվ քանց հառաջ աղեկ։ 
էխան, իպի զԿուզբադնը էրկու տղեն,
Սին փնչից տռան ԷՆ յան, մեկ՝ էն յան։ 
էսաց.֊ Խրո խպեր, է՞լ կան, թե չկան։ 
էսաց.յ– էրկու տղայ էլ կա,
Քանց էս էրկուս՝ շատ գազան ին երկուս։ 
էսունք չոկ կնկնից ին, էրկուս՝ չոկ։
Մսրա քաղաք դեն ին էն էրկուս.

2160 էսունք դես ին զավթած, 
էնունք դեն ին զավթած։

54. Մհերն ախպերանում է Կուզբադնի մյուս 
երկու թոռների և Հալաբա թագավորի 
քառասուն դև թոռների հետ

էլավ, զուր ձին խեծավ, քիշից, կինաց.
Կինաց, Մսրա քաղաք դեն ընցավ.
Ընցւսվ դեն, կինաց, տեսավ,
Որ էդ էրկու տըդեն էլած 
Քառսուն դեվի խիտ ինգիր.
Իրանց խեծնելու ձին էլ դավայ ի։
Կինաց էնդեղ.
էդ քառսուն վ երկու հեռջիվ Մհերին էկան։

2170 Բւսրիվ իտու,— բարիվ առին։
Բարիվ առնիլու հիտիվ ասին.
— Մինք քառսուն վ՝ երկու ինք, ախպեր ինք. 
Տուն էլ լնիս մի ախպեր,
Ըլնինք քառսուն վ* իրիք ախպեր։ 
էսաց.— Իս կըլնիմ ծի խիտ ախպեր,

^ Համա,— էսաց,— ծե ազգ ո՞րտեղաց ի։ 
էսաց.— Մի ազգ, որ կա՝ Հալաբայ ի,
Հալաբա քադքը՞ թագավուրը* թոռնիրն ինք։
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էսաց.— Ի՛նչու աբա քաղաք չեք Աստը։.
2180 էսաց.— Մեղի մեկ քուր կա քաղաք։ 

էն քուր ղմի ճսւմբխիր ի, 
էսա տիղ նստիր ինք,
Մի քուր թագավորութին կէնը՞։ 
էսաց.— Տու կը կըեք, ընձը՞ շանք տեք,
Տեսնամ՝ ի՛նչ տարղ քուր ը,
Որ թագավորութին կէնը՞։

55. Մհերն իր քառասուն դև ընկերներով գնում է 
սւվեր Հւպաբա քաղաք, հաց թխելն ու 
կերակուր եփելը

էլան, քառսուն իրիքով էլ կացին դախ իրանց քուր; 
էլան կացին, ճամբախ կես էլավ.
Կուզբադնը՛ ազգական էրկու վւալիվան 

2190 Կըեն խւստ քառսուն դիվիրուն.՝
էլան չոկւիոն, ասին.— Մինք չինք իկա։ 
էլան կացին, Հալաբա քաղաք 
Խասան, Մհեր քառսուն դեվ.
Տեսան, որ մարդ չկա քաղաք,
Ինսան չկա,— ւսվի՜ր։
— Յարաբ էս ի՛նչ թագավորութին ը.
Որ մարդ չկա,— էսաց։
Կինաց, մտավ մեկ օթախը՞ մեչ.
Տեսավ,է որ քառսուն կւսնթեն պղինձ ըմ կա էդա տեղ։ 

2200 էսաց.— Մինք քառսուն ախպեր ինք,
էրթանք սար, մեկ֊մեկ վերու օչխար բիքւինք. 
էնինք խորոված, ուտինք,
Չուր թագավուր կա, տեսնանք։ 
էլան կացին սար, մեշեն,
Ամենմեկ մեկ վերու օչխար բիրին,
Զինիցին, մուրթիցին, լցին մանչ պղնձին։ 
էնդեղ ահագին ալրը՞ ամբար կա. էլավ էսաց.
— Մեկ մե մոտեն խմուր էնը\
Մեկն էլ էրթա, փետ բիրը՛,
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2210 Որ փուռ վառինք, խաց թխինք.
Մեկն էլ էստեղ միս իվփ.
Մեկ ելնիր,— էսաց,— էրթանք դաշտի մեչ կան կանք 
Դուշման մայւդ չկա, մեզի զարար ըմ տա։
Մհեր էսաց.— Իս խմուր կէնիմ, խաց կը թխիմ։
Մեկ ախպեր էսաց.— Իս կերթամ մերին,
Փետ կը բիրիմ, փուռ կը վառիմ։
Մեկելն էսաց.— Իս կերթամ գիտուց
Առու կը խանիմ, ջուր կը բիրիմ։
էլավ կինաց, գիտուց առու կը խանը՝ ջուր բիրի։

2220 Իսկի ջուր Հալաբա վերա չէր գընդընը,
Ինչ որ կըեր՝ խորու ջուր էր։
Մհեր էնդեդ խմուր էրսւվ.
Տաս ջիվալ սղըր էրավ խմուր։՜ ~ ՜
Մեկն էլ կինաց մերին,
Տաս արաբա ցախ շլկից, առից, իբի։
Մեկն էլ կինաց, տաս բախ ջուր կապից առուն վե, էկավ։ 
Մհեր վւուռ վառից, խաց թխից.
Խաց թխիցին, պրծան,
Զտուռ շինիցին, առան նստան։

2230 Ասին.— Մհե՞ր, տու տռան կը նստիս.
Մինք բիրադի ախպեր ինք.
Մի ճուչ ախպեր տո՞լ իս,
էս օր տու պախը*, կանուխ մինք կը պախինք,
Մինք կերթանք չայիր, ձիանք խադցըցինք։

56. Սհերն սպանում է Հալաբա թագավորի թոռնյա 
մարդակեր պառավին

Մհեր էնդեդ նստուկ ի.
Տեսավ՝ մեկ բանձր պառավ ըմ էկավ։ 
էսաց.— Բարի՞վ քի, քեռո՞ւ տղա։
Մհեր զարմացավ, էսաց.

 ̂ — Ի՜նչ կասես, քառ-կնիկ։
2240 էսաց.— Խոգուդ կուրբան իմ,

էս էրկու օր կա, թոնիր չըմ վա՞ռի,
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Կտցիր էր սսւր թանջրի,
Սկա քադցացիր իմ,— էսաց,—
Մե կաուր խաց տու, տանիմ, ուտիմ։ 
էսաց.— Վա՜յ, տու բարո՞վ էկար.
Քառ-կնիկ, տու բարո վ էկար.
Ա՞ռ քի բալնիս, կինա, տուռ բաց,
Խաց թխուկ ի, միս իփուկ ի,
Քանի մ՝ կերիս՝ կի՞, դարձի՞, էրի՞։

2250 Բայնիս առից, կինաց,
Տուռ էբաց, նստավ էնդեդ.
Առից խաց ուտիյ. մեկ դոր ըմ հուշացավ։
Մհեր էսաց.— Ջա նըմ,— էսաց,—
Ըյնիմ, էրթամ հիտիվ,
Մե ավիլ բան չէ՞նը։ 
էլավ կինաց, տեսավ՝
էդա տաս ջիվալ այրը՞ խաց բիրադի կիրիր, 
էդա տաս կանթեն պդընձը՞ միս 
Բիրադի կիրիր ը, նստիր ը։

2260 էկավ, էսաց.— Քառ-կնիկ, խացիր ո ր տեղն ի։ 
էսաց.— Մեռնի՜մ քի,
Մեկ փուռ խաց կըեր էստեղ, 
էրկու օր կըեր՝ սար քաղցած էր, 
էկի էստեդ, բիրադը՞ կերա,
Հայա չկըշտացա էլ,— էսաց։
էսաց. «Վա՜յ, մարդակիր պառավ ինչ կասին՝ էն ի»։ 
Ըռըկավ Մհեր, մեկ ճլըխտրիկ էւլար. 
ձլըխտրիկ ինչ էւլար,
Գլոխ տեղեն թռավ։

2270 էլավ նստավ, շատ կասափաթ էրավ, էսաց. 
«Ախպերքիրս անոթի մնացին»։

Մնաց, հիրիկւխւն ախպերքիր էկան. 
էկան էնդեղ, իրանց քուրոջ գլոխ տեսան.
Իրանց քուրոջ բան գիտըն,
Ամա Մհեր չէր գիտը՞, միամիտ էր։
Ասին.— Մհե՞ր, տուռ բաց, էրթանք, խաց ուտինք։
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էսաց.— Ի՛նչ խաց ուտինք։
Իս էկի էստեղ, թագսւվուրութին չտեսա,
Մեկ մարդակիր պառավ տեսա։

2280 էսաց.— Ի՞նչ էրիր պառվու խիտ։
էսաց.— Սպսւնըցը՛.
Գլոխ կտրիր իմ, էստեղ թալիր իմ։ 
էսաց.— Որ տու խարցնիս,— էսաց.—

» «%ւ » «*

Մի քուր, ինչ մորից էլավ, մարդակիր էր.
Մի խերն էլ, մի մերն էլ է ն ի կիրի.
էսա՛ քաղքի միլաթ բիրադի է ն ի կիրի.
Չուր Մըսր կիրի,— էսաց,— մեկ ատամ.
Հսւլաբա չուր Մըսր ավիրիր ի։
էդա քառսուն մարդ էլ էկան;

2290 Մհերի ոտ ու ձեռ պագնիցին։
Ասին.— Մինք չինք կե րի էդ պառվուն հաղթը՞,
Խերանական քաղաք սանը*,
էդ հաբով ղքի բիրինք էնու սպանիլու.
էն էրկու մարդն էնու հախուն չոկվան, փախան։ 
էսաց,— կուղիս, քաղքի թագավորութին ա՛ռ,
Մինք քու ծառեն մինչիվ օր մեռնիլուն։
— Իս ձենե բան չըմ ո՞ւզի,
Ոչ թւսգավուր կըլնիմ,
Ոչ քաղքի տեր կըլնիմ.

2300 Ամա ձենե կուզիմ՝
Մեկն թւսգավուր նստը* էստեղ,
Մնացած խատ ձի կան, էրթանք,
Բադդատա քաղաք տեսնանք.
Իմ խրոխպոր գերեզման,— էսաց,—
Գո Բադդատա քաղաքն։—
Ինչ Բաղդասար Պղնձե քադքեն էկիր էր,
Կացիր էր էնդեդ, մեռիր էր.
Քաղաք շինիր էր, անուն դրիր էր Բաղդաա,
Զինք Բաղդասար էր։

Սսւսնւս ծռեք»
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57. Ա՜հերի Բադդադ գնալը, նրա զրույցը
Բաղդադի խալիֆի թոռան հետ, երկրպագու
թյունը Բադդասարի գերեզմանին

2310 Քառսունով էլան կացին,
Բադդատա քաղաք խասան.
Տեսան, որ քաղաք շինուկ ը, թաքմիլ դրուկ ը։
Որ խասան, տեսան՝ մեկ ծըրունուկ մարդ էնդեդ նստուկ ը։ 
Խարցնիցին, ասին.— Ի՛նչ կա Բադդատա քաղաք. 
Բադդատա թագավուր ո՞ր մեկն ը։
Ասաց.— Իս թագավուր չըմ ճա՞նչնա.
Ասա կասին թագավուր խալիֆի թոռնիրն ին։
էսաց.— Տու Բաղդստսյրը՞ գերեզման ընձը՞ շանք տա ս.
էսաց.— Իս չըմ կե՞րի շանք տա,

2320 Թագավուրու օթախը՞ դեմն ի։

Էդիկ էլավ, կաստ էրավ թագավուրը օթախին.
Կինաց, տեսավ՝ էն յանեն
Թագավուր զինք օթախեն էջավ սոսկ.
էջավ տակ, կանգնավ, իրիշկից էդա՞ մարդուն,
Շատ վախացաւ|, կանչից, էսաց.
— Տու ինչ մարդ իս՝ իմ օթախը՞ հեռջիվ կան կը կաս։
— Տու չըս գի տը՝ իս ինչ մարդ իւք.
Մհերն իմ, Սասմա տնեն իմ։
էսաց.— Հո՜...— Միտք էրավ զինք, էսաց.

2330 — Մի թըվականը՞ մեչ կա՝
Սասմա տնեն մեկ մարդ տը կա էստեղ, 
էսա՞ քաղաք մի ձեռնեն առնը՞։
Զինք որ լսավ էդա խոսքիր, ահդ էրավ, էսաց.
— Քաղաք քու ձեռնեն չըմ խը՞լը.
Բաղդասար մի ազգեն ի, Սասման տնեն ի, 
էնու գերեզման ընձը՞ շանք կը տա՞ս։
Շանք իտու, տարավ էնդեդ,— տեսավ։

Մհեր ձիուց էջավ րաղչի մեչ,
Գերըզմնին էրկրպագութին էտու։

2340 Աղոթք էրավ։ —Ինչ աղոթք էրիր ը,
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Զեռն էլ զարկիր վար քարին, տեղ կերեվա։—
Թագավուր էսաց.— էս քաղաք նստիր իմ,
Ամա դադարանք չունիմ,
Շատ կռիվ կը կա վերես։
էսաց.— Վո՞վն ի՝ կռիվ կը կա քու վերեն։
էսաց.— Մեկ դի*վ ը, զինքն էլ չոլախ ի, մեկ ձեռնեն,
Քառսուն մարդ էլ խիտ։

58. Մհերն սպանում է Կապ Դևին, ազատում է
քաաաւան թագավորի աղջիկներին, ամուսնացնում 
է իր քառասուն ընկերների հետ և սպանում է 
Կուզբտդնի մյուս երկու թոռներին

Մհեր էլավ, ուրբաթ օր ուր քառսուն դեվ առից.
Կինաց հիտիվ Կուպ Դիվուն։

2350 էլան, մեկ ավուր ճամբախ կացին։
Կուպ Դիվ էնենց կավաթ ուներ,
Մե ձեռնով զջաղչի քար կը թալեր,
Մեկ ավուր ճամբախ կերթեր.
Քանի մ՝ որ կը թւսլեր, Մհեր ականջ չէր էնի։
Կինաց, խասավ։
Կուպ Դիվ կինաց, մտավ մղաւլեն,
Շատ միծ էր, կըլնը, որ տաս խաւլար օխչար լցիս,
Հալա լիք չէ՞նը։
Ինչ խասավ վար տռան, էնուր խուտն առից, էսաց.

2360 — Վա՜յ, էսի Բաղդասարի խո՞ւտն ի, էկաւ(, կը սւզանը. 
Սասմա տան խուտն ը։
Գլոխ տրից հախու, պառկավ խիվանդ։ 
էդ էլ էսաց.— Դե ւլ, ի՞նչ կը խեծաս։ 
էսաց.— Արիւիււ հեռջիվ շատ իմ քնի,
Գլոխս կը ցավը, կը խեծամ։
էսաց.— Մը խե ծա, տու սուտ խիւխւնդ իս։—
էսաց.– Իլի՞, թըդարիք տիս, կռւ|ինք։
էսաց.— Իս կռիվ չըմ է*նի։—
Զատնու քարով մընակ կռիվ կւսներ, թուր չուներ։—
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2370 Դավիթ ընկավ միտ, էսաց.
— Իմ խեր ընձը՞ ոսիաթ էրի՝

«Հիշա՞ իմ խացն ը գինին, Տեր կենդանին,
Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատրսպին վար իմ աջ թիվին»։

Դեվ է|աց, էսաց.– Տու հիշացիր խացն ի գինին,
Տուն Բադք) ասա րի տղեն իս։ 
էսաց.— Իս չիմ Բաղդասարի տղեն,
Իս Մհերն իմ, Դաւ(թի տղեն։
Ինչ էսաց՝ Դավթի տղա Մհերն իմ, դեվ վիք կանգնավ. 

2380 Իրիք սհւսթ կռվլսոան իրարու խիտ, 
էղւսր, ղԿուպ Դիվու գլոխ կտրից։

Խասավ էնդեդ, էդա քառսուն տը սպաներ,
Շուրիր խանին, տեսավ, որ ադջիկ ին։
Ամեն իրանց խերանական անուն տվին,
Ամեն մեկ թագավուրի ադջիկ ին։
Առից ւլքառսուն ադջիկ.
Առից ւլԿուպ Դիվու գլոխ, առից, իպի,
Իտու Բաղդատա թագավըրին, էսաց.
— Քու դուշման սպանըցը՞,

2390 Արխային թագավուրութին էրա։
էսւսց.— Որ տու սպանիցըր,
Թագավուրութին քո՜ւն ը, քի վայել ի։ 
էսաց.— Չէ՞, իս Դավթի տղեն Մհերն իմ,
Իս չիմ կե րի էստեղ նստը*.
Նա ժառանգ կա ընձը*, նա մախ ունիմ։
— Արա, ի՞նչ կուզիս, ւսսա՝ տամ։ 
էսաց.— Ընձը՞ ունիմ քառսուն ախպեր, 
էդա քառսուն ադջիկ,
Քառսուն տերտեր պտի բիրիս էստեղ,

2400 Մեկ էկեղեցի շինիս, կարգիս վիրենքտիր։

Բաղդստսյրը՞ գերըզւ1նի վերա 
Քառսուն, խուրան ժամ շինիցին,
Անուն դրին սըՓ Սարգիս,—

-  500 -



Մկտ էլ անուն սըփ Սարգիս ը.—
Քառսուն տերտեր քառսուն աղջիկ 
Փսակիցին Մհերըք ախպիրնիրու վերա։
Թագավուր էնդեղ էսաց.
— Մհե ր, քու ախպրնիր վւսակիցըր,
Մե աղջիկ մ՛ ունիմ, տամ քի*:

2410 էսաց.— Իս չիմ ո՛ւղը.
Մե կնիկ ունիմ գո Գուրջիստան.—
Ինկավ միտ կնիկ, էսաց. «Վա՜յ ես էլ կնկս  ̂տեր իմ»։

էլսւվ առից ուր քառսուն ախպեր,
Գարձան, էկան Հալար։
Մեկ ախպեր նստավ Հալաբա քաղաք թագավուր, 
Մեկել էլան կացին Մաքա-Մադին. 
էնդեղ բռնիցին էրկու ախպեր՝ Կուղբադնի թոռնիր, 
էնունց սսլգ կտրիցին, գոռիցին էնդեդ.
Անուն տրին Մաքա-Մադին։

59. Ա՛հերը հեղեղումից ազատում է Ջզիրու քաղաքը

2420 Մհեր էլավ էկավ Ջզիրու քաղաք.
Զզիրու քաղաք մեկ գիտ կա,
Անուն Ջզիրու Շատ.
Կըլնը, որ խստիր քառսուն գիտ,
Իրարու կը խսւոնվը՛, կըլնը մեկ գիտ։ 
էդ գիտ իրիք անգամ զէն քաղաք ավիրից,
Մհեր էկավ էնդեղ,
Մեկ միծ, ահագին քար իպի,
Կցից քաղաքի քամակ, գիտու մեչ.
Գիտ էլավ էրկու ճող.

2430 Մեկ ճող էն յանեն կխա, մեկ՝ էն, 
էլ քաղաք չի ավիրի։
Բրջա-Բալաքն էլ վար էն քարին շինից.

V Իսկի ավիրիլ չկա էն բիրդին։
Համա մեկ ժամանակ տ՝ըլնը Ակն-Անանին,
Տ ավիրի քաղաքն Ջզիրին։
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60. Մհերը հիշում է հորեդթորն ու հորը, 
թաղում է կնոջը և Սասմա տան համար 
պատարագ է անել տալիս

Մհեր էլավ էկավ Սասման տուն, 
էկավ, տեսավ՝ խրոխպեր մեռած ի։
Կինաց Զենով Հովանի գերըգմընը՛ վերա, էսաց.

«Խերախո՞ւթ խրոխպեր, վի ր իլի,
2440 Տուն էլ վի ր իլի»։

էրկու անգամ էտենց կանչից։ 
էրկու անգամ որ էսենց կանչից,
Զեն էլավ գերըղմընեն, էսաց.
— Կինա մատ քու խեր. բան չունիմ։ 
է|ավ կինաց վար Դավթի գերըւլմընին.
Կինաց, Դավթը՛ գերըղմընի վերա տը կանչեր. 
Չկանչից, ղարձավ հիտ։—
Կնիկ միտ ինկավ։—
Դարձավ, էկավ, զձին խեծավ,

2450 Քիշից, կինաց Հադրբեջան։
Կինաց, տեսավ գորզ ինչըխ արիր էր, 
էն տարգ մնացիր էր.
Մարդ չէր կացի էնդեդ.
Քաղաքն էլ ավիր իր, մարդ չկա։
Կինաց, ուր տուն մտավ,
Տեսավ կնիկ ուր թախտին մեռիր ի։
Զեռ էտու կնկան ձեռ,
Տեսավ գիրուկ թուղթ ըմ կա մեչ, 
էսաց. «Քենե կը խնդրիմ,

2460 Ինչ ժամանակ տու կաս, ըզը՛ տեսնաս,
Ընձը՛ տանիս Սասում,
Խանդութ խաթընը* կուշտ թաղիս, 
էս կռապաշտ խոդը՛ մեչ չթորկիս»։

էլավ էբարձ զմարմին,
Առից, տարավ Սասմա տուն.
Գերըւլման շինից, Խանդութ խաթնը՛ կուշտ թաղից։
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էլավ, քառսուն պատարագ էտու ինիլ,
Սասմա տուն քանի մ՛ որ մեռած կըեն,
Բիրադին պատարագ էրավ։

61. Վանա տիրոջից տարամերժված Ս՜հերը ծնողների 
գերեզմանի վրա. ծնողների խորհուրդը

2470 Սասմա տնեն էլավ,
Խեծավ ուր ձին, էկավ,
Վանա քաղաք խասավ,—
Վանա քար մկա էրկու թարանջա կա,
Կասին՝ Քուռիկ Զալալու ոտաց տեղն ի։ 
էնդեդ Վանա քարի տեր էկավ հնռջիվ, էսաց.
— էստեդ քու տեղ չի, ըստուցա դարձի, կինա՛։ 
Դարձավ, կինաց վար խոր գերըղմընին, կանչից.

«Խերի՚կ, վի՚ր իլի, խերի՚կ, վի՜ր իլի,
Ա՜խ, հալա տգո վի ր իլի.

2480 Սասման տնեն բերար իմ իլի,
Ա՜խ, հալւս բեբար իմ իլի.

Խերի կ, վի ր իլի, խերի կ, վի՞ր իլի,
Ախշրքի իրիսին բեբար իմ մնացի»։*

Խոր գերըզմընեն ձեն էկավ, էսաց.

«Թափի մազն ի մուրուսես,
Կացի մջալն ի ձեռնես»։

էսաց.

«Խերիկ, վի ր իլի, խերիկ, վիքր իլի,
Քու անուշ խուտուն փափաք մնացը*,

2490 Քու անուշ խոսքերուդ կարոտ մնացը՞,
էնքան մընակ ախշար կացը»։

• Երդ է։ Ծան. բանահավաքի։
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էսաց.

«Կինսւ՛ Հալաբա քաղաք,
Քու խաց թխուկ ը,
Քու էմագ իփուկ ը»։

էսաց.

«Հալաբա քաղաք փայ չունիմ,
Իմ բար ու փայ ծախիր իմ,
Իմ խուսք ու խաբար ավիր իմ,

2500 Հալաբա քաղաք չիմ է րթա»։

Կինաց վար մոր գերըղմընին, էսաց.

«Մերի՜կ, վիր իլի, մերի՚կ, վիր իլի,
Ի ս իմ քու ծծի որտին,
Յոթ ամիս ընձը շախիր իս վար քու սրտին.
Շատ տանջանք իս քեշի վար աստանվորին. 
Շատ ման իմ էկի ախշար, շիվար իմ ման էկի, 
Չտեսա քու պես քաղցրիկ մերիկ վար ախշրին»։

էսաց.

«Բոլ ի կան կաս վար դունիին,
2510 Բոլ ի կան կաս վար դունիին,

Միր վիրջ մեռնիլն ի»։

էսաց.

«Մեռնիլ չունիմ ւխյր դունիին,
Անժառանգ, անմախ իմ,—
Մեռնիլ չունիմ ւխւր դունիին»։

էսաց.

«Կինա# Վանա քաղաք.
Քու խաց թխուկ ը,
Քու էմագ իփուկ ը,

2520 Մինչիվ օրն դատաստան»։
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02. Մհերի ձին կապ է ընկնում Ոստանա կապանում. 
Մհերը մոր խորհրդով ազատում է նրան

էլավ կինաց, խասավ Ոստանա կապան.
Որ խւսսավ Ոստանա կապան, 
էնդեդեն,— մեկ իշխան կըեր,
Կապ էթալ, զՄհեր կապից։
Մհեր ձիով ինկավ կապ.
Չին ինկավ կապ, զինք դարձավ, 
էկավ դախ մոր գերըզման, խոր,
Կինաց, էսաց.

«Մերի՚կ, վի՜ր իլի, մերի՜Լք, վի> իլի,
2530 Ոստանա կապան Քուռիկ Զալալին կապ ինկի»։*

էսաց.

«Հիշա՛ իմ ւլխացն ը գինին, Տեր կենդանին, 
Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Խաչ Պատրսպին վար Մհերը ւսջ թիվին.
Քեշը ւլԹուրն ը Կեծակին,
Կը զարկիս Խրաբա կապանին.
Համ կը կտրիր ըզերկաթ, ըզոսկին,
Տու կերթաս խատ քու խացին»։

Դարձավ, կինաց, խասավ Ոստանա կապան, էսաց.

2540 «Հիշա* իմ խացն ը գինին. Տեր կենդանին,
Մարութւս Բանձր Աստվարածին,
Խւսչ Պատրազին վար իմ ւսջ թիվին»։

Զարկից, կտրից ըզարծաթ, ըզոսկին,
Բլավից մանչ խոդ ու քարին,
Ազատից Քուռիկ Զալալին։

4 Երգ Ւ.։ Ծսւն. բանահավաքի։



ծՅ. Խոսող ագռավը, գետնի թու|սւցումը Մհերի առաջ,
Ա՜հերի ու Քուոիկ Զսղսղինի փակվելը Վանա 
քարի մեջ

էլսւվ, խեծավ, խասավ Վանա դաշտ.
Վանա դաշտեն իրիշկից, տեսավ՝
Մեկ ագռավ կըեր, կը խուսեր.
Նետ-անեդ առից, էւլար, դիպավ ագռավին.

2550 Ագռավ բիրինդար էլավ։
Ագռավ փախավ, էնիկ ձին քշից, հիտիվ կինաց.
Խասավ մեկ քար, տեսավ, որ պաց ի, մաղսպայ ի.
Տեսավ՝ ագռավ մտավ մաղսպեն։
Զինք զձին դարձուց հիտիվանց վար խողուն.
Ինչ դարձուց, էլ ձիու ոտ չդադրավ վար խողուն, կը թաղվեր։ 
Օր կեսօր էր. քանի քշից,
Չին թաղվավ մինչիվ հիրիկվան։
Զձին առից, քաշից մըդազեն, էսաց.
— Խլիսուն լուսնա, ըլնիմ, էրթամ։

2560 Խիտ որ մտավ էնդեդ.
Չիուց էջավ տակ, զուր ձին կապից,
Տուռ էկավ իրար, մնաց մեջ։
էլ տոտ չելավ, էլ Աստված ամր չէրավ, որ գըեր տուս.
Մնաց էնդեդ, մինչիվ ախշըրքի վերջին խոդ կը կըքվը.
Ձիու ոտաց տակ դայամիշ կըլնը՞։

64. Վերջաբան

Տարին մեկ անգամ, հէրը՞ տուռ կը բացվը. 
էն ժամանակ ինչ Երուսաղեմ լուս կը կաթը՞, 
էն հէրի տուռ կը բացվը՞. 
էն էլ ի՞նչկը՞ խամար կը բացվը.—

2570 Աստծու խաթրը՞ խամար։
Մանանա էրկնուց կը թափը էնդեղ,
Ինքն էլ կուտը՞, ուր ձին էլ կուտը՞.
Տարին մեկ անգամ կուտին, էլ չին քադցանա։ 
էն տեղաց անուն էլ Ագռավու քար կասին.

-  506 -



Ինչ ագռավ մտավ էնդեղ, 
էն դիմաց կասին Ագռավու քար.
Տարին մեկ ամիս, Գիլսւն ամիս, 
էն քարից էնու ձիու շեռ կը տա տուս։

#
Կարմիր կիրակին հիրիկվան պատարագ որ կըլնը, 

2580 էն հիրիկվան մեկ մարդ ուր ախչկան կասը.
— Իլի՞, կինա՞ ժամ, մում կպը\ օխնուկ կրակ ա՞ռ, րի՞ 
Ախչիկ կըլնը՞ տուս, կիրիշկը*, կը տեսնա
էդա քարեն ճրագի բուխ կըլնը.
էդ ախչիկ էլավ կինաց էն ումուտով, թի ժամն ի։
Մտավ էնդեղ, զճրագ կպուց,
Դարձավ, տը կըեր, տուռ էկավ իրար.
Ախչիկ մնաց էնդեդ։
Տեսավ, որ էրկնուց մանանա իկի.
Մհերն էլ առից, կերավ, ձին էլ, ախչիկն էլ։

2590 էլ չքաղցացան մինչիվ տարին թըմըմավ– 
էն ավուր օր, ինչ տարին թըմըմավ,
Ախչիկ զճրագ կպուց.
Ինչ տուռ բացվավ, էլավ տուս, 
ճրագ առից, էկավ տուն։
Խեր էսաց.— Ա խչիկ,
էսիկ տարին թըմըմավ, տու հո ւր էր կացի։
Ախչիկ էսաց.— Խե րիկ, չէ՞ ես նուր կացի 
ճրագ կպուցիր, դարձիր իմ,
Իսկի չիմ նստիր էնդեղ։

2600 էսաց.– էն տուն, ինչ տու կտցիր, վո՞վ կըեր։ 
էսաց.— Մեկ մարդ էր, ուր ձին։ 
էսաց.— էն տռան վերա ի նչ կըեր։ 
էսաց.– Մեկ կոքվը՞ ծառ կըեր, էլ բան չկըեր։
Նուր թարիփ էրավ, էսաց.
— էրկնուց մեկ կոլորակ բան կը կըեր, իս կերա,
Նա իս կը քադցանար, նա էն։
Ախչիկ տարին մնաց քաղցած,

\  էլ զադ չկերավ, կուշտ էր.—
Նուր գիցան, թե՝ Մհերն ը, ուր ձին։
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• I

/
ԴԱՎԹԻ ԵՎ ՄՍՐԱ ՄԵԼԻՔԻ ԿՌԻՎԸ

1. Նախերգանք

Դառնամ տամ օդորմին Սանասար, Բադդասարին.
Դառնամ տամ օդորմին Զուչ Մըհերին, Պզտիկ Մըհերին, 
Դառնամ տամ օդորմին Ձենով Հովանին.
Դառնամ տամ օդորմին Թըլոլ Դավիթին։

2. Ձենով Հովանը որբ Դւսվթին Քուռիկ Ջալալինի 
միջոցով ուղարկում է Մսրւս Մելիքի մորը՝ 
պահելու. Քուռիկ Ջալալինի վերադարձը

Վախտով ւ(եկ Մըհեր ըմ կըեր անունով՝ Սասուև։
Ան մեռավ Մըհեր. անու կնիկ ծոցվոր էր։ 
ժամանակ ըմ ընցավ, անու կնիկ լաճ ըմ իրը.
Անու անուն դրին Դավիթ։
Ան էլ վըր տդին մեռավ։

10 Ձենով Հովան ասեց.
— Ծըծմեր ըմ բռնենք, նա տդին տանք աիրել։
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Մեկ կնիկ ըմ բիրին.
Խատ կում ծիծ քաշելուն, ան կնիկ մեռավ։
Մեկ էլ բիրին, ան էլ անցկում էլավ։
Սիցին.— Բոշ ը, էսի վեհրլսլի ճըռ ա.
Թոլ կնիկ չկա՞նա դսւյմիշ տա։

ժամանակ մ՝ ան Մըհեր
Մլարա Մելքի կնկան մարդն ա էլեր։
Սիցին.— Թա է՞ն տիրա, տիրս/.

20 Թա չէ, մարդ չկւսնա տիրա։
Կիլնին.— Վո՞վ տանի, վո՞վ չտանի։
Կասին.— Քուռիկ Ջալալին տանի։
էլււն, Քուռիկ Ջալալին քեշին, խանիցին թավլից.
Քուռիկ Ջալալուն ադեկ թիմար ըմ տվին,
ՋԴւսվիթ արին կունդախ, կաււյեցին վըր քամկին. 
Ձենով <ովան ասաց.
— Քուռի՞կ Ջալալին, քենե կուզիմ՝ նա տանիս, 
էնա կունդախ Մըսրա Մե|քը՞ մոր թասլիմ էնիս։ 
Քուռիկ Ջալալին առեց,

30 Մընչ էրկինք, մընչ գետինք գընաց։

Մըսրա Մելքը՛ մեր էլավ փանշարեն, իրիշեց.
Տեսավ՝ կրակ գետնու իրիսեն կը տա էրկինք։
Մըսրա Մելքը՞ մեր ասաց, «էսի՝ ամպ չի.
Կա-չկա Քուռիկ Ջալալու 
Ուըտաց կրակն ը, ընցնա կելնի»։
Ասավ.— Դարգավան, գընա, դարգախ բաց.
Գախ ի ձի մ՝ խասնի էդա դարգխի դոռ։
Կասա.— Հալա՞, ի՞նչ կա վըր ձիու քամկին.
Հիրար չտաս, բի՞ր, ձիկ թասլիմ էրա, չբանա՛»։

40 Դարգավան կը խասնի, դարգախ կը բանս*.
Տեսավ՝ Քուռիկ Ջալալին խասավ էդա տեղ,
Բան ըմ վըր քամկին կապուկ.
Կառնի, կը տանի, թասլիմ կէնա Մըսրա Մելքը՞ ւ1որ։ 
Մսրա Մելքը՞ մեր կը բանա, կը խի, ի՜նչ.—
Դավիթն ա. թուղթ մ՝ էլ գըրուկ կո խըտ կշտին.
Ուըր՝ «Դավիթ մնացիր վըր ցըդին,
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Մեր մեռիր, մարդ չկարցւսվ տիրեր.
Կո հորողկեր ինք դա. կը խնդրինք դու տիրիս»։

1

էդա տեդ Մըսրա Մելըք կակախի, կասա.
50 — Տդենի ր, դարգախնիր զանեցեք,

Ուըր Քուռիկ Զալալին շորով ընկեր մեր ծեռ,
Բռնինք մե խամար։
Դարգըխնիր ւլարկեցին.
Քուռիկ Զւսլալին տը բռնին։
Քուռիկ Զալալին աւււսց.
«Ի՛նչըխ տը պրծնիմ էսունց մոտեն, տեր Աստըված»։
Գընաց դեն, իրի դեն մընչ բադնին,
Ասաց. «Տո\ ուըլա, ես տը դանիս ինա բադնին,
Թի ընցնիմ, թի մնամ»։

60 Կը ւլանա, զքառս ո ւն գւալ բադան կընցնի։
Կը թռնի, կխա։
Մըսրա Մելըք ասաց.
— Ուըլա\ գընաց Քուռիկ Զալալին,
Մի ձեռնից պրծավ։
Քուռիկ Զալալին գընաց։

Զենով Հովան կո տանիս կիրիշա.
Կը խի՝ Քուռիկ Զալալին էկավ, բա մ՝ չկա խիտ;
Ասաց. «Վո՜վ գիտա ուըքէ սարն ա թալիր, ուըր քարն ա թալիր»։ 
Քուռիկ Զալալին Էրի, խասավ։

70 Ձենով Հովան ասաց.
— Մեռնիմ քի, Քուռի՞կ Զալալին,
Դավիթ ո՞ւըր սարն ես թալիր, ո՞ւըր քարն իս թալիր.
ՈՂըր գելն ա կերիր, ո՞ւըր ջանավարն ա կերիր:
Կա սա –  Ուընչ սարն իմ թալիր, ուընչ ձորն իմ թալիր.
Ուընչ գելն ա կերիր, ուընչ ջանավար։
Տարիր իմ, Մըսրա Մելքը՞ մոր թասլիմ իմ Էրիր.
Հալա շորով պրծիր իմ, Էկիր իմ.
Դարգըխնիր վըր ձի զարկին, գախն էր ձի բռնեն.

Տ Քառսուն գազ բադան թռիր իմ, էկիր իմ։
80 Ձենով Հովան կասա.

— Դե հ, աղեկ թիմար ըմ տվեք, տարեք, ուր տեդ կապեք։

-  Ստսնւս ծոեր
-  513 -



Կսւսա.— Չում Դավիթ չգա, ուր դարգըխներ խոդեք։ 
էնու խոտ, ջուր հուրդուս վե տվեք։
Դաոնանք վըր Դավթին։

3. Դավիթը բռնում է Ս՚սրա Մեփքի հոյը 
(ջրաղացի քարը). Մսրա Մեփքի 
վախը Դա վթից

Դավիթն էր ծիծ կերավ, ջռւշացսւվ.
Իրանց գիցած տերեցին։
Դավիթ դորսեն ֆրոխկա էլավ։
Մըսրա Մե|ըք կերթեր ուր սեյրանատեխ.
Ուր ազքըրներով էվարին կը գեր։

90 Դավիթ էն մեկ օր ուր մոր ասաց.
— էսի իմ ախպեր հըմեն օր դո՝ր կերթա։
Ուըր սպքըրով էվարին կը գա.
Ես կը մնամ մենակ տուն վե, իմ սաբըր կը կտրի։ 
Կասա.— Մեր մեռնի քի,
Կերթա ուր սեյրանատեդ, չուր էվարին կու գա։
Կասա.— Մարե*, կը խնդրեմ՝ դու իմ ախպոր ասես,. 
Չի վադ տանի խըտ ուր։
Կասա.— Մեռնիմ քի,
Չիանք կը տան վըր քի, զքի կը ճըդտորեն։

100 Չուր մըկա,— կասա,— զքի տիրեր ենք,
Մըկա կիյնինք ամոթի տակ։
Կասա.— Մարե*, ես կերթամ, զատըն կը կայնեմ։ 
Մըսրա Մելքը՞ մեր չում խըփսուն սաբըր կը տա, 
ԸզՄե|ըք կասա.— էնա ըսճ տար խըտ քի.
Շատ եմ* իրես վե կը |սւ։
Կասա.— Տո՞ մա՜, ես ը՞նչըխ տը տանիմ.
Չիանք տը տան վըր փորուն, մենք ամոթով կելնինք՜. 
Կասա.— Ո՞րդի, տար, դի բանձր տեդ ըմ,
Կո ճիժ ա, կը լա, բա մ՝ >էնի։

* Եմ—իմ։ Ծան. կազմողի։
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110 Մըսրա Մելիք մոր խաթրից չելնի, կառնի, կը տանի խիտ։ 
Կը տանի, կը դընի բանձր սարի մ՝ գըլոխ,
Ինք կիյա մընչ մեյդնին, ուրախութեն կէնին՝
Չիանքթուխ կը թըդնին, գուրզ կը թալին չո*մ էվարին։ 
Մըսրա Մելըք գուրզ կը զանա,
Կերթա մընչ մեյդնին փուս ըմ կա,
Մընչ ան փուսին կայնի։
Իրեք տիր կը զանա։
Անու ուժ նա կը հավըլնա, նա կը պակսի։
Հիրիկուն ըզԴավիթ կառնի, կը գա տուն։

120 Մըսրա Մհլըքը՞ մեր կասա.
— Դա վիթ, մեռնիմ քի, թամաշա էրի՞ր։
Կասա.— Մարե՛, ուըլա, ես բա մ՝ չտեսա չում էվարին. 
է վար ին իմ ախպեր ջուչ ջադցը քար մ* էզար,
Գընաց մընչ փուսին. մա՛, ան ի՞նչ էր։
Մեր կասա.— Մո ր տուն, ան ուր ուժն ւս կը ջըռբա՝
Նւս կը հավըլնա, նա կը պակսի։
Դավիթ խըլիսուն կերթա, կը նստի մընչ փոսին.
Մեկ ծակ քոլոզ մ՛ էլ կո գըլոխ։
Կը նստի հինի, խոդ կը չափա ուր քոլոզով,

130 Կասա. «էնա մե՜կ»...
Քանի չափա, կասա. «էնա մե՜կ»... 
էլ չի կանա ասա՝ էրկո՚ւ։
Չում հիրիկուն էնու գուրզի գախ կը գա,
Ուըր ուր գուրզ տը զանա, կասա.
— Դավի թ, էտա տեղեն իլը վե\
Ես իմ գուրզ տը թալեմ։
Իրեք տիր կը կանչա.
Դավիթ չլուսութուն կը դընը՞ վըր ուր։
Մելիք կասա Կական, Ասլանին.

140 — Գացեք, ճիվ բռնեք, թալեք դուս։
Կական, Ասլան կերթւսն, ճիվ կը բռնին,
Ինչըխ կէնին, չըլնի վեր։
Դավիթ համւս խոդ կը չափա,

\  Կասա. «էնւս մե՜կ, էնա մե կ»...
Մըսրա Մելըք կասա.— Ծի՞ տըվեք դե՜ն.
Ես գիտեմ՝ էն իմ գլխակերն ի. ծի տըվեք դե՜ն։
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Կական, Ասլան տււրենք կլւ տան դեն.
Մըսրա Մելըք լսլուր գուրւլ կը թալը։
Դավիթ ընցկում կակախի, ••

150 Գախն՚ւս՝ ջսւղչը՛ քար գա մընչ գըլխուն։
Համա լսլձեռ կը տւս հիրջիվ, կը թալա.
Ինչ կը թալա, քանց Մըսրա Մելքին յոթ գազ հավել կընցըցը 
Մըսրա Մելըք թուր կը չըլտա, ~~՜
Կը լարա Դավթը՞ հիտիվ, ուըր վիգ կտրա։
Դավիթ կը փախի, կը գա, գինք կը ւլանա մոր վւեշ։
Մեր կասա.— Դա վիթ, էն ի՞նչ իլիր։
Կասա.– Մարե՞, Մելըք գախ սւ՝ գա իմ վիգ կտրա։
Կասա.— Ինչի տը գա, քու վիգ կտրա։
Դավիթ ուր քըսեն կէնա։

4. Մսրա Մելիքը վարձում է Դավթին կրակով և ոսկով

160 Չում էն ուր քըսեն կը պըրծնա,
Մըսրա Մելըք կը մտնի ներս, կասա.
— Հո ւր ի էն քավըր. ես ինու վիգ տը կտրեմ։
Մըսրա Մեյքի մեր շատ հիվի կէնա լւսճուց, կասա.
— էնի ճիժ ա, էնու խելք բանի չի խասնի։
Կասա.— Չէ՞, հեվւ իլնա, էն իմ գըլխակերն ա.
Ես էնու վիգ տը կտրեմ։
Կասա.— Տղա՜, Աստըծու սիրուն, կաց բա մ՝ էնինք.
Թ՝էնու խելք կտրից, չըխո էնու կաթըլ խալալ ա։
Կասա.— Ի՞նչ տ էնինք։

170 Կասա.— Թեփսի մ՝ կրակ, մեկ՝ ոսկի դնինք հսաջիվ.
Թ՚էնու ձեռ տարավ խըտ ոսկին, էնու կաթըլ խալալ ա.
Թ՚էնու ձեռ տարավ խըտ կրակ, էնու կաթըլ խարամ ա.
Կը հորողկենք, թա՜ ուր .հոր երկիր։
Թեփսի մ՝ կրակ, մեկ՝ ոսկի կը դնին հսաջիվ։
Դավիթ ձեռ կը տանի խըտ ոսկին։
Խրիշտըկներ ձեռ կը մլեն մընչ կրակին,— ձեռ կերեցի. 
Կրակթաթախ ձեռ կը տանի բերան,— լեզուն կերեցի։
Անուն կը մնա Թըյոլ Դավիթ։

––էթա, երթա, գնա։ Ծան. կազմողի։



Մըսրա Մե|քը՞ Սեր կասա.— Ընկանք մեղաց տակ։
180 Կաււա.— Չըմ գի տի, մարն՛, 

էն ի տը չմնա իմ հսաջիվ։
Կասա.— Խա՞, կը հորոդկենք Սասուն, ուր խոր տուն։

5. Մսրա Մելիքը պատվիրում է սպանել Դավթին. 
սա հաղթում է փահլեաններին 1ւ նրանց 
հետ գսղիս Սասուն

Մըսրա Մելըք ըղԿական կը ղնա խիտ։
Մեր Դավթին կասա.— Դա վիթ, ս՞եր մեռնի քի,
Չում հէսօր քի տերեցինք, հէսօյւ գընա քու խոր տուն։
Կասա.— Խ լա՞, մարե՞, տ՝երթւսմ։
էն էլ ուր մոր ձեռ կը պագւս, կաց բարով կէնա։
Մըսրա Մելըքն էլ Կականին, Ասլանին թամբի կէնա.
Կասա.— Տանե՞ք, վըր Բանդի-Մահու կարմնջին թալեք գետ, գեք։ 

190 Կելնին կառնին ըղ Դավիթ, կը գան։

Դավիթ խըտ էնունց չքե՞լւս: 
էնունք հւս հառաջաղեմ կը գան,
Դավիթ հա հետեվանց, ճամխակորուս կը գա։
Կը գան չում վըր Բւսնդի-Մահու կարմընջին,
Կական, Ասլան կը կայնին։
Դւսվիթ կը գւս, կը խասնի, կասա.— Ընչի կայնաք։
Կասեն.— Դու պստիկ ես, կը վախենաս.
Ըղքի նա գետ ընցըցինք, դու չիյնիս նա գետ։
Կասա.— Չէ՞, չուր մըկա դուք վըր ձի չըք կա՞յներ,

200 Մըկա էլ վըր ձի մը կա՞յնեք, ղու ընցեք իմ հսաջիվ։
Կընցնին հսաջիվ, կը գան, կը խւսսնին կւսրմընջի կես։
Դավիթ ձեռ կը թալա մեկ ըղէն, մեկ ըղէն,
Կարմընջից կը կախա տակ. կասա.
— Դեհ, սա՞ղն ասա, տեսնիմ,
Ընչի՛ չում ըստա ղուք վըր ձի չկայնաք, տասի կը կայնեք։ 
՝Կասեն.— Խա՞, ուըլա՞, Դա՞վիթ, ղու ըղմի մը թւսլա գիտ.
Մինք իլնինք վե, քի սաղ կըսինք։
Կը խանա դուս, կասին.
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— Մի թամբի արած ին, ասած ին՝
210 Մինք լպքի տը թւպինք գետ.

Մինք չընք գի տի՝ դու էդա հունարի տերն էթ.
Մինք չըխոմ քու խոր Կսւկան, Ասլան ինք։
Ինք՝ քու խեր մեռավ, Մըսրա Մելըք ըպմի տարավ եխՓբ. 
Մինք դորսեն կիլնինք քու Կական, Ասլան, քու խուըլսւմ։ 
էտա տեղ մեկ-մեկու գըլոխ կը պսւգնին, կը գան Սասուն։

6. Սասնա ճրագ Դավթին դիմտվորե|ը. նրա 
մանկական չարությունները

Ջուհաբ կը բերին Զենով Հովանին, կասին.
— Դավիթ էկավ. Կական, Ասլան էլ խիտ։
Կելնին, քաղաք քադքով կելնին մեկ,
Կերթւսն հառջիվ Դավթին։

220 Ուրախելեն կառնին, կը գան։

Դավիթն ա, ապա ճիժ ա,
Կերթա, խըտ ճըժերուն կը խաղա։
Շատ քիչ կը մնա, ճանե կը խաղա խըտ ճըժիրուն. 
ճըժեր հըմեն կը տըվւա, կը լացըցա,
Կը ճամխա ուրինց տնիր։
Գեղական ձեն չըն խա՞նա, կասեն.
— Ուր քեֆն ա. նա Սասնա ճրագն ա։
Կը մնա. ւսվուր մեկին կերթան բախչեն,
Բարդի ծառի տակ կը խաղան։

230 Դավիթ կասա.— Տդե՞ք, էկե՞ք, տըրընկոդալ տանք։ 
ճըժեր կուրախնան, կըսեն.— Դե՞հ, խա՞ տանք։
Դավիթ բարդի ծառ կը կոռա, 
ճըժեր դըմեն կը շարվին վերեն։
Դավիթ մուդդար ըմ տըրընկոզւպ կը տա.
Չեռքիր կը թըլֆի, կասա.— Տո՞, ուըլա, ես տը թըղնիմ։ 
ճըժեր կասեն.— Դա՞վիթ, ես քու բախտ,
Մըկա կաց, ես իչնիմ տակ, նոր։
Ան կասա, ա՞ն կասա, Դավիթ համա կը թոդնա։
Մեկ կը դեպնա քարին, ջւսրդ-վւշուր կելնը*։

240 Մեկ կիյնը՞ գետին, կը մեռնը՞։
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էնոնց խերեր կելնին, կը գան մըտ Զենով Հովան։
Կասեն.— Տըփելուն ո ւր քեֆն ա.
Նա մի ճըժեր վըմեն ջարդ-փշուր արավ, գըմեն մեռցուց։ 
Կասա.— Ապա ի նչըխ էնիմ։
Իմ ուժ չըխոմ էնու չխա՞սի.
Խելք խելաց կը տան, կասեն.— ԶԴավիթ անենք նախրորդ։

7. Դավիթը նախրորդ և գառնարած

Զենով Հովան հիրիկուն կը գա տուն, կասա.
— Դա վիթ, մեռնիմ քի, չը՞ս ըլնը նախրորդ.
Չավւ ըմ էրկու կորեկ առնինք, մինք ուտինք։

250 Մինք ախքըտացիր ինք։
Կասա.— Խրո խպեր, ընչի՝ չըմ ըլնի.
Խըլիսուն դալալ տու կանչիլ,
Թըղ տավար բերին նախրի տեղ.
Ես կելնիմ նախրորդ։
Խըլիսուն Զենով Հովան կանչա, կասա.
— Տավար բերե՜ք նախրատեղ,
Թըղ Դավիթ նախիր տանի։
Նախիր կը բերին.
Դավիթ նախիր կառնի, կխա։

260 Չում էվարին գեղական կը կայնին տանիս, կասեն.
— Խիմ՝ էսա նախիր տը բերւս՝ տուն, չբե՞րա տուն։ 
էվարին Դավիթ նախիր էբի. կը խեն՝ ի՜նչ.—
Կեսն տավար ա, կեսն արջ ա, գել ա, լապըստրակ ա։ 
Կասեն.— Չենո՞վ Հովան, էսա ի՞նչ ա.
Մեր տավըրներ ուըրն հախու տը խատնին,
Ոլըրն տը ընկեցկուտին։
Չենով Հովան կանչա, կասա.
— Դւս վիթ, որն դըսնեն ա, դո՛ւս հորոդկի.
Որն տընեն ա, բի՞ տուն։

270 Դավիթն ա, փետ մ՝ ւսն տրջու քամկին,
Փետ ըմ վըր ան գելու քամկին կը ղւսնա,
Կասա.— ԴըսնՒ/ն, դուս գացեք, տընե ն, էրթանք տուն։
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Կը չոկա, կառնի ըղնախիր, կը գա տուն։
Կը մնա խըլիսուն, էլ ըղնախիր չըն թո՛ղնի։ 
էն կասա.— Իմ կովն ա ընկեցկուտիր։ 
էն կասա.— Իմ կովն ւս խատիր։
— Հապա ի՚նչըխ էնինք, ինչըխ չէնինք։
Կասեն.— Անե նք գառնարած։
Կասա.— Խ լա՛, կե|նիմ գառնարած։

280 Խըլիսուն գառներ կը տանի, էւիսրին կը բերսւ,
Գսւռներ կը քոմմսւ, կը գա տուն։
Զենով Հովան կասա.
— Դա վիթ, մեռնիմ քի, չը՞ս նեղացիր։
Կասա.— Չէ՛, խրոխպեր, ես չըմ նեղացիր։
Հալւս բալիկ ուլ ըմ կւս հինի,
Ես նշանիր իմ ձի խամար։
Համա Ձենով Հովան կը վախենա,
Կասա.— Ուըլա*, ըստա բւս մ՝ կա։
Կասա.— Դա վիթ, խեմ, էլի՛ էրթանք։

290 Կելնին, կերթան գոմ։
Զենով Հովան կասա.— Հո՝ւր ի։
Կասա.— Խրո խպեր, կոհան մտավ էնա պատի ծակ վե։ 
Խրոխպեր կիրիշկա, կը խա, ի՜նչ.— Լապստրա՜կ։

8. Ձենով Հովանի կնոջ վերաբերմունքը դեպի 
Դւսվիթը. Դավիթը ձեռք է բերում հոր 
նետ ու աղեղը

Կը գա տուն, կնկան թամբի կէնա, կասա.
— Կնի կ, էլ խաց չտաս, Դավիթ ուտա,
Թլւղ կենա, սատկի, էնա ի՞նչ...
Մե Սասնա ճրագ ընցեր ա,
էլ էն նո՞ր տը մե Սասնա ճրագ վառա։
Կը մնա խըլիսուն, կասա.— Մարէ/, ես անութի իմ։

300 Կասա.— Մեռնը՛ մեր, խաց չկա.
է(ար նախրորդ, չկարցար գըլոխ տաներ, 
էլար գառնարած, չկարցար։
Դավիթ կը նստի թորվան շուրթ, շատ կը ճընճըլի։
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Զենով Հովանի կնկան դժար կը գա, կասա.
— Դա վիթ, իլի, նա ցանոցից քիչ ըմ ցան րի, վառինք. 
Կուտ ըմ պախիր իմ, տամ, դու ուտես։
Կելնի, ցանոցից ինչ ցան տը բիրա, կը խի՝
Բա մ՝ էտա պատից կախուկ ա, կոռուկ վւետ մ՝ ա.
Կառնի, կը բիրա, կասա.— Մարե*,

310 էնա ի՞նչ ա, էնա կոռուկ Փետ։
Կասա.— Չըմ գիտա, քու խրոխպեր գիտա։
Կուտ ըմ կը տա, Դավիթ կուտա։

Զենով Հովան դսուց կը գա, կասա.
— Կնի կ, չէ ես քի ասի՝ խաց մի տա, ուտի.
Թըղ մնա անութի, սատկի։
Կասա.— Տնա շեն, շատ սպարավ, ձի շատ դժար Էկավ. 
Եսն Էլ մեկ կուտ տվի, կո կուտա։
Դավիթ կասա.— Խրո խպեր, Էնա ի՞նչ կոռուկ փետ ա։ 
Կասա.— Դե՜հ, դու Էլի՞,

320 Թ՝Էնա թել իցկեցի՜ր էնա չախմախ,
Ես քի կասեմ, թը չէ՝ չըմ ա՞սի։
Դավիթ ընչ ձեռ կը տա հինի, թել կեցկա չախմախ։ 
Չենով Հովան կը շըշկըռը*, կասա.
«էնու խեր սըհաթ ըմ կը բաներ, նոր կեցկեր հինի, 
էսի մեկ տիր ձեռ իտու, իցկից չախմախ»։
Չենով Հովան կասա.
— Դա վիթ, էտա քու խոր նետ-անեղ ա,
Ինչ կերթեր, նեճիր կաներ։
Դավիթ էր, խնդացավ։

330 Ըզնետ-անեղ էթալ ուըր թիվ, 
էլավ ընկավ դաշտ։

9. Որսորդություն, խրատատու Պառավը և 
հարկահանություն. Դավիթը ծեծում է 
Կուդբադնին. սա լուր է տանում Մելիքին

Գընաց, Պառվու մ՝ կորեկի մեջ լուր կը սպաներ.
Հը մեն էվարին էրկու իրեք կը սպանա, կառնա, կը գւս։
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Զենով Հովան կասա.
— Կո տղե կ ա, մեր իրեսեն գընաց հետ ուր քեֆին։ 
Ավուր մեկին Պառավ կխա, կասա.
— Տո\ Դա վիթ, մա խ ըղքի տանի, գըրո դ ըզքի տանի, 
Մեո կորեկ հըմեն ճըխմըրտեցիր։
Կասա.— Մամի կ, ի նչըխ էնիմ, ըստա շա տ լուր կա։ 

340 Կասա.– Տնավիր, գընա, կո Կուզբադին էկիր,
Քու խոր խըզինեն բացիր, վւոդ կը չափա,
Կը տանի վերգո՚ւ տեղ։

Դավիթ կը վսպա, կը գա, կը խի՝
Կո Կուզբադին էկեր ա, կո նստեր փանջարեն.
Զենով Հովան ոսկի կը չափա։
Կասա.— Խրո խպեր, էտա ի՞նչ ա կէնիս։
Կասա.— Դա վիթ, մեռնիմ քի. 
էնոնց վերգին ա, կը չավւեմ՝ տանի։
Կասա.— Խրո խպեր, դու քու տեդ նստի, ե ս կը չափեմ։ 

350 Զենով Հովանից չափ կառնի, կը կուրծա վըր բերնին, 
Ոսկի կը |լւցա վըր չավւ վուըռին,
Փետ կը զանա, խարամ իլն ի, մեկ չդադրի վերեն.
Կը կուրծա մընչ ջըվլին,
Կասա.— էնա մե՜կ...
էրկու, իրեք տիր էնցկուն կանի։
Կուզբադին Զենով Հովանին կասա.
— Զենո վ Հովան, էնա ի՞նչ ա կէնա։
Զենով Հովան կը կանչա, կասա.
— Դա վիթ, քի ղուրբան, վերգին խորոտ չափա.

360 էտա ի՞նչ ա կէնիս։
Դավիթ կը քըռխի ըզԿուզբադին,
Աղեկ ըմ կը տըփա, կասա.
— Դե հ, գացե ք, ծի ճուչին խոսք տարեք.
Տիր մ՝ էլ չգա վերգի վե։
Կելնին, փոռ-վաշման կերթան։

Դավիթ է մ՝ էլ նետ-անեդ կը թալա ուր թիվ,
Կը գա Պառվու կորեկի մեչ նեճիր։
Կուզբադին կերթա։
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Մըսրա Մելըք կասա.— էն ընչի՜ դառտակ էկար։
370 Կուզբադին ուր քըսեն կէնա, կասա.

— Դավիթ էսաց՝ գացեք, ծի ճուչին սեցե՚ք.
Տիր մ՝ էլ չը հորողկա, վերգի ուտս։

10. Խրատատու Պսաավը և որսատեղը

Դավիթ սորվավ, կերթեր մընչ կորեկին նեճիր։
Պառավ տիր մ՝ էլ գընսւց խիտ, ասաց.
— Տո\ մախ ըզքի տանի, գըրո՞խ ըւլքի տանի,
Իմ կորեկ հլւմեն ճըխմըրտեցիր, կոխեցիր. խերիք ա։
Կասա.— Մամի կ, ըստա շա տ լուր կա։
Կասա.— Տնաշեն, քու խոր նեճրի սար կա։
Կասա.— Պառա վ, իմ խոր նեճրի սար դո ւրն ա։

380 Կասա.— Գլւնա՛, թըղ քու խրոխպեր քի շանք տա։
Կելնի, հիրիկուն կը գա, ըզխրոխպեր կասա.
— Ըւլի տը տանիս իմ խոր նեճրի սար։
Կասա.— Քոլ ուսուցողի վիզ կոտրի\—
Կասա,— դե հ, պառկի, խըլիսուն էրթանք։

Խըլիսուն կելնին կխան.
Կխան նեճրի սար։
Դավիթ խրոխպոր կը խարցընա,
Կասա.— էսա ի նչըխ նեճիր կէնին։
Կասա.— Կական, Ասլան նեճիր կը լարեն,

390 Կը բերեն, կը լցեն էնա տնիր վե,
Ք ոլ  խ ե ր  կը զա ներ ,  կը ս պ ա ն ե ր ։

Կելնի, ըզփետատ կառնի, ըզտուն կը քակա։
Կասա.— Դա վիթ, էն դու ընչի՝ քակեցիր։
Կասա.— Ապա ես եխսի ր սպանիմ. 
էնոնք եխսիր են, ի՞նչ էնիմ։

\  Կասա.— Խրո խպեր, իլի՞ էրթանք։
Կասա.– Դսո|իթ, մութն ա, քընենք ըստա, խլիսուն էրթանք։ 
Կասա.— Չէ՞, իլը՞ էրթանք, ես չըմ մնա ըստա։



Թե դու նեղացիր ես, իԱ ծունկ կը դնեմ,
400 Դու քու ղլղոխ դի վերեն, քընի՛։

Կելնին, կը գան։

II. Ս՜արութա վանքի վերաշինումը. Դավիթն 
օծվում է թագավոր

ճւսմրախ Ձենով Հովան կը նեղանա,
Գլղոխ կը դնի վըր Դավթի ծնկան, կը քընի։
Դավիթ կիրիշկա, կը խի, ի՜նչ.—
Տեղ ըմ կրակ կելնի, կիջնի.
Կասա. «Տե ր Աստված, էնա ի՞նչ ւս, ըսնա կրա կ կիլնի։ 
Իմ խրոխպեր խանիմ վե, տ ասա՝ ճի ժ ա, վախեցավ։ 
Րւըլա՛ ես իմ խրոխպոր գըլոխ տը դնիմ գետին,
Տ իլնիմ, էրթամ, տեսնիմ՝ էն ի՞նչ ի»։

410 Կելնի, կերթա.— կո գերեղմա մ՝ ա.
Լուս վերեն կելնի, կիջնի։
էն էլ կելնի, քար կը շարա բուլուր, կէնա ընցկում տուն 
Կը նշանա, կը թողնա, կը գա։
Կը գա, կը նստի խրոխպոր գըլխուն, խաղով կասա.

«Խերախուտ խրոխպեր, վի ր էլի,
էրսպմ՝ եմ տեսեր, մընչ էրազին զարզընդիր եմ։
Խերախո ւտ խրոխպեր, վի ր էլի,
էրազմ՝ եմ տեսեր, մընչ էրազին զարզընդիր եմ։
Խերախո ւտ խրոխպեր , վի ր էլի,

420 էրազս՞ եմ տեսեր, մընչ էրազին զարզընդիր եմ»։

Իրեք տիր ընցկուն խաղով կասա,
Ըզխրոխպեր քընուց կը խանա վե։
Ձենով Հովան կասա.— Դա վիթ, ի՞նչ ա իլիր։
Կասա.— Բա մ՝ եմ տեսեր,
Իլի՛ էրթանք, քի շանք տամ։
Դավիթ կառնը՛ ըզխրոխպեր, կը բերա վըր գերըզմընին, 
Շանք կը տա, կասա.— էնա ի՛նչ ւս։
Կասա.– էն ի քու խոր Մարութա Բանձր Աստվածածին



Ինչ քու խեր մեռավ,
430 Մսրա Մելըք էզար, հըմեն ավրեց, տարավ։

Կըեր հինը քառսուն վարդապետ,
Քառսուն էրեց, քառսուն սարկավագ,
Զըմեն սպանեց, վանք թալնեց, տարավ։
Կասա.— Համա անցկո ւն։
Կասա.— Խա՞։
Կասա,— Խրո խպեր, հէսօր խինգշաբսւթ ա.
Չենախաս կանչես, ուրբաթ օր գան ուըսթեք,
Շաբաթ օր դվանք թըմըմին,
Կիրակի պատարագ էնին,

440 Չի օծնին, էնին թակավոր։
Չենով Հովան կը կանչա, կասա։– -

«Քանի մ՝ ուըսթա կան, ուրբաթ օր գւսն,
Շաբաթ օր դվանք թըմըմին,
Կիրակի պատարագ էնին,
ԸզԴավիթ օծնին, էնին թակավոր»։

Կը մնա. ուրբաթ օր կը ժոդվին,
Շաբաթ օր կը պըրծնին,
Կիրակի պատարագ կէնին,
Դավիթ կօծնվի, կելնի թակավոր։

450 Քառսուն տիրացու, քառսուն վարդապետ կը դնին վանք, 
Կական, Ասլան էլ կը դնին վըր դռան։
Դավիթ կը գա Սասուն, քառսունք կը բռնա։

•

12. Կուզբսւդինը խաբեությամբ ավերում է վանքը, 
տիրացուն բոթ է բերում. Դավիթը Պառավի 
խրատով կտրում է Կուզբադնի ճանապարհը և 
ջարդում նրա զինվորներին

Չեն կերթա Մըսրա Մելքին,
Կը լսը, ուըր Դավիթ Մարութա Բանձր Աստվածածին շիներ, 
Քառսուն վարդապետ դրեր հինը,
Քառսուն սարկավագ դրեր հինը,
Զինք գացեր Մասունք, քառսունք բռներ։
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Կասա.– Կո՞ւզբադին, էլի՛, գընա,
ԸզՄարութւս Բանձր Աստվածածին թալեի՛, արի՛։

460 Կուզբադին կելնի, քառսուն սպքըրով կը գա։
Ինչըխ կէնին, Կական, Ասըսն չըն թո՛ղնի՝ էրթան մընչ վանքին։

Գացին էնտեղ, էրկու ականջ կտրեցին, առին, էկան,
Սիցին.— էնա վանքի տիրոջ վիզն ինք առեր,
Դուք դո ւր կը մնեք։
Կական, Սպան կըսին.
— Ուըր Գավիթ սպանած, մինք ի նչըխ անենք։
Զարինք կը տան դեն.
Կը մտնին վանք, կը կտրին՝
Երեսուն ին տիրսւցի, քառսուն վարդապետ,

470 Ըզվանք կը թալնին, կխան։

Ինչ կերթան, կը զատնանան,
Ան մեկ տիրացին, պախկըվեր էր,
Կելնի, արնոտ շապիկ ըմ կառնի,
Կը վազա խըտ Գավիթ։
էլ չգի տի՝ էրթա Գավթի հօդեն,
Կերթա Ձենով Հովանի հօդեն։
Ձենով Հովան կասա.— էդ ի՞նչ ա խիր։
Կասա.— Մեր վանք թալնեցին։
Ձենով Հովան շամառ ըմ կը զանա։

480 Գավիթ էն կնարեն կասա.
— Խրո խպեր, ինչի իմ տիրացին տըվւեցիր։
Կասա.— Քոլ տիրացին կասա՝
Մեր թակավոր ծուռ ա, էկիր նստեր ըստա։
Գավիթ կը կանչա տիրացուն, կասա.
— Խիմ, արի ըստեղ. ի՞նչ կասես։
Տիրացուն կերթա, արնոտ շապիկ կը տըփա հառջիվ։
— Ուը՜հ,— կասա,— իմ վանք թալնա ծ,
Իմ վարդապըտքիր ըսպանա՞ծ,
Տիրացիք ըսպանա՞ծ. դու ընցնա՞ կըսես։

490 Տիրացվին կը խարցընա, կասա.— Վո վն էր, վո՜վ չէր։
Տիրացուն կասա.— Կուզբադին էր քառսուն խուըլամով։ 
էրի, ըզվարդապըտքիր ըսպանեց,
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Ըզսարկավագտիր ըսպանեց.
Ես էլ պախկըվեր էր, փրթա, փախա, էկա։
Համա Դավիթ կելնի կը վազա, կիյա մըտ Պառավ,
Կասա.— Պառա վ, ես ուըր տեդվե էրթամ,
Կուզբաղինի հառջիվ բռնեմ.
Ան իմ վանք թալներ, տարեր։
Պառավ ճանպախ շանք կը տա, կասա.

500 — Կխաս էնա քարի տակ,
էն ուըր վե իյա, տը գա էնտեղ վեր տընցընի։
Դավիթ կերթա. ճամբախ կախմըխի ծառ ըմ կը քաղի,
Կը չըլտա, կը դնա վըր ուր թիվին,
Կիյա, էտա ճուչ քարի տակ կը կայնի։
Մուղտար ըմ կը կայնի, կը խի՝
Դըրդըռոց ըմ չի գա, պեժ ըմ չի՝ գա։
Կասա. «Մայան ընցա ծ ա»։
Տիր մ՛ էլ կը լսի, Կուզբադին կասա.
— Դավթի խեր..., համ վանք թալնեցինք,

510 Համ քառսուն վայւդապետ, տիրացուն կտրեցինք։
Դե՞հ, թըղ գա, մի հառջիվ առնի։
Դավիթ կը խը՝ քսան սպքսւր կո հառջիվ,
Քսան սպքար կո հիտիվ,
Կուզբադին կո կեստեղ կը գա։
Դավիթ կախմըխի ծառ էզար, հառջիվու քսան իցկից. 
Մեկ էլ էզար, հիտիվու քսան լը իցկից.
Կուզբադին փախավ։
Ասավ.— Կո՞ւզբադին, կանամ քի էլ սպանիմ,
Հալա գընա, Մըսրա Մելքին խաբար տար,

520 Ասա՝, Դավիթ կասեր՝ ուըր էնի չիգա իմ կռիվ,
Ուր գըլխով ք... կուտա։

13. Կուզբադնին ծաղրող կանայք

Կուզբադին գընաց, խասավ քաղաք, հաղբուր վե կընցնի. 
էրկու կնիկ կեն էտա տեղ, կասին.
«Կուզբադի՞ն, հուստե՞ն կը գա՞ս լերան-լերան,
Քու բերան կը տա նման
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Մեր չորթնի թոնձի բերան,
Վուըրտնիր ելած մոտեն կէրթան»։

Կուզբադին կասւս.

«Ես ասի՝ դաշտ ու դուրան Էր,
530 Չգիցա՝ շըդտայորիկ քարե կապան Էր.

Դավթի նետեր կը գեր, կախմըխի գերան Էր,
Դացեք, քառսուն մարդու ճուճ-պլոր արեք ծի չորթան»։

Կուզբադին կերթա ուր հօդեն,
Կըսկըծու վըր քինթ ու բերնին կինկնի։

14. Մսրա Մելիքի զորահավաքը, արշավս ու 
պատգամը Դավթին

Մըսրա Մե|ըք կելնի, ջուհաբ կէնա,
Կուզբադին կառնա, կը բիրա,
Կասա.— էդա ի՞նչ էլավ։
Կուզբադին ուր քըսեն կէնա, կասա.
— էկանք, խասանք չում էնա ֆլան ծորի մեջ.

540 Դավիթ էզար, քառսուն խուըլամ սպանեց.
Լարեց իմ իտիվ, ասաց. «Ես քի էլ կը բռնեմ,
Հւպա գընա, Մըսրա Մելքին խաբար տար,
Թի էնի չգա Դավթի կռիվ,
Ուր գըւխով ք... ուտա»։

Մըսրա Մե|ըք էլավ դանակ էթալ,
Ուր ոտանց փաչեն ճըղեց,
Շուշե մ՝ արուն առեց,
Խնդրագիր ըմ գրեց Ուռուսու թակավորին,
Մեկ Ֆրանկսըզին, մեկ՝ Ընգլիզին,

550 Ախըր՝ հըմեն թագավորից ուր հնդադբա ուզեց.
Ասաց. «Ուըր էրթանք Դավթի կռիվ»։
Հըմեն ժողվեց, առեց, էրի.
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Սասմա ավուր ըմ ճամբախ տստըն նստավ։
Ջըհաբ էրեց Դավթին. «Գա Մըսրա Մելքը՞ կռիվ.
Յան չէ՝ քաղաք կը կրակեմ»։

15. Գավիթը Պառավի խրատով Ձենով Հովանից 
ստանում է իր հոր ձին ու սարքը

Դավիթ էլավ, վազեց մըտ Պառավ.
Ասաց.— Մամի կ, ապա ես ինչը՞խ էնիմ.
Մըսրա Մելըք էկիր վըր ձի կռիվ։
Նա ձի ւլենք կա, նա ծի կա։*

560 Մամիկ կասա.— Ինչի չկա. 
էն ինչ քի կա, թո՞ւ իսնի չկա։
Կասա.— Ձի ի՞նչ կա։
Կասա.
«Քի կա Քուռիկ Ջալալին,
Քի կա Թուրն ի Կեծակին,
Քի կա Գըլխու Գուտին,
Քի կա Քամար Պողպըտին,
Քի կա Շապիկ Զըրեխլին,
Քի կա Ջլպմեն Վուըտնին.

570 Գընա՞, քու խրոխպոր ասա՝ թըղ տա՞»։

Կը գա մըտ Ձենով Հովան, կասա.
— Իմ պատրաստութեն տեսի՞, ես տիյամ կռիվ։
Կասա.— Գընա թավլեն, քի ուը ր ծին պետք ի, ա՞ռ տա՞ր.
Գընա հօդեն, քի ուը ր թուր պետք ի, ա՞ռ։
Դավիթ կերթա, ուը՞ր ձիու վերեն ձեռ կը կըքա,
Կը ճըխտի, կը լքնա գետին։
Կերթա հօդեն, ուը ր թուր կը շաժա, կը կոտրի,
Կը գա, կասա.— Իմ թւպդբիր տեսի՞, ես տիյամ կռիվ։
Խրոխպեր կասա.— Կո էնա քու հառջիվ, քի ինչ պետք ի, տա ր։։

580 Ասաց. «Խրո խպեր,
\Ձիկ կա Քուռիկ Ջալալին,

* Չի—ինձ։ Շ ի – ձի։ Ծան. կազմողի։
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Զիկ կա Թուրն ի Կեծակին,
Զիկ կա Գըւխու Գուտին,
Զիկ կա Քսւմար Պոդպըտին,
Զիկ կա Շապիկ Զըրեխլին,
Զիկ կա Ջըզմեն Վուըտնին.
Տո՚ւ, ես խամ կըռիվ»։

Ձենով Հովան կա սա –  Հաճի Քուռիկ Զալալին ա, 
էնա ընցնեմ տարը )ը, տնեն դուս չելեր.

590 էնու խոտ, հարթ հուրդուս վե կը տանք։
Ուըր քի ձեռք կը տա, գընա, բի՞։
Ինչ թուր ա, քու խեր փաթըթհր,
Զաներ մընչ Կըպրե կարասին.
Ուըր կանաս, գընա, րի՞։
Ինչ շապիկն ա, քամարն ա, ջլպմեն ա, Գլխու Գուտին՝ 
Կո Քուռիկ Ջալալու թավլեն, էն բըրջ վե խուրուկ։ 
Գավիթ ինչ կերթա, դուռ կը բանա,
Քուռիկ Զալալին կը գա, հսաջիվ կը\կայնի,
Կը խասնի, գըլոխ կը պագա։

600 Շին ըւլուր չոթքին կը զանա,
Զէտա բանիր բըրջից կը խանա։
Շին կը քաշա դուս, կասա.
— Գե հ, աղեկ թիմար ըմ տվեք իմ ծիուն,
Քիչ ըմ խոտ դրեք հառջիվ։

16. Գավթի զինավառումն ու Ձենով Հովանի 
ափսոսանքը

Ինք կելնի, կխա, կերթա, ձեռ կը տա ըզթուր.
Ինչըխ ձեռ տան մազ՝ խմուրից քաշեն,
Ընցկուն էտա՝թուր Կպրե կարասից կը քաշա դուս։
Կը բանա, կը խի, ի՜նչ.—
Ինչըխ էղվընկու վիզ կը քրվըրա.

610 Իրեք տիր կը պագա,
Կը դնա վըր ուր գլխուն։
Կը գա, շապիկ կը խագնի,
Կխնի խըտ վուըտքիրուն։
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Քսւմար* իրեք փաթ կը բերա,
Նուր կիլնի ուր մեջքով։
Ջըզմեն կը բիրա, իրեք կիտր բամբակ կը դնւս հինի» 
Նուր կելնի ուր վուըտնով։
Իրեք կիտր բամբակ կը դընսւ գուտին,
Նուր կե(նի ուր գըւխով։

620 Թուրն էլ կը կապա վըր ուր,
Գետին վե քաշ կիյա։
Կելնի Քուռիկ Ջալալին կը խեծնի, կերթա։

Չենով Հովան Նստի, կասա.

«Խազար ափսոս Քուռիկ Ջալալին.
Խազար ափսոս Թուրն ը Կեծակին.
Խազար ափսոս Քամարն Պոդպըտին.
Խազար ափսոս Շապիկն Զըրեխլին.
Խազար ափսոս Գըլխու Գուտին.
Խազար ափսոս Ջըզմեն Վուըտնին»։

Դավիթ կասա.
— Ուը՜հ, էսա ինչ կըեր՝ ափսոսաց, 
էսա իմ ջըհելութեն չափսոսաց։
Կը դառնա, ինչ կը դառնա,
Չենով Հովան կասա.

«Խազար ափսոս իմ Թառլան Դավիթ, 
էլավ Սասմա օջըխից»։

Կասա.— Խրո խպեր, ուըլա\ ես էկա՝ քու վիզ տը կտրեր. 
Հալա կո դու ուըր էտա խոսք տվիր,
Քու ձեռ տո՞ւ, ես պագնեմ։

640 Չխ խալալ էրա, ինչ ամակ տվիր ես ձիկ։

17. Դավթի հրաժեշտը

Կաց բարով կէնա, խաղով կասա.

«Դո՞ւռ-դըրկից, շատ եմ ծեր իրես թռեր,
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Ես կո կիյսւմ սսսրով,
Զիկ խւպսւլ արեք։
Սարե ր, ծորե ր, դու կացեք բարով,
Ես կո կիյամ տարով,
Զիկ խալսդ արեք։
Հադբըրնե ր, դու կացեք բարով, խսպար տարով,
Ես կո կիյամ տարով,

650 Զիկ խալալ արեք»։

Կաց բարով կէնա, կխա։

18. Մանուկ Գավիթը իւմե|ով Կաթնաղբյուրի 
ջուրը՝ դառնում է հզոր

Շատ կիյա, քիչ կխա,
Կը. խասնի մեկ հադբրի մ՝ մոտ.
Շին ուր քոչիր կը ղանի գետին։
Գավիթ կասա.— Աղուրթ, ծին մրաղ ա.
Ես տիյամ, տը սպանվիմ.— զանգու մ՝ կը զանա,
Խըտ զանելուն՝ կուդաշարք ըմ կը կուտրի։
Շին կասա.— Գա վիթ, կանամ քի վերուցեմ, զանեմ գետին, 
Հալա կը տամ քու խոր խսւթըր.

660 է՜ս ի քու խոր՚Կաթնի հաղբուր.
Քու խեր ղուր էրթեր կռիվ.
Չում չգեր ըստեղ, վըր էսա հաղբըրին, 
ճուր չխմեր, խաց չուտեր, տեդ չըր էրթե.
Իչի տակ, խա ց կի, ճուր խմի։
Ես էլ, քանի տարի կա, էսնա չայիր չըմ ա՚քւսւէե,
Արածամ, խամ դեն, գամ դեն,
Իմ կոդաշարք էլ տը ժըրի, կելնինք, տիյանք։
Գավիթ պայա կելնի,
Խաց ըմ կուտա, ճուր ըմ կը խմա, կը պառկի,

670 Կը քընի, մըղտար ըմ կը մնա։

Քուռիկ Զալալին կը գա, կը խի, պըտպըտուց ընկեր՝ 
Քամար, գուտին, ջըզմեն գախ ի կտրի։
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ԸզԴւսվիթ կը խանա վե։
Կելնի, լպքամար կարձկւս, կը կապա.
Զորով կը խասի բուլուր։
Ըզբամբսւկ կը խանա,
Անջախ ջըզմեն կը մտի վուըտ։
Բամբակ կը թալա,
Անջախ գուտին կը մտնի գըլոխ։

19. Դավթի վախը, ձիու քաջւպերքը, թշնամիների 
բանակին իմաց տալը և հարձակումը

680 Կելնի, կը թռի ծիու քամակ, կիյա.
Կերթա, վըր բանձր սարի մ* կը կայնի, կիրիշա, ի՜նչ.— 
էրկնուց աստղերին հաշիվ կա,
Չադըր-խեվաթին՝ չկա։
Դավիթ կը վախենա, կասա.

«Տե ր Աստված,
Ես էլնիմ կրակ, էնոնք էլնին բամբակ,
Ես չըմ կանա ւլէնոնք էրեցի։
Ես էլնիմ գարնան անոթի գելեր, 
էնոնք էլնին էն մատղաշ գառներ,

690 Ես չըմ կա նա զէնոնք ուտա։
Ես էլնիմ նա խարավ քամին,
էնոնք էլնին նա աշնան կանգրսւթըռուկներ,
Ես չըմ կա՞նա ւլէնոնք կորըսցա»*։

Ծին կասա.— Տնա՞շեն,
էսոնք խընց քու խոր սպքըրը մեկ փառ չկըեր,
Ուըր կը գեն խըտ քու խոր կռիվ.
Տու ինչի կը վախենաս։
Քանի մ՝ քու թուր կտրա,
Ընցկում իմ բեհնի հառջիվ կերթա.

700ՏԸնցկում ինչ քու թուր կտրա,

* Երգ է։ Ծան, բանահավաք))։
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Ընցկում իմ վուըաքերու հառջիվ կը ճըխտորվխ 
Ընցկում ինչ քու թուր կտրւս,
Ընցկում իմ պուչ կը կտրա։
Դավի՜թ, մի՛ վախենա.
Հիշա՜ Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Մսե Խաչ վըր Դավթի ւսջ թիվին.
Զանա Թուր Պարճադկին,
Քաշա Թուր Կեծակին,
Աջու էրթա, ձախու դա,

710 Կըտակըտ սպքար չթողա։

Դավիթ կը կանչա, կասա.

«Հիշա Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Մսե Խաչ վըր Դավթի աջ թիվին.
Աջու էրթա, ձախու դա,
Կըտակըտ սպքար չթողա,
Դավթի թիվ չակախի չում կիյամաթին»։

էսաց.— է՜յ,
Վով քնուկ եք, արթո՛ւն կացեք.
Չասեք՝ Դավիթ գոդ էրի, գող գընաց։

20. Ալևորի խրատը

720 Քեշեց, գընաց մեչքըներ.
Աջու գընաց, ձախու էրի,
Տեսավ խւպվոր մ՝ էտա տեղեն,
Բըտ ըմ փառ ղանիր ուր գըլոխ,
Փոշտ, փոշտ դրիր հինի, կը գա։
Կասի. «Նա ես իմ մորեն իլեր եմ,
Ես փըշտութեն չըմ արեր.
Ես տերթամ՝ էնու վիզ կտրեմ»։
Գընաց խիտ. խւպվոր էսաց.
— Մեռնիմ քի, Դա վիթ,

730 Չըյնի՞ էկար՝ իմ վիզ կտրես։
Կասա.— Խա\ ես ի՞նչ փըշտութեն եմ արեր,

֊  534 -



Տու ձի կասես՝ վւուշտ։
Կասա.— Ես քի չըմ ա սը՝ փուշտ.
Կըսեմ՝ փոշտ, յանե՝ փայդոստ։ 
էտոնք հըմեն մորեն մեկ են.
Քու նայար կո չադըրի տակ պառկեր ի.
Ոսկե խնձոր կո կախեր չադըրից.
Ընչ բեհն կը խանա, կը թռնի, կելնի չադըրի գըլոխ, 
Ընչ բեհն կը քաշա, կը գա, կիչնի վըր բերնին։

21. Դավթի և Ս՜սրա Մելիքի մենամարտը. Դավիթն 
սպանում է Մսրա Մելիքին

740 Կելնի, կաստ կանի, կիյա չադըր.
Կը խի՝ Մըսրա Մելըք կո քնուկ ա.
Մեր նստեր գըլխուն։
Բարև կլւ տա, մեր բարև կառնի։
Կասա.— Մարե/, իմ ախպեր խան վե\
Չի գործ կա, ես տ՝երթամ։
Մեր կասա.— Հապա էսի էրկու օր կա, քըներ ա.
Տալ իրեք օր էնու պայման ի, ուըր էն քընի:
Կասա.— Ես չըմ կա նա իրեք օր մնա ըստա.
Ես մնակ մարդ եմ։

750 Կասա մերն.— Հապա ես չըմ կա նա խանա վե.
Տու թը կանա ս, խան վե*։
Գութնի խուփ կարմրցու, թալ վուըտաց տակ,
Ուըր ակխի., թը չէ՝ չակխի։
Գութնի խուփ կը կարմըրցա, կը թալա վուըտաց տակ 
Կասա.— 0'ֆ, մարե՞, էսա սիվ լվեր ձի կծեցին։
Կասա.— է՜յ, որտի՞, ի՞նչ սիվ լու,
Դավիթն ա էկեր խըտ քի կռիվ։
Աչքեր կը բանա, կասա.
— է յ, Սասմա Շադկըմակեր,

760 Ուտեմ ակռաստ, ճաշ չկա.
Ուտեմ ճաշ, ընթրիս չկա։
Դավիթ կասա.— Քի՞ հըմեն բան էլ կամ հինի.
Յան Աստըված տա ձիկ, յան քիկ։



Կլզեին, էն ուր ծին կը խեծեի, էն ուր, կը դիպեին հիրար. 
Ծիու ույժ մեկ սւ, ինոեց ույժ մեկ ա։ 
էջտն, ասին.— Մեր ծիանք խեղճ են, գուլաշ առնենք։ 
էնկանդար գուլաշ առին,
Մեկ խընց ահագին արտ ըմ
էն ոնց վուըտքի հսաջիվ էլավ ըեցկուն գութնավւսր։

770 Ասին.— Մինք չընք կա նա ըզմե-մեկ հսւդթի.
Արի\ գուրզով մե-մեկ իրեք դըրբ զանենք։
Մսըրա Մելըք շուտով ուր թախմին էրեր էր,
Խոր ըմ տվեր էր փորել, քառսոՂն գազ։
Ասաց.— Դա վիթ, հառաջ վո վ տը զանա։
Ասաց.— Հառաջ տո ւ զար։
Կասա.— Դա վիթ, գընա, կայնի էնա չոր քարին, ես զանեմ։ 
Դավիթ գընաց, կւսյնավ վըր քարին, ծին խեծուկ։
Մըսրա Մելըք ուր գուրզ էզար.
Քուռիկ Զալալին առեց զԴավիթ– վերցավ.

780 Կրակ քարից էթալ։
Մըսրա Մելըք էսաց.
— Հե՜յ, Գա՛վիթ, խոդ էր, քար դարցար։
Շուտ ծին կը րերա, կայնեցըցա մընչ էն գումանին, կասա.
— Հե՜յ, Մըսրա՛ Մելըք, ես ըստա սադ եմ։
Կասա.— Մընզիլ կարճ էր։
Գնա, կայնի վըր էնա ջախտին, ես զանեմ։
Դավիթ կխա, կը կայնի վըր ջախտին. 
էն ի ուր գուրզ կը զանա՝
Խըտ զանելուն, թոզ կը տա վերեն, կասա.

790 — Հե՜յ-ւս՜, Դա վիթ, դու խո դ էր, խո դ դարցար։
Դավիթ շուտ ծին կը բերա մընչ էն թոզին, կասա.
— Միք վախենա, ես կո ըստա եմ։
Կասա.— Մընզիլ կարճ էր.
Գնա, կայնի՛ վըր էտա չուր կոճին։
Կերթա, կը կայնի վըր էն կոճին։
Մըսրա Մելըք ուր գուրզ կը զանա.
Շին կառնի ըզԴավիթ, կը ւիախնի։
Կը կանչի.
— Հե՜յ-ա՜, Գս/վիթ, դու խո դ էր, կո ւճ դարցար։

800 Դաւ|իթ կը գա, կը կայնի տի, կը կանչա.
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— Մի՛ վախենա, Մըսրա՜ Մելըք, ես կո ըստա սաղ եմ։ 
Կասա.— Դա վիթ, դոր խասավ քի#։
Կը մտի էտա խոր վե,
Կը թալա վըր ուր քառսուն թաղիս,
Կը թալա վըր ուր քառսուն գումշու կաշի,
Կը թալա վըր ուր յոթ ջաղցի քար։
Դավիթ կը գսւ, կը կայնի վըր խորի բերնին,
Ըւլձեռ կը թալա, ըդթուր կը քաշա, կասա.
— էս մեկ, մի Աստըծու խաթրի խամար,

810 Ընչ ձի, քի ըստեղծեր։
Թուր կը դնա կալան։
Մեկ էլ կը քաշա, կասա.
— էնա էն ծըծի խաթրի խամար, ,
Ինչ ես, դու մեկ ծիծ ենք ծծեր։
է մ՝ էլ կը դնա կալան վե։
Մեկ էլ կը քաշա, կասա.
— Աստըված մե կ, ես մե կ, իմ դըրբ մե՞կ։
Կասա.

«Հիշա Մարութա Բանձր Աստվարածին,
820 Մսե Խաչ վըր Դավթի աջ թիվին.

Քաշա Թուր Պարճաղկին,
Ջանա Թուր Կեծակին,
Կտրա յոթ շադցի քար,
Կտրա քառսուն գումշու կաշին,
Կտրա քառսուն թաղիս,
էրթա* Մըսրա Մելքի գագաթ վե մտի,
Մընչ էրկու վուըտ թւսլա դուս.
Մեկ կող վըր մեկ կոդին հավել չիլնի,
Մըսրա Մելքի խալեն լու մ՝ ըպինք կը կըծի,

830 Դավթի թիվ չւսկախի»։

Կը տոնսւ, կասա.— Դե հ, էտւս քարեր թալե՞ք։
Կը թալին ջադցը քարեր, կտրուկ,
Կը թալին գումշու կաշիք, կտրուկ,
Կը թալին թախսընհր, կտրուկ։
Մըսրա Մելըք թայնա նստիր մընչ խորին։
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Կասա.–֊ Մըսրա՛ Մելըք, բան ըմ քի չդի՛պեր։
Կասա.— Չէ՛։
Կասա.— Խեմ՝ քի հիբա՛ր տու։
Զինք հիրար կը տա.

840 Կտուր ըմ կիյսւ դեն, կտուր ըմ կխա դես։
Կասա.— Հսւմուլներ բերեք, քաշեցեք դուս։
Կը քաշեն դուս, կը բերին, կը կշռին,
Կտուր ըմ քանց մեկելն՝ յոթ |իտր հավել ա։

ԴԱՎԻԹ ԵՎ ԽԱՆԴՈԻԹ

22. Դավիթը |սե|ով աշուղների գովքը՝ 
որոշում է դնսղ Խան դու թի մոտ

Հալաբ անունով քաղքը՛ մեջ 
Թակավորի մ՝ ախչիկ ըմ կըեր՛
Անուն Խանդուտ խաթուն։
Ան Խանդուտ խաթուն էրկու աշըդ բռնեց, ասաց.
— Գացեք Սասում, ձի Դավթին զովացեք։
Աշըղներ էլան, կաստ արին Սասնա, էկան.

850 Խարցընելեն գացին, ասին.— Դավիթ ո՞ւըրն ա, վո վն ա 
Ձենով Հովան կասա.— Ե՚սն եմ Դավիթ։
Կասա.— Իեչի՞ խամար եք էկեր։
Կասին.— էկեր ենք Խանդուտ խաթուն Դավթին գովանք 
Ասաց.— Դե հ, խեմ՝ ձի խամար գովացեք։

Ասին.

«Տասիմ, տը գովամ Խանդուտ խաթուն Դավըթին.
էնու բաժ գոլու կամիշ նման էր։

Տ՝ասիմ, տը գովամ Խանդուտ խաթուն Դավըթին. 
էնու սրտու լենք յոթ կանգուն էր։

860 Տ ասիմ, տը գովամ Խանդուտ խաթուն Դավըթին. 
էնու ծըծեր բամկի քուլայ էր։

Տ՝ասիմ, տը գովամ Խանդուտ խաթուն Դավըթին. 
էնու բերան մոհրով բացուկ էր։



Տասիմ, տը գովամ Խանդուտ խաթուն Դավըթին.
էնու ատըմներ մարգրիշտ շարած էր։

Տ՝ասիմ, տը գովամ Խանդուտ խաթուն Դավըթին. 
էնու աչքեր գինու կթխայ էր։

Տ՚ասիմ, ալւ գովամ Խանդուտ խաթուն Դավըթին. 
էնու նմուշ մոլոտիկ խնձոր էր։

870 Տասիմ, տը գովամ Խանդուտ խաթուն Դավըթին»։

էտապես ասելով՝ Չենով Հովան կասա.
«էտոնք ւլԴավիթ տը կորսըսցին»։
Կը բերա, ըւլտամբուրներ կը կոտրա,
Աղեկ ըմ ըտսշըղներ կը տըփա, կասա.
— Դեհ, գացեք, Խանդուտին ջըհաբ տարեք։ 
Աշըղներ կելնին, հիշունց տալով՝ կխան։

Դավիթ նեճրից կը գա հիրճիվներ,
Կասա.— Աշըղնե ր– ինչի՝ հիշունց կը տեք Դավթին։ 
Կասեն.— Ուը հ, Դավիթ խեր չխը՜:

880 Մինք Խանդուտ խաթուն ուր խամար գովացինք, 
էնի էւլար, մի տամբուրներ կոտրեց.
Մեր իդարեն վըր էն տամբուրներին էր։
Դավիթ կասա.— Աշըղնե ր, Դավիթ, ուըր կա, ե՞սն եմ։ 
էնի իմ խրոխպերն ա էլեր։
Առե ք ձի մե-մեկ իրիք ոսկը*,
Գացե ք, ձի տամբուրներ տվեք շինել,
Ոսկը/ թել տվեք քաշել վերեն,
Բերեք, ձի խամար Խանդուտ խաթուն զովացե՛ք։ 
Աշըղներ կխան, կը տան շինել, կը գան էտա տեղ։

890 էլ մ՝ էլ էնպես Դավթի խամար գովացին։
Դավիթ ասաց.
— Ի՞նչ օր դուք կը խասնեք մըտ Խանդուտ խաթուն։
Ասին.— Ութ օր թամամի,
Մինք կը խւսսենք մըտ Խանդուտ խաթուն։
Դավիթ ասաց.— Խանդուտին բարև էրեք, 
էն օր* ուըր դուք կը խասնեք, ե սն էլ տը գամ։
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Աշըդներ խասան մըա Խանդուտ խաթուն,
Ուրհնց քըսեք արին, ասին.
— Հէսօր Դավիթ կը գա, ա չք բռնի ճամբախ։

900 Խանդուտ էլավ, իրիշեց՝
Կրակ մընչ էրկինք, մընչ գետինք կը տեր։
Ասաց.— «Կա-չկա էսի Դավիթն ա»։
Ասաց.— Համդոլ, խասի՛, դարգախ դար։
Գախ ի ձիավոր ըմ խասնի դարգախ,
Քու հունար շա նք տաս, նուր դարգախ բանաս։
Համդոլ դարգախ էզար։

Դավիթ խասավ վըր դռան.
Ասաց.— Համդոլ՛, դոռ բաց։
Համդոլ ուր ճկութ դարգախ վե էխան դուս,

910 Ասաց.— Չում դու իմ ճկութ չքամես, արուն տւս դուս,. 
Ես դարգախ վըր քի չըմ բանա։
Ասաց.— Դե հ, խա՛ն դուս։
Համդոլ ճկութ էխան դուս։
Դավիթ վախեցավ, ասաց.

«Հիշա Մարութա Բանձր Աստվարածին»
Մսե Խաչ վըր Դավթի աջ թիվին։
Հւսմդոլա ճկութ քամա, արուն թալա դուս.
Դավթի թիվ չակախի չում դահմանա կիամւսթին»։

Ընչ Դավիթ կըքեց, արուն էթալ դուս։
920 Համդոլ ասաց.— Թո՛դ իմ ճկութ,

Ես դարգախ վըր քի բանամ։ 
ճկութ էթոդ, դարգախ էբաց։
Տեսավ Համդոլի պռունկ ըմ՝ կո վըր դարգըխի շեւ(ուց, 
Մեկ՝ կո վըր ի դրընդին։
Դավիթ ասաց.— Համդո լ, բւսրի՚վ քի։
Ասաց.— Աստծու բարին, խազար բարով։
Ասաց.— Ես Դավիթն էր, ինչ ծնանիր էր,
Մինչև մկւս թո ւ մարդու բարիվ չըր տվիր էր.

23. Դավիթն ու դռնապան Հտմդպը
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Տեսա՝ ես իմ ծիով Հսւմդոլի բերան վե կերթենք, կը գենք,
930 Հախու ես բարիվ տվի։

Համդոլ կասա.— Ես յոթ ւիաշի փահլեվան էր,
Ես թո՞ւ մարդու բարիվ չըր առիր էր. 
էնգախ ընչ դու իմ ճկութ քամեցիր,
Իմ կազապներուց արուն քամեցիր,
Ես հախու քու բարիվ առի։

24. Քուռիկ Ջալալին և փահլևանների ձիերը.
Դավիթն ու փահլևանները

Ասաց.— Իմ ծին թըղնիմ ո րտեղ։
Ասաց.— Քառսուն վեհրըդ-վւահլեվանի ծիանք 
Կո թավլին ա, քուն էլ տար։
Դավիթ թսւվւը՜ դոռ էբաց, ծին էթող հանդե։

940 Ասաց.— Թի դու էտա ծիանք հաղթեցիր.
Ես էլ էնոնց տերվանք տը հաղթեմ։

Դավիթ կիյա վեր.
Կը խի՝ քառսուն փահլեվան նստած,
Զուրենց սեղան գուռմիշ արած.
«Խեմ՝ Դավիթ ե՞փ գա»։
Դավիթ ինչ նստավ, էնոնք մե-մեկ էրկու ֆընջան տվին. 
Դավիթ ասաց.— Ուղտ գտելո վ կը ջրեք, 
էլեք, տիկ ըմ գինի բերեք, ես խըմեր,
Ուըր իմ սրտի թալեր սրբեր։

950 Գինին կը բերին, Դավիթ կը խմւս, կը սարխըշնա։

Խանդուտը/ աչք վերեն կելնի.
Կելնի, թաս ըմ կը բերա, կը դնա Դավթի հառջիվ։
էնգախ ինչ Դավթի հաշ կիյա,
էնի վերուց պնդուկ ըմ կը ւլանա վըր էն թասին,
Սըհաթ ըմ զրընգուց կէլնի, Դավիթ կակւսխի։
Հա ընցկուն կը թալա, չում Դավթի սարխուըշութեն կը թողնա

Դավիթ |տսց կոււլա։



Կասին փահ|եվանքտեր.— Խաց թըղ գա վըր սուֆրին։ 
Դավիթ կասա .֊ Չէ՛, սուֆրհն տիյա խացի հիտիվ։

•960 Սուֆրհն կը վհրցա, կը թարս,
Կը խի՝ մե-մհկ շեղբիկ ըմ դրած ուրինց հսաջիվ.
Կասա.— էդ ի՞նչ ւս ծեր հսաջիվ։
Կասեն.— Մեր թրերն ին։
Կասա.— Տվեք ձի, մը հա։
Հըմեն կը Ժող վին, կը տան ձեռ։
Կը բանա, կոլորա, կը թալա տի։
— էսոնք խորոտ կանգրխան կելնին,
Գարուն աղջըկներ տանին, բանջար խանին։
Մե-մեկ տեխ ըմ էդա քառսուն է| կը փախին.

970 Կիյան թավլեն, մեկ ծի չկա.
Քուռիկ Ջսղսղին զըմեն կպուցիր պատ։

25. Դավթի և Խանդութի առաջին հանդիպումը

Խանդուտ կը հորողկա, ըզԴավիթ կը տանա.
Կը նստին ուր հօդեն, կը դրուցին։
Դավիթ Խանդուտի ճակատ կը պագա,
Հիրիսքիր կը պագա.
Դոր կը խասա մընչ ծըծերուն, կը պագա.
Ինչ տի կը պագա, Խանդուտ շամառ ըմ կը զանի, 
Դավթի վիզ կը քեթրի,
Կը տանի, կը թալա Խաս բախչեն։

980 Դավիթ կասա, կանիծա.

«Աստծու մոտեն դիլաք կանիմ,
Ընցկուն ազքար գա վըր էնա քաղքին,
Աստդերուն հաշիվ իլնի, էնոնց չադրին չիլնի. 
էնու առնոդ իրեք խարիր տարեկան իլնի»։
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26. Գավիթը գնում, կովում է հյանդութի
թշնամիների դեմ. ճանապարհին նա Խանդութի 
խորհրդով կտրում է Երկաթի սյունը

Խլըսուն Խանդուտ խաթնի խեր կիրիշա, կը խի՝ 
էնկանդար չադըր-խեվաթ ա զարկած,
Հախու էնու մանդիլ ձեռնեն կինկնի. 
էնու վազիր-սադրազամին կը խարցա,
Կասա.— էս ի՞նչ սպքար ա։

990 Կասեն.— Ի՞նչ սպքար ա,
Հըմեն քու ադափսլպ ախչկա խամար ա էկսւծ, 
է| մենք քի սպքար չընք ի՚տսւ.
Ք ախւԻԿ թԸԴ ի|ա, էդ սպքար տա ետ։
Քառսուն փահփվան էրի,
Մե-մեկ տեխ ըմ ճամխեց, մեկի չխավնավ.
Համդոլ էրի, անու էլ չխավնավ,
էնա յոթ տարի կւս, էրեր ուր դարգավան.
Մեկ խընց Սասնա Դավիթ էրի,
Զարկեր վիզ քեթրեր, տարիր, թալիր Խաս բախչեն։ 

1000 Ք՝ ախչիկ գըտի, ուր կռիվ.
էնու իրիկն էլ իրեք խարիր տարեկան ա։
Թակավոր գընաց մըտ Խանդուտ խաթուն,
Կասա.— Ախչի՜, մենք չըխոմ կռիվ չընք իյա, 
էնականդար ւալքար քի խամար ւս էկած,
Ինչըխ գիտե ս, գընա, քու կռիվ էրա։
Խանդուտ էսաց.— Ես գըտեմ իմ կռիվ, իմ Դավիթ։

Կելնի, կերթա մըտ Դավրթ.
Դավթի վիզ կը մաժա, կընկնի տեղ։
Դավիթ խիտ չզրուցա։

1010 Ասաց Խանդուտ.— Իմ ճակատ պագիր.
Ասի՝ ուր ճամխի խաթրի խամար.
Դու իմ իրեսներ պագիր,
Քու ջըհելութենի խաթրի խամար.

՝՝Դու խասար իմ ծըծերու մեչ պագիր՛
Մե կ տղեն մոր ծըծերու մեչ կը պագա։—
Կասա.— էլի՛, գընա կռիվ։
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էնականդար սպքար ձի խամար ա էկած. 
էլի գընա՛ կռիվ, արի\ նոր ես, դու կը դրուցինք։— 
Կասա.— <սւ|ա կիյաս վըր ճաւփփն, էրկըթե սու մ՝ կա, 

1020 Քու թուր վըր էն սան ջըրբհս.
Թի քու թուր էն սուն կտրեց.
Դու ան սպքար տը կոտրես.
Թի չկտրես, չերթա՛ս։
Ասաց.— Ես կիյամ. հալա թի ես սպանվա,
Գաս, իմ լեշ խանիս, բերիս, խուրիս։

Կելնի, կերթա մըտ էրկըթե դիրակ,
Կասա.

«Հիշա Մարութա Բանձր Աստվարածին՛
Մսե Խաչ վըր Դավթի աջ թեվին,

1030 Քաշա Թուր Պարճաղկին,
Զանա Թուր Կեծակին, 
էրկըթե դիրակ կտրա,
Կւպամ վըր կալամին կայնի,
Դավթի թիվ չակախի.
Չուս՜ դահմանա կըյամաթին»։

Ըւլթուր կը ւլանա.— Թուր կը կտրա.
Դիրտկ կը մնա կայնուկ։
Կասա.— Վա՜խ, ես ի՞նչըխ էնիմ,
Թուր չկտրեց, ես տիյամ սպանվիմ։

1040 Զինք կանիծա.

«Ձեռքե ր, դու կոտրեր,
Քու դըրբ չւլաներ,
Ուըր բալաշ էրթեր։
Աչքե ր, ղու կուրներ,
Քու դըրբ չւլաներ–
Ուըր բառադա էրթեր։
Մեչքի կ, դու թուլներ,
Քու դըրբ չւլաներ,
Ուըր էրկըթե սուն չեյներ»։
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1050 Ձեռքեր կը կոտրի, աչքեր կը կուրնա.
Մեչք կը թուլնա, կընկնի էդատեղ։
Մուդդար ըմ կը մնա, քամի մ* կելնի,
Քամին ըւլդիրակ կեցկա, կելնի զըրը՜նգ...
Կասա. «Ես սուն կտրեր եմ.
Ես էս ի՞նչ էր՝ արի խըտ ձի»։
Կը դառնա, ւլինք կօխնա, կասա.

«ՉեռքՒ/ր, դու կանաչ կեյներ.
Կալամ վըր կալամին կայներ, ես ակախ չուներ»։ 
Աչքերուն էլ կասա.

1060 «Սեկն էլ դու կանաչ կեյներ»։
Կասա, կը պըրծի, կելնի, զուր ծին կը խեծա,
Կը քըշա մընչ սպքւսրին,
Դեն կիյա, դես կը գա։
Կախարդութին կէնին,
Զընջիլ կը թալին, ըզԴավիթ կը բռնին։
Ուըր կը բռնին,
Քուռիկ Ջալալին Դավթի բուլուր կան կը գա,
Չթողա թո՛ւ միլաթ մոտխասնա Դավթին։

27. Ձենով Հովանի երագն ու զրույցը ձիու հետ

Չենով Հովան կը քընի, կը խի՝
1070 Սասմւս աստդ մըժխեր ւս։

Կելնի վե, կասա.— Կնի կ, ել վե*.
Դավիթ հետըն ա ընկեր.
Սասմա աստդ մըժխեր ա.
Ես տ՝խամ խըտ Դավիթ։
Կասա.— Ք՝սքչքն էլ- ընկիր ի Խանդուտի սիվտակ լեշ։ 
էլա վե, քու վիզ կը տամ ջւսլադիս։
Կը քընի։
Կասա.— Կնի կ, իմ հող արա, ես տ՝ելնեմ, խամ, 
Դավիթ հետըն ա,

՚Ք՝ա՞չքն է լ– քո ա՞չքն էլ։ Ծան կսպմող|ւ։

Սասնա ծսեր
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1080 Սասմա սուտդ մըժխհր աէ 
Համա լուս կըեր հինի։
Է| մ՝ էլ կնիկ կը քըռխի։
Կասա.— Ջա՞նըմ, ուտար ախչիկ ա, 
էնու սիրտ չցա՛վի.
Ես տ՚ելնեմ, խամ խըտ Դավիթ։
Կելնի, ըզԼամբոզ կը քաշա դուս, կասա.
— Ըզի հե Փ տը խասցես մըտ Դավիթ։
Կասա.— Չում վաղ էսա կւսխա։
Կասա.— Նաւի խեր, նավ1 սլզամաթ ձի խափես.

1090 Ոտնով իյամ, տը խասնեմ չում վաղ էսա կախս*։ 
Հի*վւ տը խասցես։
Կասա.— Չում դու քու չուխի փեշեր ծալես,
Քի կը խասցեմ մըտ Դավիթ։

28. Դավիթը Ձենով Հովանի խրատով աղատվում է 
շղթայից, երկուսով ջարդում են թշնամիներին, 
նրանց կռիվն իրար հետ

Շին կը խեծնի, չուխի փեշեր կը ծալա,
Կը խասի մըտ Դավիթ, կը կանչա.
— Դա վիթ, չիլնի՝ Խաչ Պատրաստին մոռցիր ես։
Դավիթ կասա.

«Հիշա Մարութա Բանձր Աստվարածին,
Մսե Խաչ վըր Դավթի աջ թեվին.

1100 Դավիթ ղինք շաժա, ղընջըլքիր մե-մեկ տեդ մ՝ իյա։ 
Դիպնա աղքըրին, կեսն սպանա,
Դավիթ չակախի չում կիյամաթին»։

Դավիթ զինք կը շաժա, ղընջըլքիր մե-մեկ տեդ ըմ կխան». 
Զազքար կեսն կը սպանին։
Կասա.— Խրո խպեր, մեկ զէտա դառներ գոզա գա, 
էնոնք ըզի շատ չարչըրած։
Ձենով Հովան տեդե մ\ Դավիթ տեղե մ՝,
Զազքար կը սպանին, կը թողին էրկու խատ։



Կասա.— էսի տը տանիմ Խանդուտին նվեր։
1110 Լեզուներ կը զանա ճակատ, կառնի կիյա։

Կը գան կես ճամխին, կասա.
— Խրո՞խպեր, դու կաց մըտ նւսրունք,
Ես իյամ, լողկնամ, գամ։
Չում Դավիթ կիջնի գետ,
Չենով Հովան զերկուսն էլ կը սպանա։
Կը գա, կասա.— Ինչի՝ սպանեցիր։
Կասա.— Քի հիշունց կը տեն։
Կասա.— էնոնք հեղսիր են, լա՞լ են, ի նչ տը խոսին։
Խոսք մ՝ էնու մոտեն, մեկ էնու մոտեն, կը խասին հիրար։ 

1120 Ինչ Չենով Հովան ա,
Սրտով կը զանա, որ ըզԽանդուտ առնի.
Ինչ Դավիթն ւս, թունա կանի խետ։
Դավիթ կասա. «Չէ\ նա ըզի տը սպանա.
Մեկ զէն թալիմ գետին, խենք»։ .
ԸզՉենով Հովան կը թալա գետին։
Չենով Հովան կասա.
— Դա վիթ, չելնի՝ ձի տը սպանես։
Հատե կելնին վե,
Իրարի ԳէԱոխ կը պագին, կելնին, կը գան։

29. Դավթի և Խանդութի մենամարտը

1130 Կասա.— Խրո խպեր, կոհան Խանդուտ Էրի։ 
Քի տեր մ՝ Էնի, ես մեկ զէն տը ջըրբեմ։ 
Խանդուտ կը գա։
Դավիթ կը կանչա, կասա.
— է հ, էն ինչ դու գիտես,
Կուըրբան արեր իմ քու գըլխուն։
Կասա.— Դե՛հ, դն՚ն գնա,
Դու էնո ւ նման մարդ ես։
Կը զանին հիրար։
Դւեվիթ ձեռ էզար վտդպատ,

II 140 Ուժով մ՝ էզար գետին։
.էն ւլԴավիթ չճա՞նչնա։
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Խըտ զանելուն գետին,
Կնիկ լուար փողպատ կը թանս»,
Նուր կելնին ճանչ։
Զենուլ Հովան կը գա տուն։ 
էն էրկուս կիյան Հալար։

30. Ա՜հերի ծնունդը, նրա որսորդությանդ 
քեռիների հետ և նրանց սււ|ւսնե|ը. 
հոր և որդու կոիվը

Ժամանակ ըմ կընցի, 
էնոնց տդե մ՝ կելնի։
Ինչ տղեն կը լողցընեն,

I 150 Քաղաք քաղքով չըն կա նա 
էնու ձեռք բանան։
Խեր կը գա, ըզձեռ կը բանա.
Մընչ ափան գրուկ ա՝

«Դու անմախ որտի ես.
Քու գիր Հալւսբն ա,
Քու տեղ Ակռփու քարն ա,
Ուըր գետին քու ծիու հսաջիվ դայամիշ տա, 
Ուըր ղույինեն քու հսաջիվ ղայամիշ տա»։

Լաճ կը ճուչանա, կելնի տաս տարեկան, 
1160 Անուն կը դնեն Մհեր։

Խըտ քեռիքտերուն հար կիյա նեճիր։
Դավիթ կը |սի հար քեռիք նեճիր կը բերին,. 
Մհեր տառտակ կը գա։
Դավիթ կասա. «էս ի նչ քըսսա յա»։— 
Չասես, ինչ կիյան նեճիր, 
էտա քեռիք կը նստին նեճիր,
Ինչ էվարին Մհեր նեճրից կը գա, 
ճան կը տան, կը խափին,
Նեճիր կառնեն մոտեն, կը գան։—

1170 Դավիթ կասա.— Մհե ր,
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Ինչի՝ քու քեռիք նեճիր կը բերեն, դու չըս բերե; 
Կասա.— Կակո՞, վաղ ես քի նեճիր կը բերեմ։

Կը մնան, խըլիսուն կխան նեճիր։ 
էվարին խեր կելնի տանիս, կը խի՝
Մհեր էկավ նեճրով, քեռիք խետ չեն։
Ասաց. «Աստծու անուն,
էտի բա մ՝ խադցեր քեռիքտերու գըլոխ»։
Կը գա, կասա.— Մհե՞ր, հո ւր ա քու քեռիք. 
Կասա.— Կո վըր ճամխին կը ծիծղան։

1 180 Կելնին խեր, մեր, լաճ մեկտեղ կերթան.
Կը խեն՝ ըղքեռիք ղաներ,
Վըր էն ճամխին էրիր չիր,
Բերընքտիր մնացիր բաց։
Կասա.— Ինչի՝ ըսնա էրիր։
Կասա.— Ըղի կը խափեն,
Նեճիր իմ մոտեն կառնին, ճան կը տեն ձ|>.
Ես էլ հէսօր ընցկուն արի։
Հատե կը դիպնին հիրար։
Դավիթ չկսւ նա վըր լաճուն։

I 190 Մեր էտատեղ խաղով կասա.

«Օրհնյալ տեր բարերար Աստըված,
Դու հանա խասնես.
Խեր, տղեն ըղմե-մեկ սպանիցին.
Մայտարղի չկա։
Օրհնյալ տեր բարերար Աստըված.
Դու հանա խասնես.
Խեր, տղեն ըղմե-մեկ սպանիցին,
Մայտարղի չկա։
Օրհնյալ տեր բարերար Աստըված,

1200 Դու հանա խասնես.
Խեր, տղեն ըղմե-մեկ սպանիցին,
Մւատարղի չկա»։

Իրեք տիր ընցկուն կասա.
Խրեշտակ կէջի մեչքեր, կը բարըշասցա։
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Կելնին, կը գան տուն։
Դավիթ կասա.— Կնի կ,
էւ ես չըմ կանա ըստա դատրի.
Ես անջախ իմ դըրբերու բառավան ընկա.
Թըղ էն մնա ըստա, մինք խանք Սասուն։

31. Դավիթը ճանապարհվում է դեպի Սասուն.
Շմըշկե Սուլթանի հրսո|երն ի կոիվ.
Դավթի երդումը

1210 Կելնին, էնոնց հող կէնին, կը գան Սասուն.
Կը գան, կես ճամխին Շմըշկե Սըլթան կը գա հառջըվներ, 
Կասա.— Դավիթ ղո՞ւ ես։
Կասա.— Խա՛։
Կասա.— Դեհ, արը՛, ըստա կռիվ էն ինք, նո՛ր գընա։ 
Կասա.— Մենք էրկու ենք, ղու մեկ ես,
Իյանք տուն, նոր գամ քու կռիվ...
Չասե՛ս, խաչն գացեր վըր ջաբ թիվին.
Դավիթ ակախ չունի։
Դավիթ կասա.

1220 «Հիշամ Խաչ Պատրածին վըր Դավթի ջաբ թիվին.
Իյամ, իրեք օր մնամ, գամ Շմըշկե Սըլթանի կռիվ»։

23. Դավթի կռիվը Չըմըշիկի հետ. սա սպանում է Դավթին

Կերթան տուն, իրեք օր կը մնա, չիգա կռիվ.
Վըր չորսին մըչ էնու էրկու թիվ բըրի մ՝ էլավ. 
էլավ հերղմնակոխ։
Կասա.— Կնի կ, ձի լողկըսցու,
Հալա ինչ էպ կը խես, չտաս իմ հիրես։
Կնիկ կը բերա, կը լողկըսցա,
Կասա.— Դա վիթ, էսա ի՞նչ բրին ա վըր քու թիվին:
Կասա.— Դու ինչի՞ տվիր իմ հիրես։

1230 էն օր ինչ ես երդվա, էլա հերղմնակոխ.
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Դու չիտեր իմ հիրես, կարելի էր ես չսպանվեր։
Տերթամ Շըմըշիկ Սուլթանի կռիվ,
Հալա ես ժիր չըմ իգա։

Կեխի, կխա։
Կիյա, կռիվ կէնա չում էվարին.
էվարին կը գա, գինք կը թալա մըչ գեաուն, կը լողկընւս։ 
Շմըշիկ Սուլթան կակախի։
Մեկ ճուչ մարդ ըմ կասա.
— էնոնք ջրեղեն ին, խրեղեն ին.

1240 էնոնք չխասին ջուր՝ կը ցամքին։
Շմըշիկ Սուլթան քիրե մ՝ կը շինա գեաապռունկ,
Գութնի խոփեր կը լըցա հինի, կը վառա։
Դավիթ ինչ փայդոսւո կէնա, ուըր գա, լողկընա, 
էնոնք գութնի խոփեր շուռ կը տան վերեն,
ԸղԴավիթ կը սպանեն։

33. Ա՚ութրուբները Դավթի սարքը բերում են Հալեբ. 
Ա՛հերը գնում, սանում է հոր մահվան վրեժը, 
բերում է հոր դիակը Աստուն. Խսւնդութն 
ինքնասպան է լինում

Դավթի մըտըրբներ կելնին՝ Դավիթ, ինչ կա,
Կը կապին վըր Քուռիկ Զալալուն, կը գան Հալաբ։
Մհեր էլ ճան կը խաղա.
Կասա.— Հա շ կացեք, կռվու սաղի ձեն կը գա։

1250 ձժեր կասեն.— Մեր տեդ մեռել մեռնի,
Սաղով կը տւսնին, կը խուրին։
Տիր մ՝ էլ կակախի՝ ըղդարգախ կը բւսնւսն։
Կը խի՝ էնու խեր ըսպանվիր,
Ինչ կա կապած վըր Քուռիկ Զալալուն, կը գան։
Կասա Մհեր.

«Աչքե՛ր, դու կուրներ, տղա-տղա չէթըս՜ներ,
Խընդաներ վըր քու խոր Գլխու Գուտին.
Աչքե՛ր, ղու կուրներ, տղա-տղա չէթըմներ,



Խընդաներ վըր քու խոր Քամար Պողվըտին... 
1260 Աչքե՛ր, դու կուրներ, տղա-տղւս չէթըմներ, 

Խընդաներ վըր քու խոր Թուրն ը Կեծակին. 
Աչքե՛ր, դու կուրներ, տղա-տղւս չէթըմներ, 
Խընդաներ վըր քու խոր Շապիկն Զրեխլին.
Աչքե ր, ղու կուրներ, տդա-տղա չեթըմներ, 
Խլւնդանհր ւ|լւր քու խոր Ջըզմեն Վուլսոնին. 
Աչքե՛ր, դու կուրներ, տղա-տղա չէթըմներ, 
Խընդաներ վըր քու խոր Քուռիկ Ջալալին»։

Կելնի, կիյա կռվու տեղ.
Կխա վըր խոր լեշին, արուն կեռա տեղ։

1270 Ասաց. «Ո՜վ էրկնային տեր,
Քանի մ էգեղեն, որձեղեն,
Մընչ Չմըշիկ Սույթանի էրկրին կա.
Ես սպանիմ, նոր իմ խոր արուն դատրի»։
Ինչ կա, սպանեց, էկավ.
Կը խի՝ տեղ արուն է մ՝ էլ կեռա։
Կերթա, մեկ պառավ կը խի.
Զէն է( սպանեց, էկավ վըր խոր ջանդըկին։
Առին, էկան Սասուն։

Խանդուտ փանջարեն վեր իրիշեց,
1280 ԸզԴավթի լեշ տեսավ։

Ըզինք էզար գետին, սպանեց։ 
էրկուս խընդրաց տարան, խուրեցին։

Գ

ՄՀԵՐ

34. Ա՜հերը Ձենով Հովանի կնոջ զրպարտությամբ 
արտաքսվում է տնից

Մհեր մնաց Ձենով Հովանի մոտ։
Ձենով Հովանի կնկան աչք ընկավ ըզՄհեր. 
Կասա. «Ես ձեռ տը թալեմ ըզՄհեր.



Բալքի ձիկ տղե մ՝ էլնի էնոնց ցեղեն»։
Ինչըխ ուըր կէնա, Մհեր խըտ էնու ձեռաց չերթա։
Օր ըմ ընչ Մհեր կերթա նեճիր,
էնի ուր քինթ-մռութ հըմեն կէնա բրինդար։

1290 Զենով Հովան կասա.
— Կնի կ, էն ի՞նչ ա խիր քի։
Կասա.— Մհեր ձեռ էթա; թըղ ձի,
Ես էնի խաբար չարի,
Ըւլի ըսնա արավ բրինդար։—
Կասա.— էնի մեր տուն տը չգա։
Զենով Հովան կասա.
— Իմ ուժ էլ ըւլեն չհաղթա.
Ես չըմ կանա վըր էնու. ~
Թի էնա դարգըխնիր շինենք,

1300 էն սրտին չկա նա ավիրա։

էվարին Մհեր կը գա, դոռ չկա, դարգախ չկա։
Կասա.— Խրո խպեր, կնկան խաբած ես, դոռ բաց, ես գամ։ 
Կանամ անեմ մեկ գուրզի բան,
Հալա իմ խոր շինածն ը.
Սրտիս չըմ կսւ՚նա ավրիմ։
Զենով Հովան կասա.
— Գընա, քու մոր, խոր խսւրցնի*,
Դու Սասմա օջախից բեբհար ես։

35. Արտաքսված Մհերը ծնողների գերեղմանի վրա* 
ծնողների խորհուրդը. Մհերը փակվում է 
Ակոփու քարում

Կելնի, կիյա մըտ մոր գերեղմընին, կասա.

1310 «Մերի կ, վիր իլի, մերիկ, վիր (ղի.
Զիկ Սասմա տնեն բեբհար արած ին»։

Տ
Մեր կասա"
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«Գացեր դավրանը ձեռնես,
Թափիր գուհար իրիսես,
Քոլ խոր խարցընի»։

Կիյա վըր խոր գերեզմընին,
Իրեք տիր խաղով կասա.

«Խերիկ, վիր իւի, խերի կ, վիր իլի,
Զիկ Սասմա տնեն բեբհար արած ին.

1320 Խերի կ, վի ր իլի, խերի կ, վի՞ր իլի,
Զիկ Սասմա տնեն բեբհար արած ին.
Խերի կ, վի ր իւի, խերի՞կ, վի՞ր իլի,
Չիկ Սսւսմա տնեն բեբհար արած ին»։

Խեր կասա.

«Գացիր դավրանը ձեռնես,
Թափիր մսպըն մուրուսես.
Քու գիր Հսւլաբ գրած ա.
Քոլ տեղ Ակռփու քարն ա։
Դու անմախ որտի ես.

1330 Դույնեն ավրի, տիր մ՝ էլ շինվի,
Ուըր գետին քու ծիու հառջիվ դայամիշ տա,
Դույնեն քուն..»

Կերթա Ակռփու քարի հիրիս վե կը լա.
Քար կը բացվի, էն կը մտի հինի։

36. Վերջաբան

Կասա՝
Մըկա հըմեն տարի Խամբարցման էնու Նշանակ կա՝ 
Շին կը շըռա, քար վե կերեվա։
Ուըր դույնեն տիր մ՝ էլ ավրվի, շինվի, 
էնի կելնի հերեվան։
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1. Նախերգանք

«Օրհնյա՜լ բարերար Աստված,
Խնամք շատ մեծ թագավորուն։

Տառնամ օղորմի մը կու տամ, 
Խազար օղորմի՝ Աստղիկ թագավորան։

Տարկեն օղորմի մը կու տամ, 
Խազար օղորմի՝ Սանասարին։

Տարկեն օղորմի մը կու տամ. 
Խազար օղորմի՝ Ծուռ Պաղտասարին։ 

Տառնամ օղորմի մը կու տամ,
՚10 Խազար օղորմի՝ ճոչիկ Մհերին։

Տառնամ օղորմի մը կու տամ, 
Խազար օղորմի՝ Ձենով Հովանին։

Տառնամ օղորմի մը կու տամ, 
Խաղար օղորմի՝ Թառլան Վեքոյին։

§առնամ օղորմի մը կու տամ, 
Խազար օղորմի՝ Տղա Տավիթին։ 

Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

ս ա ՜ն  ա յ օ ր  ե վ  բ ա ղ դ ա ս ա ր
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Խազար օղորմի՝ Պզտիկ Մհերիե։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

20 Խաղար օղորմի՝ Կապոտ Կողա թագավորան։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

Խսպար օղորմի՝ Սառան խաթունին։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

Խաղար օղորմի՝ Սուռաթ խաթունին։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

Խաղար օղորմի՝ Կուլիղար խաթունին։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

Խաղար օղորմի՝ Սինամ խաթունին։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

30 Խաղար օղորմի՝ ճուտ Կուլակին։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

Խաղար օղորմի՝ Խանտռւթ խաթունին։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

Խաղար օղորմի Քառսուն ճող Շամին։
Տառնամ օղորմի մը կու տամ,

Խաղար օղորմի՝ ճըոչն ու պսակին, մեծն ու մաքուրին»

2. Քաջսւնց թագավորի որդին առնում է Սասնա 
Աււտղիկ թագավորի ադջիկ՝ Սառային

Ժամանակի մեկ Սասնա քաղքի մեջ 
Մեկ փիր ըղթիար թագավոր մը կելնի,
Աստղիկ թագավոր։

40 Աստղիկ թագավորուն
Մեկ աղջիկ մը կելնի շա տ տեսակով։
Քաչանց թագավորու լաճ
էրսպի մեջ կը տեսնա Սասնա թագավուրու աղջիկն" 
Վեր ինոր սիրու տեր կելնի։
Բարեկմութնով Աստղիկ թագավորից 
Կուղի ուր խամար, չիտար։
Կելնի, ասքար կառնի,
Կերթա վեր Սասնա քաղքին,
Եղսիր կանի, կը բիրի ինոր աղջիկն։
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50 Աղջիկն մեկ չեշիտ կրւսր կիտա,
Որ տանին, պսակ անին.
Կերթսւ, կը մտնի մեջ յոթօտանին,
Յոթ տառ կը շինի, սագ կանի։

3. Սանասարի և Բադդասարի ջրային ծնունդը

Մինչև տարի մը էրկու կը մնա մեջ էն սուքին,
Ետո որ շատ կը նեղանա,
Ուր խալայեդին կասի.
— Պոդչեն առ, էրթանք ծովու պռուկ, ուրախութեն անինք։ 
Ծովու մոտ որ կը խասնեն՝ շատ կը ծարվնա.
Խալայեդին կասի.

60 — Աստծու սիրուն, ջուր մը կնտի, որ խմեմ։
Խալայեխն շատ կը ֆռա՝ ջուր չի կնտնի։
Կերթա, ձիու մը ոտաց տեղ կը գնտնի,
Որ էրկու կուց ջուր կա ինե, կը խմի.
Մեկ թամամ, մեկ կիսատ կուց կելնի ջուրն։ 
էլավ, էն տեդեն տարձավ՝
Մտավ գենա ուր յոթօտանին մեջ։
Ինն ամիս, ինն օր, ինն սըհաթ որ լմնցավ,
Աստված էրկու տղա իտուր Սառան խաթունին։
Ծնած ժամանակ խրեշտակ կու գա, ինոնց անուն կը տնի, 

70 Մեկին Սանասար, մեկին Պաղտասար։

4. Եղբայրները մորից հարցնում են իրենց ծագումը

Քանի մ* տարեն սորա տղեյներ որ կը ճըոչանան,
Կելնին, կերթան Քաչանց քաղաքը։
Խետ ճժերաց կը խաղան.
Քաչանց ճժեր կը թափեն իսոնց վերեն,
Կը ծեծեն, կասեն.— Տուք փի՛ճ եք։
Երբոը ինոնց խոսք կը լսեն,
՛Լալով կերթան մոտ ուրենց մեր, կասեն.
— Յա մեր խոր սալըխն տուր,
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Յսւ կերթանք, սե կը թսզենք ծով։
80 Մեր կասի.— Մրտի, ձեր խեր Քսւչանց թագավորն ի։

— Չէ;՛,֊ կասեն մոր,— թե որ մե խեր Էլնեյւ,
Խալխ մե փիճ չին ասեր։
Տարի մը Էս խոսքով լաճեր կը բըռնպըտի ներս։
Տարին որ կը լ մնա,
Լաճերն Էլ մ՝ Էլ կերթան Քաչանց Էրկիր, կը խաղան։ 
էն տեղաց տղեք նորեն կը թափեն վերիյտեր,
Կը ծեծեն, թե.– Տուք փի ճ եք. տուք ինչի՝ կու գաք մեջ մեղխ* 
Գենւս լալելեն կը տառնան, զիրենք կը թալեն մոր գըոգ։
Շատ որ կու լան, մոր տիժար կուգա, կասի.

90 — Ո րտիք, տըատրեք չում առավտուն,
Չե կը տանեմ, ձեր խոր սալըխ կու տամ։

5. Սանասարը ծովից ձեռք է բերում Քուռկու 
Զալալին և սարքը

Առավտուն էլավ, խալայեխուն ասաց.
— Ա ռ պողչան, խետ տղեյներաց էրթանք ծովու պռուկ.
Որ քիչ մը սրտերնիս բացվի։
Երբ գնացին,
Տղեյներ ուրենցմե զատացան էնտեխ խաղալու։
Սանասար տեսավ,
Որ մեկ կապոտ քուռսի քար մը կըեր ծովու մոտ. 
էն քար շուռ իտուր, տկեն ձիու մ՝ գամ տուրս էլավ։

100 Վերեն շատ ուրախցավ,
Մոր կանչեց, թե.— Արի\ խորոտ բան մը գնտսս
Մեր ասաց.— Տատրի, գամ, տեսնամ՝ ի նչ ի։
Սանասար էլ չտատրաւ(, որ մերն խասներ,
Գաւ1ն իզարկ մեջ ծովուն։
Շով՝ Աստծու խնամքով՝ բացվավ.
Քուռկու ճալալին էլավ տուրս,
Թամքն Սատաֆի վերեն պատրաստ.
Կապեն Աթպին, Քամսւր Ֆեհրսին,
Խոտեն Զրին, Խաչն Պատարագին,

-  580 ֊



110 Որ տնի վեր ուր աջ թեվին, որ տըռբ չառնի,
Թուրն Կեծակին, թութրիկ գոռղեր, ծանտր ըռմեր 
Բիթուն ծովուց պատրաստ տուրս էլավ։

6. Մայրը Սանասարին պատմում է եղբայրների
ջրային ծագման մասին

Սանասար խասավ, գամն տրեց ձիու բերան, ասաց..
— Մա րե, արե\ իմ խորն սալըխ տուր։
Չէթե՝ քե ծով կը թալեմ։
Մերն ասաց.— Ո րտի, ստւ խեր չունես։
Տղեն ասաց.— Ես խո քարի, թփի տկեն չեմ էլե. 
Հալբաթա ես մարտուց էլեր եմ։
Ասաց.— Ո րտի, ես մեկ ժամանակ 

120 Խետ իմ խալայեխին էկա էստեղ ուխտ անելու.
Շատ մը ծարվցա, խալայեխին ասի՝
Մեկ ջուր մ՝ կնտի ձիկ։
Խալայեխն էն ղարբար շատ ֆռաց,
Չիու մ՝ ոտաց տեղ ջուր կնտավ–
Ես էլ էն ջուր խմա, մեկ կուց թամամ, մեկ՝ կիսատ։ 
Աստված ձե էն ջրից իտուր ձիկ.
Տու էն թամամ կցիցն ես,
Շուռ Պաղտասար էն կիսատ կցիցն ի։
Թե որ կը խառցուցես,

130 Իմ խոր տնեն որ կույս իկեր եմ,
Մինչեվ էսօր ըսկուն կույս եմ.
Եվ ձեղիկ ծնելու ժամանակն ինսան մոտ ձիկ չիկե. 
Մենակ խրեշտսւկն էկավ, ձե անուն տրավ։

7. Մայրն ու եղբայրները գալիս են Սասուն

Տղեն ասաց.– Մենք մեր էյութեն իմացանք.
Տե\ արե\ տու քըո էյութեն իմցուր մեղի.
Հսղբաթա տու խեր ունիս։
Մեր սպաց.— Ո րտի,
Ես Սասնու Աստղիկ թագավուրու աղջիկն եմ։ 
Ասաց.— Մս/րե, տու քըո խոր տուն գիտե՞ս ղոր ի,.
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140 Որ էրթանք էն տեղը։
— Գիտեմ,— ասաց,— Սասուն ի։
Որտին ասաց.— Տե\ արե մեյտեղ խեծնենք, էրթանք Սասուն։

Սանասար խեծավ, մերն առեց իտեվ,
Պաղտասարն իսկեց ձիու հառջեվ,
Գնացին Սասնու քաղաք։
Որ քաղքին մոտացան,
ԱկՆճկլեԱ տարան Սասնու թագավուրուն,
Թե.— Քըո աղջիկն էկավ, էրկու շահղաղայ էլ խետ։
Աստղիկ թագավոր չում էն օր 

150 Ըսկում ւացեր էր ուր ախչկան խամար,
Որ աչքեր վնասվեր էր։
Երբ որ լսավ, շատ ուրախցավ. 
էլավ գնաց ախչկան տեմ։
Երբ տեսավ, որ ախչկան խետ մարտ չկրեր՝
Մենակ էրկու լաճերն ին, շատ տռտմավ։
Սանասարն ասաց ուր ճըոչ պապոյին.
— Տոլ ինչի՝ ես տռտմեր։
Թագավորն պատասխան տվեց,
Թե.— Տուք Քաչանց թաքավորու լաճերն եք, շահղաղայ եք։ 

160 Պետք էր, որ խետ ձե էրկու խտրիր ձիավոր էլներ.
Կա-չկա, որ տուք խռովեր, իկեր եք։
Ասաց.— Մենք չենք խռովե.
Մենք որ կանք, խրեղենից ծներ ենք։
Քըո ադջիկ մինչեվ մկայ էլ կույս ի։
Ինոր խամար մեր մեր իրիսանց իսկիցին,
Մե էլ կասեն, թե՝ տուք փիճ եք։
էս խոսքի խամար էլանք էկանք ծովու քանար,
Մեր մոր շատ աղաչեցինք, որ մեր խոր սալըխ տեր։
Մեր մերն էլ էս ջուաբ իտուր մե։

170 Մենք մկա իկեր ենք քըո տուռ.
Թե մե կը սիրես, մենք քըո զավակներն ենք։
Ըստուց սորա էլ մի՞ վախնա,
Քաչանց էրկրից էլ մարտ չի կս/նա գա,
Քըո աղջիկը հեսիր անե, տանե։
էս խոսքի վերեն թագավոր շատ ուրախացավ.
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Մեկ օդա իտուր Սանասարին, մեկ՝ Պաղտասարիե.
Սեկ էլ իտուր ուր ախչկան։
Պաղտասարի սւսնիաթ է ն էր,
Որ չում իրիկուն կերթեր, ճան կը խաղեր։

Բ

ՍԱՆԱՍԱՐԻ ԱՍՈԻՍՆՈԻԹՅՈԻՆԸ

8. Սւսռաթի սիրո նամակը Սանասարին

180 Քաչանց թագավորու սւխչիկն՝ Սուռաթ խաթուն,
Որ քառասուն ճող ծամ ուներ,
Մեջ էրաղին զինք տեսավ Սանասար 
Եվ շատ սիրու տեր էլավ վեր ինոր։
Ախչիկն իմացավ էս բան,
էլավ ուր սուռաթն դրեց մեջ թղթին,
Իտու էրկու մշակու ձեռք,
Որ տանեն, թալեն Սանասարի էրտիսն վեր։
— Չելնեմ, չիմանամ,— ասաց՛—
Որ թալեք Պաղտասարի էրտիսն վեր։

190 Մշակներ, որ տարան, չգիտցան վուրու էրտիսն էլնելե, 
Տարան, թալեցին Ծուռ Պաղտասարի էրտիսն վեր։ 
Պաղտասար առավտուն որ քնուց վեր էլավ,
Տեսավ էտա թղթի վրայի սուռաթն,
Հա՛մա խելքն գնաց, արուն էլ քթից փռթավ, էկավ։ 
Սանասարն էլավ տուրս, տեսավ,
Որ ուր ախպոր աստղն նվաղեր էր,
Անջախ կտոր մ՝ խոգի մնացեր էր մեջ։
Վազեց, գնաց Պաղտասարի հօդեն.
Սուռաթն որ էնտեղ տեսավ,

200 Ծալեց, իտի ուր ծոց,
Ախպկյն խանեց վեր, քիթ-բերան լվաց։
Պաղտասարն էլ չխարցուց էն պատկերք,
Վազեց, գնաց ճան խաղալ։
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9. Սանասարը ճանապարհին դեպի Քաջսւնց երկիրը 
հ ա ն դ ի պ ո ւ մ  է սդ1ւսրին

Սանասար դնսւց մոտ մեր.
Ասաց.— Մա՞րե, եմ պատրաստութեն տես,
Ես պիտի էրթամ Քաչանց էրկիր.
Թուղթ իկե իմ իտեվ։
Մերն ասաց.— Որտի, մի՛ էրթա, 
էն էրկրեն ա նջախ վաթանք, էկանք։

՜շ 10 Տղեն ասաց.— Չէ՛, պիտի էրթամ,
Թե որ իմ գլոխն էլ գնացեր ի։
Մեր պատրաստութեն տեսավ, պռծավ.
Սանասարն էլ թռավ ձին, խեծավ,
Հա մա քշեց տեխ Քաչանց էրկիր։

Խասավ չորս ճամխա խառնուրտի մ՝ մեջ.
Տեսավ, որ փիր ըղթիար մարդ մը նստե էնտեղ.
Ասաց.— Բարև՞ քե, բա՞բալըխ։
— Աստծու բարին քե, Սա՞նասար,— ասաց խալիվորն.— 
Տե\ ձիուց իչի վեր, քե խոսք մ՝ ունիմ ասելու։

220 — Բա՞բա,— ասաց,— տու վո վ ես, որ ձիկ կը ճանչնաս. 
Թե ես Սանասարն եմ։
Ասաց.— Ես եմ խրեշտակն Աստծուն,
Որ նստեր եմ ըստեդ, ճամպախներ կը բաժնեմ։
Դըո ր պիտի էրթաս, Սա նասար։
Ասաց.— Կերթամ Քաչանց էրկիր.
Ձիկ մեկ բարի ճամպախ մ՝ նշանց տուր։ 
էն էլ ասաց.
— Թե էսա ճամպախն էրթաս, կելնիս թագավոր.
Թե որ մեկալ ճամպախն էրթաս, կելնիս թուջար.

230 Ամա թե որ էրթաս Քաչանց էրկիր, 
էնտեղ վնաս կը քաշես։
Սանասարն ասաց.— էնտե՞խ պիտի էրթամ,
Թե որ գիտնամ՝ իմ վիզ իրեք տեղով կտրեն։
Թե որ ուրիշ խրատ մ՝ ունիս, ձիկ ասսո 
էն էլ ասաց.— Ո րտի, որ կերթաս,
Ինչոր քե ռաստ կու գա՝
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Թե՛ քար, թե՛ թուփ, թե՛ հայվան, թե՛ ջանավար,
Ըմենուն էլ բարև տաս, առանց բարևի չընցնես.
Թե որ առանց բարևի ընցար,

240 էն էրկիր սեհրի ի, քե շատ վնաս կու տա։
Սանասարն ասաց.— Մնացի՛ր բարի։
էլավ, խեծավ, հա մա քշեց տեխ Քաչանց էրկիր։

10. Սանաւաւրը մտնում է Խաս բսվսչեն, փախցնում
Սա սաթին և կովում Քաջանց թագավորի զորքի հետ

Գնաց չում քաղաք, խասավ թագավորու Խաս բաղչեն. 
Տեսավ, որ Սուռաթ խաթուն
Խետ քառսուն խալայեխի վեր ախպրին նստեր էր։ 
էլավ Սանասարի տիմաց, տեսավ՝ ըսկուն խորոտ էր, 
Վեր էրազի մեջ տեսածեն յոթնապատիկ ավելի էր։
Ասաց.— Սանասար, խազար ափսո՛ս քըո ջախելութնին. 
Որ էլար էկար իմ իտև։

250 — Ի՞նչ տիմացով ափսոս կասես։
Սուռաթ խաթուն ասաց.
— էն սալո՛վ, որ կը վախնամ՝ զարնեն, քե սպանեն, 
էսա էրկիր սեհրի էրկիր մ՝ ի։
էն էլ ջուղաբ տվեց, ասաց.
— էրկեն խոսք պետք չի,
Թե որ կու գաս, թռի ձիուս վերեն, քե տանեմ.
Թե չես ի գա, վերջի խոսք տուր, ես տառնամ, էրթամ։
— Ինչպե ս չիգամ,— ասաց Սուռաթ խաթուն,—
Զիկ ջան մը կա քըո ուղուրին ի։

260 Ես քե կանչեցի, բիրի, որ խետ քե գամ։
Ասաց թե չէ, հա մա թռավ ձիու քամակ.
Սանասար քշեց, գնացին։

Վեր ճամխուն ինչոր ըռաստ էկավ,
Բարև իտուր Սանասար՝
Թե՛ քար, թե՛ թուփ, թե՛ ջանավար,

V Մինչև եզրեց էն էրկիր։
էնտեղ մեկ մուռտառ ջանավար մ՝ ըռաստ էկավ,
Ինոր բարև չիտուր։



էն ջանավարն էլ էլավ խետ էրկնուց,
270 Բանձր ձենով կանչեց.– Հա՛, տարա՜վ,

Սանասար Քառսուն ճող Ծամ աղջիկն տարավ։ 
էս ձեն քարն լսեց» տվավ թփին,
Թուփն՝ ծառին, ծառն՝ հայվանին,
Չում ձեն խասավ մեջ քաղքին։
Քաղաք քաղքով՝ մեկ-մեկին խապար տվին,
Խեծել խեծավ, բազմացավ,
Ինգան Սանասարի իտեվեն։
Ծովու ավաղին խեսաբ կըեր, 
էրկնուց աստղին խեսաբ կըեր,

280 Գետնի բույսին խեսաբ կըեր,
Խեծլին՝ խեսաբ չկըեր։
Սանասարն էր՝ աղջիկն տարավ,
Իտի մեկ բանձր սարի մ՝ գլոխ,
Տառցավ տեխ խեծել, քաշեց Թուրն Կեծակին, ասաց.

«Հիշամ քե, Խերն կենտանին,
Մարութա Բանձր Աստվածածին,
Խաչն Պատարագին վեր աջն թեվին»։

Յոթն օր, գիշեր-ցերեկ 
Անոթի-ծարավ բրտեց էտ խեծել։

11. Բաղդասարն օգնության է հասնում Սանասարին և 
չճանաչելով եղբորը, կռվում նրա հետ

290 Ավուր մեկ Պաղտասար ճան խաղալու մեջ,
Աչքն իսկեց վեր Սանասարի աստղին,
Տեսավ, որ ախպոր աստղն նվաղեր ի։
Հա՞մա ճաներն իթալ,
Վազեվազ գնաց տուն՝ մոտ ուր մեր, ասաց.
— Տոլ եմ ախպերն դըո՞ր ես օղորկե։
Ասաց.— Ես տեդ չըմ օղորկե։
— Ինչը՜խ չես օղորկե.
Չէ՛, կո. իմ ախպոր աստղ նվաղ ի,
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Մնացե փշուր մը խոգին։
300 Ասաց.— Աղո րդն ասեմ.

Քըո ախպեր գնաց Քաչանց էրկիր։
— Քըո տուն ավիրի,— ասաց Պաղտասար,—
Ինչի՝ ձիկ խապար չտվիր,
Որ ես էլ մեկտեղ էրթի։
Տարցավ ասաց.— Մա՚րե,
Ի նչ սիլախ ի թողի ըստեղ։
— Մեկ թեթեվ ըռըմ։

Առավ ուր ըռըմ, պլըլկվավ տեխ Քաչանց էրկիր.
Աչք թարթելու չափ՝ խասավ ախպոր հավարին։

310 Զատանց տեսավ մեկ սև ձիավոր ըմ.
Որ արընի մեջ թաթըխվիր ի,
Ինկե մեջ խեծելին, կը կտրի։
Կանչում մը կանչեց, իտուր վեր սև ձիավորին,
Ասաց.— Պատրա ստ կաց,
Կա-չկա տու ես իմ ախպերն սպանե, 
հյետ խասա՝ քըո խոգին Աստծուն թասլիմ կանեմ։ 
Տարավ, իպե մեկ գուռղ մ՝ իղարկ մեջ ախպոր սրտին. 
Ախպեր ինկավ վեր ձիու սաղրուն,
Ամա գենա շոտ թռավ մեջ թամքին։

320 Տարցավ գուռզ մ՝ էլ իզարկ, թամքից իսկեց տուրս. 
Ախպերն նորեն շիտկվավ մեջ թամքին,
Ամա ձեռաց էլավ։
Սանասարն սկսեց եղանակով մ՝ ասել.

«Օրհնյա՜լ բարերար Աստված,
Խնամք շատ ի մեծ թագավուրուն.
Դռբիկն նման էր մեր Շոտ Պաղտասարին,
Թավւիկն նման էր մեր Ծուռ Պաղտասարին»։

էս խոսքի վերեն Պադտասար ճանչցավ,
Որ ուր ախպերն էր, ասաց.

330 — Տու արնոտվեր ես, քե չճանչցա.
Տու ինչի՝ զիկ չճանչցար,
Խապար չտվիր, որ ես քե դըռբ չիտւսյի։
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12. Բադդասարը կոտորում է թշնամիներին.
Սանասարի հարսանիքը

Տարցավ Պաղտասարն ասաց.
— Ա խպեր, էն տեդեն նեճիր բիրե՛ր ես, չէ տառտակ եււ իկեւ 
Ջուղաբ տվավ, թե.— Քաչանց թագավորի աղջիկն բիրեր եմ, 
Կո էնա բանձր սարի գ|ոխն ի։
Արեց ուր ախպեր, տարավ ւ(ոտ ւսխչիկն.
Զատանց աչքով արաց ախչկան,
Որ գա ուր ախպոր ձեռք։

340 էն էլ ւպփիանջա էլավ էկավ Պադտասարի ձեռք։
Պաղտասար վերեն շատ ուրախացավ։ 
էնտեղն ասաց.— էսա՚րսա,
Իմ ախպոր իոպվներ արունից լվա։ 
էն մնացած ասքարն մնաց Ե՛մ վւայ։
Ասաց թե չէ, հա մա առեց ուր ըռըմ, արեց վեր թիվին,
Գնաց, ինգավ մեջ խեծելին, կտրեց յոթն օր.
Մենակ է ն իթող, որ տնեն չէր իկե,
Մեկ խապրաբեր մը չվւռթուց։
Տարցավ, գնաց մոտ ուր ախպեր, ինոնց խեծցուց,

350 Ինքն հառաջադեմ գնաց, մոր խապար տարավ,
Թե.— Քաչանց թագավորի ախչիկն բիրեր ենք. 
Նադարեն-զուռնեն հսպըր է|նի, որ խարսնիս անենք։
Մերն էր, քառսուն ձեռք նադարա-զուռնա բերել տվավ, 
Քաղքցիք զըմեն ժողվեց.
Քառսուն օր, քառսուն գիշեր խարսնիս արին,
Ախչիկն պսակեցին վեր Սանասարին։

Գ

ԴԱՎԹԻ Եվ ՄՍՐԱ ՄԵԼԻՔԻ ԿՌԻՎԸ

13. Սանասարի որդիները

Ժամանակից սորա
Աստված իրեք տղա իտու Սանասարին.
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Առջնեկ Մհեր, միջնեկ Զենուլ Հովան, պստիկ էլ Թառլան Վհքոն 
360 Մհերն երր չափն առեց,

Կարգվեցավ Սինամ անվոր ախչկան մը հետ,
Մեկել ախպերներ իրարու իտիվեն խասան.
Չենով Հովան պսակվավ խետ Կուլիղար խաթունին,
Թառլան Վհքոն էլ խետ ճուտ Կուլակին։

14. Մհերի որդիները Մելիք և Դավիթ

Ժամանակ անցիր էր,
Մսրա թագավորուն տղա ծնած չէր.
Օրոխկեց Սասնա քաղաք,
Կտրիճ Մհերն կանչեց ուր մաջլիս, ասաց.
— Մհե ր, գիտե՞ս, քե ինչ սալով եմ կանչե։

370 — Չէ՛,— ասաց,— թագավոր ապրած կենա, չեմ գիտե։ 
Թագավորն սաաց.— Իմ յաշն ընցեր ի,
Չում էսօր Աստված ձիկ զավակ չտվե.
Ես ջըհել կնիկ մ* ունիմ,
Տու էս գիշեր պիտի էրթաս իմ կողվենք,
Որ ձիկ տղե մ՝ էլնի,
Իմ թագավորութեն պահի,
Իմ դուշմանքտիկաց դեմ կայնի։
— էտա չելած բան ի,— ասաց Մհեր.—
Տու անօրա տաճիկ ես, ես քրիստոնյա,

380 Ինչպես կւսնամ մտնե քըո կողվենք։
Թագավորն ասաց.— Մհե ր, ես քե սիրեր եմ,
Խաթրով էլե, պիտի էրթաս,
Զոռով էլե, պիտի էրթաս։
Մհերի չար են կտրավ,
Գնաց ին որ կնկան մոտ։
Առավտուն երբոր էրսվ,
Իւլին ուզեց թագավուրուց, գնաց ուր քաղաք։
Ինն ամիս, ինն օր, ինն սըհաթ որ թմըմավ,
Թագավորու կնկւսն աղե մ՝ էլավ.

390 Անուն իտիր Մելիք։



Մհերին էլ չում էն օր պտուղ չկըեր։
Վեց տարին սորա Մհերին էլ տղե մ՝ էլավ.
Անուն իտի Տավիթ։
Տավիթի քառսունք աե| չէր լցվե, Մհերն մեռավ։

15. Սինտմի սուդ մտնե|ը

Սին ամ՝ Տա վթի մեր, կոնդախ իթող տախտին, ասաց.
— Իտեվ Մհերին արԱւպոս ձիկ խարամ էլնի։
Յոթօտով ներս մտավ, սուգ պահեց։

16. Դավիթը Մււրա Մելիքի տանը, նա բռնում է 
Մելիքի հոլը

էլան Տավիթ, որ շատակեր էր,
Ուրենք էլ ծիծ չունեին,

400 Ինոր խամար տվին էրկու մշակի քամակ,
Որ տանեն Մսրա Մելիքի մոր ջախելու։
Մելիքի մեր ասաց.— Խաղա ր բարով եք իկե. 
էտ էլ իմ զավակն ի, կը շախեմ։
Երբ ծիծն իտիր բերան,
Տաճկի ծիծ էլնելու խամար՝ Տավիթ չծծեց։
Մերն էլավ, տավրի կաթ լցուց մեջ կուտշին, Տավթին կերցուց. 
Չում Տավիթն էլավ իրեք տարեկան, կաթից կտրեց։ 
էն ժամ Մելիքն էլեր էր կտրիճ ջըհել։
Քառսուն կիտր արճիճ արեր էր ուր հոլ,

410 Օր իրեք տիր կը զարներ, կը տաներ սարի գլոխ,
Չիավորներ կերթին, կը բիրին։
Տավիթ խարցուց ուր մոր.
— Իմ ախպեր Մելիք ղըո՞ր կերթա հըմեն օր։
Ասաց.— Կերթա հոլ խաղալ։
Տավիթն ասաց.— Ես էլ պիտի էրթամ, սեհր անեմ։
Մելիք էկավ տուն, տեսավ, որ Տավիթ կու լեր։
Լալու պատճառն մոր խարցուց։
Ասաց.— Ո րտի, կասի՝ պիտի էրթամ,
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Ախպորս խաղն սեհր անեմ։
420 Մելիքն ասաց.— Մա՚րե, թող չիգա. 

էն մեր գլխուն պատուխաս պիտի էլնի։
Տավիթն՝ չում իրեք օր միշտ լալուն խամար,
Մերն ասաց.— Ո րտի, թոդ մշակներ շլկեն,
Բիրեն, սեհր անի, զարա՛ր չունի։

Երր Մելիք հոլ կը զարներ,
Գետին սելի աղուրի պես կը ճղվեր։
Տավիթ գնաց, մտավ էն աղուրի մեջ։
Մելիք չորս մարտ օդորկեց, որ Տավիթ վերուցեն, 
էնչափ ջախտ արին, չկարցան։

430 Ինչ որ մարտ մ՝ չի կանա ծառն ուր քոքից տուրս քաշել։ 
Ասաց.— Թո ղ տվեք, ես իմ հոլ պիտի զարնեմ.
Թե որ տիպավ ինոր՝ ինչըխ կելնի, թող էլնի՛։
Մելիք որ հոլն իզարկ,
Տավիթ ձեռ թալեց, հոլն բռնեց,
Տրավ ուր ծնկան տակ, պախեց։
Ձիավորներ շատ փտռեցին տաշտի մեջ, չգնտան։ 
Տավիթն էն ժամանակ հոլ խանեց տուրս, թալեց մեյդան։ 
Մելիքն որ տեսավ, էն ժամ սրդոխավ, գնաց տուն։

17. Մելիքը վարձում է Դավթին կրակով և չամչով

Մերն էկավ, ասաց Մելիքին.
440 — Ո րտի, ինչի՝ ես բարկսւցե։

Ասաց.— Չէ՞ ես քե ասի, 
էն շանորտին մի՛ օղորկի մոտ ձիկ.
Իմ հոլ բռնեց պահեց, քեֆս կոտրեց։
Չում էն տղան չզինենք,
Ես ինոր արուն չխմեմ,
Իմ սիրտն չի՛ խովնա։
Մերն ասաց.— Ո՚րտի, էն տղա՛յ ի, հիմա՛ր ի,
Ուր արածին խելք չի խա՚սնի։
— Թե որ ըսկուն ի,— ասաց Մելիք,—

450 Աման մ՝ չամիչ, աման մ՛ էլ կրակ տիր առջև.
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Թե որ ձեռ տարավ տեխ կրակ,
Ես կը գիտնամ, որ հիմար ի.
Թե որ տեխ չամիչ տարավ, խելացի ի։
Չամիչ ինան կրակ տրին Տսւվթի առջև։
Տավիթ ձեռ պիտի պարզեր տեխ չամիչ,
Խրեշտակներ ձեռ բռնեցին,
Խոթեցին մեջ կրակին։
Կրակ կպավ մատը, ձեռն իրիցավ.
Տարավ, տրսւվ բերան, լեզուն էլ իրիցավ։

460 Ինոր խամար Թլոլ Տավիթ կասվի։

18. Մելիքը պատվիրում է մշակներին սպանել Դավթին» 
նրանք չեն սպանում և նապաստակի արյուն են 
տանում, տալիս Մելիքին

Մերն ասաց.— Տեսա՞ր, տղա՛, \
Ինչըխ ձեռ տեխ կրակ տարավ։
Մելիքն ասաց.— Չէ՞, մա րե,
Ես տեսա, որ ձեռ տարավ տեխ չամիչ,
Ամա խրեշտակներ բռնեցին, տարան տեխ կրակ։
Չում ինոր գլոխ չկտրեք,
Մեկ գոմշու կուտոշով ինոր արուն չխմեմ,
Եվ ինոր շապիկ չում չթաթխեք մեջ արընին.
Չքսեք իմ իրես՝ իմ սիրտ չի խովնա։

470 Սերն ասաց.— Թող ինոր խոր մշակներ 
Առնեն զինք, տանեն տաշտ, զինեն,
Որ ինոր ձեն չինի իմ ականջ ու ես պաստեմ։

Մշակներ առին, տարան տաշտ.
Տրին վեր կարմնճին, որ պիտի զինեին,
Տավիթն ասաց.— Ի նչ կանեք։
Ինոնք էլ ասին.— Քե պիտի զինենք,
Քըո արուն տանենք Մելքին, խմե, որ սիրտն խովնա։
Տավիթ ասաց.— Ես անտեր, խեղճ տղա եմ, ձիկ մեք զինե.. 
Իմ տեղ ուրիշ ջանավար մը գնտեք, զինեք,

480 Տարեք, թոդ Մելիք խմի, սիրտ խովնա։



էս խոսքին խավնեցան, իրիշկեցին,
Տեսան, որ ջանավար մ՝ չկրեր էն տեղրանք։
Տավիթն տեսավ, որ էնտեխ լապտորակ մ՝ կա, կը փախնի. 
էլսւվ, փոթավ իտեվեն,
Բռնեց, վիզ կտրեց, կուտոշ (ցուց արունով,
Շապիկն էլ մեջ թաթխեց,
Տվեց, տարան Մսրա Մելիքին։
էն էլ խմեց, օ խ մը քաշեց, ըռըխաթավ։

19. Դավիթը գառնարած քեռու գյուղում

Տավիթ մշակներեն սւպլւխ առեց 
490 Ուր քեռու տան ճամպախ, գնաց էնտեղ,

Ամա շատակեր տղա մ՛ էլնելու խամար՝
Չեն կանա կշտացուցե։
Քեռին ասաց.— Տա վիթ,
Արե՚, քե անեմ գեղին գառնարած,
Հա մ հախ կառնես, հա մ գեղի մեջ խաց կուտես, կը կշտանալ*։ 
Տավիթ խավնեցավ էս խոսքին,
Առեց գառն եր, տարավ սար։
Խսւմբրեց, տեսավ, որ քիչ են, ասաց.
«Ես պիտի էլնեմ էսա սար, քիչ մ՝ էլ գառ ժողվեմ»։

500 էրով սար, տասն-տասնըխինգ լւսպզտրակ 
ժողվեց, իպե մեջ գառներաց։ 
էվարին տեղավորեց գեղի գոմ,
Գնաց մոտ քեռին, ասաց.
— Քանի մ՝ խւստ չար ուլ կւս մեջ գառներաց.
Չիկ շատ չարչըրեցին։
էն ուլեր, որ առավտուն չխանես գառներաց մեջեն,
Ես չեմ էրթա խետ գառներաց։
Քեռին ասաց.— Առավտուն կերթւսնք վեր գոմի տասն,
Տու գառներ խան տուրս, ուլեր կը պախենք ըստեղ։

510 Առպվտուն որ գնացին վեր գոմի տռան՝
Տավիթն ասաց.— Քե՛ռի,
Տու մտի ներս, գառներ խան, ես ուլեր կը բռնեմ,
Տու ինոնց չես կա նա բռնե։



Քեռին ասաց.–– Չէ՞, որտի, տու պստիկ ես.
Տու մտի ներս, քշե, գան, ես կը բռնեմ։
Տավիթ որ գառներ տուրս արեց՝ լւատլտրկներ փախան։
Տավիթն ասաց.— Քեռի,
Տու ինչի՝ իմ ուլեր թողեցիր, գնացին։
Ասաց.— Ինոնք ջանավար ին, ո րտի, ուլ չե՞ն։

520 Տավիթն ասաց.— Տու որ իմ ուլեր թո դ տվիր, 
էլ ես քըո մոտ չեմ կա՞յնե։
Իմ խորոխպերներաց էրկիր ձիկ նշանց տուր,
Ես կերթամ ինոնց մոտ։

20. Գավիթը նախրորդ Սասանում

Ու ճւսմպան քեռուց իմացավ, գնաց տեխ Սասուն։
Խասավ քաղաք, խորոխպոր տռան առջև կսղնավ։
Խորոխպեր տուրս էլավ, ղինք որ տեսավ,
Խարցուց, թե.— Տու վո՞վ ես։ 
էն էլ պատւսսխան տվեց,
Թե.— Ես քըո ախպեր Մհերի լաճն եմ.

530 Կաստ արի քըո տուռ, Մսրա քադքեն փախա, էկա։
Զենով Հովան ասաց.— Տու բարո՞վ ես էկե, ո րտի.
Ես քե գլխուս վերեն պիտի շախեմ,
Քանի որ տու իմ ախպոր տղեն ես։

Քանի մ՝ ժամանակ պախեցին,
Տեսան, որ Տավիթ շատ կուտեր,
Ուրենք էլ ադքատ էին, չեն կա՞նա շախե։
Զենով Հովան ասաց Տավթին.
— Ո՞րտի, արե՞, քե անենք գեղին նախրորտ,
Հա՞մ հախ կառնես, հա՞մ տուն էրկու խաց առնելով՝ կուշտ կուտես։

540 Տավիթն էլ ընտունեց, էլավ նախրորտ.
Նախիր տարավ տաշտ ու սար կարածեր։
Օր մը Տավիթ նախիր խամբրեց,
Տեսւսվ, որ խարիր հիսուն հատ էր, ասաց.
«էս տավար քիչ ի, էրթամ քիչ մ՝ էլ գնտնեմ,
՛Որ իմ հախն ու հացն շատ էլնի»։
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Իրիկուն էկավ տուն, խորոխպոր ասւտյ.
— Զիկ մեկ ջուխտ պողպտե սոլ շինի,
Որ ես իմ գործն տղեկ կառավարեմ։
Խորոխսլերն գնաց տարբնին

550 Ջուխտ ըմ սոլ շինել տվավ, բիրեց Տավթին։
Տավիթ ուր սոլերու վերեն շատ ուրախցավ,
Հա ման խագավ, նախիր տվեց տեխ սարն։
Գնաց, ինչ կանդար առջ, խոզ, ասլան,
Ուրիշ ջանավարներ կըեր, 
ժողվեց, բերեց մեջ նախըրին։
Խորոխպեր, որ կեսավուր խաց տարավ Տավիթին,
Տեսավ, որ Տավիթն խալալ-խարամ տավարներ 
հյառնե հիրար, մեկ մեկից կը փախնեն.
Տավիթն էլ ինկե ինոնց իտեվեն,

560 Կը ժողվի, կը բերի վեր հիրարու։ 
էնկւսնդար ւ|սպեր էր,
Որ պողպտե սոլեր ծակվեր, կտըռտվեր էր։
Խետ խետուն Չենով Հովան տարցաւ| քաղաք՝
Թամբեխ արաց, որ ուրենց տռներ շինեն.
— Քունչի Տավիթ ըսկում ջանաւ|ար ժողվե մեջ նախըրին, 
Թե որ մտնեն ւ1եջ քաղքին,
Չե բիթուն պիտի ուտեն։
Տռներ շինեցեք չում ջւսնավարներ փախնեն, էրթան սար։

Տավիթն էր՝ իրիկուն խալալ-խւսրամ բիթուն,
570 Մեկ տեղից, նախիրն բիրեց քաղաք։

Գնաց, իսոր, ինոր շատ կանչեց, մարտ տուրս չելավ։ 
էլ թող իտու նախիր.
Միջի ջանաւ|արներ փախան, գնացին սար։
Քաղքցիք տուրս էլան,
Ամեն ւ(արտ ուր տավար տեղավորելու։
Տավիթ ինոնց ասաց.
— Աստված ձեր տուն ավիրի,
Տուք $ող տվիք, հըմեն կլավ տավըրքեր փախան սւսր. 
Մնացին ւլաբունքտեր։

580 է( ես ձե նախրորտութեն չեմ անե։
Խորոխսլերն էկավ, բարկացավ վեր Տավիթին,
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Ասաց.— Տա որ լակնսւ կանես, 
էլ ես քե չեմ կանա շախե.
Գըոր կերթաս, գնա՞։

21. Որսորդություն, Պւսոտվը, ալևորը և որսատեղ

Տավիթն էլ չխսւմբերեց,
Առավ ուր նետ՝վ անեղն,
Գնաց մեջ Պառվու մ՝ կորեկի առտին,
ճնճղուկ կը ղարներ, ուր ապրուստն ինորով կաներ։
Պառավն էկավ, տեսավ, որ Տավիթ ուր կորեկի առտն 

590 Տափ սադադ արիր ի, անիծեց Տավթին։
Տավիթն ասաց.— Ձիկ մի( անիծե, Պառա՛վ,
Մկա նետ վ անեդ կը տարցուցեմ վեր քե, քե կը սպանեմ։
Պառավն էլ ասաց.— Ո րտի, կո գնա էնա խալիվորի կորկի առա։

Տավիթն էլ իթող, գնաց տընա։

Խալիվոր ուր տռան առաջ խինած կաներ.
Աչքն ինկավ Տավիթին,
Որ մտեր ի ուր կորեկի առտը.
Կանչեց Տավիթին, ասաց.
— Ո րտի, արՒ/, քե օդորկեմ, գնա Շովասար,

600 Մարութա Բանձր Աստվածածին.
Որ քըո խեր ինոր բուլոր պոդպտե բադան ի քաշե,
Վերու եղներ ինոր մեջ հեսար արեր ի։
Գնա\ օր մեկ խատ ինոնցից ղս^րկ, կե*. 
ճնճղուկ քե չի՛ կշտացուցե։
Տավիթ խասավ մոտ խալիվոր,
Տանակ քաշեց, ասաց.
— 6ա քըո խինած կը կտրեմ,
Յա ձիկ նշանց պիտի տաս Շովասարու 
Մարութա Բանձր Աստվածածնա ճամպախ։

610 — էսօր չելնի, ո րտի, էսօր ես գըոռծ կանեմ.
Վաղ կիրակի ի, բան չունեմ,
Քե կը տանեմ էնտեղ։
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Մեկաւ օր առեց Տավիթ, գնաց,
Ծովասարու Մարութսւ Բանձր Աստվածածին նշանց իտուր. 
Ասաց.— Կո էն քըո խոր վանքն ի.
Գնսւ\ ինչըխ դիտես, ըսկո՚ւն արա։
Տավիթ կնսւց էնտեղ, տեսավ,
Որ պողպտե բադան քաշված ի վանքի բուլոր.
Լանգե լք ւլարկավ, բադան շրջեց.

620 էրկու խատ վերու ոչխար ղարկեց, թալեց ուր թեվին,
Մեկալներ թող տվավ, գնացին սար։
էն էրկու վերիք բիրեց, ւ
Ուր խորոխպոր կնկտեկաց ասաց.
— Իսոնք իւիեք, ուտենք.
Վաղն էլ կը բիրեմ իմ խոր Շովասարու վանքից։

Տավիթ մեկել կիրակին
Առեց ուր խորոխպեր Չենով Հովան, Թառլան Վեքոն,
Գնաց Շովտսար նեճիր անելու։
Չում իրիկուն ֆռացին,

630 Անջախ էրկու խատ վերու ոչխար զարկին.
էլ իրիկուն չկարցան տուն գալ, մնացին էնտեղ։
Չենով Հովան, Թառլան Վեքոն էնտեղ քնան։

22. Ս՚ւպտւթա վանքի վերաշինումը

Տավիթ նստավ, ուր խամար կրակ արեց,
Նետվ անեղի շըշով քաբաբ իվ1 եց չում կես գիշերին։
Մէկ մ՝ էլ տեսավ, որ Մարութի վանքի մարմար քար բացվավ, 
էրկնուց լըոս էկավ վեր էն վանքին։
Տավիթն էլ ինոնց ձեն չտվեց, էլավ գնաց վանքը, 
էն լըոս տեսավ, խամբուրեց, վսսռավորվավ։ 
էնտեղ՝ էն լըուսու ձևով 

640 Խորանքտեկաց կամար քաշեց,
Սեդանարս քաշեց, վիման տեղն էլ քաշեց, ասաց.
«էսա ըսկնա պիտի շինվի»:
Քունչքւ վանքը խոնարխվեր էր։
Տառցավ, էկավ մոտ խորոխպերներ.
Չեն իսկեց գւոխ, էսա տաղն ասսւց.

— •Սասնսւ ծոկւ
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«Օրհնյա լ բարերար Աստված.
Խնամք շատ էր մեծ թագավորան։
Խերսւխո՚տ խորոխպեր,
Տու էւ վեր էլի քըո անուշ քընուց,

650 Մարմար քարն էլ բացվեր ի,
Լըոսն-կամար կապեր ի մեջ Շովասարին։
Քեզնե կուզեմ հիսուն հատ ուսթա,
Կուզեմ հիսուն հատ էլ քար կարոդ.
Հիսուն հատ էլ քար տվող,
Հիսուն հատ էլ կւսվ տրող,
Հիսուն հատ էլ կավ տվող,
Հիսուն հատ էլ ջուր կրող,
Քառսուն վարտապետ, քառսուն սարկավագ։ 
երկուշաբթի ձեռ թւպենք 

660 Վանք Մւսրութին շինելու,
Ուրբաթ օրն էւ պռծնենք,
Լըոսն շաբաթ օր՝
Սուրբ անմախ պատարագն մեջ մատուցենք»։

էս խոսքի վերեն խորոխպերներ վեր թռան,
Ասին Տավթին.— Օո#, սպա՛, էլնենք էրթանք, էտ լըոս տեսնանք։

Իրեքն մեյտեդ էլան գնացին.
Տեսան, որ հաւա |ըոսն կամար կապեր էր վեր վանքին։
Տավիթն էյ էն (ըուսու ձևով 
Եռ քաշեր էր խորանքտեր շինեյու։

670 Չենով Հովան ասաց.
— Ես էս յաճու խորխուրտ պիտի կատարեմ։
Տարցավ Տավիթին ասաց.
— Շո՞ սպա՞, է|ի\ վեց հատ վերու եզ զարկ,
Առնենք, էրթանք քաղաք,
Պատիվ տանք քաղքըցոց. 
էն ժամանակ ուստեքն էյ,
Վարտապետներն էլ, սարկավագներն էք 
Բիթուն կը ժողուվեն.
Տուն էւ քըո սրտի մուրատին կը խասնես, վանք կը շինվի։



680 Տավիթ վեց հատ վերու եզ զարկեց.
Մեյմեկ էրկու խատական շլկեցին,
Գնացին քաղաք, պատիվ տվին։
Ղորտ որ, Տավիթ ինչըխ որ խնտրեր էր, ըսկուն կատարվավ. 
Ուստեք, քախանեք, սարկավագներ,
Հըմեն էլ հազըր էդան.
էրկըշբաթ ձեռք զարկին վանք շինելու,
Ուրբաթ օր լմընցան,
Սեկել օրն էլ անմախ պատարագ մատուցին,
Վւսնք միաբանով լցուցին։

23. Քրդի էլը խաբեությամբ ավերում է վանքը, 
սարկավագը բոթ է բերում, Գավիթը 
ւզատահասում է էլին

690 ժամանակե մ՝ սորա
Սսրա թագավոր իմացավ,
Որ Սասնու թագավորութեն հաստատւ(եր ի,
Վանքն Սարութին շինվեր ի,
Քառսուն վարդապետ, քառսուն սարկավագ մեջ լեցուցեր ին։ 
Թագավոր ասաց.
— ելնեմ, խեծել առնեմ, էրթամ,
Վանքն Սարութին թալնեւք, բիրեմ,
Որ ինոնց թագավորութեն չբազմանա։ 
էն կողմը ւ1եկ քուրդու էլ մ՝ կըեր,

700 Ասաց թագավորուն.
— Թագավոր ապրած կենա,
Տու խեծել մի՞ անե,
Սենք վեց խաւլար խոգի ենք.
Կերթսւնք էնտեղ ւլոզան, վրան կը զարնենք, 
էն վանք կը թւսլնենք, կը բիրհնք։

^ Քրդեր գնացին, տեսան,
Որ վանքի տուռ չեն բանա.
Սեզեցին վեր ուրենց,
Թե. «էրթանք շաբիք մը թաթխենք մեջ աիխփն,
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710 Զարնենք մզրըղի ծեր,
Տնկենք վանքի տոան առաջ, ասենք՝
Մենք գնացինք Սասնու գավուրն ըսպանեցինք 
էյ ձեր ումուդն մեռավ.
Կուզեք, տուռ թացեք, կուզեք, մի բանաք,
Չում սև կուպր սիվտըկի»։
էսա բան որ խեցին վարդապետներ,
Ուրենք ուրենց ասին,
Որ՝ «Մեր Սասնու քաղաք ավրեր են.
Մեր թագավորն սպաներ են,

720 էլ ընչի՝ մենք մնանք վեր աշխըրքին»...
էլան, տուռ բացին, մեկ սարկավագ օրոդկեցին;.
Գնաց գետից ջուր բերելու։
Քրդեր մտան վանք, թսզնեցին,
Վարդապետներ, սարկավագներ զըմեն բըրտեցին.
Մենակ էն սարկավագ ազատվավ,
Որ գնւսց ջուր բերելու։

Սարկավագն որ տարձավ, տեսավ՝
Վարդապետներ, սարկավագներ սպաներ ին, վանք թսզներ ին՛, 
Մեկ խին վարագուռ մնացեր էր,

730 Թաթխեց մեջ արընին,
Տարավ Սասնու քաղաք,
Տրեց Տավթի առջև 
Ու եդելութեն պատմեց Տավիթին։
Տավիթ բարկացավ վեր սարկավագին, թե.— Ինչի՝ տուռ բացի|> 
էն էլ պատմեց, թե ինչ խաբելութենով տուռ բանալ տվին։
Տավիթն առեց քանի մ՝ մարդ, գնաց վանք, սերսըփեց.
Նորեն վարդապետ, սարկավագ տրեց մեջ վանքին, շենցուց. 
Ապսպրեց, որ առանց ուր հրամանին 
Վանքի տուռ մեկի մ՝ վերեն չբանան։

740 Տավիթն էլավ, ուր նետվ անեղ թալեց թեվը.
Գնաց սար նեճիր անելու։
Առշեվեն մեկ վերու դաւլալ վայխավ.
Տավիթն ընկավ իտեվեն,
Տես ու տեն տարավ, իբե,
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Չում գնացին, խասան մեջ է ն քրղու է|ին,
Որ Մարութի վանք թալներ ին։
Ասաց ինոնց.— Յա՛ իմ ղւսզալն տուրս պիտի խանեք,
6ւս ձեր էլն բիթուն պիտի թրե ընցուցեմ։
Ինոնք զարմացան էտա պլուլիկ տդի խոսքերու վերեն,

750 Ասին.— Շոյ տղա՛, տու ի՞նչըխ պիտի մե սրե ընցուցես.
Կո քըո ղսպսղն էլ էստեղն ի, չենք իտա։
Տավիթն էր քաշեց թուր ու ասաց.

«Հիշամ քե, Խեքր կենտանին.
Մարութա սուրբ Աստվածածին,
Խաչն Պատարագին վեր աջն թևին»։

Հա մա ինկավ մեջ էտ էլին, զըմեն էլ քաշեց սուր.
Մենակ մեկ թոփալ կճհ մ՛,
Որ գնացեր էր վեր գետին,
Ազատվավ, գնաց մոտ Մսրա Մելիքն,

760 ճչալով խապար տվեց,
Թե.— Քըո է|ն զըմեն թրե ընցուց Սասընա գավուրն։

24. Հարկահանություն, խրատատու Պառավը.
Դավիթը հարկ չի տալիս և պատուհասում 
է հարկահաններին ու Կոզ Բահդնին

Մսրա թագավոր մեջլիս արաց,
Խելացի մարտեր ժողվեց,
Ընոնցմե խորհուրդ խարցուց,
Որ ուր ճամպախ մը նշանց տան,
Սասնա գավուրի կյանքը էրկրեն վերցնելու,
Որ ուր թագավորութեն չկործանի։ 
էն ժողովքի մեջ Կոզ Պահտին անունով՝
Մեկ կտրիճ փահլեվան մը կըեր.

770 Ասաց թագավորին, թե.— Քե լայեխ չեմ տեսնա.
Որ տու խեծել ւսնես, էրթաս վեր գավուրի մ՝։
Չիկ քառսուն հատ ֆեհրլպ-փահլեվան տոքլր,
էրթամ, Սասնա քաղաք թալան անեմ, բերեմ քե խամար.—
Քառսուն հատ էրկեն կնկտեր բհրեմ, որ քըո ըղտհր բառնան.
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Քառսուն կոլոտ կնիկ բերեմ, որ էրկանք ադան.
Քառսուն ադւսպ լաճ բերեմ՝ հոլ խաղան.
Քառսուն ազապ ախչիկ բերեմ քե արմաղան.
Քառսուն հատ ւսջառ, քառսուն հւաո երինջ բհրեմ. 
Քառսուն չափ սիվտակ արծաթ,

780 Քառսուն չափ տեղին ոսկի բերեմ քե խառշ։

Թագավոր ինոր կամք կատարեց։
Կող Պախտին՝ տվեց քառսուն փահլեվան,
Քշեց վեր Սասնա քաղքին։
Ուր ասած կնկտեր, մարտեր, տավարներ՝ հըմեն բռնեց. 
Ջոկ-ջոկ տներու մեջ արեց, առներ վւակեց։
Չափն առեց, գնաց տեխ բերտ։

Տավիթ՝ որ սար նեճրութենի գնացեր էր, 
էկավ քւսդաք, տեսավ.
Որ կորեկի առտի տեր Պառավ 

790 Նստե Տավիթին կանիծի.
Թե.— Քըո պատճառով Մսրա Մելիք
Իմ ախչիկն էլ խետ մեկալոնց բռնեց, տարավ էսիր։
Տավիթն ասաց.— Տոլ արե խետ ձիկ էն տուռ,
Որ ւսխչկներ ներս լցեր են.
Չիկ նշանց տուր, քըո ախչիկ կաղատեմ։
Պառավ ղըմեն առներ Տավթին նշանց իւոուր։
Տավիթ առներ կոսւռտեց,
էսիրներ աղատեց, քշեց, գնաց բերտ.
Տեսավ, որ Կող Պահտինի քառսուն փահլեվաններ՝

800 Թրեր չլտած՝ կեսն սեկ կողմ, կեսն մեկել՝ նստեր են։ 
Տավիթն ինոնց բարև իտուր, հարցուց.
— Աջաբա իմ խորոխպերներ ի՜նչ կանեն բերտի մեջ։ 
Ջուղաբ տվին, թե.— Ինչի կը խարցուցես։
Ասաց.— էրթամ, ինոնց օգնեմ։
Փահլեվաններ ասին.
— Ինոնք ի՞նչ արին, որ տու ինչ պիտի անես։ 
էս խոսքի վերեն Տավիթ բարկացավ.
Բռնեց, էն քառսունի վիղն էլ իրենց փորից տուրս քաշեց, 
Ինչըխ որ մարտ մ՛ խավու վիզ տուրս քաշի...
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810 Գնաց մոտ խորոխպերքեր, ասաց.
— Շո\ ինչ կանե ք՝ շո տ արեք,
Մսրա Մելիքի խեծել մեր քաղաքն ավիրեց։ 
Խորոխպերներ, որ չափ ուրենց ձեռ բռնած՝ 
Քառսուն չափ սիվտակ առծաթ չափեր ին,
Ինոնց ձեռքեն առեց, ասաց.
— Տվե ք, որ ոսկին էլ ես չավւեմ։
Չափն առեց, կոռծեց գետին,
Քանի մ՝ խատ ոսկի լցեց վեր ոռքին,
Փետն առեց, որ չափ սրբե։

820 Կող Պախտին, որ ինոր ծաղր անելն տեսավ, 
Բարկացավ, գուռզն առեց, որ Տավիթին զարնեո։ 
Տավիթն ասաց.— Ինչի կը զարնես,
Խեծել քաղաքն ավիրեր ի,
Ինոր խամար ես էլ շաշըրթմիշ արեր եմ։
Ասելուն պես չափն վերուց,
Իզարկ մեջ Կոզ Պախաինի գլխուն,
Բռնեց, լեզուն բերնեն քաշեց տուրս, կտրեց. 
Բերնիցն էլ էրկու ատամ քակեց,
Լեզուն իտի վեր Կոզ Պախտինի ճակտին,

830 էն ատըմներով բիբռեց վերեն։
Հետո Կոզ Պախտին իտեվառջև խեծուց վեր ձիուն, 
Ձեռքեր կապեց իտեվանց,
Ոտքեր կապեց ձիու վարի տակ,
Չին քշեց տեխ Մսրա քաղաք,
Ասաց.— էսա խորոտ նմուշով 
էրթաս, կայնես քըո թագավորու առջև։

25. Կոզ Բահդնին ծաղրող կանայք

Չին որ Մսրա ճամպախ կիտեր,
^իտակ գնաց, չում խասան Մսրա գետի բերան։ 
էնտեղ կնկտիք նստած՝ լվաց կանեին,

840 Տարցան տեխ Կոզ Պախտին շակշւսբերան.
— Մուրուս բռնեմ, խնչեմ բերան,
Տու կասիր՝ տի էրթամ Սասուն, բերեմ թալան։
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-  Օո , անամոթ կնկտիք. ընչի՝ ըսկուն կասեք.

«Ես դիացա՝ տաշտ էր մեյդան,
Ես չգիտցա՝ քար էր կապան։
Ինոնց սլաքներն էր խոփսւկան,
Կը զարն ին մարտ, կը խանին պսոոուխան։
Հալա ես էկւս ք... բերան.
Գարնան դետ կու գա,

850 Ձեր իրկներաց պլորներ 
Կը բիրի ձե եղ-չորթան»։

26. Մելիքի զորահավաքը, մոր երազր ե խորհուրդը, 
փաշայի խոսքը՝ զորքը ետ դարձնելու մասին. 
Մելիքի արշավանքն ու պատգամը Դավթին

Կոզ Պախտին քշեց ուր ձին,
Գնաց, Մսրա Մելքի չատրի առջև կայնավ։
Մելիք որ տեսավ, ասաց ուր մշակներաց.
— Աստծու սիրուն՝ էտա տարեք զատ.
Ես իտոր նմուշ չտեսնամ։
Ետո բերավ, տաշտ մը տրեց ուր առջև,
Առծլի մ՞ զարկեց ուր ճակատ,
Արուն թափավ, տաշտ լցուց.

860 Բերեց մեկ կոլոն թուդթ, 
էն արունով գրեց, օրոխկեց՝
Մեկն արևելյան թագավորուն.
Մեկն արևմտյան, մեկն հուսիսին, մեկն հարավին, 
Որ յոթ փաշա իրենց խեծելով գան հիմդադ։
Մսրա Մելիք տեսավ,
Որ չորս կոդմեն ուր հիմդադներ կը խասնեն,
Զենով էս խադն ասաց.

«էկա ն, որ էկան լոտրիկ ջհելներ,
էկան կո խարիր խազար խամար.

870 էկա ն, որ էկան թառբեդ ջհելներ,
էկան կո խարիր խազար խամար.
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եկա՛ն, որ էկան Սուրուս կնտուկներ, 
եկան կո խարիր խազար խամար. 

եկա ն, որ էկան ծաղ մուրուսավորներ, 
էկան կո խարիր խազար խամար. 

էկա ն, որ էկան կըրկզուկնհր,
էկան կո խարիր խազար խամար. 

էկա ն, որ էկան զուռնա փչողներ,
էկան կո խարիր խազար խամար.

880 եկա՛ն, որ էկան նաղարա զարկողներ 
էկան կո խարիր խազար խամար. 

էկա ն, որ էկան փող փչողներ,
էկան կո խարիր խազար խամար. 

եկա ն, որ էկան դուդուկ փչողներ,
էկան կո խարիր խազար խամար. 

եկա՞ն, որ էկան շավեռ քաշողներ,
էկան կո խարիր խազար խամար. 

էկա ն, որ էկան դուֆ զարկողներ,
էկան կո խարիր խազար խամար.

890 եկա ն, որ էկան յոթ փաշութեն չորս կողմ աշխրեն. 
էկա ն, որ էկան իմ սեֆիլ հիմդադ,
Ժաոե, Մելիք, որ ժարհ»։

Ըսկում անթիվ անխամար խեծել էկան,
Որ Խոշապա գետ խասած ժամանակ՝
Առջի էկողներ ջրի կեսն խմեցին,
Միջին էկողներ մնացած ջուրն թամամ խմեցին,
Իտվի էկողներ գետի քոռեր լիզեցին,
Մնացած խեծելն էլ ծարավ մնացին։ 
էկան, խասան Պշերկա տաշտ, վրան զարկին։

900 էրկնուց աստղերաց խիսաբ կըեր, չադրներաց չկեր։ 
Ջուաբ կողորկեն Մելիքին.
«Մեր դուշման վո վ ի, որ խետ ինոր կռիվ տի անենք»։

էևտգիշեր Մսրա Մելիքի մեր իրեք էրազ տեսավ.
Քըուն որ խռտնավ, էլավ, էկավ.
Մելիքի բարձի վերև նստավ, ասաց.
— Ո րտի, ես կես գիշերին էրազ մ՝ տեսա՝
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Մսրա աստղն մութն խավար հր,
Սասնա աստղն լույսն պայծառ էր։
Մեկ տիր Ւվ էրազ տեսա՝

910 Սասնա ձին կու դեր, կը զարներ,
Մսրա ձիու մեջք կը կոտրեր։
Մեկ տիր էլ տեսա,
Որ Սասնա խոյ կու գեր, կը զարներ,
Մսրա խոյի վիզ կը կոտրեր,
Կը տաներ հանտունտ, կը կորսցուցեր։
Արն՛, մ՝ էրթա վեր էն գավուրին.
Իմ խոսքին ականջ արա։
— Մե րիկ,— ասաց Մելիք,—
Սասնու վերեն չերթա մ, կելնի՞.

920 էսա յոթն փւսշեք ուրենց խեծելով իկեր են.
Ես ի նչ ջուղաբ տամ ուրենց։
Մեր ասաց.— էտ կոլայն է, ո#րտի.
Տու պե, ինոնց խլղաթի, ճսւմխի՛,
Ուրենց ասքրով էրթան ուրենց տեղը։
Երբ քե կը խարցուցեն,
Թե՝ մե կանչելու պատճառն ի նչ էր,
Տու ասա ես չէի գիտեր ձիկ ըսկնե մ՝ ասքար կըեր. 
Մկա ձե կանչեցի, իմացա։
Ըստուց սորա երբ կռալ մը խետ ձիկ 

930 Թշնամութեն անի, գա վերես,
Ես էս կարողութենով ինոնց կանամ հաղթե։
Տե\ էրթա ք բարո՞վ, ձեր տեղ գնացե՞ք։

Սորա ազքար որ քիչ մը զատացավ,
Փաշեքտեկաց մեջեն մեկն ասաց մեկալոնց.

Տուք իմացա՞ք, մեր ետ օղորկելու պատճառն ինչ էր։
— Չէ՜,— ասին։
Պատմեց ինոնց, թե.— Սասուն մեկ գավուր մ՝ կա.
Մեկ պլուլիկ գավուր մ՝ ի։
Ինոր վերեն կռիվ տի էրթայինք՝ Մելիք չիշխցավ.

940 Ինոր խամար մե ետ կը ճամխի։ 
էս խոսք որ Մելիքի ականճ խասավ,
Զինք չկոտրելու խամար ասքար ետ կանչեց.
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Ասաց.— Իմ կռիվ կռի վ է.
Զեր տեղ նստեցէք, որ կռվի էրթանք։
Ետո ջուաբ խրկեց Սասնա գավուրին,
Թե. «Կու գա՜ս կռվի, չէ թե, Ե՛ս կու գամ,
Քըո քաղաք ջրով, ջրհեղեղով կընցուցեմ»։

27. Դավիթը Չենով Հովանի խորհրդով առնում 
է Գոոտ ձին և ժանգռոտ թուրը

Չենով Հովան էս բան որ լսեց,
Գնաց մոտ Տավիթն, պատմեց ու ասաց.

950 — Մեր ձեռքեն չի գա, որ ինոր խետ կռվենք.
Ինչըխ որ վփսցուցիր, ըսկուն էլ թամիղցուր։
Տավիթն ասաց.— Եււ ոչ ձի ունիմ, ոչ սիլախ.
Զիկ սիլախ ու ձի տվեք, որ կռվի էրթամ՞։
Չենով Հովան ասաց.
— Գնա փակխի ձիերուց ձի մ՝,
Հօդի թրերուց էլ թուր մ՝ ջոկի, որն որ կուզես։
Տավիթ մտավ վււսկախ.
Ո ր ձիու քամկի վերեն որ ձեռ տրեց,
Զիու պոռան առեց գետին։

960 էնտեխ մեկ կռոտ քուռակ մը կըեր.
Չեռք վերեն տրելուն պես՝
Չիֆթե մ՝ զարկեց պատին,
Կրակ մեն են թռավ։
էն ձին ընտրեց, թրերաց մեջեն էլ՝ շանկռոտ թուր մը։

28. Դավիթն սղևորի խրատով առնում է հորեղբորից 
իր հոր ձին ու սարքը

Երբոր տուրս խանեց,
Կորկի առտի տեր խալիվոր, որ տեսավ,
Ասւլւց.— Տա վիթ, ո րտի, էտ ի՞նչ պիտի անես։
Ասւսց.— Կերթամ վեր Մսրա Մելիքին կռիվ։
Ասաց.— Ո րտի, իտոնցմով ի նչ կանաս անի 

970 Մելիքի անթիվ խեծելին։
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Քըո խոր կա Քուռկու ճարպին,
Թամքն Սատաֆին.
Քամար Ֆեհրսին,
Թուրն Կեծակին,
Խոտեն Զրին,
Խւսչն Պատարագին,
Որ անես վեր աջ թեվիտ, դըռբն քե չառնի։ 
Տավիթն ասաց.– Խորոխպերս չ|սուս։
Ես ի՞նչըխ ինոր մոտեն տ առնեմ։

980 Խւսւիվորն ասաց.— Գնա քաղաք,
5ոթ տիկ յոթ տարվան գինի առ,
Բեր, խմցուր քըո խորոխպերներաց։
Երր կը սարխոշնան, ասա՛ ինոնց, որ տան. 
Որ չտվին խաթրով, ասա՝ կառնեմ իմ զոռով։ 
Տավիթ խւս|իվորի խրատ կատարեց,
Պատիվ տվեց ինոնց։
Երր սարխոշցան, գովքով ասաց ինոնց

«Օրհնյս/լ բարերար Աստված,
Խնամք շատ էր մեծ թագաւիւրուն։

990 Խորո խպեր,— ասաց Տավիթ,—
Իմ խոր կա Քուռկու Զալալին,
Թուրն Կեծակին,
Խաչն Պատարագին,
Կու տաս քըո խաթրով,
Չէ՞, կառնեմ զոռով»։

Հովան ագխավ. ասաց.
-  Տա վիթ, քըո բերան կոտրեր,
Տու էտա չասիր ձիկ։
Ետո տառձավ, ասաց.

1000 «Տա վիթ, չունեմ եմ մեջաց որտին,
Որ քեմ կենա բեհն Մելիքին։
Չունեմ եմ քուրոջ որտին,
Որ քեմ կենա բեհն Մելիքին։
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Չունեմ եմ ախպոր որտին,
Որ քեմ կենա բեհն Մելիքին»։

Տավիթ վերցուց, աււաց.

«Օրհնյա՜լ բւսրերար Աստված,
Խնամք շատ էր մեծ թագավորուն։
Խորոխպեր, խամ մի՞ անե.

3010 Ես եմ քըո մեջաց որտին,
Որ քեմ կենամ բեհն Մելիքին։
Ես եմ քըո քուրոջ որտին,
Որ քեմ կենամ բեհն Մելիքին։ ^
Ես եմ քըո ախպոր որտին,
Որ քեմ կենամ բեհն Մելիքին»։

Խորոխպերն առավտուն էլավ.
Չին թւսխըմով, Տավթի բոլոր ուզածներով տվեց, 
Ասաց.— Ա ռ, գնա, ես քե չտեսնամ,
Ինչըխ գիտես, ըսկուն արա՛։

29. Դավթի զինավառումը և Սինամի 
սգահան լինելը

1020 Տավիթ առեց ձին, գնաց գետի բերան.
Չենով Հովան էլ գախտիկ էրկու մարդ իտեվեն ճամխեց. 
Ասաց.— Գնացեք, տեսեք,
Թե որ Տավիթ ձիուն կոլան քաշելու ժամանակ 
Չիու չորս ոտ գետնեն կը կտրցուցի իսա,
Կանա էն ձին զավթե։
Ղորդ որ, Տավիթ երբ ձին գետի մեջ լվաց,
Թամքն տրեց վեր ձիուն,
Կոլան կքեց, ըսկո՜ւն քաշեց,
Որ ձիու չորս ոտ չորս թիւլ գետնեն կտրւսվ,

1030 Խասավ չում ուր ծնկվեր։
Մարդեր գնացին,
Իրենց տեսած պատմեցին Չենով Հովանին։
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Մհեր որ մեռեր էր՝
Ձենով Հովան չում էն օր սուգ կապեր էր։ 
էս բան որ լսեց, նադարեք զարնել տվեց,
Արին ուրախութեն,
Արին տոնւսխմբութեն, շա՜տ ուրախացան։

Մարդ մը վազեց, գնաց վեր Տավթի մոր՝
Սինամ խաթունի էրասին,

1040 Ակընջկլա տվեց, ասաց.— Սինսւ՚մ խաթուն,
Տու ինչի՝ մտեր ես յոթօտանի մեջ.
էլի* տես, որ Տավիթ ուր խոր չտփին խասեր ի,
Ուր խոր քուռակ խեծե, թուրը կապե,
Տ երթա վեր Մսրա Մելիքին կռիվ։
Տավթի մեր որ լսեց, թողեց ուր սուգն, 
էլավ տուրս Տավիթն տեսնալու։
Իմացուցին Տւսվթին ուր մոր գալն.
Տավիթն ձիուց վար թռավ, վսպեց, ուր մոր գիրկն ինկավ.
Մերն էլ ուր բերնով օրհնեց Տավիթ 

1050 Ու Մսրա ասքարն անիծեց։

30. Ալհորների աղոթքը. Դւսվիթն ստվի վրա 
քնելով դաոնում է հզոր

Տավիթ ուր ււյատրաստութեն որ տեսավ,
Քանի մը խալիվոր մարդ ժողվեցին,
Տավթին ինկեր ւովին, ճամխեցին։
Տավիթ էն խալիվորներուն վերեն խղճաց, ասաց.
— Տուք գնացե ք Շովասարու Մարութի Բանձր Աստւխյծածին, 
Ձիկ խամար աղոթք արեք, ես կերթամ կռվելու։

Տավիթ գնաց, խասավ մեկ բարակ առու մ՝.
Ձին չուզեց ընցնել էն առվից,
Քունչի Մհերն երբ էնտեղ խասներ, խանք կառներ։

1060 Տավիթ տեսաւ|, որ ձին չանցնե, իջավ քնավ։
Ձին էլ կայնավ արևու դեմ, խով արեց վերեն։
Մարութի վանքի պատարագ որ պռծան,

֊  590 -



Խրեշտակն Էկավ, իմացււց ձիւււն, ձին Էլ Տավթին։ 
Տավիթն որ Էլավ նստավ, մեկ խատ վաընքտաց,
Ուր մեջ Քամար Ֆեհրսին,
Որ քառսուն կիտր բամբակ տրեր Էր մեջ, կապեր Էր, 
Անջախ կելներ ուր մեջկով,
Փռընքտալուն պես քամար կտռվավ.
Ինքն, քունչի դհա պստիկ Էր,

1070 Էն դախ ճըոճացավ, լցվավ, Էլավ չանց ուր խեր։

31. Դավթի հրաժեշտը Ծովասարի բնությունից

Էլավ թռավ վեր ձիուն,
Աստծու անուն տվեց,
Քշեց, խասավ Ծովասարու մոտ,
Էն քարերուց, ախպըրներուց, սարերուց՝
Խալալութեն ուզեց.
Մնաք բարով ասաց ու սկսեց.

«Օրհնյա՜լ բարերար Աստված,
Խնամք շատ Էր մեծ թագավորուն։
Ծովասարու պաղ՜պաղ ախպրներ,

1080 Մնացե ք բարո՜վ, բարի՜ մնացեք.
Ես կերթամ կռիվ, կը ծարվնամ,
Տուք կարո՜տ մնացեք.
Ծովասարու պադ-պաղ քամիքն Էլ,
Մնացե ք  բարո՜վ, բարի՜ մնացեք,
Ես կերթամ կռիվ, կը շոգանամ,
Տուք խո՜վ մնացեք»։

32. Դավթի վախը, ձիու քաջսղերքը, թշնամիներին 
իմաց տալը և հարձակումը

Ասաց ու քշեց, գնաց խեծլի տիմաց.
Տեսավ, որ Էրկնուց աստղին խիսաբ կըեր,
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Ինոնց վրանին հիսաբ չկըեր։
1090 էնտեղ իջավ-նստավ,

Մեւլեց վեր ուր հալին։
Դարդլսւմիշ էղսւվ, ասեց.

«Օրհնյա՜լ բարերար Աստված,
Խնամք շատ էր մեծ թագավորուն։
Ես էլնեմ գարնան դել,
Ինոնք էլն են գարնան գառ,
Չեմ կա նա արնոտե։
Ինոնք էլնեն բամբակ,
Ես էլնեմ կրակ,

1100 Չեմ կա նսւ մշախարե։
Ինոնք էլնեն վտւշն-վսպախ, չոր ցախ.
Ես էլնեմ բոց ու կրակ,
Չեմ կա նա վառե։
Ինոնք էլնեն կրակ,
Ես էլնեմ գարնան գետ, \
Չեմ կա նա լւնցուցե»։

էս խոսքի վերեն Աստծու խնամքով՝
Չին սկսեց խոսել ու ասաց.

«Օրհնյա՜լ բարերար Աստված,
1110 Խնամք շատ էր մեծ թագավորուն։

Տավիթ խամ մ\\՛ աներ.
Ըսկում որ տու տի սպանես քըո Կեծակի Թրով,
Ես տի սպանեմ իմ ոտաց սմերով։
Ըսկում որ տու սպանես քըո գոռզերով,
Ես տի սպանեմ իմ պոչի մազերով։
Ըսկում որ տու սպանես քըո սմերով,
Ես տի սպանեմ իմ քթի շնչով»։

Տավիթի սիրտ ձիու խոսքերով պնտեցավ, կանչեց.

«Օրհնյա՜լ բարերար Աստված,
1120 Խնամք շատ էր մեծ թագավորուն»...
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Կանչեց խեծլին.

«Որ ինչ արթուն եք, ձիանք թամքեցեք,
Որ ինչ քուն՝ արթուն մնացեք, ձեր ճար տեսեք, 
Չասեք՝ Տավիթ դող էր, գոդութնով էկավ վեր մե*։*

Չին տարցավ Տավիթին, ասաց.
— Կայիմ կաց վեր իմ քամկին.
Քե պիտի խանեմ խետ արեգական,
Քըո քամակն իրիցխ
Տավիթն ասաց.— Տ՝օլրվեմ փորիտ տակ։

I 130 Չին ասաց.— Տիջնեմ չում գետին,
Քե զարկեմ, տանեմ հանտութկ, կորըսցուցեմ։ 
Տավիթն.— Տ՝ելնեմ վեր քըո քամկին։
Ասաց Տավիթ, քշեց մեջ խեծլին.
Յոթն օր ձին կռիվ արաց,
Ինքն շըշկռած մնաց վեր ձիուն։

33. Ձենով Հովանն օգնության է հասնում Դավթին

Չենով Հովան իրիշկեց էրկինք,
Տեսավ, որ Տավթի աստղն նվաղեր ի.
Վազեց վւակսւխ, ուր Սեվ Լայեղ ձիուն ասաց.
— Տավթի աստղ նվաղեր ի։

I 140 Չին ասաց.— Որ քե իմ քամկի վերեն բռնես,
Աչիչ թորթսոի քե տի խասուցեմ Տավթին։
Չենով Հովան թռավ ձիու քամակ.
Ձեռ թալեց մեկ բարտի ծառ,
Քոքմանց քաշեց տուրս, արաց ուր ճպոթ,
Խասավ մեջ Մսրա Մելիքի խեծլին,
Տեսավ, որ Տավիթ շըշկռեր ի։
Տավթին ասաց.
— Կայ1փ\ ես քե կռիվ անել սորվեցուցեմ։
Ուր ձեռաց ճպոթ մեկ մ՝ աջ փարատեց,

1150 Իրեք խարիր հոգի մեկանց ինկան.
Մեկ մը ձախ փարատեց,
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Վեց խարիր հոդին թմըմավ։
Տավիթն ասաց.— Խորոխպհր,
Գե\ տու ահն քաշվի, ես տի կռվեմ։
Տսւվիթն էր քաշեց Թուրն Կեծակին, ասաց.

«Հիշամ քե, Խերն կենտւսնին,
Մարութա Բանձր Աստվածածին,
Խաչն Պատարագին, վեր աջ թևին».

Ինկավ մեջ Մսրա Մելիքի խեծլին։
1160 Ըսկում մարդ կտրեց.

Որ արուն ըսկուն լերթավ, թանձրացավ,
Սաղ մարդեր կը խրվեին մեջ, չեն կ սւնա գալ տուրս

34. Զորականի խրատը

Ասքրի մեջեն մեկ մարդ մը տուրս էկավ,
Մեկ գազ զարկեց մեկ ականջ, մեկ էլ մյուս ականջ, 
Կանչեց.— Տա վիթ, փո'2 , վւո՞շ։
Տավիթն ասաց.— Չիկ գեշ խապա՞ր կասես,
Ի նչ ասել է վւոշ։
Մարդն ասաց.— Քե գեշ խապար չեմ ասե.
Ասել կուզեմ, թե քըո ձին դատրցու,

1170 Որ ինոր քամին ձիկ չթալի.
Գամ, քե մեկ խապար տ ասեմ։
Երբ մոտացավ, ասաց.
— Տա վիթ, էս մարդեր խերիք ջարտես.
Քըո դուշման կո պառկեր ի կապոտ վրանի տակ, 
Քառսուն կիտր առճիճ տրե վեր ուր սրտին։ 
էն գախ որ նաֆաս կը խանի,
Առճիճ կը բանձրանա չում վրանի առիք, 
էն գախ որ նաֆասն կը քաշի,
Առճիճն կիջնա վեր ուր սրտին։

1 180 Տավիթն ասաց.— Ես չեմ գիտե՝ ո՞ր վրանի տակն ի։ 
Մարդն ինկավ առջև, տարավ նշանց իտու։



Տավիթ կայնավ վեր վրանի տռան.
Տեսավ, որ Մելիքն պառկեր ի.
Յոթն ադջիկ էլ ինոր չորս բուլոր նստած ոտքեր կը մաժեն 
Տավիթն ասաց.— Վե՞ր խանեք էտա ձեր տղեն։
Ինոնք էլ ասին.— Հալա յոթն օր վաղդա կա, որ էն արթնա։ 
Տավիթն էլ չխամբերեց, քաշեց մզրախ,
Զարկավ, Մելքի կրունկ ծակեց,
Կիտր մ՝ աղ լցուց մեջ յարին։

1190 Մելիքի ոտք որ մռմռաց, կծկեց, ասաց.
— Ա ղջիկներ, էս տեղ լու կա. իմ քուն խռտընցուցին։ 
Տավիթ Մելքին ասաց.
— էլե վե՞ր, լու չի, լվի ախպերն ի։
Մելիքն էլավ վեր, տեսավ,
Որ ա ր ը ն ո տ  Ս՜արդ մը կա յնե  ուր տ ի մա ց ,

Գիտաց, որ Տավիթ սպանողն ի,
Իկե, որ խլղաթ առնի։
Մելիք ասաց.

«Օրհնյա՜լ է բարերար Աստված,
1200 Խնաւ1ք շատ էր մեծ թագավորուն։

Թե որ տու արևելքեն ես, տամ քե փաշոլթեն.
Թե որ արևմտեն ես, տամ քե խաղինա։
Թե որ հուսիսային ես կամ հարավային, տամ քե դոլվաթ»։

Տավիթ վերուց, ասաց.

«Օրհնյա՜լ է բարերար Աստւ|ած,
Խնամք շատ էր մեծ թագավորուն։
Ես քըո ասածներեն մեկն ալ չեմ,
Եվ ոչ քըո էրկրներեն.
Ես Սասնու Տավթի ւքշակներեն եմ։

1210 Տու քե անմւսխ կը կարծես, ես քե մախ իկեր եմ»։տ
Մելիք ձեռք թալեց Տավթի յախեն,
Որ ձիուց վար բերեր։
Տավիթ մզրախ զարկեց, ձեռ ծակեց։

35. Դավթի և Մելիքի մենամարտը. Գավիթը բռնվում է



Մելիքն ասաց.— Շո՛ Տա վիթ,
էն գւսխ որ իմ ձեռք ծակեցիր, իմ ոդջանձ գնաց։

էրկուսն էլ կպան խետ մհկ-մեկու կռիվ,
Չում իրիկուն քւպպսւթին կը զարնեին,
Մեկ-մեկելից խոյու մը միս կը փռցուցին.
Մեկ զմեկ չհաղթեցին։

1220 Մեկել օր երր էյան կռվելու,
Տավիթն ասաց Մելիքին.
— Տորիս պիտի կռվենք գուռզով։
Իրեք գուռզ տու ձիկ զարկ.
Թե որ ես ինկա, իմ վիզ կտրի,
Իմ արուն քե խալալ էլնի.
Թե որ չինկա, իրեք գուռզ ե ս քե զարնեմ.
Թե ինկար, քըո վիզ տի կըտրեմ,
Քըո արուն ձիկ խալալ էլնի։
Տավիթ կւսյնավ։

1230 Մելիք իրեք գուռզ իզարկ,
Իրեքն էլ բոշ գնաց։
Տավիթն ասաց.— Մե լիք, տորիս տորն ի՞մն ի.
Դե , տու կայնի, ե ս զարնեմ։
Մելիք կայնավ։

Մերն նաղարեք զարնել իտուր,
Որ Տավիթ շըշկռվի, չկանա զարնել։
Տավիթ մորն ասաց.— էտա նադարի ձեներ կտրել տուր. 
Ես մեկ գուռզ Աստծու խաթրին կը բաշխեմ.
Մեկ գուռզ էլ քըո մերութնի խաթրին կը բաշխեմ,

1240 Քունչի տու էրկսիս էլ մեր ես.
Մեկ գուռզ մենակ կը զարկեմ քըո լաճուն.
Ինկավ իսա, վիզ կը կտրեմ.
Թե չինկավ, արիշ չեշիտ կռիվ պիտի անենք։
Տավիթն ասաց ու գուռզ զարկավ, իսկեց Մելիքն։
Վիզ տի կտրեր, մերն ինկավ վեր Տավթի ոտաց,
Ասաց.— Աստծու սիրուն էլնի,
Քըո ախպերն ի, վիզ մ\\՛ կտրե.
Թահլա յոթ տիր թոդ քըո թրի տկեն ընցնի,
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ելնի քե եսիր՝ քե խառճ-խարաճ տա։
1250 Տավիթ բաշխեց ուր մոր խաթրին։

Թրի տկեն յոթ տիր լւնցուցին,
Խ ելա մաղ առին, տարան տեն։

Երբոր Մելիքի խելք վերեն էկավ մոր խնամքով,
Ասաց.— Տավիթն ո՞ւր է։
Ասին ուրեն.— Հալ-հեքւսթ էսպես էղավ։
Մելիքն ասաց.— Ե՞րբ կելնի, որ ես ինոր էսիր էլնեմ 
Իմացավ, որ Տավիթ գետի բերան գնացեր ի։ 
ելավ խետ ուր մարդերաց,
Քառսուն լուծ գոմեշ լծեց,

1260 Մեկ ճոպսւնախան զընջիլ մը քաշեցին, տարան, 
Խաբելութնով Տավթի չորս կողմ փաթըթեցին, 
Կապեցին, բերին վրանի տուռ.
Թրեր սրեցին, որ Տավթի վիգ զարնեին։

36. Չենով Հովանի խորհրդով Դավիթն ազատվում 
է, սպանում է Մելիքին և նրա որդի 
Խոսրովին թւսդավոր դարձնում

Չենով Հովւսն տեսավ էրկնուց էրես,
Որ Տավթի աստղ նվաղեր էր.
Թռաւ| ուր Սեվ Լայեղ ձիու քամակ,
Բարձր ձենով ւ(եկ խատ կանչեց։
Տավիթ՝ որ ձեն լսեց, միտն ինկավ,
Ուր տեր հիշեց, ասաց.

1270 «Հիշամ քե, Խերն կենտանին,
Մարութա Բանձր Աստվածածին.
Խաչն Պատարագին վեր աջ թևին»։

Քաշեց Թուրն Կեծակին,
Զարկավ, Հյտրեց ճոպանախան զընջիլ.
Կտորներն թռան, գնացին,
էնտեղ էլած ասքըրնհր տափսադադ արիհ.
Տավիթն ասաց,— Մե՛լիք,



Տորիս թրով պիտի կռվենք.
Մեկ զմեկու իրեք թուր պիտի զարնենք։

1280 Մելիքն խավնեցավ ինոր խոսքին 
Ու տաշ ինքն զարկեց Տավիթին։
Իրեք դըռբն էւ բոշ գնաց։
Հետո Տավիթ ասաց.— Մսւ րե, իրեք դռբից
Մեկն Աստծու խաթրին կու տամ, մեկն քըո խաթրին,
Մեկ խա՞տ կը զարնեմ քըո լւսճուն։
Ասաց ու զարկավ,
Մելիքն մեջքեն էրկու կտոր արաց, տարավ, խորեց։

էկավ ինոր վւաշեք, ասքարներ,
Ինչոր մնացեր էր, կանչեց ուր մոտ։

1290 Մելիքի Խոսրով տղեն էլ բերեց,
Ինքն ուր ձեռքով թուրն կապեց, արաց թագավոր. 
Փաշեք, ասքրներ խլղաթեց, ուրենց տեղեր ճամխեց. 
Ինքն էլ ուր էրկիր գնաց։

էս վւաշեք ու ասքրներ՝
Որ ցրվեցան չորս կողմ աշխրին,
Տավթի արած կտրճութեն 
Ու Խոսրովի թագավոր անելն 
Ամեն տեղ պատմեցին։

Դ

ԴԱՎԻԹՆ ՈԻ ԽԱՆԴՈԻԹԸ

37. Դավիթը լսելով աշուղների գովքը՝ որոշում 
է գնալ Խանդութին առնելու

Չեն գնաց, ինկավ Կապոտ Կողա թագավորի ակւսնճ։ 
1300 Թագավորն էլավ, քառսուն ջուխտ աշըղ՝ 

Զուխտ-ջուխտ ճամխեց էրկրե էրկիր,
Որ կտրիճ Տավիթ անվոր մարտեր ժողվեն, բերեն, 
Տեսնա, թե որ մեկն ի էն կտրիճ Տավիթ,
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Որ ուր ախչիկ՝ Խսւնտութ խանըմ տա ինոր կնիկ։
Երսուն ին ջուխտ աշղներ մեյ-մեկ Տավիթ կնտան բերին։ 
Մնաց մեկ ջուխտ, որ գնացեր են Սասնա քաղաք՝ 
Խանտութ խանըմի գովասանք անելու։

երկու աշղներ գնացին Սասուն՝
Չենով Հովանի տուն, ասին.

1310 — Մեղիկ Կապոտ Կողա թագավոր ճամխեր ի,
Որ ինոր ախչիկ՝ Խւսնտութ խանըմի 
Գովասանք անենք կտրիճ Տավիթին 
Ու խավընցուցենք, որ ուր կնիկ սանե։
Ասաց.— Տավիթն կո ես եմ.
Ինչ որ կասեք, իմ առջև ասեք։
Ինոնք էլ ուրենց չընկուռներ առին, նստան, ասին.

«Օրհնյա՜լ բարերար Աստված,
Խնամք շատ էր մեծ թագավորուն։
Աղջկան ծամեր քե կասեմ, Տա՞վիթ,

1320 Քառսուն ճող ծամ էր. 
ճակտիկ քե կասեմ, Տա վիթ,

Հալսւպա գաւլն էր.
Աչքեր քե կասեմ, Տա վիթ,

Գինու կթղայ էր.
Ծծվեր քե կասեմ, Տա՞վիթ,

Բամբկի քուլայ էր.
Սրտիկ քե կասեմ, Տա վիթ,

Քուռկու Ջալսղու մեյդան էր»։

Չենով Հովան մեղեց,
1330 Թե. «էս աշղներ մեր Տավիթ խելքե պիտի խանեն»։ 

Առեց ինոնց չընկուռներ,
Զարկեց վեր ինոնց գլխուն՝ կոտռտեց,
Տունեն տուրս խանեց, որ էրթան ուրենց էրկիր։

V
Աշղներ քաղքից էլան տուրս,
Նստան, Տավիթն անիծեցին։
Տավիթ նեճիր անելուց էկավ,
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Տեսավ, որ ւ|ինք կանիծեն, ասաց.
— Ծո մա րտեր, ձիկ ինչի՞ կանիծեք։
Ինոնք է| ասին.— Մենք քե չենք անիծե, Տավիթ կանիծենք։

1340 — Ինչի՛՝ կանիծեք,— ասաց Տավիթ։
Ինոնք էւ պատասխան տվին,
Թե.— Մենք Կապոտ Կողա թագավորի կողմնն ճամխվեցանք,
Որ ինոր աղջիկ Խանտութ խանըմի գովանք անենք Տավթին։
Մեկ ճոճւսգլուխ հայ մը մեր չընկուռներ 
Առեց, ղարկավ մեր գլխուն, ճամխեց։
Տավիթ խանեց, քանի մ՝ ոսկի տվեց ինոնց,
Որ թազա չընկուռ առնեն.
Գան, Խանտութ խանըմ գովան։
— Տավիթն կո ես եմ,— ասաց ինոնց։

1350 Աշղներ իրենց թազա չընկուռներ առին,
Նստան Տա վիթի առջև, էն վերի գովասանքն արին։
Տավիթն խարցուց.
— Տուք քանի օր ձեր էրկրեն չում էստեդն էկաք։
Ասին.— Քառսուն օր. քառսուն օր էլ անջախ էրթանք, խասնենք։ 
Տավիթն ասաց.— Տե՚, երսուն ին օր ճւսմբախ գնացեք,
Ես էն օր ճամբախ կելնեմ, ձե կը խասնեմ։

38. Դավթի շատակերությունն ու գութան անելը

Տավիթ ուր խոսք տվածին պես՝
Երսուն ին օրից սորա ճամպախ էլավ։
Տեսավ, որ քառսուն գութան կը բանի տաշտի մը մեջ.

1360 Գութնվորներ Տավիթին կանչեցին, որ գա խաց ուտի։
Տավիթ խարցուց, թե.— Շա՞տ խաց ունիք։
— Խւսց,— ասին,— քառսուն գութնի մեկ շաբթվան խաց ունինք։ 
Տավիթ բիթուն խացեր, որ քառսուն ջըվալ էր,
Ուր առջև տառտկել տվեց։ 
էտ քառսուն ջվալ խաց՝
Զըմեն էլ կերավ, մեկ բրդուճ չթողեց։

Մշակներ մեկ-մեկու ասին.
— Մե էլ խաց չմնաց, ի՞նչըխ պիտի գութան անինք։
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Տավիթն էս խոսք լսավ, ասաց ինոնց.
1370 — Բերեք ձեր քառսուն գութնի զնջիլներ,

Կապեք իմ ձիու ւլանգուներ,
Ես ձեր շաբթվւսն անելիք գութան անեմ, էրթամ։
Ինոնք էլ բերին քսան գութան մեկ ղանգուն,
Քսան էլ էն մեկել ւլսւնգուն կապեցին։
Տավիթ քառսուն տիր գնաց էկավ, տաշտ մ՝ տեղ սեվցուց։ 
Մշակներ տարցան, ասին Տավիթին.
— էտա՞ քըո ձիու խունարն էր, քըո չէր։ 
էս խոսքի վերեն Տավիթ ձիուց իջավ վար.
Քառսուն գութնի ղընջիլներ՝

1380 Կես մեկ ձեռ բռնեց, կեսն՝ մեկել ձեռ,
Քառսուն փաթ էլ ինք տարաւ), իբե, սորա ասաց.
— Կայնե ք, որ իմ թրի խունարն էլ ձե նշանց տամ։
Բիրեց քառսուն գութնի սարվածք, կոլոնեց մեկ տեղ,
Մեկ թուր իթալ, քառսունն էլ բրդեց:
Մշակներ ասին.— Միայն տեր քըո տուն քակի.
Տու մեր վաթալն ընչի՝ ըսնա արիր։
Տավիթ ջուղաբ տվեց,
Թե.— Հապա իմ ձիու ու իմ խունար տեսաք,
Պե տք էր, որ իմ թրի խունարն էլ տեսնեք։

1390 Առեք ձե մեկ-մեկ կուց ոսկի.
Տարեք, շաբթուս ձեր գութընքտանք շինել տվեք։
Ինք խեծավ ու քշեց։

•

39. Քուռկու Զալւսլին և կտրիճների ձիերը.
Դավիթն ու կտրիճները

Խանտութ խանըմ, որ սրտւեսշ ինոր գալն կաչքեր,
Ուր խսղայեղ ճամխեց փենջարեն,
Որ աչքի, թե՞ մարդ կերեվւս՞ ճսւմխու ւ1եջ։
Խւսլայեղ տարցավ խանըմին ասաց.
֊  Կո մեկ ձիավոր մ՝ մեջ էրկինք, մեջ գետինք կու գա, 
ԱնջսՓ կերեվա։
Խոսք դըհա բերանն էր, Տավիթ խասավ վեր դարգխի տռան։ 

1400 Մշակներ էկան, որ ձիու գլոխ բռնեն.
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Տավիթ թող չտվեց, հա՞մա արձայս մլեց փակախ։ 
էնտեղ քառսունից մեկ պակաս ձի կըեր։ 
էն երսուն ին ձիեր Քուռկու ճարպին 
Տվեց ուր դոշի առջև, ճխտեց, կպուց պատ.
Ինոնց զըմենի տարման կերավ։
Խւպւպեդներ խապար տարան Խանտութին, ասին. 

Չին ուր խունար խռճեց, մնաց Տավիթին։

Աթոռ մը թալեցին Տավթի տակ,
Նստավ մեջ էն երսուն ին Տավիթներուն,

1410 Որ ուրմեն առաջ աշղներ իկեր, բերեր էին։ 
էն երսուն ին Տավիթներ՝
Որ սեղան արած, խաց կուտեին,
Իրենց թրեր չլտեր, տրեր ին սեդնի տակ,
Նոր էկոդ Տավիթն բրդելու,
Որ խանըմն ուրենցմե մեկին մնար։
Խալայեդներ էկան, սեղան ուզեցին.
Որ նոր էկոդ Տավթին կեր բերեն,
Ինոնք էլ ասին.— Թոդ գա խետ մե ուտի։ 
Մտքերնին է ն էր, որ Տավիթն ըսպանեին,

1420 Քունչի ինոնք գիտեին, որ քաջ Տավիթն է՞ն էր։ 
Խանըմի խոսքով խալւպեդներ էկան,
Կտրիճ Տավիթին ասին,
Որ սեղան ինոնցմե առնի, տա։
Տավիթն ձեռ իտու սեղան,
Թալեց էնտեխ բարկանալով։
էն գախ տեսավ՝ որ չլուտ թրեր սեդնի տակ են,
Առեց զըմեն, մեկ տեղ ծալեց, ծալմլկեց,
Օրոխկեց, որ կապեն ուր ձիու թամքի վերեն։ 
Երբոր Տավթին խաց բերին,

1430 Պոզիկ մ էլ գինի բերին խետ։
Տավիթն ասաց.— էս գինին ձիկ չի կշտացուցի. 
Իսոր կարասն ո՞ւր է։ Ասին.— Կոխա՜ն։
Տավիթ առեց կարաս, տնկեց բերնին,
Մեյտրա շուռ տվավ բողազն վեր,
Գինովցավ, գնաց, պառկավ Փակախ։
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40. Սիրո խնձոր

Խանտութ խանըմ խապար ճամխեց Տավիթներաց,
Որ էրթան Խաս բախչեն, լվսւցվեն, սերսփվեն,
Առավտուն շոտ գան, ուր քոշկի առջևից մեկ-մեկ ընցնեն։
— էն գախ ես որի սրտի վերեն 

1440 Որ խնձոր զարնեմ, իմ խավնածն է՞ն ի։
էն երսուն ին Տսւվիթներ ղարդրվան, էկան,
Քոշկի առջև կայնան։
Խանըմ տեսավ, որ մեկ պակաս ի,
Ջոււսբ ճամխեց, որ մնացած Տավիթ էլ գա։ 
էկավ, ինոնց խետ կայնավ։ —
Խանըմ էլավ փենջսւրեն, իրեք տիր խնձոր թալեց,
Իրեք տրուն էլ Սասնա Տավթի սրտի վերեն տիպավ։ 
էս բան որ տեսան մյուս Տավիթներ,
Թող ւովին, մեյ-մեկ ուր էրկիր փախան։

41. Դսւվթի ու Խանդութի առաջին հանդիպումը

1450 Կապոտ Կողա թագավոր կանչեց Տավիթին, ասաց.
— Ես քե կանչեր եմ, որ իմ աղջիկ տամ քե,
Ասա իմ աղջկան դուշմաններ կա,
Որ սիրու տեր էղեր են վերեն.
Որ քե ճամխեմ, կանա ս էրթա, ինոնք սպանի։
— Խրամանք,— ասաց։
Թագավոր ապսպրեց, թե.— Տա վիթ, 
էս օր գնա, նստի վեր բաղնսի ճամխեն.
Իմ ախջիկ ուր խալայեղներով՝
Քսան իտեվ, քսան առջև ինկած,

1460 Ինքն մեջտեղհն քելելով կերթա բադնիս.
Երբ բաղնսից տուրս կելնի,
Ինոր քողք վերցու, խավնի, քե խւսլալ էլնխ 
Տավիթ տեսավ, որ խանըմ գնաց բադնիս, էկաւ|
Քսան խալայեղ սաջվեն, քսան իտեվհն,
Ինքն մեջտեղ քան հըմեն բանձր կու գա.
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Տավիթ ինոր քողք վերուց, տեսավ, խավնավ.
Մեկ պադ մեկ իրեսեն,
Մեկ պագ էւ մեկել իրեսեն առեց,
Խանըմ բան չասաց.

1470 Երբոր մեկ պագ է( ճակտից առեց,
Խանըմ գոմփ ըմ իզւսրկ Տավթին,
Քթեն վաթավ, արուն էկավ։—
Քունչի թագավոր էրկու պագի մենակ իգին ավեր էր 
էս բանի վերեն Տավիթ կայր արաց,
Գնաց վւակսւխ, փայեն փորեց, մտավ մեջ։
Ինքն իրեն ասաց.
«Ադջիկ մ՝ որ իմ քթեն արուն խանի, 
է( իմ ապրել խարամ ի»։
Թագավոր լսեց Տավթի ինադ անել,

1480 Ուր աղջկան ասաց.
— Ի նչըխ որ սիրտ կոտրեցիր,
Ըսկուն էլ պիտի էրթաս, ինոր սիրտն առնես։
Աղջիկն առավ փունջ մը վարտ,
Գնաց մոտ Տավիթ, շատ գորովրեց,
Վարտն էլ տվավ քթին։
Տավիթ գոմփ մը դարկեց վեր աղջկան թևին.
Թև թուլցավ, կախվավ մոտեն։
Ադջիկ լալով՝ տառձավ մոտ խեր, 
էղելութեն պատմեց։

42. Խանդութի հոր խրատը Դավթին կովի մասին» 
Դավթի պատվերը Խսւնդութին

1490 Թագավոր առեց ուր կնիկ ու ադջիկ,
Գնացին Տավթին տես։
Տռնեն տուրս լսան, որ Տավիթ 
Կը խնտրե Աստծուց ուր խոգին առնելու։
Ո տան մոտ. թագավոր ասաց.
— Իմ աղջկան սիրու տերեր՝
Պարան Պռոշ, Պարան Բվեք Ֆռընտա դեվ՝ 
էլչի օղորկեր ին, կռիվ կուղին։
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Տավիթ թռավ ձիու քամակ,
Որ էրթեր, ինոնք սպաներ։

1500 Թագավոր ասաց.
— Պետք է, որ առաջ ձե տանենք եկեղեցին,
Վեր իրարու պսակենք, սորա էր^աս։
Տավիթ.— Չէ՞,— ասաց,— ես չում ինոնք չսըպանեմ, 
Քըո աղջիկ ձիկ խարամ էլնի։
Թագավորն ասաց.— Ինոնք տել չեն իկե,
Ինոնց խեծել մենակ իկե տաշտ։
Տու ղաշ խեծլի խետ պիտի կռվես, չում ինոնք գան։ 
Խեծել ջարղելեն սորա՝
Պիտի էրթաս Քարեկալ անվոր սարն.

1510 էնտեղ Պողպտե սուն մ կա.
Քըո թուր վեր ինոր պիտի վարձես.
Թե որ կտրեց, գիտցի ր, որ պիտի հաղթես ղևերուն։ 
Պարան Պռոշ, Պարան Բվեք Ֆռնտա դևեր 
Կու գան էնտեղ, քե կասեն՝ էրթանք, տաշտի մեջ կռվենք. 
Տու, չէՀ— ասես,— էստեդ պիտի կռվենք։
Կռվելու կերպն թագավորից ուսնելեն սորա՝
Տավիթ տարցավ, Խանտութ խանըմին ասաց.
— Յոթն օր իմ ճամբախ կաչքես,
Թե որ չեկա, կու գաս իմ լեշ կը փտռտես,

1520 էն լեշերաց մեջ կնտնես, կը խորես։
Իմ նշանն էլ է՞ս ի, որ թևիս տակ՝
Մսե խաչ մը պիտի կնտնես։

43. Դսւվթի իմաց տսղը թշնամիներին, կոտորածը. 
Պողպատե սյունը

Տավիթ քշեց Պարան Պռոշի խեծլի վերեն։
Ասաց.

«Օրհնյա՞լ բարերար Աստված,
Խնամք շատ էի մեծ թագավորուն։
Որ ինչ քուն եք, արթուն մնացե՜ք.
Որ ինչ արթուն եք, ձիանք թամքեցե՜ք.
Չասեք՝ Տավիթ գոդ էր, գողութնով էկավ»։
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1530 Խեծել ուր պատրաստութեն որ տեսավ,
Տավիթ քաշեց Թուրն Կեծակին, ասաց.

«Հիշամ քե. Տե րն կենդանին,
Մարութա Բանձր Աստվածածին,
Խաչն Պատարագին, վեր աջն թեվին»։

Ինկավ ւ1եջ խեծլին, իրեք օր բրդեց...
Ըսկում արնե գետ էլավ,
Որ սաղ մարտերն էլ կը կլորեր, կլւ խեխտեր։
Իրեք մարտ մենակ ազատեց,
Զեռ ոտ կապեց, տրեց սարի մ՝ գլոխ,

1540 Որ Խանտութ խանըմին մշակ տանի։ 
էն տեղեն գնաց Քարհկալ անվոր սարն.
Տեսավ Պողպտե սուն,
Որ խսպարավորներ իկեր ին, չին կարցե կտրել։
Քաշեց Թուրն Կեծակին,
Հիշեց ուր Տերն կենդանին,
Մարութա Բանձր Աստվածածին,
Խաչն Պատարագին վեր աջ թևին.
Զարկեց, Պողպտե սուն ըսկո՞ւն կտրեց,
Որ կտոր կտորի վերեն մնաց։

1550 Ինքն կարծեց, որ չկտրեց։
Ինոր խամար հուսահատեցավ,
Զինք անիծեց ու կոտացավ։
Նորեն հիշեց Տերն կենդանին,
Ծովասարի կողմի քամին էկավ.
Կտրած սուն որ շրջեց,
Տառձավ զինք օխնեց, բժշկվավ։

44. Դավթի կռիվը Պարան Պռոշի հետ

Պարան Պռոշ, Պարան Բըվեք Ֆռընտա դեվեր 
էնտեխեն էկան, տեսան,
Որ Տավիթ նստե Քարեկալ։

1560 Ասին.— Տա վիթ, Կապոտ Կոդա թագավորու մարդ տո՞լ ես։
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— Խա՛,— ասաց։
Ասին.— Տե՜, էրթանք տաշտ, կռվենք։
Տավիթն ասաց.— Մենք պիտի կռվենք, տաշտ չեմ է րթա։ 
Ինոնք է| խավնեցան ու ասին.
— Ի՞նչըխ պիտի կռվենք։
Տավիթն ասաց.— Գուռզով։
Դաշ տու ձիկ զար իրեք գուռզ.
Թե որ սպանեցիր, իմ արին քե խւպա'1 էլնի.
Թե չէ՝ իրեք գուռզ էլ ե ս քե զարնեմ։

1570 Պարան Պռոժ գնաց չում Հալապ՝
Երիշ քաշեց, էկավ,
Մեկ գուռզ զարկավ Տավթին, թոզ-դումանն էլավ։
Դևն ասաց.— Տա՜վիթ, խո՜դ ես, խո՜դ տառձիր։
Տառձավ տեսավ, որ սադ կո կայներ ի Տավիթ։
Նորեն ասաց.— Տա վիթ, կայի մ կաց,
Տորիս շատ պիտի զատանամ։
Գնաց չում Պադտատ, Պասրա, երիշ քաշեց, էկավ։
Գուռզ մ՝ է| զարկեց Տավթի վզին, վիզ քեթրվավ։
Տավիթ ուր վիզ ուր ձեռնով շիտկեց, կայնտվ։

1580 Տարցավ, ասաց Տավթին.
— Ըստրիս պիտի էլնեմ խետ էրկնուց,
Զարնեմ, չում անտունտկ իջնես... Պատրա՜ստ կաց։
Դևն էլավ խետ էրկնուց,
Տավիթն է| ուր մզրխին աղու քսեց,
Տնկեց ուր ճակտի տեմ, կայնավ։
Դև էրկնուց իջավ, որ պիտի զարներ,
Ինկավ վեր Տավթի մզրխի ծերին,
Սրտից ծակվավ, քամկիցէլավ տուրս,
Լեշն իջավ վեր Տավթի ձեռաց, ինչպես սար մը։

1590 Տավթի ձեռք իրեք օր մնաց փշին տակ,
Չկարցավ, որ տուրս խանել,
Քունչի մոռցավ ուր տերն հիշել։

տէն սըհաթին Չենով Հովան տեսավ,
Որ Տավթի աստդ նվաղեր էր։
Թռավ Սեվ Լայեդ ձիու քամակ,
Որ աչքխվւոց խասավ Տավթի մոտ.
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Բայց ճամխու վերեն Տավթի կապած իրեք մարտեր որ տեսավ,
Ոտք պռտեց ինոնց վերեն, տրորեց,
Սորտ խասավ մոտ Տավիթ, ասաց.

>1600 -  Տա վիթ, էտ ինչ հալն ես ինկե։
Ասաց.– էս իրեք օր ի,
Որ ձեռքս մնացե լեշին տակ.
Չեմ կա նա խանե տուրս։
Ասաց.– Զա յ ի, քըո տեր մոռցեր ես։
Ասելուն պես՝ Տւտ|իթն ասաց.

«Հիշամ քե. Տերն կենդանին.
Մարութա Բանձր Աստվածածին,
Խաչն Պատարագին վեր աջ թևին»։

Լեշն կլորեց, գնաց, ինկավ մեջ ձորին։

45. Դավթի և Խանդութի հանդիպումը
կովի դաշտում, նրանց ամուսնությունը

1610 էն օր յոթն օր թըմըմեր էր։
Տավիթ ինան ուր խորոխպեր տեսան,
Որ մեկ ձիավոր մ՛ մեջ էրկինք, մեջ գետին ի. 
էկավ, մտավ մեջ խեծլի ջասդըկներուն՝
Տավթի լեշ կը վատտի։
Ձիավորի աչքն ինկավ Քարեկալի էրկան մարդն.
Չին քշեց տեխ էնտեխ. որ խասավ, իրար ճանչցան։
Տավիթ Խանտութ խանմին աչքով արեց, 
էկավ. խորոխպոր ձեռք պագեց։
Չենով Հովան Տավթից իմացավ, որ ուր նշանլուն էր,

1620 էլավ, տեխ Սասուն գնաց։
Տավիթ ինան ուր նշանլուն տեխ Կապոտ Կոդ գնացին։ 
Խանտութ ուր խպառտութենեն 
Չին չանծ Տավիթ առաջ քշեց։
Ինոր խամար Տավիթ ինադ արաց, տստձավ տեխ Սասուն։ 
Աղջիկն որ իմացավ, ձիուց իջավ,
Ուր արՓշըսե թաթեր խանեց,
Բոբիկ ոտքով տվեց մեջ խերկին,
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Վազեց, պւտաց Տավթին.
— Քըո Աստծու սիրուն էլնի,

1630 Մեկ մ՝ էլ իրիշկի տեխ իտեվանց։
Տավիթ տարցավ տեսավ, որ աղջկան ոտքեր 
Խերկի կռեթներեն ըսկո՞ւմ ճղճղվեր ի,
Որ արուն էլե, խերկ ծածկե։
Տավիթի սիրտ իջավ, Խւսնտութ խանըմ իթող իտեվանց, 
Ինքն ինկավ առաջ, չում խասան Կապոտ Կողը։ 
Թագավոր էլավ ինոնց տիմաց,
Տարավ, ուր սարեն իջեցուց.
Կանչեց վարդապետներ, քախանեբ,
Յոթն օր, յոթ գիշեր խարսնիս արին,

1640 Տավիթ պսակեցին վեր Խանդութ խանըմին։

46. Մհերն օրորոցում

Ինն ամիս, ինն օր, ին սըհաթ 
Որ ժամւսնակ ընցավ,
Տավթին տղե մ* էլավ.
Անուն տրեց Մհեր։
Քառսունք տել չէր լմընցե,
Տավիթ մտավ օդեն,
Տեսավ, որ Մհեր քներ ի,
Ամա նաֆաս խանած ժամանակին 
Իրեսի վերվի շոր չելնի, իջնի։

1650 Շուֆայի գնաց, թե տղեն ուր մեջքի պտուղ չի։
Խանդութ խանըմին ասաց.
— Իմ տդեկութնի ժալքանակ՝
Երբոր ես նւսֆաս կառնի, կու տի.
Իմ իրիսի շոր չում օդի կամար կելներ, կիջներ։ 
էսա տղեն իմ լքոտից չի, որ ըսկնա թըոլ ի։
Խանդութ խւսնըմ ասաց.
— Հւսլա կաց, չքւմ քառսունքեն էլնի,
Մորւս արի, սեյր արա՛։
Քառսունք որ թլսկսքավ,

1660 Տավիթ մտավ օդեն, տեսավ,
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Որ տդի իրեսի շորի խետ,
Ուրուրոցի ծածկոցն էլ չում կամար կելնի, կիջնի 
Նաֆաս աւոսծ, տված ժամանակ։
Խանդութ խանըմ ներս որ մտավ, Տավիթն ասաց.
— Ընցած օր ես քըո մեդքն առի,
Բայց մկսւ կը տեսնամ,
Որ տդեն մեր դար մեն ի, մեր շնորքն ունի։

47. Մհերի որսորդությունը քեռիների հետ 
հ նրանց սս|սւնելը

Տդեն էլավ ութ տարեկան.
Կապուտ Կոդա թագավորի էրկու լաճերաց խետ 

1670 Կերթար, նեճիր կաներ, կը բերեր տուն։
Հըմենք կուտեին՝ Տավիթին չին իտե։
Տավիթ ուր կնկան կասի.
— Ես Մհերի չավտւն որ խասա,
Օր մեկ վերու եդ նեճիր կանեի.
Մկա Մհեր կերթա,
ճնճղուկ մ՝ էլ չի կանա բերե,
Չելնի՝, որ մեր ղարմեն չի։
Մհերն էլ վեր տռան ականճ կաներ.
Ներս մտավ տրտում իրեսով, գնաց, քնավ։

1680 Առտուն որ վեր էլավ,
Թագավորին տղեյներ էկան,
Մհերին կանչեցին, որ էրթան նեճիր։
Մհեր չգնաց խետերնին,
Թե.— էս օր կերթանք գետի ափ,
Ուրախութեն կանենք։
Մհեր խետ էն էրկու տդին որ գնացին գետի ափ, 
էնտեղ սեկ ճըոչ բարտի ծառ կըեր.
Մհեր ձեռքն իթալ, էտ ծառ կոռեց չում գետին, 
Թագավորի տդեքներաց ասաց.

1690 — էկեք, նստեք վերեն, տրանկուղալ խաղանք։ 
Տդեքներ խաբվան, նսսւան վերեն.
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երկու տիր խաղցուց թև չէ,
Վեր իրեքին թող տվեց ծւսռը։
Տդեյներ ըսկուն թափով զարկեց քարին,
Որ ւըղզըվան, մեռան։

48. Հոր և որդու կռիվը, հոր անեծքը

Ջույաբ գնաց թագավուրուն։
Տավիթն էլ երբոր լսավ,
Առավ գուռզ, գնաց, որ Մհերն սպաներ,
Թագավոր, ուր կնիկ ինկան պառավանա, ասին.

1700 — Թե մեռեր են, մեր տդեյներ մեռեր են.
Տռւ Մհերն ինչի՝ կը սպասես.
Մհերն իմ էրկու աղի տեղ կընդունեմ ես։
Տավիթ որ գուռզով կը զարներ Մհերին,
Խանդութ խանըմ ընկավ պսաավանտ, որ չթողնի։
Մհերն ասաց. «Օրհնյա՜լ բարերար Աստված»,
Ու տառձւսվ, ասաց ուր մոր.
— Իմ խոր դռբեր կը նմանի Շովասարու քամիին,
Որ կառնի իմ մազերուն, տու հոգ մ՝ աներ։
Տավիթ շատ զարնելեն սորա՝ Մհեր բարկացավ,

1710 Խասավ ուր խոր գուռզն առեց, զարկեց մեջ խոր սրտին։ 
Տավիթն էկավ, մեռլի պես մնաց չում առավտուն։
Երբ նորեն խելք գլոխն էկավ,
Անիծեց ուր որտին, ասաց.
— Մհե ր, տու որ ինկար իմ իտեվ,
Աստծուց կը խնդրեմ՝ պտուղ չիյնա քըո իտեվ։
Ինչ պտուղ որ իյնի քըո իտեվ,
Աշխար պիտի ավիրի։
Խետ սկուն ւսսաց Տավիթ,—
Ինոնց սոյի բերան կրակ էր,

1720 Ինչ անիծեր, ըսէրււն կելներ,—
Խրեշտակ Էրկնուց իջավ,
Ինոր մարդութնի Էրակ քաշեց, խանեց քամկից։
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49. Դավթի վերադարձը Սասուն. Սուլթան Չըմուսի 
հրավերն ի մենամարտ հ Դավթի երդումը

Տավիթ Խանտութ խանըմին ասաց.
— Արի էրթանք մեր էրկիր,
է| ես Մհերի իրես պիտի չտեսնամ.
Թե չես իգա, ես կո կերթամ։
Խեծան, գնացին. Մհեր մնաց մոտ քեռին։
Տավիթ տե( չէր խսաե ուր էրկիր,
Ախլաթ քաղաք խասան։

1730 էն տեղաց Սլղթւսն Չըմուս անվոր ադջիկ մ՝ 
է|սւվ Տավթի տեմ, ասաց.
— Ես, տու էստեղ կռիվ մ՝ պիտի անենք,
Իրարու ջըռբենք, ապա թոդ կու տամ՝ էրթաս։
Տավիթն ասաց.
— Կա՞ց, հսդա կնիկս տանեմ քաղաք, տառնամ, գամ, կռվենք*։
Աղջիկն ասաց.
— Ես խավատարմութեն չեմ անի, թե կը տառնաս։
Թե ղորդ կասես, ձեռ զարկ վեր քըո ծոցի խւսչին։ 
էրդում արա, որ հավատամ։

1740 Տավիթ կազդնա ձեռք զարկեց ւԼեր ձախ ծոցին, էրդվավ։— 
էն գիտեր, թե խաչը աջ ծոցն ի,
Մուրուսի սանդրը՝ ձախ ծոցն ի։

50 Սուլթան Չըմուսն սպանում է Դավթին.
Խանդութը ինքնասպան է լինում

Երբ գնաց տուն, ուզեց սանդր խանել, մուրուս սանդրելոլ*
Տեսավ, որ խաչ ձախ ծոցին մեջն ի,
Սիվցեր էր խաչն, էլեր էր սև կուտ։
Տառձավ, կնկան ասաց.
— Իմ խաչ սիվցե.
Ես տի էրթամ էն օռոսպու վերեն կռիվ,
Ամա ձի, ճակ չեմ տանի խետս։

1750 Կերթամ, համա ոտ պիտի դնեմ վեր ինոր ոտաց, 
ճղեմ, թալեմ, գամ։
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Տավիթ ճամբւսխն ինկավ։
Խ|աթա Սուլթան Չըմուս ադջիկ
Ուր մզրախ ւսղույոտեց, մտավ կարմնճի տակ.
էն տեղեն, որ Տավիթ պիտի ընցներ։
Տավիթն Անցնելու ժամանակ
Կարմընճի տկեն մզրախ լկեց Տավթի կռնեն.
Ծակեց, թինամեջկից տուրս կավ։
Տավիթն ինկավ, մեռավ։

1760 Չենով Հովան տեսավ, որ Տավիթն անգընցավ, 
էլավ գնաց փնտռելու։ 
էկավ Ախլաթու էրկիր.
Տեսավ, որ Տավիթ մեռեր ի. -
Տավթի լեշ վերցուց, տարավ ուր էրկիր։
Քոշկի առջև, որ պիտի լվանալ տար,
Խւսնդութ խանըմ որ տեսավ, ասաց.
«Ըստուց սորա արև-լըոս ձիկ խարամ էլնի»։
Զինք քոշկից թալեց վեր Տավթի լեշին, 
էն էլ ինոր խետ մեռավ։

1770 էրկուս մեյտեղ տարան,
Շովասարու Մարութի վանք թաղեցին։

51. Չենով Հովանը կանչում է Մհերին.
Մհերն ազանում է պառավին և 
հորեղբայրների հետ առնուլք է 
հոր վրեժը Աիղաթից

Որ տառձան տուն, ջույաբ օրոխկեցին Մհերին.
Թե. «Քըո խերն էլ, մերն էլ շատ խիվւսնտ են, շուտո՞վ էլնես գաս»։ 
Մհեր որ էկավ. ուր խերն, մերն խարցուց, 
ժույ մը խաբեցին, վերջն ասին.
— Ախլաթու Սոլթան քըո խերն սպանեց,
Քըո մերն էլ զինք քոշկից վար թալեց, 
էրկուսն էլ մեռան.
Կո Մարութի վանք թաղեր ենք։
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1780 Ձենով Հովան Մհերին ասաց.
Քե կանչեր եմ, որ քըո խոր թոլ առնենք Ախլաթու էրկրեն։ 

Ես ու Թառլան Վիքոն կելնենք սաթ վարդապետ,
Մարութի վանքի աջ կը տանենք Ախլաթ,
Կը մտնենք էկհղեցին.
ժողովուրդ որ դա աջ խամբարի,
Մենք ժամու տուռ կը գոցենք.
Ներս էլած ժողովուրդը մե ր բաժին՝ ■
Քադքի մեջ մնացած քըո բաժին՝ կը ճարտենք։
էս խորհրդով էլան գնացին Ախլաթ։

1790 Ժսւմխար ժողովուրդ կանչեց,
Որ գան, Սասնա աջ խամբուրեն։
Քադքի մարտեր հըմեն լցվան էկհղեցին.
Մհեր կայնավ վեր տռան։

Պառավ մ՝ էլ էկավ շիրեվ1 ձեռք։
Մհեր խարցուց.— Ծո*, պա՞ռավ, ո՞ւր կերթաս։
Ասաց.– Լսա, որ Սասնու Տաւ|թի լաճ՝ Մհեր իկե էստեղ,
Պիտի կնտնեմ, շիրեվւ մ՝ զարնեմ վեր ուր քամկին,
Որ սիրտս խովնա։
Քունչի Տավիթ իմ լաճ սպանեց 

1800 Մսրա Մելքի ասքըրի մեջ։
Մհեր էս բան որ լսեց, ժամու տուռ գոցեց,
Պառավ իտի ոտաց տակ, ճղեց,
Գնաց, ինկավ մեջ քաղքին.
Մարտեր զըմեն էլ թրե ընցուց։
Հովան, Թառլան Վիքեն էլ 
էկեղեցու միջի մարդիկ սպանեցին, 
էլան տուրս, տեսան, որ Մհեր՝
Մարդ, անասուն, զըմեն բրդեր ի։
Կրակ տվին, քաղաք վառեցին։

1810 Տարցան, գնացին Սասուն։

0 1 4  -



ՄՀԵՐ

52. Մհերը չի խաբվում հորեղբայրների կանանցից 
հ նրանց զրպարտությամբ արտաքսվում է տնից

Մհեր իզին ուզեց ուր խորոխպոր մոտեն,
Որ էրթա Կապոտ Կողա թագավորի մոտ։
Խորոխպոր կըյտեր, տեսան, որ Մհեր կտրիճ մ՝ ի,
Թող չտվին, որ էրթեր։
Ուրենց էրիկներաց ասին.
— Մհեր մեր սոյի արունից ի,
Թոզ մնա, մենք կլւ ջախենք, կլւ ճլտճացուցենք։  ̂ —
Մհեր ճըոճացավ, էլավ կտրիճ մը.
Խորոխպոր կըյտեր աչք իսկեցին Մհերին։

1820 Օր մը ջւււր տաքցուցին ւոզկընւպու.
Կըշտվան մտան ներս, Մհերին ասին.
— էտա տաքցած ջուրն բե ներս, որ լվացվհնք։
Մհերն ինոնք չլուտ տեսնալուն պես՝
Ալնախն առեց վեր ուր իրիսին, ջուր տարավ ներս։ 
Կըյտեր ձեռք թալեցին Մհերի փողպատ,
Օր ուրենց կամք կատարի։
Մհերն տուրս փախավ, չում իրիկուն էլ տուն չեկավ։

Չենով Հովան, Թառլան Վիքեն որ տուն էկան.
Տեսան, որ ուրենց կըյտեր ծամերն ուրենց փիտեր են. 

1830 հրեսներն ուրենց ճանկռտեր, արընոտեր են,
Նստեր են կու լան։
Երբոր պատճառն խարցուցին, ւսսին.
— էն չճըպրած Մհերն ձեռ իթալ մե,
Մե էսա հալ խւսսուց։
Պետք է, որ էն տղեն սպանեք։
Ուրենց իրիկներ ասին.
— էն տղայ ի, ըսզուն բաներ խելք չի խասնի։
Իրիկուն տուռ կը փակենք վերեն,
Թող էրթա ուր քեռու մոտ։
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1840 Մհեր գիշեր էկավ վեր տռան.
Շատ զարկեց, չբացին, ասաց.
-  Խորոխպե՚ր, տուք ձեր կըյտերուն խաբվեր եք.
Իմ վերեն բուխտան կանեն։

53. Արտաքսված Մհերը ծնողների գերեզմանի վրա. 
ծնողների խորհուրդը

Երբ շատ աղաչեց, տուռ չբացին.
Թող տվեց, գնաց Ծովասար,
Վեր ուր խոր գերեզմընին նստավ, ասաց.

«Օրհնյա'1 բարերար Աստված,
Խնամք շատ էր մեծ թագավորուն։
Խերախո տ խերիկ, տուն էլ վեր էլի քըո անուշ քնուց. 

1850 էսօր մռմուռ ձուն իկեր էր,
Քըո որտի Մհերի ոտքեր կը մռմըռեր. 
էլի՞, ձիկ մեկ ճամպախ մ՝ նշանց տուր»։

Աստծու խնամքով՝ Տավիթ ուր մեռած տեդեն 
Զուրցեց խետ Մհերին, ասաց.

«Օրհնյա'1 բարերար Աստված,
Խնամք շատ էր մեծ թագավորուն։
Ո րտի, բարո՞վ ես իկե, խազա՜ր բարով.
Ամա իմ ճար իմ ձեռքեն գնացեր ի։
Կո քրո խաց թխուկ ի,

1860 Քըո կերն իվտւկ ի Հսղա պսւ քաղաք, 
էնտեդ գնա, որ շախվես»։

էնտեդից էրսվ վեր մոր գերեզմընին.
Մերն էյ ջուղաբ իտու։
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54. Մհերի աղոթքը, կռիվը հրեշտակների հետ 
և Ակոփու քարի մեջ փակվելը

Առավտուն գնաց Սասուն,
(եր խոր ձին ու ճակերն առավ,
Խեծավ, քշեց տեխ Հալապա քաղաք, 
ճամբախ չէր գիտե, թե դըոր վե՞ կերթեր։
Գնաց, չում խասավ Սըփանա սարն, 
էնտեդեն ընցավ, խասավ Վանա տաշտ.

1870 Անոթութնե սիրտ ետ կու գար։
Աստծուց խնդրեց, որ կամ կռիվ մ՝ տա ուր,
Կամ ուր ամանաթ առնի։

Աստված յււթ ձիավոր խրեշտակ ճամխեց 
Խետ Մհեր ին կռվելու։
Կես օրվնե չում իրիկուն կռվան.
Մհեր Թուրն Կեծակին կը թալեր,
Խրեշտակներուն չէր բռնի,
Ամա խրեշտակներ Մհերին շատ չարչարեցին։
Մհեր աչք տեխ էրկինք վերուց, Աստուծմե խնդրեց,. 

1880 Որ ուր օղորմութնի տուռ բանա վեր Մհերին։
Աչք տարցուց վեր էրկրին,
Տեսավ, որ Ակռփու քարի տակ խասեր ի. 
էնտեղ քար առան պես բացվավ.
Մհերն մեչ մտավ, տուռ խփվավ, մնաց էնտեդ։

55. Վերջաբան

Կո հալա էնտեղն ի։
Ուր ձիու շեռ էն քարից 
Չում մկա էլ տուրս կու գա։

էրկնուց իրեք խնձոր իջավ,
Մեկ ասողաց, մեկ լսողաց,

1890 Մեկ ականջ արոդաց. ամեն։
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ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎԵՊԸ

(Կուլտուր-պատմական ակնարկ)

§ I .Հայ նոր ժողովրդական վեպ անվան տակ, սովորաբար, հասկացվում է 
«Սասնա ծռեր» կամ ավե|ի տարածված՝ «Սասունցի Դավիթ» անվանումով դյու– 
ցաղնւսկան հերոսավեպը (էպոս), որը ընդամենը ունի մեկ հարյուրամյակի 
պատմություն։

1873 թ. հունիսին Մշո Առնիստ գյուղում Գարեգին վարդապետ Սրվանձ– 
սւյանը երեցփոխան Կրպոյից (Կարապետ) գրի է առնում վեպի առաջին տարբե
րակը։ Սրվանձտյանը վկայում է, որ ինքը երեք տարի հետամուտ է եղել գտնե
լու ամբողջական վեպը իմացողի, սակայն մինչև Կրպոն այդ նրան չէր հաջող
վել։ Նշանակում է՝ Գ. Սրվանձտյանը տակավին 1870 թվին լսել է որոշակի 
տվյալներ վեպի գոյության մասին, բայց մինչև 1873 թ. նրան չի հաջողվել գտնել 
վեպն ամբողջապես իմացող վիպասաց։ Սա նշանակում է Նաև, որ մեր վեպի 
գրառման հենց սկղբներին վեպը հւսւլվադեպ է պատմվել, և իմացողները եղել 
են խիստ սակավ։ Անգամ Սրվանձտյանի հայտնաբերած վիպասացն ինքն է 
վկայել, որ իր վարպետը, որից ինքը սովորել է վեպը, «շատ ընդարձակ գիտեր 
այս պատմության, և թե մեջընդմեջ շատ տեղեր ոտանավոր խաղեր կային, որ 
ձայնով կերգեր... ինքն՝ բավական ժամանակ պատմած չլինելով, շատ կտորները 
մոռացած էր»։

Սրվանձտյանի գրառած այս պատումն, անկախ իր բանավոր սկզբնաղ
բյուրի նկատմամբ ունեցած որոշ պակասություններից, պատմական վիթխարի 
նշանակություն ունեցավ ոչ միայն վեպի հայտնաբերման, այլև ընդհանրապես 
հայ ժողովրդական բանահյուսության հուշարձանների կարգավորված և զանգ
վածային գրառման, հրատարակության և ուսումնասիրման շեշտակի վերըն
թացի առումով։ Եվ երբ Սրվանձտյանը 1874-ին Կ. Պոլսում ժողովրդագիտական 
այլ նյութերի հետ հրատարակում է նաև Կրպոյից գրառած վեպի անդրանիկ 
պատումը «Գրոց ու բրոց և Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ» իր իսկ դրած
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խորագրով, ապա արևմտահայ ու արևելահայ մտավորական շրջաններում հիաց
մունքի ու ոգևորության բուռն ալիք է բարձրանում։

Իսկ երբ լույս են տեսնում Սրվանձտյանի հաջորդ բանահյուսական-ազգա– 
գրակւսն ժողովածուները, ապա բազմաթիվ դրվատական գրախոսականներին ու 
նամակներին հետևում են նաև գործնական օրինակները: Սրվանձտյանի օրի
նակով արևմտահայ ու արևելահայ հատվածներում բուռն թափով սկսվում է ժո
ղովրդագիտական նյութերի կարգավորված գրառումն ու հրատարակումը։ 
Գ. Սրվսւնձտյանն այդպիսով դառնում է հայ ժողովրդագիտության ուղի համա
հարթողն ու առաջամարտիկը, իսկ «Սասնա ծռեր» վեպը ժողովրդագիտական 
այդ նոր շարժման բուն շարժառիթն ու նախօրինակը։

Վեպի առաջին պատումի հայտնաբերումից տասներեք տարի անց՝ 1886 թ. 
հունվարին. Մանուկ Աբեղյանը էջմիածնում, Մոկաց Գինեկանց գյուղացի Նա– 
հապետից գրի է առնում վեպի երկրորդ պատումը, որը 1889 թ. հրատարակվում 
I; Շուշիում՝ «Դավիթ և Մհեր, ժողովրդական դիցազնական վեպ» վերնագրով։ 
Մի զարմանալի պատահականությամբ, մեր վեպի հայտնաբերման հենց սկզբի 
տասնամյակներին, երկու տարբեր տեղերում և երկու տարբեր բանահավաք–
ներից գրառվում են վեպի երկու տիպաբանական բուն խմբերի՝ Մշո և Մոկաց 
տարբերակները։ Վեպի պատումների հետագա գրառումները եկան համալրելու 
և հաստատելու այդ երկու տիպաբանական խմբերը։

Այնուհետև, մինչև 19-րդ դարի վերջերը Գար. Հովսեփյանի, Խաչիկ Դադ– 
յանի. Սարգիս Հայկունու, Բագրւստ Խալաթյանցի, Արտ. Աբեղյանի կողմից 
գրառվում և հրատարակվում են Մշո (Ապարան), Մոկաց, Խլաթի, Վանի բար
բառներով վեպի ևս վեց նոր տարբերակ։ Գ. Սրվանձտյանի պատումն ունենում
է մի քանի հրատարակություն, անգամ թարգմանվում ռուսերեն և գերմաներեն։ 
Մ. Աբեղյանի կողմից հիմք է դրվում վեպի գիտական հետազոտությանը («Ազ
գային վեպ», 1889—1890 թթ.) :

Վեպի նորանոր տարբերակների գրառումը, հրատարակումն ու գիտական 
ուսումնասիրությունը Նոր թափ ու ծավալ են ստանում 20-րդ դարի սկզբներին։ 
Դարասկզբից մինչև 1913 թ. Սարգիս Հայկունու, Երվանդ Լալայանի, Արտ. 
Աբեղյանի. Ստ. ԿանւպաՆցի, Հարություն Ավչյանի, Տիգրան Չիթունու կողմից
գրառվում և հրատարակվում են Մոկաց, Շատախի, Արարատյան, Նոր Բայազե– 
տի. Կառկառի, Հայոց ձորի. Գավաշի, Վանի, Սպարկերտի, Ալաշկերտի բարբառ
ներով ու խոսվածքներով «Սասնա ծռեր» վեպի ևս տասնչորս Նոր տարբերակ։ 
Գրվում են վեպի պատմական ու համեմատական կողմերին նվիրված հետազո
տություններ (Բ. Խալաթյւսնց, Ստ. Կանայանց): Բայց ամենակարկառուն և դա
սական հետազոտությունն Ւ, դառնում Մանուկ Աբեղյանի 1906—1908 թ. հրա–
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ւոարակած «Հայ ժողովրդական վեպը» մենագրությունը, որ մինչև այժմ հլ 
շարունակում է պահպանել իր գիտական անուրանալի արժեքը։

Բանահյուսական հուշարձանների, այդ թվում նաև վեպի նոր տարբերակ
ների կազմակերպված և կոլեկտիվ եղանակով արդյունավետ գրառումներ են 
կատարվում 1915—1916 թթ. ընթացքում, երբ Ե. Լալայանի բանահյուսական 
արշավախումբը ջարդի ու տեղահանության հետևանքով Արևմտահայաստանից 
գաղթած և Արևելյան Հայաստանում ու Անդրկովկասում ապաստանած հայ 
զանգվածներից գրառում է բանահյուսական շատ հարուստ ու մեծարժեք նյու
թեր։ Այդ տարիներին Սենեքերիմ Տեր-Հակոբյանի, Արտաշես Շահինյանի, Ար– 
տաշհս Բարսեդյանի, Շահեն Կուժիկյանի կողմից գրառվում են Մոկաց, Շատա– 
խի և Գավաշի բարբառներով ու խոսվածքներով վեպի յոթ նոր պատում։ Սա
կայն, անկախ այդ և այլ գրառումներից, մինչև 1936 թիվը հրատարակվում է 
վեպի ընդամենը մեկ պատում, այն էլ ԱՄՆ-ում (1933 թ.), գրառված 1910 թ.։ 
Բայց այդ հանգամանքը չի խանգարում վեպի նորանոր պատումների գրառմա
նը։ Ըստ գրավոր և բանավոր վկայությունների՝ վեպի նոր տարբերակների գրա
ռումներ կատարվել են 1920-ական թվականներին ևս, իսկ հաջորդ տասնամյա
կում այդ գործը կազմակերպված ձևով նոր թավւ ու ծավալ է ստանում։

1930-ական թթ. սկզբներին ՀԽՍՀ կուլտուրայի պատմության ինստիտուտի 
բանահյուսական արշավախումբը Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանի եռանդուն 
ջանքերով Խորհրդային Հայաստանի տարբեր շրջանների՝ Մոկաց, Շատախի, 
Կաճետի, Սասնո, Ալաշկերտի գաղթականներից գրառում է վեպի ութ նոր տար
բերակ։ Արամ Ղանալանյանը գրառում է վեպի երկու պատում Սպարկերտի և 
Բաշկալայի բարբառներով, իսկ Հար. Ավճյանը՝ հինգ տարբերակ Սասնո և Մշո 
բարբառներով։ Այդ տարիներին վեպի նոր տարբերակներ են գրառվում նաև այլ 
բանահավաքների կողմից։ 1946 թ. Վարդ Բդոյանը Ապարանից գրի է առնուս 
վեպի մի նոր պատում, իսկ այնուհետև, մինչև 1960-ական թվականների վեր
ջերը նոր գրառումներ չեն կատարվում։ Այդպիսով, վեպի հայտնաբերումից 
սկսած մինչև 1950-ական թվականները հայ բանահավաքների ջանքերով գրառ
վում սն վեպի շուրջ վեցուկես տասնյակ պատում, որոնցից 47-ը հրատարակ
վում կամ վերահրատարակվում են Մ. Աբեդյանի խմբագրությամբ և Կ. Մելիք- 
Օհանջանյանի աշխատակցությամբ կազմած «Սասնա ծռեր» գիտական եռա– 
գիրք ժողովածուի մեջ (1936, 1944, 1951 թթ.): 1960-ական թվականների
վերջերին և մանավանդ 70-ական թվականների սկզբներին սկսվում է վիպա– 
հավաքման գործի մի նոր աշխուժացում։

1960-ական թթ. վերջերին և մանավանդ 70-ական թթ. սկզբներին ՀՍՍՀ 
ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսական ւսրշավա– 
խմբերը, տողերս գրողի և Ա. Սահակյսւնի ջանքերով, մանրակրկիտ հետազոտե–
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յով Հայաստանի տարթեր շրջանները, գրառեցին վեպի տարրեր ծավալի և վի– 
պա-ավանդական տարբեր որակի 80 նոր պատում։ Գրեթե այդ նույն ժամանա
կամիջոցում Գր. Գրիդորյանի և Ռ. Գրիգորյանի կողմից գրառվում են վեպի ևս 
15 նոր տարբերակ։

Այսպիսով «Սասնա ծռհրի» հայտնաբերումից ի վեր, շուրջ մեկ հարյուրամ
յակի ընթացքում, տարբեր սերունդների վիպասացներից ու բանահավաքների 
կողմից գրանցած վհսւի սսզագիր ու անտիպ ողջ ժառանգությունը կազմում է 
ավելի քան 160 պատում։

§ 2. Անկախ պաստաների այս պատկառելի քանւսկից, «Սասնա ծռեր» հե– 
րոսավեպը իր գրառման հենց սկզբներին ժողովրդի մեջ արդեն սկսել էր հազ
վադեպ պատմվել։ Սրվանձտյանի վերը բերած թռուցիկ վկայությունից իսկ 
երևում է, որ քչերն են վեպ իմացել, իսկ այդ քչերն էլ ւ1եւզ լավ իմացողներ հա
մարել են իրենց նախորդներին, որոնցից սովորել են իրենք։ Սրվանձտյանից 
^ացի, հետագա բանահավաքների վկայությւսմբ ևս՝ վիպասացների մեծամաս
նությունը լավւսգույն վիպասացներ համարել է իրենց նախորդ սերունդներին, 
որոնք ըստ նրանց սւոիազանցրած տւիալների, իմացել են վեպի յոթ կւսմ քառա
սուն ճյուղերը և պատմել են օրերով։ Վիպասացները, ինչպես դիպուկ նկատել 
էր Արեղյանը «վեպի ծաղկման շրջանն իրենցից առաջ են դնում»։

Մեր վեպը, ինչպես վկայում են գրառված պատումները, այլ ժոդովուրդների 
համանման շատ ստեղծագործությունների նման և՛ վիպվել-պատմվել է, հ՛ մեջ
ընդմեջ երգվել։ Գրառված տարբերակների մի մասում եղանակը մոռացւխլ է, 
բայց շարունւսկվել են պահպանվել երգային չավւածո հատվածները, իսկ որոշ 
պատումներում էլ այդ չավ1ւսծո հատվածներն են աղաւխպւյել կամ ւ1ոռացւ(ել։ 
Երգային հատվածները առավել պահպանվել են Մոկաց խմբի պւստոււ1ներոււԼ 
սինչդեռ Մշո խմբի պատումներում դրանք համեմատաբար քիչ տեղ են գրա
զում։ Թեպետ Աբեդյանը հակված էր այդ երևույթը բացատրելու վեւզը Մոկսում 
առավել կենդանի մնալու իրողությամբ, բայց, կարծում ենք, երևույթն ավելի 
կապվում է տեղական վիպական ավանդության յուրահատկության հետ։ Մոկսի 
ե շրջակա գավառների ազգագրւսկան շրջաններում, ըստ եդած տվյալների, 
առավել սիրված ու տարածված է եղել քնարական-երգային բանահյուսությունը, 
մինչդեռ Մշո, Սասնո և հարակից շրջաններում՝ վիպական ստեղծագործություն
ները կամ դրանց առավել վիպական-առնակւսն շունչը։ Իսկ այդ աշխարհւսգրա– 
կան-տիպաբանական տարբերակումներն էլ, վերջին հաշվով, պայմանավորված 
են Մոկաց և Մշո ազգագրական շրջանների բնակչության հոգեբանության և 
խառնվածքի առանձնահատկություններով։

Անկախ այս առանձնահատկություններից, մի բան պարզ է ու անհերքելի, 
որ «Սասնա ծռեր» վեպի գրառման ժամանակներում՝ 19—20-րդ դւսրերում,
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վեպն արդեն գտնվում հր իր աստիճանական մահացման ու մոռացման վիճա
կում. վարպետ-պրոֆեսիոնալ վիպասացներ, որոնք օրերով պատմել են վեպը, 
գրեթե չեն եղել, եղել են միայն սահմանափակ թվով լավ վիպասացներ, որոնց 
հատուկ զբաղմունքը, սակայն, չի եղել վիպասացությունը կամ երգելը, ինչպես, 
դիցուք ժամանակի աշուղները կամ վիպասան-գուսանները հնում։ Վիպսւսաց– 
ները տարբեր զբաղմունքի և հասարակական տարբեր խավերի ներկայացու
ցիչներ են, վիպել-պատմելու բնատուր ձիրքով օժտված, որոնք պատմել են 
միայն հանգամանքների բերումով, երբեմն, իսկ մեր օրերում հաճախ՝ բանահա
վաքների հիշեցումներով ու ստիպումներով։ Վեպը այլևս սիրով ու հետաքրքը– 
րությամբ չեն ունկնդրել, ինչպես եղել է հնում, և այս հասարակական հետա– 
քըրքրության պակասումն ել զգալապես ազդել է վեպի գոյատևման ու ավանդ
ման որակի վրա։ Եվ, այս բոլորով հանդերձ, եթե մեր օրերում անգամ շարու
նակվել է դեռևս վեպը հիշվել ու վեպի նորանոր գրառոււքներ կատարվել, ապա 
միմիւտս վիպասացների և նրանց սերունդների՝ վեպի, իրենց նախնիների և 
իրենց բնիկ հայրենիքի նկատմամբ տածած նվիրական զգացումի շնորհիվ։

Շատ բանահավաքների վկայություններով՝ վիպասացները վեպն համարել 
են իրենց նախնիների պատմությունը, իսկ վիպական հերոսներին՝ իրականում 
ապրած ու գործած անձնավորություններ։ Դրա լավագույն վկայություններն են 
վեպի շատ պատումներում առկա նախերգանք-ողորմիները, ուր ժողովրդական 
ավանդական սովորությամբ, սրբազան երկյուղածությամբ ողորմի են տալիս և 
հիշում վեպի հերոսներին, իբրև երբեմնի ապրած և անցած նախնիների։

Այս վերաբերմունքի պատճառով էլ վիպասացները մեղք կամ սրբապղծու
թյուն են համարել ինքնահնար որևէ բան ավելացնել վեպին և աշխատել են 
նույնությամբ վերապատմել վեպը, ինչպես լսել են իրենց նախնիներից։ Այս 
ավանդապահությունն ու ավանդական հավատը վեպի նկատմամբ կազմում է 
հենց վեպի գոյատևման բուն հիմքը։

Վարպետ վիպասացների ասպարեզից վերացումով, վեպը սովորական 
ասացողներին փոխանցվելով, ունկնդիրների շրջանակների աստիճանական նե
ղացումով ու հասարակական հետաքրքրության սառեցումով, որպիսին բնորոշ 
էր հատկապես վեպի 19-րդ դարի վերջերի և 20-րդ դարասկզբների վիճակին, 
վեպի ավանդման շրջանակներն սկսում են ավելի նեղանալ և մի գյուղի կաս՛ 
բնակավայրի սահմաններից անգամ քաշվելով, կծկվել ու առանձնանալ վիպա
սացների գերդաստանների կամ ընտանիքների մեջ։ Վեպը դադարում է ուն
կնդիր, համեմատաբար լայն հասարակության հետաքրքրության առարկա լի
նելուց. ունկնդիր են դառնում վիպաասցի գերդաստանի կամ ընտանիքի 
անդամները, հատկապես երեխաները, լավագույն դեպքում՝ հարևանները կամ 
•ազգականները։ Վեպն անգամ այդ նեղ շրջաններում սկսում է պատմվել



դեպքից-դեպք, երբեմն ունկնդիրների խնդրանքով, իսկ հետագայում" 
նույնիսկ չպատմվել։ Վեպն, այդպիսով դառնում է մի գերդաստանի կամ ընտա
նիքի սեփականություն, վեպի ավանդական փոխանցումը դառնում է խիստ ազ
գակցական, հորից փոխանցվում է զավակներին ու թոռներին կամ քույրերին ու 
եղբայրներին, մեկ-մեկ էլ հւսրևաններին ու հեռավոր ազգականներին։ Իսկ նոր 
սերնդի մեջ վեպը ոչ միայն չի պատմվում, այլև սկսվում է մոռացվել։ Եվ եթե 
մեր օրերում դեռևս գտնվում են վեպն իմացողներ, ապա շնորհիվ միայն պատ
կառեի տարիքի հասած վիպասացների գոյության կամ նրանց շնորհունակ 
ժառանգների ավանդապահ գիտակցության։ Նրանք՝ այդ ժւսռանգները, իրենց 
փայլուն հիշողությամբ, պատմելու ձիրքով՝ իրենց գերդաստանի անմիջական 
նւսխնու (պապի, տատի, մոր, քեռու, հորեդբոր) պատմածը հիշում են հարգան
քով ու սիրով, իբրև տոհմային, ավանդական մասունք։ Նրանք այլևս չեն պատ
մում, բայց հիշում են։

Այստեղ մեծ դեր է խաղում Նաև մեկ այլ հանգամանք։ Արդարև ապացուց
ված է. որ «Սասնա ծռեր» վեպը արևմտահայ որոշակի հատվածների սեփակա
նություն է. տարածվել է Հայաստանով մեկ և Հայաստանից դուրս միմիայն այդ 
հատվածների տարբեր բնույթի տեղաշարժերի միջոցով։ Թե/ անցյալում և թե՞ 
ներկայումս վեպը իրենց հիշողության մեջ պահողները մեծամասնությամբ 
արևմտահայ այդ հատւ|ածների ներկայացուցիչներն են կամ նրանց ժառանգնե
րը։ Ուրեմն տոհմային կամ ընտանեկան ավանդությունից զատ, վեպի ւզահ– 
պանման գործում մեծ դեր է կատարում ազգագրական բնավայրի ավանդու
թյունը։ Եվ քանի որ վեպի բուն հայրենիքը Սասունն է իր հարակից շրջան
ներով, որոնց պատմա-աշխարհագրական ռեալ իրակություններին ու տեղավայ
րերին սերտորեն կապված է վեպը, ապա բնական է, որ իրենց բնաշխարհից 
վայարտսած սասունցիների ու կից շրջանների Սովետական Հայաստանում ու 
աշխարհում ցրված հայ հատվածների մեջ վեպը արթնացնի բնաշխարհի 
կենդանի զգացողություն, մորմոքուն հայրենաբաղձություն և ազնիվ կարոտ։

Վեպի մերօրյա գրառումների, մասնաւ|որապես սասունցի կամ մշեցի վի– 
պասացները մեծ գորովանքով էին վերհիշում ու պատմում վեպը, պատմում էին 
վեպում հիշատակված տեղավայրերի կենդանի լլգացոդությամբ, ականատեսի 
հավաստիությամբ, նոր ավանդական զրույցներով վավերացնելով իրենց պատ
մածի իսկությունը։ Այդ վիպասացների համար վեպը իրենց նախնիների ու 
հայրենիքի կենդանի պատմությունն է, հաստատւխւծ ու ապացուցված տեսածով 
ու |սածով։ Եվ նրանք սիրով են շարունակում իրենց հիշողության ծալքերում 
պահել վեպն ու նրա շուրջ հյուսված վիպական ավանդությունները, իբրև 
կորսված հայրենիքի մասին չխամրող հուշ։ Բայց վիպական միջավայրի այդ 
կենդանի վկաները իրենց տարիքի բերումով և մանավանդ նրանց ոչ ականա–
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տես ժառանգները տակավ առ տակավ սկսում են մոռանալ շատ մանրամասներ, 
վիպական միջադեպեր, և վեպը, անգամ Սասնո և Մշո անմիջական ու ոչ անմի
ջական այդ գավակների հիշողության մեջ, թեպետ դանդաղ, սակայն դարձյալ 
դատապարտված է մոռացման։* Այդպես, վեպի հասարակական կենցաղավար– 
մւսն շրջանակները սեղմվելով ու նեղանալով, մեր օրերում և դրանից էլ առա՝շ 
պարփակվում են ընտանեկան ու աւլգագրական որոշակի բնավայրի ավանդու
թյան ոլորտներում, և վեպն սկսում է աստիճանաբար խամրել և դուրս մղվել սե
րունդների հիշողությունից։

Սակայն վեպի այդ անխուսափելի մահացման ընթացքում փրկարար դեր է 
կատարում վեպի նկատմամբ եղած մերօրյա գիտական ու գիտակցական վերա
բերմունքը։ Վեպի նոր տարբերակների հայտնաբերման ուղղությամբ բանահա
վաքների թավւած փութեռանդ ջանքերն ու համառ որոնումները վիպասաց 
տարբեր սերունդների հիշողության մեջ կրկին վերակենդանացնել են տալիս 
վեպը։ Վիպասացներն սկսում են վերհիշել իրենց երբեմնի պատմածն ու լսածը, 
պատմում են վերհիշումներով, հարկավ նաև անխուսափելի կորուստներով։ Պա
տահում են նաև վեպն անթերի իմացողներ, որոնք օժտված լինելով վարպետ 
բանասացի հատկություններով, սուր հիշողությամբ, ավանդապահությամբ, 
թեպետ երկար ժամանակ պատմած չեն եղել վեպը, բայց բանահավաքների 
խնդրանքով վերհիշում են այն և պատմում մեծ ճարտարությամբ ու ոգևորու
թյամբ։ Բանասացների հիշողության մեջ պահված, բայց երկար ժամանակ 
չպատմված վեպը բանահավաքների շնորհիվ կրկին վերապատմվում է, գրառ
վում և այդպես փրկվում անխուսավւելի կորստից։ Այդ կերպ որոշ աշխուժություն 
է. առաջ գալիս վեպի նկատմամբ նաև իրենց՝ վեպը դեռևս հիշող բանասացների 
մեջ, և նրանք ոգևորվելով բանահաւխյքների վերաբերմունքից, սկսում են իրենց 
ւլավակներին ու հարւսղատներին կրկին պատմել վեպը։ Սւս դարձյալ ընտանե
կան նեղ շրջանակներում վեպի կենցաղավարման ժամանւսկավոր աշխուժա
ցում Է, որ ևս դատապարսսխյծ Է անխուսափելի մահացման։

§3. Մբեղյանը միանգամայն ճիշտ Էր նկատել, որ 19-րդ դարի վիպւսսաց– 
ները վեպի ծաղկման ժամանակաշրջանը իրենցից առաջ են դնում։ Նա իր «<այ 
ժողովրդական վեպը» աշխատության ւ(եջ դիտել Էր նաև, որ վեպի ծաղկման 
ժամանակաշրջանն ընկնում Է 16—17-րդ դարերից առաջ։

«Սասնա ծռեր» վեպի մասին 19-րդ դարից առաջ գրավոր ոչ մի վկայու
թյուն հայտնի *Էր, չհաշված Խորենացու և Թովմա Արծրունու Սանասարի և եղ
բոր մասին վիսյական ավանդության հիշատւսկությունները։ Իսկ այդ ավան
դությունները նշված հեղինակների ժաւհսնակներում, հավանաբար, եղել են 
անկախ զրույցներ և դեռևս հարւսկցւիսծ չեն եղել Դւա(թի վեպին։

Վերջին տարիներս ուշ միջնադարի օտւսրալեզու մի քանի գրաւիւր աղ–
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բյուրներից հայտնաբերվեցին «Սասնա ծռեր» վեպի մասին թանկարժեք տվյալ
ներ, որոնք մինչև վերջերս անմատչելի էին մնացել հայագետներին։

16-րդ դարի պորտուգալացի ճանապարհորդներ Անտոնիո Տենրեյրոն և 
Մեսւորե Աֆոնսոն շրջագայելով Արևելքում, այցելում են նաև Հայաստան, լինում 
են ք-իթւիւ՚ում. Խլաթում, Սասունում և այլուր ու արժեքավոր տեղեկություններ 
հաղորդում վիպական Դավթի և Խանղութի մասին։ Մ. Աֆոնսոն, որ 16-րդ ղարի 
կեսերին է եղել Սասանում, մասնավորաւղես Սասնո Հաղո քաղաքում, նկարա– 
ղրելով քաղւսքն ու նրա բնակիչների զբաղմունքը, ի մասնավորի նշում է որ
սորդությունը, իբրև սիրված ղբաղմունք և այդ սաթիվ հիշատակում վիպական 
Դավթին։ Նա գրում է, որ Հսպոյում է լքշտապես աւղրել «հսկւս թագավոր Դա– 
վիթը, որը շատ էր սիրում որսորդությունը... նա թագավորել է Հայաստանում և 
կործանել Ախլաթ (Խլսւթ) քաղաքը։ Այստեղ է եղել նաև նրա կինը, նույնպես 
հսկա, Խանդութ անունով։ Նա ոտքերին կրել է, ըստ սովորության, ոսկե ապա
րանջաններ. այնքան խոշոր ու լայն, որ մարդ կարոդ էր գլխով ու մարմնով 
որանց միջով անցնել։ Նա թաղված է քաղաքից մի օրվա ճանապարհի վրա 
գտնվող բերդում, և քուրդը, որ տիրել է քաղաքին... հանել է ւսյդ ապարանջան
ները, որոնք թաղված են եղել նրա հետ, ինչպես և թագավորի (Դավթի) գերեզ– 
ւ՚ւսնից մի ոսկե խաչ, որ հայերը «Սուրբ նշան» են կոչել.... Այն (ոսկե խաչը) 
այնպիսի զորություն է ունեցել, որ երբ նա այդ խաչը կրել է կռվի Ժաւ1անակ, ոչ 
մի բանակ չի կարողացել նրան հաղթել... Այդ Դավիթ թագավորը շատ մեծ և 
հւլոր տիրակալ էր, որը թագավորում էր ոչ միայն բովանդակ Հայաստանի, այլև 
բւսղում այլ գավառների վրա, ընդհուպ մինչև Թուրքիա, և Կահիրեի սուլթանը 
նրան հարկ էր վճարում։ Այդ քաղաքը իր լայնատարած ողջ շրջաններով կոչ
վում էր Սանսոն (Սասուն) ՝ մի կողւվւց նկատի ունենալով այդ թագավորի 
(Դավթի) ուժն ու ւլորությունը, որ միշտ այդտեղ է ապրել, մյուս կողմից այն 
պատճառով, որ մոտիկ մի ւսմրոցում պահվում են մի նիզակ և վահան, որոնք 
պատկանել են նրան»։

Խլաթի մասին Աֆոնսոն գրում է, թե այն եղել է մի մեծ և խիտ բնակեցւխյծ 
քւսդաք, որ կործանվել է «Դավիթ անունով մի հայ թագավորի կողմից, որպեսզի 
թույլ չտա քաղաքը օգտագործվելու թուրքերից, որոնք այն ժաւքանակ արշավում 
էին երկիրը նվաճելու»։ Այնուհետև թե՞ Աֆոնսոն և թե՛ Տենրեյրոն նկարագրելով 
Խւաթի բերդն ու կից գմբեթաւիւր շենքերը, գրում են ըստ ավանդության, թե 
դրանք կառուցվել են Դավթի կողմից, որը ծնւ(ել է այդտեղ։

16-րդ դարի կեսերից հասած այս շատ ուշագրավ տեղեկություններն, ան
կախ իրենց կցկտուր բնույթից, մի քանի առարկայական գծերով շոշավտւմ են 
վեպի Դավթի ճյուղի գրեթե կարևոր իրողությունները։ Նախ՝ Դավթի և Խանդու– 
թի հսկայամարմին և ամուսիններ լինելու փաստը, ապա Դավթի որսորդ լինելն
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ու որսասիրությունը, Դավթի կրած Սուրբ նշանը կամ Խաչ պատերազմինը, որը 
նրան անխոցելի ու անպարտելի է դարձրել պատերազմներում։ Այնուհետև հի
շատակված են Դավթի Սասունի և բովանդակ Հայաստանի և բազում այլ գա- 
վսաների հզոր տիրակալ լինելու և Մսրա Մելիքին (Կահիրեի սուլթան) ընկճե
լու, հարկատու դարձնելու վիպական վ1սւստերը։ Հիշատակված են նաև Խլաթ.ւ 
Դավթի կոդմից ավերվելու մասին, որ վեպի 19—20-րդ դդ. գրառած պատումնե
րում վերագրված է Դավթի որդուն՝ Մհերին, հոր մահվան վրեժը լուծելու նպա
տակով։

Բացի այդ, պորտուգալացիների վկայություններից պարզվում է, որ 16-րդ 
դարի կեսերին Խլաթում և Սասունում լայն տարածում է; գտած եղել Դավթհ 
վեպը, այն աստիճանի, որ անգամ հասել Է օտարերկրյա ճանապարհորդների 
ականջներին և արժանացել հատուկ ուշադրության։ Մյուս կողմից՝ հիշյալ ժա 
մանակաշրջսւնում վեպն այն աստիճանի պատմական ճշմարտություն Է համար
վեի որ անգամ փաստարկվել Է իրեղեն ապացույցներով։ Սասանում ցույց են 
տվել Դավթի և Խանդութի գերեզմանները, որտեղից Հազոյի քուրդ տիրակալը 
հանել Է Դավթի Ոսկե խաչը կամ Սուրբ նշանը և Խանդութի ոտի ապարանջան
ները։ Այդ խաչն այնպիսի զորություն Է ունեցել, որ Աֆոնսոյի վկայությամբ՝ պա
տուհասել Է խաչը գերեզմանից հանող քուրդ իշխանին, և վերջինիս եղբայր, 
Հազոյի տվյալ ժամանակաշրջանի քուրդ կառավարիչը, երկյուղելով խաչի զո
րությունից, այն դնում Է հայկական մի եկեղեցում և իր ծախսով խաչի առջև օր 
ու գիշեր կանթեղ վառում։ Ցույց են տվել նաև Դավթի նիզակն ու վահանը, որ 
պահվելիս Է եղել Հւսզոյին մոտակա մի ամրոցում։

Դավթի և մանավանդ Սանասար-Բադդասար վեպերի պատմական արձա
գանքները պահպանված ենք գտնում 16-րդ դարի քուրդ պատմագիր Շարաֆ 
(սան Բիթլիսիի «Շարաֆ-նամե» գրքում։

Եթե պորտուգալացի ճանապարհորդները Դավթի վեպի մասին հաղորդում
ները ներկայացնում են ըստ հայկական բանավոր ավանդության (մանավանդ 
որ Աֆոնսոյի ուղեկից-թարգմանը եղել Է ազգությամբ հայ), ապա Շարաֆ խանը 
նույնը ներկայացնում Է քրդական բանավոր ավանդության հիման վրւս, բավա
կան այլափոխված և վերաիմաստավորված։

Շարաֆ խանը իր գրքում խոսելով Սասնո քուրդ կառավարիչների մասին, 
բերում Է հետևյալ ավանդությունը. Սասնո կառավարիչները սերում են երկու 
եղբայրներից,Տւրոնց նախնիները եղել են Իրանի Սասանյան արքայատոհմի սե
րունդներ։ Սասնո քուրդ կառավարիչների տոհմը հիմնադրել են եղբայրներ 
Իզադդինն ու Զիադդինը, որոնք Հայաստանի մայրաքաղաք Ախլաթից (Խլւսթ) 
եկել են Բիթլիս։ Նրանք այղ ժամանակվսւ Բիթլիսի և Սասունի կառավարիչ Դա
վիթ անունով ոմն վրացուց գրավել են Սասուն բերդը, որն անցել Է Իզադդինին*
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Վերջինս դաոնում է Սասնո Իզազանի կամ Ազիզան կառավարչական տոհմի
հիմնադիր։

Այս ավանդությունն իր հիմնական գծերով համընկնում է «Սասնա ծռեր» 
ժողովրդական վեպի Սանասարի և եղբոր ավանդությանը, որի հնագույն տար
բերակներն հայտնի են հայկական վաղ միջնադարյան գրավոր աղբյուրներից և 
պատմվել են եղբայրներ Սանասարի և Սրդամողանի (Մ. Խորենացի), Մւսմ֊կո– 
նի կամ Մամիկ և Կոնակի (Խորենացի, Սեբեոս), Դեմետրեի և Գիսանեի (<ով– 
հան Մա մի կոն յան) վերաբերյալ։ Ըստ այդ ավանդությունների՝ Սանասարից, 
որի սերունդներն աճելով բնակվում են Սասունում, գոյանում են Աղձնյաց աշ
խարհի բդեշխները, իսկ եղբորից՝ Արդամողանից՝ Արծրունի և Դնունի նախա
րարական տները. Մամիկը և Կոնակը հաստատվում են Տարոնում և Սասունում. 
նրանցից հ սերում Մամիկոնյանների նախարարական տոհմը. «Սասնա 
ծռերի» Սանասարն ու եղբայրը հիմնում են Սասունը, և Սանասարից առաջ են 
գալիս Սասնո դյուցազնական սերունդները, հանձին Մեծ Ս հերի, Դավթի և 
Փոքր Մհերի։

Սասնո ե Տարոնի հայկական իշխանական տոհմերի հիմնադիր ղույգ եղ
բայրների մասին հայկական բանավոր և գրավոր ավանդության մեջ հնուց ան
տի մի քանի տարբերակներով առկա ավանդական զրույցները, որոնք մտել են 
անգամ հայոց հին («Պարսից պատերազմ») և նոր («Սասնա ծռեր») ժոդովըր– 
դական վեպերի մեջ իբրև սկզբնամաս, ուշ միջնադարում, 14-րդ դարում, երբ 
քողերն արդեն հաստատվում են Սասնո լեռներում և աստիճանաբար տիրում 
Սասունը, Սասնո նախկին բնիկ տերերի մասին տոհմային ավանդությունները 
փոխանցվում են քրդերին, նրանց ազղային-քադաքական ձգտումներին համա
պատասխան՝ ենթարկվելով որոշ վերամշակման ու փոփոխությունների*։

Սասնո և Տարոնի տիրակալ եղբայրների զրույցը քրդերին է փոխանցվել 
«Սասնա ծռեր» վեպի միջոցով։ Այդ է վկայում քրդական ավանդության մեջ հի
շատակվող Սասնո և Բիթլիսի տիրակալ, վրացի Դավթի անունը։ Պատմության 
մեջ Սասնո Դավիթ անունով տերերից հայտնի է միայն Դավիթ Բագրատունին, 
այն էլ 9-րդ դարում, երբ Սասունում և հարակից գավառներում քրդեր առհասւս– 
րակ չկային։ Իսկ Դավթի վրացի լինելը կամ Սասունը վրացիներին երբևէ պատ– 
կանելու մասին հաղորդումը պատմական առումով թյուրիմացություն է, որով
հետև վրացիները երբեք չեն իշխել Սասունին։ Սա նշանակում է, որ Շարաֆ 
խանի Սասնո տերերի մասին առաջ բերած զրույցները հիմնված են եղել Սասնո

Մանրամւաւնությունները կարելի է տեսնել Ս. Հարությունյանի և Հ. Բսւրթիկյանի «Սսւս– 
նա ծռերի» արձագանքները «Շարաֆ-Նամեում» («Պատմա-բանասիրական հանդես», 1975 թ.,
յտ& 2):
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հայերի հետ խառն բնակեցված քրդերի միջավայրում ընտանի դարձած վիպա
կան Դավթի մասին այն ավանդական զրույցների վրա, որ տեսանք պորտուգա
լացի ճանապարհորդների վկայություններում։ Իսկ թե ինչու է Սասնո տեր Դա– 
վիթը վրացի կամ վրաց փոխարքա դարձել, ապա դա կս/րոդ է լինել պատմա
կան հիշողություն այն իրողության, որ երբ 13-րդ դարում թաթարները գրավում 
են Հայաստանը, Սասունը հանձնում են հայազգի Սադուն իշխանին։ Սադունը 
ծոռն էր վրաց ամիրսպասալարներ Զաքարեի և Իվանեի քեռու՝ Քուրթ իշխանի 
և ծառայել էր վրաց զորքերում։ Ըստ երևույթին վիպական Դավթի ավանդական 
զրույցներին հարել է նաև 13-րդ դարի Սասնո իշխան, Վրաստանում սնված և 
ծառայած Սադունի, գուցեն նրա հաջորդների պատմական հիշողությունը, և 
քրդական միջնադարյան ավանդության մեջ վիպական Դավիթը դարձել է վրաց 
փոխարքա կամ իշխան։ Իսկ թե ինչու է հայկական ավանդությամբ Սանասարի 
թոռ կամ որդի հանդես եկող Դավիթը քրդականում դարձել երկու եղբայրներին 
հակառակորդ և նրանցից առաջ դրվել, ապա դա կատարվել է այն պարզ պատ
ճառով, որ երկու եղբայրների զրույցը քրդական բանավոր ավանդության մեջ, 
կապվելով քուրդ վերնախավի՝ Բիթլիսի և Սասունի տիրակալական միտումնե
րին, ազգայնացել, դարձել է Սասունի և Բիթլիսի նոր տերերի տոհմաբանու
թյունը հնացնող և նրանց տիրապետությունը պատճառաբանող իրողություն։ 
Իսկ նման դեպքում Սասնո բուն տեր վիպական Դավիթը, որի վեպն իր տար
բեր դրվագներով լայնորեն տարածված է եղել Սասնո հայ և քուրդ ազգաբնակ
չության մեջ և անգամ հիմնավորված առարկայական ապացույցներով, բնակա
նաբար պետք է հակադրվեր երկրի նոր տերերին և դառնար նրանց հակառա
կորդ։ Քրդական ավանդությամբ՝ եղբայրների «Հայաստանի մայրաքաղաք^ 
Խլաթից սերած ու Խլսւթի տերեր լինելն էլ նպաստում է հիշյալ տեսակետի հիմ
նավորմանը, քանի որ, ինչպես տեսանք պորտուգալացի ճանապարհորդների 
վկայությունից, Դավիթը ծնվել է Խլաթում, և 16-րդ դարում նրա անվան հետ է 
կապված եղել Խլսւթի ամրոցի և հարակից գմբեթավոր շենքերի կառուցումը։ 
Թեպետ վեպի 19—20-րդ դդ. գրառումներում Դավթի Խլաթում ծնված լինելու 
մասին վկայություններ չկան, սակայն պետք է ենթադրել, որ 16-րդ դարում եդել 
է վեպի մի պատում կամ ավանդություն, ըստ որի Դավթի պապերը (երկվորյակ 
եղբայրները) եկել են Խլաթից։ Այդ մասին ուղղակի վկայություն կւս վեպի 
Գ. Հովսեփյանի գրառած պատումներից մեկում։ Ըստ այդմ՝ Սանասար և Ասլի– 
մելիք եղբայրները հալածվելով հայրենի երկրից, գալիս են Խլաթ և ապավինում 
Մելքոն թագավորին։ Նրանք ծառայության են մտնում թագավորի մոտ, որից 
այնուհետև ստանում են իրավունք, օժանդակություն և բնակիչներ՝ Սասունը 
շինելու և բնակեցնելու համար։ Խլաթի Մելքոն թագավորը խլաթցի մի աղջկա 
պսակում է Սանասարի հետ և նրա ու եղբոր կառուցած բերդի անունը դնում
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Սասուն։ Վեպում պահպանված այս իրողությունն ըստ ամենայնի ձայնակցում 
է քպսւթցի եղբայրների մասին քրդական միջնադարյան ավանդությանը և որոշ 
չափով պատճառաբանում Իղադդինի և Զիադդինի Խլաթից դւսլն ու Սասունին
տիրելը։

Շարաֆ խանի հաղորդումն ուշագրավ է նաև այն առումով, որ քրդական 
ժողովրդական ավանդության մեջ, դեռևս 16-րդ դարում, Սասնո իշխանության 
հիմնադիր զույգ եղբայրներն արդեն որոշակի հարաբերության մեջ են դրվել 
վիպական Դավթի հետ։ Սա նշանակում է, որ Սանասարի և եղբոր վիպական 
դրվագները հայկական վեպում այդ ժամանակ արդեն հարակցված են եղել Դավ
թի վեպին, և թեպետ պորտուգալացի ճանապարհորդների նոթերում Սանասարի 
և եղբոր մասին հիշատակություն չկա, բայց այդ հանգամանքը դեռևս հիմք չի 
տալիս պնդելու, թե 16-րդ դարում վեպի մյուս ճյուղերը դեռևս հարակցված չեն 
եղել Դավթի վեպին։ Դավթի վեպն այնքան ընդարձակ է և մյուս ճյուղերի հա
մեմատ այնքան մանրամասն պատմված ու մշակված, որ այսօր անգամ, երբ 
խոսք է լինում վեպի մասին, հաճախ հասկանում են միայն Դավթի ճյուղը։ 
Նույնիսկ վեպի չորս ճյուղերը պատմող վիպասացները վեպն հաճախ անվանում 
են «Դավթի պատմություն» կամ «Դավթի հեքիաթ», այնքան որ Դավթի ճյուղը 
կենտրոնական տեղ է գրավում հայ ժողովրդական վեպում։ Եվ բնավ զարմա
նալի չէ, որ տեղական լեզուներին անծանոթ օտարերկրացիներին հաղորդած լի
նեին միայն Դավթի պատմությունը, իբրև վեպի կենտրոնական հերոսի։

Վեպի մասին մեկ այլ թռուցիկ հիշատակություն գտնում ենք արդեն 19-րդ 
դարի սկզբին, 1806 թ., Ղուկաս Ինճիճյանի «Նոր Հայաստան» գրքում։ Հեղի
նակը Կաղզվան գավառում տեդադրելով «Խանտուտի ձոր» և «Խանտուտի 
բերդ» տեղավայրերը, գրում է, թե «Բերդ է համանուն ձորավայրում, որ այդպես 
է կոչվել, ասում են, մեր թագավորներից մեկի քրոջ անունով, որի պատմությու
նը Տիգրանուհու պատմության նման են պատմում»։

Այնուհետև, մինչև Դ. Սրվանձտյանի գրառած պատումի հրատարակությու
նը վեպի մասին այլ հիշատակություն չենք հանդիպում գրավոր աղբյուրներում։

§ 4. Եթե «Սասնա ծռեր» վեպի մասին գրավոր հիշատակությունները հաս
նում են մինչև 16-րդ դար, ապա վեպի առանձին տարրերի պատմական հնու
թյունը գալիս է դարերի խորքից, և դրանց մի մասն անգամ արձանագրված ենք 
գտնում հնագույն գրավոր աղբյուրներում։

Մանուկ Աբեղյանր ժողովրդական վեպին տվել է ստույգ և դասական բնո
րոշում. «վեպը պատմական բանաստեղծություն է կամ բանաստեղծական պատ
մություն»։

Վեպը ծագում է պատմական մի որոշակի ժամանակաշրջանի եղելության, 
իրադարձության վրա և կրում այդ դարաշրջանի ազդեցությունն ու ոգին։ վեպի
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գործողությունները կապված են պտտմա-աշխարհագրակւսն որոշակի միջավայ
րի հետ, հերոսները՝ պատմական անձնավորությունների։ Վեպը պատմական 
իրողությունների բանաստեղծական վերարտադրություն է, ժողովրդի ստեղծա
գործական երևակայության, աշխարհայացքի, հոգեբանության, ճաշակի, բար
քերի ու պատմական որոշակի շահախնղրություններին համապատասխան։ 
Բայց վեպը մեկ անգամ հորինվելուց հետո, ժամանակի ընթացքում իր մեջ է 
ներառում տարբեր ղարաշրջանների պատմական անձանց մասին հորինված 
երգեր ու զրույցներ, վիպական-առասպելական մոտիվներ ու միջադեպեր, որից 
և առաջանում են վիպական հարակցումներ ու անախրոնիզմներ։ Վերջիններիս 
հետևանքով պատմական որոշակի ժամանակաշրջանի արդյունք հանդիսացող 
վեպում երևան են գալիս հնության տարբեր տարիք ունեցող մոտիվների ու մի– 
ջաղեպերի շերտեր, որոնք, սակայն, դրվում են ժամանակագրական մեկ հար
թության վրա։ Ուստի հաճախ ղժվար է լինում հստակ որոշել վիպական այս կամ 
այն մոտիվի, միջադեպի, կերպարի հնության աստիճանը, առանց պատմա-տի– 
պաբանական խոր ու մանրակրկիտ քննությունների։

«Սասնա ծռեր» վեպն, այդ իմաստով շատ բարդ է և հնության (թե՞ պատ
մական և թե կուլտուր-տիպաբանական առումով) տարբեր շերտեր է իր մեջ 
ներառել։

Հայտնի է, որ «Սասնա ծռերը» բաղկացած է վիպական չորս ճյուղերից, 
որոնցից յուրաքանչյուրը ինքնին վերառած առանձին վեպ է։ ճյուղերի հարակ
ցումը կատարվել է հոր և որդու հաջորդականությամբ՝ պապից ծոռ։ Վեպի չորս 
ճյուղերն էլ տարբեր հնություն են վկայում։ Սանասար-Բադղասարի և Փոքր 
Մհերի ճյուղերը իրենց պատմա-մշակութային հիմքով ավելի հին են, քւսն Մեծ 
Մհերի և հատկապես Դավթի ճյուղը, թեպետ դրանց մեջ էլ առկա են խոր հնու
թյան շատ հիշատակներ։

Սանասար-Բադղասարի ճյուղը պատմական անցուդարձերի հնությամբ 
հասնում է մինչև 7-րդ դար մ.թ.ա.։ 681 թ. Ասորեստանի Սինախերիբ կամ Սենե– 
քերիմ թագավորի որդիները՝ Սարասար և Ադրամելեք (ըստ վեպի՝ Սանասար և 
Ադնամեփք կամ Բաղդասար) տաճարում աղոթելիս սպանում են իրենց հորը և 
փախչում գալիս են Արարադա երկիրը (Ուրարտու-Հայաստաս): Պատմական 
այս իրողությունն արձանագրված է ասուրա-բաբելական սեպագիր աղբյուրնե
րում, Աստվտծաշնչոււք, Հովսեւզոսի «Հնախոսության» մեջ, ինչպես նաև վիպա
կան որոշ գծևրով՝ հայ միջնադարյան աղբյուրներում (Խորենացի, Թ. Արծրունի):

Այնուհետև, հայկական ավանդություններով, որ ւսռաջ է բերում Մ. Խորե
նացին, Սանասարը բնակվում է հւսրավ-ւսրևմտյան Հտյւսստանոււյ, և նրա սե
րունդն աճելով ու բազմանալով լցնում է Սիմ կոչված լեռը (Սասուն), Իսկ Ադ– 
րամելեքււ (ըստ Խորենացու՝ Ադրամոզան) բնւսկվում է նույն լհռան հարսո՛–
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ւււ|ւևհլյան կողմում, և նրանից սերում Ւ.ն Արծրունի Ա Գնունի իշխանական
տները։

Գրեթե այս նույն պատմությունն է ընկած Սանասար-Բսպդասար ճյուղի 
հիմքում, միայն վիպա-առասպելական և պատմական այլ զրույցների հարակ
ցումներով՝ զգալի կերպարանափոխված։

Երկու եղբայրների պատմական հիշյալ զրույցին նմանողությամբ հարակց
վել է սրբազան երկվորյակների հրաշալի ծննդի և նրանց մշակութային գործու
նեության միջազգային տարածված առասպելը։ Վերջինիս ազգագրական հիմքն 
են կազմում առհասարակ աշխարհի տարբեր մասերում և տարբեր ժողովուրդներ 
րի ու ցեղերի մեջ տարածված երկվորյակների սրբազնացումն ու պաշտամունքը։ 
Ըստ այդմ՝ «Յուրաքանչյուր երկվորյակ իր ծննդով ու ծննդյան զորությամբ՝ 
աստվածային կամ գերբնական էակ է»։ Նախնադարյան շատ ցեղերի հավատա– 
|իքներով՝ երկվորյակների ծննդյան մեջ, մեկ հորից բացի, մասնակից է գերբնա
կան որևէ չար կամ բարի ոգի։ Երկվորյակներից մեկին սովորաբար վերագրվում 
է մարդկային ծագում, իսկ մյուսին աստվածային։ Նրանք իրենց ծննդյան օրից 
իսկ համարվում են ընտրյալներ։ Որոշ ազգերի և ցեղերի մեջ երկվորյակները 
կապվում են ջրային տարերքի հետ. նրանց և նրանց ծնողներին վերագրվում է 
ծովային թագավորության իշխանություն։ Շատ է տարածված հատկապես երկ
վորյակների անձրև ու քամի առաջ բերելու հատկությունը։ Հին գերմանների, 
պերուացիների և այլ ժողովուրդների հավատալիքով՝ երկվորյակների ծննդի մեջ 
մասնակցություն ունի կայծակի աստվածը, կամ նրանք համարվում են ուղղակի 
կայծակի աստծո անձրևի տիրոջ և ստեղծողի որդիներ։ Ջրային տարերքի հետ 
երկվորյակների ունեցած սերտ կապը, որ արտահայտություն է գտել նաև հին 
հնդկական Աշվինների և հունական Գիոսկուրների մասին առասպելական 
զրույցներում, առավել պարզ ու որոշակի է դրսևորվել երկվորյակ եղբայրների 
հայկական ավան՛դություններում։

Երկվորյակների աստվածացումը հին ժողովուրդների դիցաբանության մեջ 
առաջ է բերել երկվորյակ աստվածություններ ու դյուցազուններ, իրենց առաս– 
պե|ներով ու պաշտամունքներով։ Այդպիսիք են եգիպտական Օզիրիսն ո«– Իզի– 
դան, հունական Կաստորն ու Պոլիդևկը, Ամֆիոնն ու Զհտոսը, հին հնդկական 
Յաման ու Յամին, հին իրանական Որմիզդն ու Ահրիմանը, հին հռոմեական Ռո– 
մուլն ու Ռեմը և ուրիշներ։ Սրանք հաճախ հանդես են գալիս իբրև հակադրու
թյուններ. մեկը բարի է, մյուսը չար, մեկը գեղեցիկ է, մյուսը՝ տգեղ, մեկը որ
սորդ է, մյուսը երկրագործ, մեկն օժտված է մարդկային գծերով, մյուսն՝ աստ
վածային։ Բայց երբեմն էլ նրանք եղբայրական ամենանուրբ սիրո և նվիրվա
ծության մարմնացումներ են, ինչպիսիք են, դիցուք, Օզիրիսն ու Իզիդան, Կաս
տորն ու Պոլիդևկը։ Երկվորյակ աստվածությունները շատ մոտ են կանգնած
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մարդկանց, օժտված են մարդկային գծերով և հաճախ նրանց օգնության են 
հասնում։ Այդ աստվածները մեծ մասամբ հանդես են գալիս իբրև կուլտուրական 
հերոսներ, այսինքն՝ հիմնադրում են քաղաքներ, օրենքներ, թագավորություն– 
ներ։

Երկվորյակների ջրային ծագման, հետևւսբւսր և պտղաբերության հարուցիչ 
փնելու հետ է աղերսվում նրանց ամուսնության, ծննդաբերության հովանավոր 
լինելու հատկանիշը։ Վերջնիս հետ է սերտորեն առնչվում նաև կանանց հա– 
փըշտակելու, առևանգելու մոտիվը, որով լի են Աշվինների և Դիոսկուրների 
առասպելները։ Խիստ ուշագրավ է երկվորյակների մւ.ր Փախստի և հետա– 
պընդման անփոփոխ մոտիվը։ Սարւսնյուն, առաջին երկվորյակների՝ Յամայի 
և Յւսմիի մայրը, նրանց ծննդից հետո փախչում է Վիվասվատից. մեսենական 
Դիոսկուրների մայրը՝ Լեսան, փախչում է Հերայից, իսկ Ռոմուլի և Դեմի մայրը՝ 
՚Ռեյան, ոչ միայն հալածվում է Ամուլի թագավորից, այլև ենթարկվում մահա
պատժի։

Մեկ այլ ուշագրավ հատկանիշ է ծննդից հետո երկվորյակների ողբերգա
կան ճակատագիրը։ Երկվորյակների մայրերը հալածվելով ու հետապնդվելով՝ 
զավակներին թողնում են բախտի քմահաճույքին։ Այդպիսիք են Ռոմուլն ու Օհ
մը, սլավոնական Վիրվիդուբն ու Վալիգորը, որոնք մայրերից լքված՝ փրկվում 
են գայլերի կողմից ու խնամակալվում։

Երկվորյակները հալածվելով՝ թափառում են աշխարհով մեկ. նրանք կոչ
վում են անդամ «թափառաշրջիկ աստվածներ»։ Լինելով կուլտուրական հերոս
ներ՝ նրանք միշտ էլ դառնում են աշխատավորներ, բայց ոչ թե իրենց հայրենի
քում, այլ օտար երկրներում, ուր հանդես են գալիս իբրև քաղաքների հիմնա
դիրներ և թագավորներ։ Որոշ առասպելներում թագավոր դարձած երկվորյակ– 
ներից սերում են նոր արքայական տներ*։

Աստվածային երկվորյակների առասպելների հիմնական մոտիվների տեսա
կետից դիտելով մեր վեպի Սանասար-Բադդասար ճյուղը՝ տեսնում ենք 
հետևյալը.

Սանասարն ու եղբայրը, վեպի պատումների մեծ մասում, ունեն ոչ թե 
մարդկային, այլ ջրային ծագում, նրանք սերում են իրենց մոր խմած հրաշալի 
աղբյուրից ցայտող երկու բուռ ջրից։ Հերոսների ջրային տարերքի հետ ունե
ցած աղերսը սակայն սոսկ ւ(որ հղացումով չի ավարտվում, երկվորյակները, 
հատկապես Սենատորը իրենց ղյուցազնակւսն զորությունը, ձին, զենքերը, հա– 
մայիլ-խաչը ձեռք են բերում ծովից։ Ջրային տարերքից զորեղանալու մոտիվը

* յւ. 1Սւ€|)»6ք|)|՝, ձ Ա Ո ա ւ ա Ո  6.1Ո Յ Ո Ճ 108 ոբ» Շ8616 9Ո10Ր|>&Փ1|1քէ Ո6 1ր01՝|)ն։1.
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փոխանցվում է անգամ Սանասարի ժառանգներին՝ մեծ Մհերին և Դավթին, 
որոնք հզորանում են հրաշւպի կաթնաղբյուրում լողանալով, լվացվելով և այն– 
տեղից ջուր խմելով։ Սանասարի և եղբոր մայրը մի շարք պատումներում կոչ
վում է Ծովինար, այսինքն՝ ծովի, ջրի տիրուհի կամ ոգի։ Սանասարն իբրև ջրա
յին ծնունդ օժտված է կայծակնային հերոսի և վիշապամարտիկի հատկու
թյուններով, որ վաղուց է ապացուցված Աբեղյանի կողմից։ Մի քանի պատում
ներով՝ Սանասարն իր կայծակի թրով կռվում է ծովային վիշապի դեմ, խլում նրա 
բերանի թանկագին ակը, որից ուժեղ անձրև է տեղում քաղաքի վրա։ Վեպի պա
տումներում Սասնա հերոսները հանդես են գալիս հայկական հողմի ոգու՝ 
Սուրբ Սարգսի կամ Արգոյի փոքրավորներ կամ դաշնակիցներ։ Այսինքն՝ 
նրանց կայծակնային, անձրևաբեր հատկանիշը սերտ հարաբերության մեջ է 
դրվել քամու հետ, որպիսին առկա է երկվորյակների միջազգային զրույցներում։

Սանասարի և եղբոր ծննդից հետո նրանց մայրը փախչում է իր զավակնե
րի հետ, հալածվում և հետապնդվում կռապաշտ թագավորի կողմից։ Վեպում 
հատկապես աչքի է զարնում երկվորյակ եղբայրների աստանդական կյանքն ու 
թափառումները օտար երկրներում, իրենց բազմաթիվ արկածներով։ Եղբայր
ները տարբեր երկրներում, տարբեր ծառայությունների են մտնում տեղացի իշ
խանավորների մոտ և միշտ հալածվում։ Ի վերջո նրանք, դարձյալ հավատարիմ 
իրենց ջրային ծագմանը, անմարդաբնակ Սասնո լեռներից բխող մի աղբյուրի 
վրա հիմնում են իրենց քաղաքը, բնակեցնում չքավոր տարրերով, մեծ նվիրվա
ծությամբ նրանց համար շենքեր կառուցում։ Նրանք ոչ միայն քաղաքի հիմնա
դիրներ են դառնում, այլև Սասնո երկրի ու պետության, Սասնո տիրողների վի
պական տոհմի։

Սանասարն ու եղբայրը մի շարք պատումներում ամուսնանում են առևանգ– 
մամբ. նրանք Պղնձե քաղաքի կամ Քաջսւնց թագավորի քաղաքից, մեծ արյու
նահեղության կամ արկածների գնով, առևանգում են թագավորի աղջիկներին և
ամուսնանում։

Սանասարն ու եղբայրը թեպետ մեծ սիրով ու նվիրվածությամբ են միմյանց 
կապված, բայց և այնպես Նրանց միջև ևս առկա է որոշակի հակադրություն. 
Սանասարն ավելի ուժեղ է, քան եղբայրը. Սանասարը ավելի ծանրախոհ է և 
զուսպ, մինչդեռ եղբայրը դյուրաբորբոք է և կռվարար, որի պատճառով եղբայր
ների միջև կռիվ է ծագում և հաշտեցվում մոր միջամտությամբ։

Վեպի Սանւսսար-Բաղդասարի ճյուղը, ինչպես երևում է վերը շարադրածից, 
Ասորեստանի արքայազնների պատմական ավանդությունից բացի, հիմնական 
գծերով խարսխված է աստւ|ածային երկվորյակների առասպելական մոտիվների 
ւ|րա. ւփայն զորեղ շեշտերով պատմականացած և տեղւսյնացված, մի հանգա
մանք, որ դարձյալ յուրահատուկ է երկվորյակների միջազգային զրույցներին։
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Հայոց վեպն, այդպիսով իր մեջ է ւսնդրապատկերել աստվածային երկվորյակ
ների առասպելները, գրեթե իրենց բոլսր էական մոտիվներով ու հատկանիշնե
րով, հարկավ հայոց պատմական կյանքի ինքնահատուկ գույներով ազգայնաց
ված և երանգավորված։

Ասորեստանի Սինւսխերիբ թագավորի որդիների հորը սպանելու, հայրե– 
նիքից վւախչելու Ա Ուրարտու-Հայաստան ապաստանելու պատմական իրողու
թյունը համահնչյուն լինելով երկվորյակների հայրենիքից հալածվելու և օտար 
երկրներում թափառելու և ապաստանելու առասպելական մոտիվներին, հայ վի
պական ավանդության մեջ հարել է աստվածային երկվորյակների հնագույն 
առասպելին, բայց և շարունակել է պահպանել պատմական իր որոշակի ճըշ– 
մարտությունը։ Դա Հարավային Հայաստանի՝ Սասնո, Տարոնի և հարակից գա
վառների ազգաբնակչության, նրա պետական միավորումների ծագման վիպսւ՜ 
հան պատմությունն է, գավառներ, որոնք հայ ժողովրդի ու նրա պետականու
թյան սկզբնավորման մեջ, ըստ նորագույն հետազոտությունների, էական դեր 
են խաղացել։

Պատմական այս հնագույն իրողությունը, սակայն, վեպի մի շարք պատում
ներում դրվել է հայոց ուշ ժամանակների (7—13-րդ ղդ.) պատմության տեսա
դաշտի վրա, երբ Սենեքերիմը դառնում է Բաղդադի խալիֆա, Սանասարն ու 
Ադնամե|իքը (Բաղդասար) ՝ խալիֆայի զավակներ, նրանց մայրական պապը՝ 
քրիստոնյա Դագիկ կամ Խաչիկ թագավոր։ Վեպի այս երկրորդ պատմականա– 
ցումը կատարվել է միջնադարում՝ Հայաստանում Բաղդադի արաբական խալի
ֆայության գերիշխանության և հետագա հարյուրամյակներում, երբ վեպի ան
կախ ու առանձին մասերը (ճյուղերը) պատմական նոր իրադարձությունների 
ազդեցությամբ հարում են միււյւսնց և կւսզմում մի մեծ վեպ՝ «Սասնա ծռերը»։ 
Պատմական այս նոր անցուդարձերի հետևանքով հին վեպի մեջ մտնում է 
պատմական մի նոր շերտ, վիպական մի նոր կոնֆլիկտ, դա կռապաշտ կաս՛ 
լքւսհմեդական Բաղդադի խալիֆայության և քրիստոնյա կամ խաչաւղաշտ Հա
յաստանի թշնամական հակադրությունն է, խալիֆայի բռնացումը հայոց թւսգա– 
վորի վրա և վերջինիս խոնարհումն ու նրա կամքին հպատակվելը։ Եվ սա 1;լ 
դառնում է հին վեպի (առաջին ճյուղի) հիմնական պատմական երանգը։

Պատմական նոր իրադարձությունների ազդեցությւսն տակ Սանասարի 
ճյուղին հարել են Մեծ Մհերի և Դավթի ճյուղերը, որոնք սերտ միաձուլված են 
իրար և կազմում են վիպական մեկ ամբողջություն։ Երկու ճյուղն էլ թեպետ վի
պական բաղադրիչներով գալիս են հնից, բայց իրենց ավարտուն կերպարանքն 
ու պատմական շեշտված երանգը ստանում են 7—13-րդ դարերում, արաբական 
տիրապետության և հետագա ժամանակների պատմական անցուդարձերի և ան
ձանց արարքների խիստ ւտլդեցությամբ։



Եթե վեպի առաջին ճյուղը երկրորդ անգամ պատմականանսղով արձա
գանքում է Բաղդադի խալիֆայության ու Հայաստանի հակամարտության պատ
մական փաստը, ապա Մեծ Մհերի և Դավթի ճյուղերում՝ արդեն պատմական 
առավե| որոշակիությամբ երևան են գալիս Մսրա (Եգիպտոս) էյուրյան կամ 
հորան մելիքների (12– 13-րդ դդ) Սասնո և ընդհանրապես հարավ-արևմտյան 
Հայաստանի հետ ունեցած թշնամական հարաբերությունների հիշողությունները։ 
Մսրա էյուրյան հարստության ավելի ուշ ժամանակների դեպքերը իրենց 
վրա են առել Բաղդադի խալիֆայության շրջանի անցուդարձերի հիշողություն
ները, և վեպում Սասնո ու սասունցիների հիմնական թշնամիները Մսրւս մե– 
փքներն են։

Վեպի սոցիւսլ-պատմական հիմնական առանցքը, որ բւսցահայտել է Աբեղ– 
յանը, հարկահանությունն է և դրա համար մղած կռիվները։ Վերջնիս շուրջն 
են պտտվում վեպի հիմնական գործողությունները։ Եթե առաջին ճյուղում Բադ– 
ղադի խւպիֆայության և Հայաստանի հակամարտության պատճառը հարկահա
նությունն է և դրւս դիմաց հայոց թագավորի դստեր բռնի աւ1ուսնությունը խալի
ֆայի հետ, իսկ Մեծ Մհերի ճյուղում՝ Մսրա Մելիքի Սասունը հարկի տակ դնե
լու նկրտումները, բայց և Սասնո անկախացումը,\ ապա Դավթի ճյուղում 
բռնի հարկահանությունն ու դրա դեմ մղած կռ|ս|ները կենտրոնական տեղ են 
գրավում։ Այս ճյուղով է, որ խիստ սրվոււք է Սասուն-Մսըր սոցիալ-քաղաքա– 
կան հակւահսրտությունը, առաջ է գալիս ուժեղ բախում երկու երկրների ւ(իջև, 
որն ավարտվոււք է Դավթի կատարյալ հաղթանակով և Սւսսնո անկախւսցումով։

Մեծ Մհերի և մանավանդ Դավթի ճյուղի պասսհււկան միջուկն է կազմում 
արաբների հարկային ծանր քաղւսքականությունը Հայաստանում և դրա դեմ 
ուղղված սասունցիների 749 և 851 թթ. ապստամբությունները, որոնցից սաա
մին ր գլխավորում է Դադայի որղի Հովհանը, իսկ երկրորդը՝ Հովհան Բւսգրւս– 
տունին և նրա հորեղբորորդիներ Դավիթն ու Աշոտը։ Պատմական այս անձ– 
նավորությունները ւ1տել են վեպ, դարձել վիպական հերոսներ՝ հանձին Զենով 
Հովանի և Դավթի։

Վեպի վերջին՝ Փոքր Մհերի ճյուղը պատմական քիչ բան ունի իր մեջ, գե
րակշռում է վիպականն ու առասպելականը, թեպետև պատմակւսն խոր իմաս
տով։ Սեծ և Փոքր Մհերի ճյուղերում գիտնականներն արտւսցոլված են գւոնում 
երկնային |ոււսի, արեգակի, արդարության ու ճշւքարստւթյան աստծո՝ Միհր կամ 
Սիթրայի առասպելներն ու պաշտամունքի հետքերը։ Միհրի առասպելն իր խոր– 
1։րրդապաշտական արարողություններով, տաճարներով ու պւսշտաւ1ունքւսյին 
հուշարձաններով, մինչև քրիստոնեության պաշտոնակւսն հաստատումը, մ.թ. 
առաջին դարից ի վեր տարածված էր ողջ հռու1եական կւպսրության րնդարձա– 
կածավա| սահմաններում։ Իրանական այդ աստծո սյաշտամունքը Արևելքից,
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հատկապես Միջագետքից ու Փոքր Ասիայից անցնելով Արևմուտք, փոխանցող 
երկրների տեղական պաշտամունքներից ազղվելով՝ զգալի փոփոխությունների 
է ենթարկվում։ Իրավացիորեն նկատված է, որ արևմտյան միհրապաշտությունը 
առավելապես առնչվելով Միհրի դեմոնային պաշտամունքին, զգալապես տար
բերվում է Իրանի զրադաշտական միհրակսւնությունից։ «Արևմտյան պաշտա
մունքներում Միհր-Միթրան հանդես է գալիս իբրև փրկիչ-աստված, որ բնու
թագրական է փրկչաբանական կրոնների դարաշրջանին*»։ Հայաստանն լւնկած 
լինելով պարթևական Իրանի և Հռոմեական կայսրության արանքում, փոխնի
փոխ ենթակա է եղել Իրւսնի և Հռոմի քաղաքական և կուլտուրական ազդեցու– 
թյանր։

Միհրի պաշտամունքը լայն տարածում է ունեցել Հայաստանում. Միհրը 
հանդես է գաւիս հայ հեթանոսական դիցաբանուէ իբրև երկնային գերագույն 
աստծո՝ Արամազդի որդի, եղբայրը՝ Անահիտի և Նանեի։ Ագաթանգեդոսի վկա
յությամբ՝ Միհրի տաճարներից մեկը գտնվելիս է եղել Բագահառիճում, որ 
քրիստոնեության մուտքի ժամանակ կործանվում է Գրիգոր Լուսավորչի կող
մից։ Հին հայկական տաքարում այժմյան փետրվար ամիսը կոչվել է Մեհեկան 
կամ Միհրական՝ Միհր աստծո անունով։ Հայաստանում կան հուշարձաններ, 
որոնք աղերսվում են Միհրի պաշտամունքին։ Միհրի լուսեղենային պաշտա
մունքը խոր հետքեր է թողել նաև քրիստոնեական կրոնի վրա։ Հայկական 
հոգևոր երգերում նշանակալից տեղ գրավող լուսերգության մոտիվները և 
արևագալի շարականները իրավամբ մեկնաբանվում են իբրև Միհրի հեթանո–. 
սսւկան պաշտամունքի թողած զորեղ ազդեցության արղյունք։ Եվ բնավ պատա
հական չէ, որ Միհր-Մհեր անունը, նրա սիրված և տեղայնացված պաշտա
մունքն իր առասպելների հետքերով այսօր գտնում ենք «Սասնա ծռեր» վե
պում։ Միհր-Մհերը դարձել է հայ ժողովրդի սիրված հերոս Դւսվթի հւսյր և որ
դի։ Որդի Մհերը ավելի հզոր է, քան Դւսվիթը, մի կատարյալ դյուցաւլնամար– 
տիկ, անհաշտ աշխարհի անարդարությունների նկատմամբ։ Լույսի, ճշմարտա
բան, արդարության ու անբծության մեծագույն նախանձախնդիր, խավարի ու 
դժոխային զորությունների սարսափեի հակառակորդ, իր աստվածային մաքա
ռումների մեջ միշտ հաղթանակող Միհրը վեպում, հանձին Փոքր Մհերի. 
մարտնչում է չար ու դժնի ուժերի դեմ և միշտ դուրս է գալիս հաղթանակով։ 
Միհր աստծո ժայռից ծնված լինելու պարագան վեպում հիմք է հանդիսացել 
միհրական առասպելը մեկ այլ՝ ժայռերում բանտարկված դյուցազնների միջազ
գային հնագույհ առասպելին հարակցվելուն։ Վերջին առասպելը վաղուց էր ըն
տանի ու հարազատ հայկական վիպաշխարհին. հին մատենագիրներից մի 
քանի տարբերակներով հայտնի, հոր անեծքով Արտավազդ-Շիդարի Մսոտի

9. ՓթՅԱ, 1 I<10.10,1110 11րՁ«Ձ, >100X88, 1972, 01թ. 213.
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վիհերից մեկում փակվելու առասպելը վեպում հարակցվելով ժայռածին Միհր 
աստծո դիցաբանական զրույցներին, զգալապես ներգործել է դրանց վրա։ Հոր 
Դավթի դեմ ակամա ըմբոստացած Մհերը, հոր անեծքով՝ մնում է անմահ ու 
անժառանգ։ Սասնո Մեծ տանից հալածված, մենակ ու աստանդական Մհերը 
փակվում է ժայռում։ ժայռում փակված հերոսի առասպելի վրա, տվյալ դեպքում 
իրենց ազդեցությունն են թողել նաև Միհրի դիցաբանական զրույցները։ Վե
պում Մհերի ժայռում փակվելը պատճառաբանվում է ոչ միայն հոր անեծքով, 
այլև «մեդավորացած» հողով կամ աշխարհով, աշխարհի անարդարացումով։ 
Անւսրդարացած հողը այլևս չի դիմանում Մհերի ոտքերի տակ։ Սա փակվում է 
ժայռում և սպասում։ Նա կրկին աշխարհ է գալու այն ժամանակ, երբ գարին 
դառնա ընկույզի, իսկ ցորենը՝ մասուրի չափ. կամ, ըստ վեպի մի քանի պա
տումների՝ մինչև Քրիստոսի երկրորդ անգամ աշխարհ գալն ու դատաստանի 
նստելը, արդարներին մեղավորներից զատելու համար։ Ոմանք էլ հավատացել 
են. թե Մհերը դուրս է գալու և փրկելու հայ ժողովրդին իր տառապանքներից։

Սա մոտավորապես նույնն է, ինչ լուսո, արդարության ու ճշմարտության 
համար մաքառող աստծո՝ Միհրի փրկչական առաքելության այն հին ընկա
լումը, որ ունեին միհրապաշտները իրենց սիրելի աստծո նկատմամբ։ Ըստ այդ 
հայացքի, բարու և չարի միջև մղվող պայքարը անվախճան չէ. երբ համապա
տասխան հարյուրամյակներն անցնեն, չար ոգիների ուղարկած տառապանքնե
րը կազդարարեն աշխարհի վախճանը։ Այնժամ Միհրի սպանած հրաշալի ցուլը 
նորից երկիր կգա, Միհրը նորից վայր կիջնի և մարդկանց հարություն կտա։ 
Ողջ մարդկությունը կհավաքվի մի հսկայական ժողովի, և ճշմարտության աստ– 
վածր բարին չարից կբաժանի։ Այն ժամանակ նա, իբրև վերջին զոհաբերու
թյուն՝ կմորթի աստվածային ցուլը, նրա ճարպը կխառնի սրբագործված գինուն 
և արդարներին կմատուցի ւսյդ հրաշալի խմիչքը, որից նրանք անմահություն 
ձեռք կբերեն*։

Հոգիների վերջին դատաստանի և փրկության այս գաղափարը հետագա
յում գրեթե նույնությամբ փոխանցվում է քրիստոնեությանը, և Միհր-փրկչի վտ– 
խարեն հանդես է գալիս Քրիստոսը, որպիսին առկա է և մեր վեպում։ Գարին՝ 
ընկույզի և ցորենը մասուրի չավւ տեսնելու գազավայրը ժողովրդական պարզ 
խորհրդանշան է ապրուստի միջոցների առատության, հավերժ կեցության և 
արդարության երազանքի, որ ժողովուրդը վերագրել է իր սիրելի հերոսին։ Միհ
րի ժայռից ծնվելու առասպելը վեպում, մյուս առասպելի ազդեցությամբ, շրջվել 
է, և կապվել Ահերի երկրորդ անգամ փրկչական առաքելությամբ աշխարհ գալու 
հավատս՚լիքրն։ Եվ երբ, ըստ վեպի մի քանի պատումների, համբարձման կամ

քք–. Շսաօոէ, 1)16 .^տէ€ո6ո <յ«տ աւհւ՜, Լշւրշւց, յ1911, Կչաէ
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զատկի գիշերը քարայրը բացվում է (որ դարձյալ կապվում է հարության գաղա
փարին), Մհերը դուրս է գափս ժայռից, վարձում հոդի ամրությունը, հովիվներն 
են տեսնում Մհերին. ճիշտ այնպես, ինչպես Միհրի ժայռից ծնվելու առասպե
լում առաջինը հովիվներն են ականատես լինում աստծո ծննդին և կամենում են 
երկրպագել նրան։

Այս բոլորը Միթրւս-Միհրի հին առասպելների ու պաշտամունքի հիշատակ
ներն են, որ մտել են վեպ, որոշ չափով կերպարանափոխվել, խիստ հայկակա
նացվել ու տեղայնացվել, և վիպական Մհերն անգամ դարձել է հայոց մեսիա 
կամ փրկիչ։

Այսպիսով, «Սասնա ծռեր» վեպի հնագույն տարրերն են կազմում Սսւնա– 
սար-Բադդասարի և Փոքր Մհերի ճյուղերը, որոնք ամփոփում են վաղնջական 
առասպելներ՝ սրբազան երկվորյակների և հեթանոսական Միթրա կամ Միհր 
աստվածության մասին։ Դրանք արտացոլում են մարդկանց նախնական պատ
կերացումները վաղնջական մարդու շինարար-մշակութային գործունեության 
(Սանասար, Բաղդասար) և բնության, մասնավորապես տիեզերական երևույթ
ների, լույսի և խավարի, երկնքի և արեգակի, հետագայում Նաև արդարության և 
փրկության գաղափարների (Մհեր) վերաբերյալ։

Այդ առասպելները մեր վեպի ամենահին շերտերն են, որոնք թեպետ որա 
չափով պատմականացվել են, տեղայնացվել, կապվել Հայաստանի պատմության 
ու տեղանքի հետ, բայց շարունակում են պահպանել իրենց վաղնջական գծերը, 
առասպելա-ղիցաբանական նախնական նկարագիրը։ Եվ կարևորն այն է, որ 
այդ հնագույն շերտերը շարունակել են գոյատևել վեպում 19—20-րդ դարերում 
և անգամ մեր օրերում, որ, սովորաբար, մշակույթի պատմության մեջ բացառիկ 
երևույթներից է։ Մեր վեպի այղ հնագույն տարրերը իրենց նախնական բնույթի 
պատճառով ունեն ոչ սոսկ տեղական-հայկական արժեք, այլև միջազգային 
աատմա-մշակութսւյին նշանակություն։ Առասպելների այդ հայկական հնագույն 
տարբերակներով կարելի է հետադարձ քննությունների հիման վրա վերակազմել 
ու առավել հարստացնել միջազգային նման առասպելների Նախնական նկա
րագրի շատ կորած գծեր։

§ 5. Մեր վեպի այդ հնագույն շերտերը մատնանշում են պատմական մի 
շատ կարևոր հանգամանք ևս. դւս հայ ժողովրդի ծագման ու էթնիկական 
կազմավորման խնդիրն է։ Սանասար-Բաղդասարի ճյուղը իր պատմական 
ակունքներով մեզ տանում է դեպի սեմական աշխարհը, որը նշանակալից դեր 
I; խաղացել հայ էթնոսի ձևավորման մեջ։ Հայ ժողովրդի էթնիկական կազմում 
զգալի տեդ է բռնում սեմական տարրը։ Այսօրվա հայ պատմագիտության տվյալ
ներով հայ ժողովրդի կազմավորման բնօրրանը Արմե-Շուպրիա երկրամասն է, 
որ ընկած է Վանա ծովից հարավ-արևմուտք, ուր մտնում է և այժմյան Սւսսու–
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նը։ Արմե-Շուպյփան սահմանակից էր սեմական աշխարհին և սահմանաեզրե 
րին բնակեցված սեմական էթնիկական տարրերով։ Հին հունական աղբյուր
ներով Սասունն ու Տւսրոնի մի մասը հնում բնակեցված են եղել սեմական ցե
ղերով, որոնք հետագայում ձուլվել են հայերին։ Բացի այդ, ասորեստանյան 
պատմական վավերագրերից պարզվում է, որ Արմե-Շուպրիան, մասնավորապես 
նրա լեռնային մասը՝ Սասունը, եղել է անառիկ ապաստարան Ասորեստանից և 
1)ւրարտուից քաղաքական և սոցիալական ճնշումներից հալածված վւախստա– 
կ անն երի։ Սանասարի և եղբոր Ասորեստանից վւախուստը, անմարդաբնակ 
Սասունում հաստատվելն ու բնակեցնելն, ահա, մի հնագույն բանավոր ավան
դություն է պատմական նման անցուդարձերի. Սասնո և Տարոնի էթնիկական 
կազմի և նախնական պատմության վերաբերյալ։

Հայ ժողովրդի ձևավորման մեջ հիմնական դերը պատկանում է հնդեվրո– 
աական տարրել՜փն, որոնցից կարևոր են նաև իրանական ցեղերը։ Մի կողմից 
իրանական ցեղՒւրի համաձուլումը հայերի մեջ, մյուս կողմից դարեր շարունակ 
ենթակա լինելով աքեմենյան և պարթևական Իրանի քաղաքական, մշակութա
յին ու կրոնական ազղեցությանը, հայ ժողովուրդը շատ բան է փոխառել իրան
ցիներից, հատկապես յեզվի, կրոնական հավատսզիքների, դիցաբանության 
բնագավառներում, որի խոսուն վկայություններից մեկը Միհրի պաշտամունքն 
ու առասպելներն են, որ մտել են վեպ։

Այդպիսով, մեր վեպի հնագույն տարրերը պատմա-մշակութային կարևոր 
արժեք ունեն հենց հայ ժողովրդի վաղնջական շրջանի մշակույթի և պատւեււ– 
թյան տեսանկյունից, համընթաց են և գրեթե հաւքաժամանակակից հայ ժողո– 
ՎՕՐԴԻ կազմավորմանը և նրա հետագա պատւքական զարգացւ1անը։ Վեպի ւսյդ 
հնագույն շերտերը ինքնակենսագրական յուրակերպ վկայություններ են հենց 
իր ժոդու|րդի մանկության շրջանի վերաբերյալ։ Եւ| մեր վեպն այդ տեսակետից 
ձեռք է բերում պատւ1ա–լքշակութային բացառիկ վավերագրի նշանակություն։

Եթե < Սասնա ծռերն» իր հնագույն տարրերով (Սանասարի և Փոքր Մհերի 
ճյուղեր) արտացոլում է ժողովրդի ւ1անկության շրջանի պատմա-մշակութային 
իրողությունները, ապա Մեծ Մհերի և Դավթի ճյուղերով՝ հայ ժողովրդի հասուն 
երիտասւսրդական շրջան ի, հատկապես ւ(աղ և ուշ ւփջնադարյան պատմության 
ոգին ու էությունը։ Իսկ վեպն իր չորս ճյուղերով անդրադարձնում է մեր ժո– 
դովրդի պատմության ամբողջ ընթացքը, սկսած իր ծագման նախնական ժամա
նակներից մինչև նոր ժամանակները։ Համոզվելու համար բավական է թեկուզ 
խիստ ընդհանրացրած հիշատակել մեր վեպի էական թեմատիկան, իր էվենա
կան գծերով։

՚ււ) ՝տւսյրեււիքի և պետականության հիմնադրում. Սանասարն ու եղբայրը
հիմնում են Սասունը, բնակեցնում այն և ստեղծում Սասնո իշխանությունը։
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բ) Հայրենիքում բերդերի, եկեղեցիների, վանքերի, կամուրջների կառու
ցում, իբրև ռազմատնտեսական և կրոնա-քադաքական ինքնուրույն գոյության 
հենարաններ. Սանասարն ու Բադղասարը կաոուցում են Սասնո բերդն ու քա
ղաքը. Մեծ Մհերը հիմնում է որսասարն ու Մարութա վանքը, երկիրը ծածկում 
է բերդերով ու կամուրջներով. Դավիթը նորոգում է հոր ավերված վանքը, 
հիմնում վանական միաբանություն, նորոգում որսասարը. Փոքր Մհերը կա
մուրջ է կապում։

գ) Օաար այլադավան տերությունների տնտեսական և քաղաքական բռնա
նամ հայերի վրա, ծանր հարկեր, գերեվարում, վանքերի և եկեղեցիների կողո
պուտ և ավերածություններ.

Բաղդւսղի խալիֆայի կռիվն հայերի դեմ. Սուրբ Կարապետ եկեղեցու կողո
պուտը, Ծովինարին բոնի կնության առնելը, Սանասարի մահից հետո Սասնո 
բռնի հպատակեցումը Մսրւս Մելիքին և հարկաղրում. Չենով Հովանի և Քեռի
Թորոսի հպատակությունր Մսրա Մելիքին, Մսրա հարկահանությունը, կանանց 
և աղջիկների գերեվարումը, Մարութա վանքի կողոպուտն ու ավերը։

ղ) Ընդվզում և պայքար օտար բռնատիրությունների, նրանց տնտեսական 
ու քաղաքական ոտնձգությունների դեմ.

Դավթի մանկությունը Մսրում, չհնազանդվեի Մելիքին և թրի տակով 
չանցնելը. Դավիթը ետ է խլում իր հայրենի կալվածքները Մսրա Մելիքից, պա
տուհասում Մելիքի հարկահաններին։

հ) Օտար բոնակսղների պարտություն, հայրենիքի քաղաքական ու տնտե
սական ազատագրում, ինքնուրույն պետականության վերականգնում.

Դավիթն ու Քեռի Թորոսը կռվում են Մելիքի զորքի դեմ, Դավիթն սպանում 
է Մսրա Մելիքին և ազատագրում Սասունը. Փոքր Մհերը հաղթում է Սասնո 
թշնամիներին, ապահովում երկրի անկախությունը։

զ) Հայ պետականության անկում և աստիճանական քայքայում.
Դավիթն սպանվում է, թշնամիներն աշխուժանում են, հզորանում. Փոքր 

Մհերը թեպետ լուծում է հոր վրեժը, բայց արտաքսվում և հեռանում է հայրենի 
տանից. Սասնա տան միակ ժառանգը մնում է անսերունդ, քաշվում, փակվում I; 
քարայրում. Սւսսունը որբւսնում է, անտիրանում։

է) Ազգային ազատագրության, պետականության և համընդհանուր արդա
րության վե|ւսւկանգնման երազներ.\

Փոքր Մհերը պետք է դուրս գւս քարայրից, անօրենների ձեռից ազատի 
հայ ժողովրդին և վերականգնի ճշմարտությունն ու արդարությունը։

Ահա ընղհանուր առմամբ մեր վեպի էական թեմատիկան, որ այլ բան չէ, 
քան հայ ժոդւս|րղի իրական պատմությունը իր բնորոշ գծերով։ Միայն թե վե–
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պում այդ պատմությունն արտացոլված է բանաստեղծորեն՝ գեղարվեստական 
պատկերներով ու կերպարներով, վիպական չափազանցումներով, առասպելա
կան գծերով ու հավատալիքներով։

«Սասնա ծռեր» վեպն, այղպիսով, իր ստեղծող ժողովրդի հազարամյա 
կյանքի գեղարվեստական տարեգրությունն է, նրա կենցաղի, բարքերի, հավա
տալիքների ու իղձերի ճշմարիտ մարմնավորումը, «մի խոսքով վեպն ինքը ժո
ղովուրդն է» (Մ. Աբեղյան):

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՐՈՈԹ6ՈՈՆ6ԱՆ



ԾԱՆՈԹՈՈԹՅՈԻՆՆԵՐ

V Ա. Սաւտւնցի Դավիթ կամ Ս՜հերի դուռ.–  Գրսաել է Գարեգին վարդապետ Սրվանձտյանլւ 
1873 թ. հունիսին, Մշո դաշտի Առնիստ գյուղի երեսփոխան Կրպոյից։ Կրպոյի վկայությամբ իր 
վարպետը, որից ինքը սովորել է վեպը, շատ մանրամասն ու ընդարձակ է իմացել ու պատմել, 
իսկ մեջընդմեջ եդած ոտանավորային հատվածները՝ երգել։

Այդ վարպետն ունեցել է նաև երկու ռշտունցի աշակերտ, որոնք շատ կատարյալ սովորած 
են եդել վեպը։ Ինքը Կրպոն, երկար ժամանակ պատմած չլինելով, շատ հատվածներ մոռացած 
է եղել։

Պատումը առաջին անգամ լույս է տեսել Կ. Պոլսում 1874 թ. Գ. Սրվանձտյանի «Գրոց ու 
բրոց Ա Սասունցի Դավիթ կամ Սհերի դուռ» գրքում։ Երկրորդ անգամ հրատարակվել է 1875 թ. 
Պետերբուրգում, Ք. Պւստկանյան|ւ «>\316քա3.1հ1 յա * »3>,1Լ6»»8 ՅթսոոաւՀ Ո3յ)6*ւ»8» 
աշխատության երկրորդ պրակում։ Երրորդ անգամ լույս է տեսել 1910 թ. Կ. Պոլսում առան
ձին գրքով՝ Փիշթոֆճյան եղբայրների «Արամսպդ» գրատան հրատարակությամբ։ Չորրորդ 
անգամ հրատարակվել է 1944 թ. Երևանում, Մ. Աբեղյանի և Կ. Մելիք-Օհանջանյանի կազմած 
և խմբագրած «Սասնա ծռեր» գիտական ժողովածուի երկրորդ հատորի առաջին մասում։

Պատումը Գր. Խալսւթյանցի թարգմսւնությաւ(բ ռուսերեն լույս է տեսել Պետերբուրգում 
1881 |3. Ր113.1 ^«»»շ16թ<Ո՝83 «Յթօյւարօ ոբՕ0861Ա6աւ8» ամսագրում և ունեցել է ես երկու

հրատարակություն («5թ31օւ<3« ոօսօւսհ ոօօւթՅԶՅտււաւ յ  1>փաա Յբսուաւ», ^ \օօհ յյ,
1897 (առաջին հրսւտ.), 1898 (երկրորդ հրատ.)։ Պատումը գերմաներեն թարգմանությամբ լույս 
է տեսել Լայս|ցիգում, Աբգար Հովհաննիսյանի հրատարակած «.ձաւշատօհշ 8ւհ1ւօէհ61<» մա
տենաշարի 4-րդ գրքում «ա ւ՜օհքո սոժ Տյ^ՔՈ» խորագրով (հրատարակության թիվն ու 
թարգմանիչը չեն նշված):

Տպագրվում Է ըստ «Սասնա ծռեր» գիտական ժողովածուի բնագրի։
Բ. Սասմա ծռեր.— Գրառել Է Գարեգին սարկավագ Հովսեփյանը Ապարանի Չամրլու գյու

ղացի Սուրսւդից։
Գրառման թվականի և վիպասացի մասին կենսագրական տեղեկություններ հայտնի չեն։ 

Առաջին անգամ լույս Է տեսել Թիֆլիսում, 1892 թ., Գ. Հովսեփյանի «Սասմա ծռեր» ժողովածուի 
մեջ, Ապարանի Ափնա Ա Ղաղանֆար գյուղերից գրառած երկու այլ պատումների տողատակն– 
րամ դրված որոշ հատվածների համեմատությամբ։

Երկրորդ անգամ հրատարակվել Է 1944 թ. Երևանում, «Սասնա ծռեր» գիտական ժողովա
՛ծուի 2-րդ հատորի 1-ին մասում։
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Տպագրվում է ըստ երկրորդ հրատարակության բնագրի։
^  Գ. Սասնա տուն.– Գրառել է Կարապետ Մելիք-Օհանջանյսւնը 1932 թ. հուլիսին, Թսղինի– 

շրջանի Իրինդ գյուղում, նույն շրջանի Վերին Ղարադոյմսպ (այժմ Վերին Սասնաշեն) գյու
ղացի, 85-ամյա Թւսմո (Թոմաս) Դավթյանից։ Թամոն ծնվել է Սասնո ճախրական գյուղում, 
զբաղվել այգեգործությամբ Ա սեփական ջրաղացում՝ ջրաղացպանությամբ։ Մի տոհմային 
ավանդությամբ՝ այդ ջրաղացի քարը հարյուրավոր տարիներ առաջ վիպական Դավիթն է բերել 
ջրաղաց, ե այն իր օգտագործման օրից ի վեր բնավ չի կռանվել։ Ջրաղացաքարը յուրաքանչյուր 
նորալուսնի ժամանակ ինքն իրեն «ծլել է» (այսինքն՝ սրվել, կռանվել) և այդպես էլ շարունակ
վելու է հար-հավիտյան։

Թամոն առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իր շատ հայրենակիցների հետ 
օաղթեւ-եկեւ է Արևելյան Հայաստան, երկար թափառումներից հետո մշտական բնակություն 
հաստատել Թսւլինի Վերին Ղարաղոյմսպ գյուղում։ Եղել է չքավոր գյուղացի, անգրագետ, Թա– 
յինում ղրաղվել է հողագործությամբ։

Վեպը լսել է Սասունում՝ գյուղի մեծերից, դեռ մանկության ժամանակ Ա շատ հաճախ։ 
Դավթի պատմությունը Թամոն համարել է եղելություն ն գրքերից քաղված։ Ինքն անձամբ տե  ̂
սել է այդ մեծ գիրքը, որ կշռել է մեկ լիտր Ա պահվել է Գոմաց վանքում (Մւսդին սաաքյաւի՛ 
ւ|անքը Փսանաց գավառում): Հետագա կռիվների ժամանակ քրդերն այրել են այդ գիրքը։

Թամոն իր հայրենակիցների մեջ վայելել է վիպասացի մեծ հռչակ։ Մինչև այժմ էլ Թալինում, 
մեծահասակների շրջանում, անգամ Թսւմոյի մահվանից շատ անց (մահացել է 1940-ական; 
թթ. սկղբներին) նա համարվում է վեպի երբեմնի ամենալավ գիտակը։ Համագյուղացիների մեջ 
տարածված է նույնիսկ այն համոզմունքը, թե Թսւմոյենց տոհմը՝ Դավթյանները, սերում են 
Սասունցի Դավթից

Պատումն առաջին անգամ տպագրվել է 1944 թ. Երևանում, «Սասնա ծռեր» գիտական ժո
ղովածուի երկրորղ հատորի առաջին մասում։ Տպագրվում է ըստ առաջին հրատարակության
բնագրի։

Դ. Սասունա ծոեր.— Գրառել է Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանը 1932 թ. Երևանում, Ալսւշ– 
կերտի Խաստուր գյուղի նախկին բնակիչ Մանուկ Թորոյանից (Թորոյենց Մանուկ):

Մանուկ Թորոյանը ծնվել է 1864 թ. Խաստուրում. ծնողները գաղթել են Բիթլիսի Խուլթիկ 
գյուղից։ 1915 թ. հայրենի գյուղից ընտանիքով գաղթել եկել է Երևան, կրկին Ալաշկերտ գնա– 
|ուց. վերադառնալուց և երկար թավւառումներից հետո, 1920-ական թթ. սկւլբներին 
հաստատւխւս է Երևանում մշտական բնակության։ Եղել է հողագործ, վարձու բանվոր, սայլա
պան, բեռնակիր, եղել է անգրագետ, թեպետ 1931 թ., անգրագիտության վերացման ժամանակ, 
որոշ գրաճանաչություն սովորել է, սակայն շուտով մոռացել։

Մանուկը «Դավթի պատմությունը» լսել է հայրենի Խաստուրում, գյուղի տարեց և նշանա
վոր հեքիաթասացներ Ռես Դսպոյից և Վարդանե Քոչեից, որոնք, ըստ Մանւււկի, իմացել են 
վեպի բոլոր յոթ ճյուղերը։ Նա վեպը համարել I. ոչ թե հեքիաթ-նաղլ, այլ իրական պատմու
թյուն. եղելություն, որոշ չափով ճոխացրած և ավելացրած։

Նա առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ հաճախ է վեպը պատմել, իսկ պատե
րազմից հետո շատ հազվադեպ, այն էլ երեխաների խնդրանքով։

Վեպի գրառման ժամանակ պատմել է մեծ սիրով, դանդաղ, հանդիսավոր և ոգևորությամբ։ 
Օժտված է եղել բացառիկ հիշողությամբ, որով էլ մասամբ պայմանավորված է նրա պատումի 
սեծ ծավալը՝ վիպական հարուստ մանրամասներով։ Իր վիպասանական առանձնահատուկ ձիրքի 
պատճառով Մանուկ Թորոյանը, Կ. Մելիք-Օհանջանյանի երաշխավորությամբ, դարձել է Խոր– 
հորդային Հայաստանի գրողների միության անդամ։
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Մ. Թորոյսւնը մահացեւ է Երևանում, 1958 թ.։ Կ. Մելիք-Օհսւնջանյանի եռանդուն ջանքերով 
(Մ. Թորոյանի ծննդյան մոտալուտ 100-ամյակի կապակցությւա1բ) 1962 թ., Երևանի քաղաքա
յին սովետի գործկոմի կողմից Մ. Թորոյանի շիրմին դրվել է տապանաքար-հուշարձան։

Պատումն առաջին սւնդամ տպւսգրվե| է 1944 թ., Երևանում, «Սասնա ծռեր» դիտական ժո
ղովածուի երկրորդ հատորի առաջին մասում։ Նույն պատումից առանձին հատվածներ են 
տպագրվել 1946 թ. Երևանում հրատարակված «Ընտիր էջեր» ժողովածուում։

Տպագրվում է ըստ առաջին հրատարակության բնագրի։
Ե. Սասնա ծռեր.— Գրառել է Սարգիս Հարությունյանը 1973 թ. սեպտեմբերին, Մարտունու 

շրջանի Աստղաձոր (սխկ. Այի Ղռըխ) գյուղում, Հովհաննես Հակոբյանից։
Հովհաննեսը ծնվել է 1905 թ., զբաղմունքով հողագործ է. կիսագրագետ, հայրենական պա

տերազմի մասնակից, այժմ թոշակառու։ Վեպը լսել է հորից՝ Թարզի (դերձակ) Սարգարխյ 
(Մարգար Սուխսի-Հսւկոբի Հակոբյան), որի պապերը անցյալ դարակեսերին գադթել-եկել են 
Բայազետից։

Հովհաննեսը առաջներում վեպը հաճախ Է պատմել գյուղի օդաներում, արդեն 15 տարի Էր, 
ինչ բնավ չէր պատմել։ Նա գյուղում հռչակված է իբրև լավ հեքիաթասաց. պատմում է շատ 
վարժ, անսայթաք, մեծ եռանդով, վիպական-ավանդական ոճով, մանրամասներով ու դարձված
ներով։

Տպագրվում է առաջին անգամ։
%/ Զ. Գավիթ և Ա՛հեր.— Գրառել է Սանուկ Աբեղյանը 1886 թ. հունվարին, էջս՚իածնում, 
Գևորգյան ճեմարանի ծառայող՝ Մոկսի Գինեկանց գյուղացի Նահապետից (Նախո Քեռի)։

Նախո Քեռու ծննդյան և մահվան թվականները ստույգ հայտնի չեն։ Վեպի գրառման ժա
մանակ նսւ եղել է մոտ 35 տարեկան, բարի և հեզ բնավորության պատճառով՝ սիրված ճեմա
րանի վարչության ե աշակերտների կողմից։ Նախո Քեռին եղել է անգրագետ, վեպը լսե| է հայ
րենի գյուղում տարբեր վիպասացներից. իմացել է հեքիաթներ, բայց հաճախ չի պատմել, իսկ 
պատմելիս ոգևորվել է ու ւզատմել եռանդով։

Պատումն առաջին անգամ հրատարակվել է 1889 թ., Շուշիում Մ. Աբեղյանի կողմից՝ 
«Գավիթ և Մհեր, ժողովրդական դիցազնական վեպ» խորագրով։ Երկրորդ անգամ վերահրա
տարակվել է 1922 թ% Թիֆլիսում, «Գրական գոհարների» առաջին հատորում, երրորդ անգամ՝ 
Երևանում, «Սասնա ծռեր» գիտական ժողովածուի առաջին հատորում։

Պատումը ոյաշ կրճատումներով Վալերի Բրյուսովի կողմից թարգմանվել է ռուսերեն և 
1916 թ. հրատարակվել Մոսկվայում ՜<Ոօյյ«ո .\յ).\ւօ»աւ օ ձբ68Ո6քաւււ.\ տրաւքս յ օ  »3ա«.\ 

յլ»6»» գրքում, ապա վերահրատարակվել Թիֆլիսում 1935 թ.՝ «*1ււբւււ<Ձ ՚*ւ 31100, .\թ\1«ււ<։ւ\06

»3թ0,1»06 ւտ օր^ քօ ւտ օ  0 Ո6|)680յ€  8 ո.1€|)»8 5ր100083» ԳՐՔՈԼԱ՜։
Նույնը, առանձին գրքով, Բրյուսովի և Մ. Լոզինսկու թարգմանությամբ, առանց Փոքր 

Սհերի մասի, լույս է տեսել 1939 թ. Մոսկվայում՝ «ՀԱտսշւ Շ30)11աա» վերնագրով։
Բրյուսովի թարգմանությունը երկու անգամ վերահրատարակվել է 1966 և 1973 թթ. Երևա

նում, «11օՅՅ»« ^ |Ո 16»»1»» գրքի երկրորդ և երրորդ 1ւ|ւսււոաբակություՆՆե|»ի մեջ։
Տպագրվում է ըստ «Սասնա ծռեր» գիտական ժողովածուի բնագրի։
է. Սասմա փա1ղ|ւվաններ կամ Թըլոր Գավիթ և Մհեր.— Գրառել է Բագրատ Խալաթյանցլւ

1898 թ., էջմիածնում, Մոկսի Գինեկանց գյուղացի՝ շուրջ հիսնամյա Խապոյենց Զատիկից։
Զատիկի հիմնական զբաղմունքը եղել է հողագործությունն ու կտավագործությունը։ Պաե– 

դըխտել է Կ. Պոլիս և այլուր, զբաղվել ջրաղացպանությամբ, իսկ 1898-ին եկել էջմիածին և աշ
խատանքի անցել Գևորգյան ճեմարանում իբրև ծառա։
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Զատիկը վեպը Ա ւս|| հեքիաթներ |սե| ե սովորել է հայրենի գյուղում, տակավին 15 տարե
կան հասակում, համագյուղացի ծերունի Գրիգորից։

Զատիկը էջմիածնի մոկացի պանդուխտների մեջ եղե| է լավագույն բանասացը, մեծ սիրով 
ու հոժարությամբ պատմել իր իմացած վեպերն ու հեքիաթները։ Ըստ Բ. Խալաթյանցի վկայու
թյան, ինքը երեք անգամ վեպը պատմել է տվել Զատիկին ե երեք անգամ էլ նա պատմել է 
նույնը գրեթե բառացի, առանց նկատելի վւովւոխությունների։

Պատումն առաջին անգամ լույս է տեսե| Վաղարշապատում, 1899 թ.. առանձին գրքով, 
Բ. Խալաթյանցի աոաջաբսւնով։ Երկրորդ անգամ վերահրատարակվել է 1936 թ. Երնանում, 
«Սասնա ծոեր» գիտական ժոդովածուի առաջին հատորում։

Տպագրվում է ըստ երկրորդ հրատարակության բնագրի։
Ը. Դավիթ ե Մհեր.— Գրառել է Գարեգին սարկավագ Հովսեփյանը՝ Մոկացի Հովանից։ 

Գ|ւառման տեղը, ժամանակը և վիպասացի մասին կենսագրական տվյալներ հայտնի չեն։ 
Առաջին անգամ տպագրվել է 1892 թ. Թիֆլիսում, Գ. Հովսեփյանի «Սասմա ծռեր* ժոդովածուի 
մեջ՝ բանահավաքի մոկաց բարբառով գրառած վեպի ե|ւկու այլ տարբերակների առւսնձին 
հատվածների տոդատակերին դրված համեմատություններով։

Երկլարդ անգամ վերահրատարակվել է 1936 թ. Երնանում, «Սասնա ծռեր» գիտական ժո
ղովածուի առաջին հատորում։

Տպագրվում է ըստ երկրորդ հրատարակության բնագրի։
V  Թ. ք |̂որ Դավիթ Ա Ա՛հեր.— Գրառել է Սենեքերիմ Տեր-Հակոբյանը 1916 թ., Վադարշապա– 
ւոում, Գավսւշից գաղթած քառասնամյա Մարգարիտ Սարգսյւսնից. Մարգարիտը եղել է անգրա
գետ. լավ վիպտսաց. իմացել է այլ վեպեր ն հեքիաթներ։ Վեպը սովորել է հորեղբորից ն համա
գյուղացի աղ ասացողներից։ Նրանց տոհմում եղեւ են մի քանի վիպասացներ, որոնք սերնդից– 
սերունդ ավանդհ| են վհպր։

Պատումն առաջին անգամ հրատարակվել է 1936 թ., Եյւնանում, «Սասնա ծռեր» գիտական 
ժողովածուի առաջին հատորում։

Տպագրվում է ըստ առաջին հրատարակության բնագրի։
ժ. Ջոջանց տուն կամ Սասմա ծռեր.— Գրառողն անհայտ է։ Պատմել է Հայոց Չորի Ան– 

կրշտանց գյուղացի Կաղարյսւն Թւսոոն։ Գրառման տեղի, ժամանակի և վիպասացի մասին կեն– 
սսւգրական տեղեկություններ հայտնի չեն։

Աոաջին անգամ՝ երկու այլ պատումների հետ. Ստ. Կւսնայանցի կողմից տպագրվել է 
1909 թ. «Արարատ* ամսագրում (Վաղարշապատ)՜ «Զոջանց տուն կամ Սասմա ծռեր» ընդհա
նուր խորագրով։ Նույնը, 1910 թ.. աոանձին գրքով արտատպվել է «Արարատ» ամսագրից։

Երկրորդ անգամ տպագրվել է 1936 թ., «Սասնա ծռեր» գիտական ժողովածուի առաջին 
հատորում։

Տպագրվում է ըստ «Սս-սնա ծռեր» գիտական ժողովածուի բնագրի։
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ԲԱՌԱՐԱՆ

ԱԲԱ.— Տղամարդու (այն թևերով բրդյա 
վերարկու, վերնազգեստ։

ԱԲՌ (կ ո չ ) .֊  Հա յրիկ։
ԱԲՈՎ.— Տե ս Ապով։
ԱԳՌԱՏ.— Նախաճաշ։
ԱԳՌԱՏԳԱՀ.— Նախաճաշի ժամ։
ԱԳՌՆԻՆ.— Ակռաներ, ատամներ։
ԱԳՈԻՑ.— Տե՛ս Աքաց։
ԱԴԱՓՍԸԶ.— Անամոթ։
ԱԴԻԱ.— Նվեր, րնծա, պարգև։
ԱԶԱՐԵԼ.— Նեղացնել, վշտացնել, սւզա– 

րսւվ.— նեղացավ, վշտացավ։
ԱԶԳԱՐ.— Տե ս Ասքար։
ԱԶՆԱՆՑՈՐԴՈԻ ՋՈԻՐ.— Ազնվազարմի, 

դյուցազնի ջուր, դյուցազնական 
ջուր։

ԱԼԱՉԸՂԻ ՓԵՏ.— Վրանի, օբայի փայտ։
ԱԼՆԱԽ.— Թաշկինակ։
ԱԼՆԻ.— Առանց աղի, անաղ, անալի։
ԱԼՓԻԱՆՋԱ.— Իւյկույն ևեթ։
ԱԽ.— Ահ, երկյուղ, վախ։
ԱԽԸՆԴՔԻՐ.— Ախունդներ (մահմեդա

կան հոգևորականներ):
ԱԽԸ Ր.— Վերջ, ւ|ախճան. վերջապես, 

ի վերջո։
ԱԽԹԻԱՐ, ԱԽՏԻԱՐ.— Ծերունի, զա

ռամյալ։

11 ԱԽԹԻԱՐԱՆԱԼ.— Ծերանալ, զառամել։
ԱԽԼԱՎԱ.— Հասկավորում, հասունա

ցում, պտղում։
ԱԽԼԵԼ, ԱԽԼԱՎ.— Զարթնել, զարթնեց։
ԱԽՃԸԳԴԻՔ.— Աղջիկներ։
ԱԽՈՌ, ԱԽՈՌՈՎ.— Նիգ, Նիգով։
ԱԽՊԵՐՔԻՐ I
ԱԽՊՐՏԱՆ | ֊ ՜  էղբա,րՆհր։
ԱԽՏ ՈԻ ՇԱՐԹ.— Տե ս Ահդ ու շարթ։
ԱԿ. ԱԿԱՆ.– Աղբյուր, աղբյուրի, ջրի 

բխման տեղք։
ԱԿԱԽ ՈԻՆԵՆԱԼ.— Տեղյակ լինել, 

իմանսղ։
ԱԿԱԽԵԼ.— Ակահել. իմանալ, զգալ, գըլ– 

խի ընկնել, սթափվել, զգաստանալ, 
արթնանալ։

ԱԿԱԽՑՆԵԼ.— Իմաց տալ, հայտնել, 
արթնացնել։

ԱԿՆՃԿ1Ա.— Աւետիք, աչքալույս, աչ
քալուսանք։

ԱԿՈԻՄ.— Թիզ. թզաչափ։
ԱԿՌԱՍ )
ԱԿՌԱՍՏ | ՚ –  Տե՚ս Ա<»Ոատ։
ԱՀԴ I

I Ուխտ, պայման

ԱՀԴ ՈԻ ՇԱՐԹ.— Ուխտ ու պայման։
ԱՂԵԿ.— Լավ
ԱՂԿՈԻԹ.— Յաղութ, հակինթ։
ԱՂՈԹՐԱՆ.— Լուսաբաց, այգ։
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ԱՂՈՐԹ
ԱՂՈԻՐԴ ՚ ճիշտ, ուղորդ, ուղիդ։
ԱՂՈԻՐԹ |
ԱՂՈԻ.— Թայն.
ԱՂՈԻԲԵԹ.— Փո|ւձանք, պատուհաս։
ԱՂՈԻՅՈՏԵե.— Թունավորեի թունոտել։
ԱՂՈԻՐ.— Սայփ անիվների թողած ա– 

կոսաձԱ հետքը։
ԱՄԱԳ Երախտիք. հոգատարություն,
ԱՄԱԿ | ջանք, աշխատանք։
ԱՄԱՆԱԹ.֊ Ավանդ, հոգի, պատվեր։
ԱՄԲԸԳԱՄ.— Իսկույն, անմիջապես, 

ուղղակի։
ԱՄԵԳ.— Յուրաքանչյուրը։
ԱՄԵԽ ՏԵԽ.— Անմեղ տեղը, զուր, 

իզուր։
ԱՍՐ.— Հրւսման, կարգադրություն։
ԱՅ.— Ահ. երկյուղ։
ԱՅԻԲԼՈԻ.— Արատավոր, պակասավոր։
ԱՅՐԻ.– Ահից, երկյուղից։
Ա Ն .֊ Նա։
ԱՆԳԸՆԱԼ.— Ուշանալ։
ԱՆԳԸՑԱՎ, ԱՆԿԸՑԱՎ.— Ուշացավ։
ԱՆԴԱ.— Ահա, ահավասիկ, տե՛ս Հան

դա։
ԱՆԹԱՐՈՑ 1
ԱՆԹԱՐՈԻՑ. ՝ * – ԹոնԻՐ 1սառնե1ու մե–
ԱՆԹԸՐՈՑ I տաղե ձՈդ։
ԱՆԹԱՐԻ.— Կանւսնց և տղամարդկանց 

երկար զգեստ։
ԱՆԽԱԴԱՐ
ԱՆՂԱԴԱՐ ՜ ՜  Ա)նՔան– այնչափ։
ԱՆԿԻՐՈՂ.— Անգրոդ. առանց գրողի 

(հոգեառի): Անկիրոդ առնե|.— հո
գին անգրոդ առնել, ւսյսինքն՝ սպսւ– 
նել։

ԱՆՉՆԱՀՈԻՐ.— Հսկա, վիթխարի, հրե
ղեն (անձով հուր), որ ծագել է 
ազնավուր բառից։

ԱՆՍԱԽ.— Անմահ։
ԱՆՈԹՈԻԹՆԵ.— Անոթությունից, քաղ–

<յից։
ԱՆՈԻ.— Նրա։
11ՆՈԻՐ.— Նրան։

.— Այնպես։

ԱՆՈԻՆ.— Բնսւվ։
ԱՆՈԻՆՔ.— Նրանք։
ԱՆՋԱԽ.— Հազիվ։
ԱՆՍՈԻՏ.— Առանց ստելու, անպատճառ։
ԱՆՎՈՐ.— Անունով, անվսւԱբ, ւսնունը 

կրող։
ԱՆՏՈԻՆՏԿ.— Անդունդ։
ԱՆՑԿՈԻՄ
ԱՆՑԿՈԻՆ
ԱՆՕՐԱ.— Անօրեն, սւնհավատ։
ԱՇԻՂ.— Աշուղ։
ԱՇԿԱՐԱ.— Բացահայտ։
ԱՉ ՏԱԼ.— Աչք տալ, նայել, դիտել, 

տեսնել։
ԱՉԻՉ.— Աչքի, աչքերի։
ԱՉԻՉ ԴԵՂ.— Աչքի, աչքերի դեղ։
ԱՉԻՉ ԹՈՐԹԱՓ.— Ակնթարթ, աչքի 

թարթում։
ԱՉԿԻՑ.— Նայեց, դիտեց, տեսավ։
ԱՉՔԵԼ.—V Նայել, դիտել, տեսնել։
ԱՉՔԽՓՈՑ.— Ակնթարթ։
ԱՊԸԼԹԱՂ.— Հապշտապ, հապճեպ, շատ 

շտապ։
ԱՊՈ.— Հորեղբայր։
ԱՊՈՎ.— Պատճառով, համար, հույսով։ 

էն ապով.— այն պատճառով, հույ
սով. այն բանի համար։

ԱՋԱՈ-.— Արջառ, ջահել եզ։
ԱՋ1.ԱՋԵԲ.— Այլանդակ, այլակերպ, աւ– 

լատեսք, անճոռնի։
ԱԶՄՈԻ ԳԱԶ.— Պարսկական երկարու

թյան չսոի, հնսւգույնը հավասար 
104 սմ-ի. նորագույնը՝ 94 սմ-ի։ 
Տե ս նաԱ Գազ։

ԱՌԴՈԻՆ.— Առավոտյան։
ԱՌՇԼԻ.— Ածելի։
ԱՌՎԸՏՈԻՆ I
ԱՌՎՈՏՈԻՆ ( -  Աւ* 1 ան։
ԱՈ– Ո Ի ՀԵՍԻՐ | . –  Գերեվարում, գերե–
ԱՌ ՈԻ ԳԵՐԻ ( վարություն. ինչքը հա– 

ւիըշտակելով գերի դարձնել։
ԱՍ՜Ա.— Այս։
ԱՍԱՉ.— Աստված։

1
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ԱՍԲԱԲ| .— Զենք, զրահ, ռազմի զգեստ, 
ԱՍՊԱԲ | հանդերձանք։
Ա Ս Դ Ի Խ .֊ Այստեղ։
ԱՍԸՌՑԸՆԵԼ.— Դեմ անել, դարպասել, 

նեղել։
Ա Ս ԼԱ Ն .֊ Առյուծ։
ԱՍԼԱՆՔՏԻՐ.— Առյուծներ։
ԱՍՎԱՉ.— Աստված։ 
ԱՍՎԱՉՊԱՇՏՈԻԹԵՆ.֊ Աստվածապաշ

տություն։
ԱՍՎԱՐԱՉԻՆ.— Աստվածածին։ 
ԱՍՏԱՆՎՈՐ, ԱՍՏԱՆՎՈՐԻՆ.— Այս աշ

խարհ, սւյս աշխարհին։
ԱՍՈԻՐ.— Այսօր։
ԱՍՔԱՐ.— Զորք, զինվոր։
ԱՍՔԱՐԱ.— Տե ս Աշքարսւ։
ԱՍՔ ԸՐՆԻ.֊ Զորքեր, զինվորներ։
ԱՎ.— Որս։
ԱՎԱ.— Պես, նման, կերպ։ Խուոջինի 

ավա.— խուրջինի նման, խուրջինի 
պես։

ԱՎԱԴԱԼԸԽ.֊ Տուն, ստացվածք, տնա
յին գույք։

ԱՌԱՋ.— Առաջ, առաջներում։
ԱՎԱՀԻ.— Տուն, շենք։
ԱՎԱՏԱ.— Հավատա, հավատացիր։ 
ԱՎԴԸՑԱՕ.— Հավատացած։
ԱՎԸՂՈԻՇ.— Որս, թռչնորսություն։
ԱՎԼԱԴ.— Զավակներ, որդիներ, սե

րունդ։
ԱՎՏԱԼ.— Հավատալ։
ԱՎՐԱՎ.֊ Ավերվեց։
ԱՎՈԻՐ.— Օրվա։
Ա ՐԱ ԲԱ .֊ Սսւյլ։
ԱՐԱԲՔԻՐ.— Արարներ։
ԱՐԱԼԸԽ.— Մեջտեղ, արանք։
Ա ՐԱ ՍԸ .֊ Չափ ^է, հավանաբար կոտի 

տարողությամբ։
ԱՐԵՎԱԼՈՍ.— Արնալույս, արհի լույս։ 
ԱՐԵՎՊՏՈՑ ԴԻ.— Արևմուտք, սւրևմըտ– 

յան կողմ։
ԱՐԶ.— Խնդիրք։

ԱՐԸՆԴՈՏ յ 
ԱՐԸՆԴՈԻՏI
ԱՐԸՆԸԹ | “  Արյունոտ։
ԱՐԸՆՈԻԹ )
ԱՐԸՆԹԸԹԱԽ.— Արյունաթաթախ։ 
ԱՐԹԸԽ.— Արդեն, այս անգամ, այժմ։ 
ԱՐԻԿԱԿԱՆ.— Արեգական, արեգակի։ 
ԱՐԻՆՔ.— Տե ս Արունք։
ԱՐԻՎ.— Արև։
ԱՐԽԱՅԻՆ.— Ապահով, վստահ։ 
ԱՐՕԸՑՆԵԼ, ԱՐՇԸՑՈԻՑ.— Արածեցնել, 

արածեցրեց։
ԱՐՉԱՅՍ.— Արձակ, արձակված։
ԱՐձ, ԱՐՃԻՐ.— Արջ, արջեր։ 
ԱՐՄԱՂԱՆ.֊ 1. Չքնաղ, գեղեցիկ, 2.

Ընծա, նվեր։
ԱՐՍԸԶ.— Անամոթ, աներես, համառ։ 
ԱՐՍՈԻՆՔ.— Արտասուք։
ԱՐՏՆՈԻՎԵ.— Արտն ի վեր, դեպի ար

տը։
ԱՐՈԻՆՔ.— Արյունահեղություն, մեղք, 

փորձանք։
ԱՐՓՇԸՄԵ.— Մետաքսե։
ԱՓԱՆ.— Ափի, բռի։ Մընչ ափան.— 

ափի մեջ, բռի մեջ։
ԱՔՑԻ |
ԱՔՈԻՑ Աքացի, քացի։
ԱՔՈԻՑԸ I 
ԱՈԻ I
ԱՈԻՆ | *՜~ I19, եՐԿյք1Ա1ք|9։
ԱՖՔԱՐ.— Մտահոգություն, ցավ, վիշտ։

Բ

ԲԱ Բ .֊ Պաւզ։
ԲԱԲԱ)
ԲԱԲԻ I ~
ԲԱԲԱԼԸԽ.— Հայրացու։
ԲԱԴ.— Պատ։
ԲԱԴԱՆ.— Պատան, պատանք։
ԲԱԴԱՆ.— Պարիսպ։
ԲԱԴԸԼԵԼ.— Ավերել. տակնուվրա անել, 

խառնափնթորել։
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ԲԱԴՅԱ.–– Պղնձե խոր աման, ջրամսո, 
դույլ։

ԲԱԶԱ.– Բազե։
ԲԱԶԲԱՆԴ.— Ապարանջան։
ԲԱԶԿՏԻՐ.— Բազուկներ, թևեր։
ԲԱԹԱԼ— Փուչ, դուր, վատ։
ԲԱԺ.— Հասակ, բոյ։
ԲԱԺ-ԲԱԼԱ ( . ֊  Բոյ ու բուսաթ,
ԲԱԺ ՈԻ ԲԱԼԱ | հասակ ու տեսք։
ԲԱԺՆԻՐ.— Հասակներ, բոյեր։
ԲԱԼ.— 1. գորշ. 2. Չարաճճի, ճարպիկ, 

աշխույժ։
ԲԱԼ–ԲԱԼ.— Զարմացած, ապշած։ «Աչ– 

քիր բւպ-բւպ էրին» — զարմանքից
աչքերը չռեցին։

ԲԱԼԱ.— Փորձանք, պատուհաս։
ԲԱԼԱՇ.— Զուր, ավելորդ. անպետք, 

չնչին։
ԲԱԼԻ.— Այո, հապա։
ԲԱ ԼԻԿ .֊ Չարաճճի, ճարպիկ, աշ

խույժ։
ԲԱԼՆԻՍ.— Բանայի։
ԲԱԼՔԻ.— Գոնե, գեթ։
ԲԱԽ.— Տես Բադ։
ԲԱԽՍ) ^
ԲԱՀՍ | ՜  Ա
ԲԱՂ.— Զրի չսսի, հավանաբար մեկ 

այգի ջրելու չսւվ1 ջուր։ «Տաս բախ 
ջուր» — տաս այգի ջրելու ջուր։

ԲԱՍ՛.— Բան մի, մի բան։
ԲԱՅԹԱՐ.— Ձիաբույժ, բուժակ։
ԲԱՆԴ ԱՆԵԼ.— 1. Պահել, կանգնեցնել, 

արգելակել։ 2. Բաժին, վւայ։ «Ս՜է 
կոպփ բանդ կէնա» ֊  մի մահակի 
բաժին կանի։

ԲԱՇԼԱՅԵԼ |
ԲԱՇ ԼԵԼ | ~  ՍԿսեւ։
ԲԱՇԽԱ ՄԱՐԴ.— Ուրիշ, պատահական, 

անծանոթ մարդ։
ԲԱՇԽԻՇ.— Նվեր, պսւրգե, ընծա։
ԲԱՌԱԴԱ.— Զուր, ավելորդ, ազատ, ան

սանձ, անպետք։
ԲԱՈ-ԱՎ.— Պառավ։
ԲԱՌԱՎԱՆ.— Միջնորդություն։

ԲԱՌԱՎԱՆՉԵ.— Միջնորդ։
ԲԱՌԻԳ.— Պառեկ, մեջք։
ԲԱՄ.— Բան, խոսք, սլատմություն, 

զրույց։
ԲԱՍԸ.— Բւսվական է, հերիք է։
ԲԱՐ, ԲԱՐԻՐ.— Պար, պարեր։
ԲԱՐ ՏԱԼ.–  Դիմել, ուղևորվել։
ԲԱՐԱ.— Չափ, համեւԽւտ, հավասար։ 
ԲԱՐԱԴԱ ) ^ ^
ԲԱՐԱԴԻ | • -  Տե Ա Բսաա,»ա։ 
ԲԱՐԵՆԲԱՐ.— Հավասար։ 
ԲԱՐԸՇԱՍՑՆԵԼ.— Հաշտեցնել։ 
ԲԱՐԹԱԿՈԻԴՈՑ.— Բարդ և կույտ, դեզ, 

ւ1եծ կույտ։
Բ Ա Ր Խ Ա Ն –  Ունեցվածք, գույք։ 
ԲԱՐՀԱՎԵԼ. -  ժողովել, հավաքվել։ 

Բարհավան.— (Յոդովվեցին, հա
վաքվեցին։

ԲԱՐՈՇ\– Պղնձե կաթսա։
ԲԱՐՈԻՇԵԼ.— Հաշտվել։
ԲԱՐ ՈԻ ՓԱՅ.– Բերք ու բաժին։ 
ԲԱՔԼԱՅԵԼ.— Սպասել։
ԲԴԻ.— Պիտի, պետ ք է։
ԲԵԴ.— Խոշոր, մեծ։
ԲԵԴԸՆԱԼ.— Խոշորանալ, մեծանալ։ 
ԲԵԶԱՐԱՑԱՆ.— Հոգնեցին։
ԲԵԲԱՐ յ 
ԲԵԲԱՀՐ I
ԲԵՀԲԱՐ (՜— Անմաս, անբաժին, զուրկ։ 
ԲԵՀԲԱՀՐ*
ԲԵՀԴԻՆ.— Զուր, անպետք։
ԲԵՀՆ.— Շունչ։
ԲԵՂԴԱՐ.— Բեղավոր, բեղ ունեցող։ 
ԲԵՆԱՄՈԻՍ.— Աննամուս, անպատիվ։ 
ԲԵ՚վ ԱՐԻ.— Բեր ու արի։
ԲԶՄԱՐ.— Մեխ, գամ, բևեռ։
ԲԸԶՈԹ.— Կրակ։
ԲԸԼԱԿ.— Տե ս Բիլագ։
ԲԸԼԵ.— Այո, բայց, թող։
ԲԸԼԵԼ.— Փլել, վտւլ գալ, թավս|ել, ընկ

նել։
ԲԼՔԵՄ )
ԲԸԼՔԸՄ | ~  Գու9ե. Դոնե, թերևս։ 
ԲԸՌ ԸՄ.— Բուռ ըմ, մի բուռ։
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ԲԸՌՆՊԸՏԵԼ.— Բռնապետել, բռնանալ։ 
ԲԸՌՉԱՄ | .— Մազափունջ, ծամ. Բըռ– 
ԲՐՉԱՄ | չըմներ — մազւաինջեր, ծամեր։ 
ԲԸՐԻ.— Տե ս Բրին։
ԲԸՐՋ ՎԵ.— Աշտարակն ի վեր, դեպի 

աշտարակը։ Տե՞ս Բուրջ։
ԲԻԲՌԵԼ.— Բևեռել, մեխել, գամել։ 
ԲԻԹՈԻՆ.— Բոլոր, ամբողջ, ամենը։ 
ԲԻԼԱԳ.— Դաստակ։
ԲԻՆԴ, ԲԸՆԴՆԵՐ.— Օրորոցակսւպ, օ– 

րորոցի կապեր։
ԲԻՆԱԿ ԴԱՇ.— Դարպասի առջև դրված 

քարը, խնամաքար։
ԲԻՐԱԴԻ.— Բոլորը, ամբողջը, ամենը, 

ամենքը։
ԲԻՐԴ.— Բերդ։
ԲԻՐԴԱՆ.— Հանկարծ, միանգամից։ 
ԲԻՐԻՔԻ.— Միակ, միայնակ։
ԲԼԱԶՈԻԿ.— Ապարանջան։
ԲԼԱՎԵԼ.— Ցրվել, ցրիվ տալ, բաժանել։ 
Բ Լ Ե Լ –  Տե ս Բըլհլ։
ԲԼԻ.— Գոնե։
ԲՀԱՄ Գ Ա Լ.–  Գոյանալ, ծագել, սերել։ 
ԲՆԱԴԱ.— Տե ս Բնատա։
ԲՆԱԿՌԵԼ.— Բնակվել։
ԲՆԱՏԱ.— Գութանի հաստ շղթա։
ԲՈԶ.— Գորշ, մոխրագույն։
ԲՈԶ ԲԱԼԱԿ.— Խատուտիկ-գորշավուն։ 
ԲՈԹ.— Բութ մատ։
ԲՈԼԸՐԵԼ.— Շրջապատել, բոլորել։ 
ԲՈԼՈՐ.— Շուրջ, շրջապատ։
ԲՈԼՈԻԹԻՆ.— Առատություն։
ԲՈՂԱԶ.— Կոկորդ։
ԲՈՅԼԻ.— Բարձրահասակ, բոյով։
ԲՈՆՉ.— Կոտրած ամանի սոսկի մասը, 

խեցի։
ԲՈՇ.— I. Թույլ, վատ, պարապ։ 2. Բաց, 

դատարկ, ւլուր։ Բոշ գնսղ կամ Բոշի 
գնա լ.–  վրիպել, ղուր անցնել, ար
դյունք չտալ։

ԲՈՌԲՌՈՑ.— Գոռգոռոց, աղմուկ։ 
ԲՈՍՏԱԼ.— Ցայտել, սլսպդալ, փայլփը– 

լել (ւույսի համար է ասվում): 
ԲՌԳԸՆԻՐ.— Շրթունքներ։

ԲՎԵ ՆԱՎԵ.— Ուղի չուզի։
ԲՎՌՆԵԼ— Բևեռել, գամել, մեխել։ 
ԲԻՐԻՆԴԱՐ.— Տե ս Բրինդար։
ԲՐԻՆ.— Վերք։
ԲՐԻՆԴԱՐ.— Վիրավոր։
ԲՐՏԵԼ.— Բրդել, կոտորել, ջարդել։ 
ԲՈԻԴԱԼԱ.— Հիմար, խելառ, ապուշ։ 
ԲՈԻԼՈԻՐ.— Տե ս Բոլոր։
ԲՈԻԼՈԻՐ ՄԵՋԱՑ.— Մեջքի շուրջը։ 
ԲՈԻԽ.— Բխելը, ճւսճանչելը (լույսի): 
ԲՈԻԽԱԼ.— Բխել (լույսը):
ԲՈԻԽԵՐԻԿ.— 1. Օջախ, վառարան։ 

2. Ծխնելույզ։
-ԲՈԻԽՏԱՆ.— Զրպարտություն, սուտ։ 

ԲՈԻՂԱ.— Ցուլ։
ԲՈԻՆԲԱՐԱՔ ԷՂՆԻ.— Շնորհավոր լի

նի, բարով վայելի, վայել լինի։ 
ԲՈԻՐԶ.— Բուրգ, աշտարակ։

Գ

ԳԱԳԱԹ.֊– Գլուխ։
ԴԱԶ.— Երկարության չավւ, հավասար 

102 սմ-ի։
ԳԱ ԼՈ.— 1. Ա յ մարդ, ա յ մարդիկ, 

արա՛, տո՞։ 2. Տեսնես, արդյոք։ 
ԳԱԽ.— Ժամանակ, պահ, ժամ։
ԳԱԽ Ա.— Արդեն, հիմա, քիչ է մնացել, 

հասվեհաս է։
ԳԱԽ ԸՆՑ ԳԱԽ.— Իսկույն, տեղնու

տեղը, նույն պահին։
ԳԱՂՏԻԿ.— Գաղտնի, թաքուն, ծածուկ։ 
ԳԱՄ .– Սանձ։
ԳԱՄԵԼ.– Սանձել։
ԳԱՄԻ.— Նավ, նավակ։
ԳԱՅ ՈՐ.— Լավ որ։
ԳԱՆԱՎ.— Կանգնեց։
ԳԱՆԻՐ ԷՐ.— Կանգնել էր։
ԳԱՆԶ.— Երիտասարդ, ջահել։ «Գսւնջ 

ու բուրջ էղնիս» (անեծք է).— ջա– 
հել-ջիվան մեռնես։

ԳԱՆՈԻԳ.— Կանգնած։
ԳԱՇԵԼ.— Որոնել, փնտրել, ման գալ։ 
ԴԱՌՆԱ.– Կարենա, կարողանա։
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Գ՚ԱՍՏԵՂՆ ԻՄ (ԳՈ ԱՍՏԵՂՆ ԻՄ).– 
Ահա, ահավասիկ այստեղ եմ։

ԳԱՎԱԶՈԻԹԵՆ. — Շատախոսության, 
ավելորդախոտսթյուն. դատարկա
բանություն։

ԳԱՎՈԻՐ.— Անհսւվատ, անօրեն, այլա
կրոն։

ԳԱՐՔՎԵԼ. ԳԱՐՔՎԱՎ.— Ամուսնանա՛, 
ամուսնացավ։

ԳԱՑԵՐ Ա.— Գնացել է։
ԳԱՑԻՆ.– Գնացին։
ԳԵԴԱՆ ԶՈԻՐ.— Գետի ջուր։
ԳԵԴՈԻԳ.— Լեռնանցք։
ԳԵԶԱՕ.— Գզած։
ԳԵՏԱՊՌՈԻՆԿ.— Գետափ։
ԳԵՏԸՆ.— Գետին։
ԳԵՏՆՈԻՔԵՇ.— Գետնաքարշ։
ԳԵՆԱ.— Նորից, դարձյալ, կրկին։
ԳԵՐ.— Գար (գալ բայից)։
ԳԸԲՆԱԼ.— Փոսանալ, փոս ընկնել։
ԳԸԲՑԱՎ.— Փոսացավ, փոս ընկավ։
ԳԸԴՈԻՐ.— Կտոր։ Գըդուր-գըդար -  

կտոր-կտոր։
ԳԸԵՐ.— Կար, գոյություն ուներ։
ԳԸԼԽԵԼ. ԳԸԼԽԻՑԻՆ.— Ավարտել, ա– 

վարտեցին։
ԳԸՄՓԸՌՏԱԼԵՆ.— Լմփլմփալով, լընգ– 

լընգալով։
ԳԸՆԴԵԼ.— Կնտել, խուզել, սափրել։ 

Գլւնդից.— խուզեց, սափրեց։
ԳԸՆԴԸՆԸ.— Գտնվել։
ԳԸՆԳԻ.— Կընկնի (ընկնել բայից):
ԳԸՇԽԻ (Իշխընալ բայից).— Կը հա

մարձակվի, կը հանդգնի։
ԳԸՈԳ.— Գոգ. գիրկ։
ԳԸՈՌՕ.— Գործ։
ԳԸՌԸՑԻՆ (գըոե|, գոռե| բայից).— Թա

ղեցին։
ԳԸՏԻ.— Գիտե։
ԳԸՐԹԸՓԵԼ.— ճնշել, բռնանալ։
ԳԻԴԸ (տալ բայից).— Կտա։
ԳԻԴԻ .— Տդե՞րք, ա՞յ տղերք։
ԳԻԼԱ
ԳԻԼԸ (՞ Կը 1ա՚ 1ա1*1Ա է՛ 1ա° է ^ նՈԼմ։

Գ Ի ԼԵ Ր–  Կը լար, լաց էր լինում։
ԳԻՆ.— Կին։
ԳԻՆ.— Գալիս էին, կգային։
ԳԻՆԱԼ.— Գիտնալ, գիտենալ։
ԳԻՆԱ.— Գիտե։ Չըմ գինա -  չգիտեմ։ 
Գ՜ԻՆԸ.– Կլինի, կմնա։
Գ՛ԻՇԵՐ.– Իշել, աշե| բա յից).–  Կնա

յեր, նայում էր, դիտում էր։ 
ԳԻՇԽԵՐ (իշխընալ բա յից).– Համար

ձակվում էր, հանդգնում էր։ 
ԳԻՍԱՓՈՐ.— Կիսավար, կիսաքաղց։ 
ԳԻՏ.— Գետ։
ԳԻՏԻՆ.– Գետին։
ԳԻՏՈԻՑ.— Գետից։
ԳԻՐ.– I. Կե ր։ 2. Կեր, ուտելիք։
ԳԻՐԿ ԻԲԻ ԲՈԻԼՈԻՐ.— Գրկել, գիրկ

ընդխառնվեի
ԳԻՐՈԻԿ.— Գրած։
ԳԻՑԱՆ.— Գիտեցան, իմացան, հսա– 

կացան։
ԳԼԽՎՐԵԼ. —̂ Գյխիվայրվել, թեքվել, 

վայր իջնել։
ԳԼՈԽ ԱՌԱՆ.— Շայրին, սկզբին հա

սան։
ԳԼՈԻԽԸ ԶԱՐԳԵԼ.— Գլուխը կտրել, 

վիզը կտրել, գլխատել։
ԳՃԵԼ. ԳՃԱՎ.— Թեքվել, կռանալ, թեք

վեց. կռացավ։
ԳՑԱԶ.— Տե ս Գազ։
ԳՅԱՎՐՕՂԼԻ.— Անհտվատի որդի։ 
9ՆԴԵ (Գտնել բայից).— Գտիր։ 
ԳՆԴԸՆԻՆՔ.— Գտնենք։
ԳՈ . -  Տե ս Կո։
ԳՈԲԱԼ.— Մահակ, գավազւսն։
ԳՈԴ.— Կոտ (չափ է):
ԳՈԴԸՐԵԼ.— Կոտորել, ջարդել։
ԳՈԶԱԼ.— Գեղեցիկ, չքնաղ, սիրուն։ 
ԳՈԶԵԼ.— Հավաքել, ժողովել, մեկ տեղ 

լցնել։
ԳՈԼ.–  Լիճ, լճակ։
ԳՈԼՈՆ.— Տե ս Կոլոն։
ԳՈԼՈԻ ԿԱՄԻՇ.— Լճի եղեգ։
ԳՈԽՏՈԻ.— Տե ս Գողտու։
ԳՈՀԴՐԵԺ.— Երկարականջ։
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ԳՈՂ, Գ ՈՂ ԵՐ .֊ Կող, կողեր։ 
Գ ՈՄ ԵԼ.֊ Տե ս «ոմել։
ԳՈՄՓ.— Բռունցք։
ԳՈ6ՆԵ.— Գոնե։
ԳՈՌԶ, Գ ՈՌ ԶԵՐ .֊ Տե ս Գորզ։ 
ԳՈՂՎԵՆՔ.— Անկողին։
ԳՈՂՏՈԻ
՚ԳՈՂՏՈԻԿ

.— Գաղտնի, ծածուկ, 
թաքուն։

ԳՈՂՈԻԹՆՈՎ.֊ Գաղտագողի, գողա
վարի։

ԳՈՎԱՆՔ.֊ Գովասանք։
ԳՈՐԶ.— Գուրզ, մական։
ԳՈՐԻԳ.— Կորեկ։
ԳՈՐՈՎՐԵԼ.— Գուրգուրել, փայփայել։ 
Գ Ո Ց Ե Լ ֊  Փակել։
Գ Ռ Ա Լ ֊  Քարշ գալ, քարշվել, թավալվեք. 
ԳՌԸՀԻԼ.— Կռահել, գլխի ընկնել։ Գոը– 

հեցին.— կռահեցին, գլխի ընկան։ 
Գ Տ Ե Լ ֊  Գդալ։
ԳՐՈՂՈԻԴ.— Գրողոտ, գրողի տարած։ 
ԳՈԻԲ.— Փոս. գբի .–  փոսի։ 
ԳՈԻԹՆՉԻՔ | Գութանավորներ, 
ԳՈԻԹՆՎԱՐՔԻՐ | գութանով վարողներ։ 
ԳՈԻԹԸՆՔՏԱՆՔ
ԳՈԻ&ՆՔԻՐ -  Գու,5աններ։ 
ԳՈԻԼԱՇ.— Ըմբշամարտ, կոխ։
ԳՈԻՂՔ.— Կողք։
ԳՈԻՃ ԸՆԿՆԵԼ.– Շունկ չոքել, խո

նարհվել։
ԳՈԻՄԵԼ.— Գոմել, գոմ տանել, գոմ 

լցնել։
ԳՈԻՅՆԵ.— Գոնե։
ԳՈԻՌԱԼ— Գոռալ, բղավել։
ԳՈԻՌՄԻՇ Ա Ն Ե Լ–  Լիք լցնել։ 
ԳՈԻՍԱՆ.— I. Նվագարան, թմբուկ։

2. Երաժիշտ, երգիչ։
ԳՈԻՏԻ.— Գլխարկ։

*ԳՈԻՐԶԻՍՏԱՆ.— Վրաստան։ 
ԳՈԻՐՋՈԻ.— Վրացու։

\
Դ

՛ԴԱ.— Այդտեղ, այստեղ, այնտեղ, այս 
կողմ, այն կողմ, այդ կողմ։

ԴԱԲԱՆԻ ՔԱՐ.— Տապանաքար, գե
րեզմանաքար։

Դ Ա Գ .֊ Տե ս Դաք։
ԴԱԳՄԻՇ ԼԻ Ն Ե Լ ֊  Դիպչել, կպչել, վի

րավորել։
ԴԱԴԱՐԱՆՔ.— Դադար, հանգստու

թյուն։
ԴԱԴՐԱՕ.— Հոգնած, խոնջացած։
ԴԱԴՐԵԼ.— 1. Կանգնել, նստել։ 2. Հոգ

նել, խոնջանալ։
ԴԱԼԱԼ.— Մունետիկ։
Դ Ա Խ .֊  Կողմ, դեպի։
ԴԱԿՂԱ.— Րոպե, վայրկյան։
ԴԱՀՄԱՆԱ ԿԻԱՄԱԹ.֊ Վերջին դա

տաստանի ժամանակ, վերջին դա
տաստանի օրը։

ԴԱՄ Ա Ն Ե Լ ֊  Երգել, նվագել. ձայնակ– 
ցել, նվագսւկցել։

ԴԱՄԲՈԻՌ.— Տամբուրս), լարային երա– 
ժըշտսւկան գործիք։

ԴԱՄՈԻՐ.— Երկաթ։
ԴԱՅԱԽԵԼ.— Հենվել, դիմանալ, նե

ցուկ տալ։
ԴԱՅԱՄԻՇ ՏԱԼ) , է
ԴԱՅՄԻՇ ՏԱԼ | ՜ Դէ,մԱ,նալ։
ԴԱՆ.— I. Այնտեղ, անդ. դենը, մի կողմ։ 

2. Պահ, ժամ. անգամ։
ԴԱՆԵՑ-ԴԱՆ.— Պահից պահ. ժամա

նակ առ ժամանակ։
ԴԱՆԻ.֊ Այնտեղ, դենը։
Դ Ա Շ ֊  Քար։
Դ Ա Ս .֊ Դես, այստեղ, այս կողմ։
ԴԱՍՏԱԲՐԱ.— Կաթնեղբայր, խաչեղ

բայր։
ԴԱՍՏԱԽՈԻՆ.— Հացի սփռոց։
ԴԱՍՏՈԻՐ.— Հրաման, իրավունք, թույլ

տվություն։
ԴԱՎԱ.— Ուղտ։
ԴԱՎԱ Ա Ն Ե Լ–  Վիճել, կռվել, բողոքել։
ԴԱՎԻ.֊ Վեճ, կռիվ։
ԴԱՎՐԱՆ.— I. Ժամանակ, դարաշրջան։ 

2. ճակատագիր, բախտի հաջող 
բերմունք, իրավունք, հնարավորու
թյուն։
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Դ Ա Տ –  Այդտեղ, այդ կողմ։
ԴԱՐ.— Բլուր, բարձունք։
ԴԱՐԲ, ԴԱՐԲԻՐ– Հարված, զարկ.

հարվածներ, զարկեր։
ԴԱՐԲԱՐ.— Կողմ, տեղ, երկիր։
ԴԱՐԳԱ
ԴԱՐԳԱԽ
ԴԱՐԳԱՀ / ՜  եծ դՈտք Դսյ1ւս1աս։ 
ԴԱՐԳ5ԱԽ յ
ԴԱՐԳԱՎԱՆ | .— Դռնապան, դսւրգա– 
ԴԱՐԳՎԱՆՉԻ ) վանքտիր.— դռնապան

ներ։
ԴԱՐԴԼԱՄԻՇ ԼԻՆԵԼ.– Վշտահարվել, 

վիշտը, ցավը հայտնել։
ԴԱՔ.— Խարդավանք, նենգություն։ 
ԴԱՔԵՆ Ա Ռ Ն ԵԼ–  Նենգամտեւ, չար 

մտքեր որոճալ։
ԴԲՂԱՇ.— Դաբաղած, մշակված (կա– 

2է՚)։
ԴԵԼ.— Քած, Էգ շուն։
Դ ԵԼԻ.– Դե* ելիր։
ԴԵԽ.— Կողմ, դեմ։
ԴԵՄ.— Ուղիղ դիմաց, դեմ գալ.— ու

ղիդ դիմաց գալ։
Դեմ անել.— ուղղվել, դիմել։ 

ԴԵՄԻ.– Դեպի, ուղիդ։ Դեմի տուն.– 
դեպի տուն։

ԴԵՆ.– Կողմ, այն կողմը։
ԴԵՊՆԱԼ.— Դիպչել։
ԴԵՎԱ.— Ուղտ։
Դ Զ Ե Լ–  Ուղղել։
ԴԸԲ.— Դեպի։
ԴԸԼԸՄԸՆԻ ՏԱԼ.— Սիրտ տալ։
ԴԸՀ, ԴԸՀՈԻՑ.— Կողմ, կողմից։
ԴԸՈՐ.— Տե՛ս Դոր.
ԴԸՈՐՎԵ.— Տե՛ս Դորվխ 
ԴԸՍՆԵՆ.— Դրսից, դրսից եկած։ 
ԴԸՎԱ.— Աղոթք։
ԴԻԱՆԴԱ.— Անգամ, ասելու ժամանակ։ 
ԴԻԵՆ.— Կողմից։
ԴԻԼԱՔ.— Իղձ, բաղձանք, խնդիրք, 

աղաչանք։
ԴԻԽ.— Տեղ։
ԴԻՀ, ԴՀԵՆ, ԴՀՈԻ.— Կողմ, կողմից։

ԴԻՆԱ.— Դենը, այն կողմ։
ԴԻՆՋ ԿԱՑԵՔ.— Հանգիստ, հանդարտ 

մնացեք, լռեցեք։
ԴԻՊԱ.— Դեպի։
ԴԻՍԱ-ԴԻՆԱ.— Դես-դեն, դեսից-դենից։ 
ԴԻՎ, ԴԻՎԵՐ.– ԴԱ, դևեր։
ԴԻՎԱՆ.— 1. Ատյան, ժողով։ 2. Դատա

րան։
ԴԻՎԱՆ ԱՆԵԼ.– 1. Խորհրդակցել, ժո

ղով անել։ 2. Դատել, դատ անել։ 
ԴԻՎԱՆԱԿԱՆ ՃԻԺ.– ԴԱերի սերունդ,

դյուցազն։
ԴԻՎԱՆԽԱՆԱ.— Դիվանատուն, ատյան։ 
ԴԻՏԱ.— Դեսը, այս կողմ։
ԴԻՐ.–  Անգամ։
ԴԻՐԱԿ.— Սյուն։
ԴԻՐՎԸԴԱՆՔ.— Տերեր։
ԴԻՔ.— Աքաղաղ։
ԴՀԱ.— 1. Դեռ, դեռևս, 2. Առավել, Է լ. 

ավելի։
ԴՈՐ.— 1. Այժմ, հիմա։ 2. Նորից, այ

նուհետև, դարձյալ։ 3. Հերթ։ 4. Ժա
մանակ, միջոց։ 5. Որտեղ, ուր։ 

ԴՈՐՍԵՆ.— Ապա, հետո, այնուհետև։ 
ԴՈՐՎԻ.— Դեպի ուր, որտեղ, որ կողմը, 

ինչպես։
ԴՈԼՎԱԹ.— Հարստություն, ունեցվածք;
ԴՈՂԱ.— Տե ս Դըվա։
ԴՈՇ.— Կուրծք, օձիք։
ԴՈՇԱԿ.— Անկողին, ներքնակ։
ԴՈՊԻԿ.— Մեծ աման։
ԴՌԲԻԿ.— Հարված, զարկ (դըրբ բա–

ռիօ)։
ԴՐԸՆԴԻ.— Դռան շրջանակի վերին ձո

ղափայտը, բարավոր, սեմ. շեմք։ 
ԴՐԱՓԱԿ.— Դռևւաիակ։
ԴՈԻԶ.— Հարթ, ուղիղ։
ԴՈԻՂ.— Տող։
ԴՈԻՄԱՆ.— Մեգ, մառախուղ։ 
ԴՈԻՅԻՆԱ.— Տե ս Դանիա։
ԴՈԻՆ, ԴՆԻՐ.— Տուն, տներ։
ԴՈԻՆԻԱ I .— Աշխարհ։ Վար դունի– 
ԴՈԻՆ6Ա ) ին.— աշխարհի վրա։
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՚ԴՈԻՆՅԱԼԸԳ.— Աշխարհի ապրանք, ու
նեցվածք։

՚ԴՈԻՇ ԼԻՆԵԼ.— Հանդիպել, պատահել։
ԴՈԻՇՄԱՆ.— Թշնամի։
ԴՈԻՇՄԱՆՔՏԻԿԱՑ.— Թշնամիների։
ԴՈԻՇՈԻՐՄԻՇ ԼԻՆԵԼ.— Մտածմունքի 

մեջ ընկնել, մտահոգվել։
ԴՈԻՍԱՂ.— Բանտարկյալ, կալանավոր։
ԴՐԻՐ.— Ուր, որտեղ։
ԴՈԻՐ-ԴՐԿՑՆԻՐ.— Դուռ-դրկիցներ,

հարևաններ։
ԴՈԻՐԱՆ.— Դաշտ, հարթավայր։
ԴՈԻՐԲԻՆՔ.— Հեռադիտակ։
ԴՈԻՐՍԴԵՆ.— Դրսի կողմը, արտաք

նոց։
ԴՈԻՔԸՆԻՆ.— Դուքաններ, խանութներ։
ԴՈԻՖ.— Դափ, թմբուկ։

ԵԴՈ.— Հետո։
ԵԶՐԵԼ.— Եզրը հասնել, ծայրը հասնել.

անցնել։
ԵԽՍԻՐ |
ԵՂՍԻՐ ~  Գերի։ Տե ս <եսիր։ 
ԵՂՐ-ՄԵՂՐ.— Յուղ ու մեղր։
ԵՄ.— Կեր, կերակուր։
ԵՄ .–  Իմ։
ԵՄԱԿ.— Ուտելիք, կերակուր, ուտեստ։ 
ԵՌ.— Գիծ, շրջագիծ։
ԵՌԱՑՆԵԼ.— Հեռացնել։
ԵՏՕՌԻ.— Ետ-եւո, դեպի ետ։
ԵՐԻՇ ՔԱՇԵԼ.— Քշել, ընթացք վերց

նել։
ԵՐՍ.— Հերս, զայրույթ, բարկություն։ 
ԵՐՍՈՏԵԼ.— Հերսոաել, զայրանալ, բար

կանալ։
ԵՔԱ.— Մեծ, ահագին։

ԶԱԲՈԻՆ, ԶԱԲՈԻՆՔՏԻՐ.— Նիհար, 
վտիտ, նիհարներ, վտիտներ։ 

ԶԱԹԻ.— Հո՞, դե\ դե* հենց, իսկապես։

ԶԱԼԸՄ.— Բռնակալ, դաժան, ճարպիկ։ 
ԶԱՀԱՎՈԻՐԵԼ.— Զարհուրել։
ԶԱՄԱՆ.— Աման (զ նախդրով):
ԶԱՄԵԿ.— Ամեն մի, յուրաքանչյուր (զ 

նախդրով):
ԶԱՅ.— Փուչ, զուր։
ԶԱՅ ԱՆԵԼ.— Փչացնել, ոչնչացնել։
ԶԱ Ն.— Զարկի ր, խփի ր։
ԶԱՆԳԱ.– Դող։
ԶԱՆԳՈԻ.— Ասպանդակ։ 
ԶԱՆԳՈԻԼԱՄԻՇ Ա Ն Ե Լ–  Ասպանդա

կ է
Զ Ա Ն Ե Լ–  1. Զարկել, խփել։ 2. Հիմնել, 
—■ բնակեցնել։ էլ կը զաներ — քոչը 

բնակեցնում էր։
ԶԱՆՈԻՆՔ.— Նրանք, դրանք (զ նախ– 

դըրով):
ԶԱՇԸՂՔԻՐ.— Աշուղներ (զ նախդրով) : 
ԶԱՎԱԼ.— Աղետ, փորձանք, դժբախ

տություն։
ԶԱՎԱՏԱ.— Պաշար։
ԶԱՎՏԸՐԻԿ.— Նախաճաշ։
ԶԱՏ.— Այդ (զ նախդրով):
ԶԱՏ |
ԶԱՏԱՆ . -  Հեռու, առանձին, անջատ։ 
ԶԱՏԸՆ I
ԶԱՏԱՆԱԼ ) ^  է . . .  . . .Ձ Ա Տ Ա ւ ա ւ հ  <եոաԱա,. առաԱձԱաԱա, 
ԶԱՏԸ Տ Ե Ղ –  Զատ, առանձին, հեռու 

տեղ։
ԶԱՏՆԱՑԸՑՈԻՑ.— Հեռացրեց։
ԶԱՏՆԸ ԽԻՏ.– Հեռվից հետ, հեռվից։ 
ԶԱՏՆՈԻ.— Հեռվից։
ԶԱՏՆՈԻ ՏԵՂ.– Առանձին տեղ։ 
ԶԱՐԱՐ.– Վնաս։
ԶԱՐԲ.— Հարված։
ԶԱՐԶԸՆԴԵԼ.— Զարհուրել, սարսավւել, 

ահաբեկվել։
ԶԱՎԹ Ա Ն Ե Լ–  1. Զւսվթել, գրավել։ 

2. Զսպել։
ԶԲԱԴԱՆՔՏԻՐ.— Պարիսպներ (զ նախ– 

դըրով):
Զ Գ Ա Մ –  Սանձ (զ նախդրով)։ 
ԶԳԴԵԼ.— Գդալ (զ նախդրով)։
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ԶԵՀԻՐ.— Թույն։
ԶԵՆԱԹ.— Զարդ, զարդարանք։
ԶԷԴ.— Այդ (զ նախդրով):
ԶԷԴՈՆՑ.— Դրանց (զ նախդրով)։ 
ԶԷՆ.— Այն (զ նախդրով)։
ԶԷՎԵԼԻ.— Ավելի, ավելորդ (զ նախդը– 

րով):
ԶԸ.— Ինձ։
ԶԸԲՈԻՆ.— Տե ս Զարուն։

Տս) -  Տե՚" * *
ԶԸԴՈԻՆՑ.— Տե՛ս Զէդոնց։
ԶԸԴՈԻՔ.— Սրանց, նրանց (զ նախդը– 

րով):
ԶԸԼՑԸՆԵԼ— Ձգել, լարել, ուժեղացնել։ 
ԶԸՄ.— Իմ (զ նախդրով)։
ԶԸՄԵՆ.֊ Ամեն, ամենքը, բոլորը, րո– 

լորին (զ նախդրով)։
ԶԸՆԱՐ.— Տես Զնար։
ԶԸՆԳԸՌԴՈԻՆ.— Զնգզնգոց, դողոց։ 
ԶԸՆԴՐԱ.— Նրա (զ նախդրով)։ 
ԶԸՆԻ.— Այն, նրան (զ նախդրով)։ 
ԶԸՆԿՌԻԼ.— Հակառակվել։ 
ԶԸՆԶԸԼՔԻՐ.— Շղթաներ։ 
ԶԸՈԲԸԴԸՍԹ.— Հաղթաբազուկ, հզորա

ձեռն, կտրիճ։
ԶԸՌԸՄ.— Տե ս Ռըմ։
ԶԸՎԸՌՆԵԼ.— Ման գալ, թափառել, 

պտտել։
ԶԸՎԸՐՑԸՆԵԼ.— Պտտեցնել։
ԶԸՐ.— Յուր, իր (զ նախդրով): 
ԶԸՐԳԵԼ— Զարկել, հարվածել, խփել։ 
ԶԸՐԵԽԼԻ ՇԱՊԻԿ.— Զրահաշապիկ,

զրահ։
ԶԸՐԽ.— Զրահ։
Զ Ի .֊  Ինձ։
ԶԻԱՆՔՏԻՐ.— Ցանքսեր, ցանած ար

տեր։
ԶԻԴԱ.— Այս (զ նախդրով):
ԶԻՆ.— Թամբ։
ԶԻՆԵԼ— Մորթել, սպանել։
ԶԻՆԶԻԷ.— Շղթա։
ԶԼԵՇԻՐ.— Դիակներ (զ նախդրով):

ԶԽՈԻՓ.— Խոփ (զ նախդրով)։
ԶՉԸ.— Ինձ (զ նախդրով):
ԶՄԱԽ.— Մահ (զ նախդրով):
ԶՄԵ.— Մեզ (զ նախդրով):
ԶՄԸԿԵԼ.— Մեկելը, մյուսը (զ նախդը– 

րով):
ԶՄԸՐ.— Մեր (զ նսւխդրռվ)։
ԶՄԻ.– Մեզ (զ նախդրով):
ԶՄՐՈԻԹ.— Զմրուխտ։
ԶՆԱՐ.— Մեծ քարաբեկոր, ժայռաբե

կոր։
Զ Ն Ջ Ի Լ–  Տե ս Զինջիլ։
ԶՇՈԻՐԻՐ.— Շորեր, հագուստներ (զ 

նախդրու1):
ԶՈԶԱՆ.— Ամառանոց։
ԶՈՐԲԱ.– Հզոր, հուժկու, բռնակալ։ 
ԶՈՐԸՆԴԵՂ– Զորեղ, հզոր։
ԶՔԻ.— Քեզ (զ նախդրով)։ 
ԶՈԻԼԱՆԹ.— Կաթիլ։
ԶՈԻՂՈԻՐ.— Քարայր։
ԶՈԻՐ.— Յուր, իր (զ նախդրով): 
ԶՈԻՐԱՆ.— Իրեն, ինքն իրեն (զ նախ– 

դըրով)։
ԶՈԻՐԱՆՑ.— Իրենց (զ նախդրով): 
ԶՈԻՐԱՆՔ.— Նրանք, նրանց, իրենց (զ 

նախդրով):
ԶՈԻՐԵՆՔ.— Իրենք, իրենց (զ նախդը– 

րով):
ԶՈԻՐ ԼԻՆԵԼ— Հարձակվել։
ԶՈԻՐՑԵԼ.— Զրուցել, խոսել։

ԷԲԱՐՉ.— Բարձեց։
ԷԲԵՐ
ԷԲԻ • -  ք է ոե9։
ԷԳՈ.— Եկ, արի։
ԷԴԸՆՑՄԵ.— Դյսսնցից։
ԷԴԻ.— Դրեց։
ԷԴ Մ Ա Լ–  Այդպես։
ԷԴՈՐ.— Դրա, դրան։
ԷԴՐԱՆ.— Դրան, նրան։
ԷԶԱՐ.— Զարկեց, խւիեց։
ԷԹԱԼ.– Գցեց (թալել– գցել րայից):
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ԷԹՈԻՄ, ԷԹԸՄՆԵՐ.— Որթ, որբեր։
Է Լ — Ցեղ, տոհմ, քոչվոր։
ԷԼԱԳ.— Բաճկոնակ, ժիլետ։
ԷԼԱ-ԻՍԱ.— Սյդպիսով, եթե այդպես է։ 
ԷԼ-ԱՂԱՍԻ.— Ցեղապետ։
ԷԼԱՑ.— Լաց, լաց եղավ։
ԷԼԸՄ.— էլի, դարձյալ, նորից, կրկին։ 
ԷԼԸՑԵՔ.— Ելեք։
ԷԼԻԴ.— է|ըդ, ցեղդ, տոհմդ։
ԷԼԻՑ.— Լցրեց։
ԷԼՄԱՆ .– Դարձյալ, նույնպես, նորից։ 
ԷԼՉԻ.— Հարկահավաք, դեսպան, պատ

գամավոր։
ԷԽԱՆ.— Հանեց։
ԷՇԿԵԼ
ԷՉԳԵԼ Դցել, հագցնել, մտցնել։ 
ԷՑԴԵԼ
ԷՂՆԳՔԻՐ.— Եղունգներ։
ԷՂՎԸՆԿՈԻ Վ ԻԶ.– Աղավնու վիզ։ 
ԷՄ.— Տե ս Եմ։
ԷՄԱԳ.— Կերակուր, ուտելիք։
ԷՄԱԼ.— Այնպես, այնքան։

ԷՄ ԷԼ Օ* I. *. ֊  Տե ս էլըմ։

ժամանակ,
ԷՄ ԼԸ
ԷՆԳԱԽ.— Այնժամ, այն 

նույն պահին, եյւբ։
ԷՆԴԵԽԵՆ.— Այն կողմից։
ԷՆԴԸՐՆԵ.— Նրանից։
ԷՆԴՈԻՑԱ.— Այնտեղից։
ԷՆԴՐԻՑԱ ՀԻՏ.— Դրանից հետո, այն 

ժամանակից ի վեր, այնուհետև։ 
ԷՆԵՆՔ.— Անանկ, այնպես, այնպիսի։ 
ԷՆՑԿՈԻՆ.— Տե ս Ընցկուն։
ԷՆԽԸԴԸՐ.— Այնքան, այնչավս 
ԷՆԿԱՆԴԱՐ.— Այնքան։
ԷՆԿԻԱՍ.— Այնքան, այնչափ, անմիջա

պես, իսկույն։

ԷՆՈՐ -1 ս
ԷՆՈԻ • -  Նրա> ԻՐ։
ԷՊ.— Տե՛ս Այիբ։
ԷՊԵ8Ի.— Փոքր ինչ, բավականաչափ։ 
ԷՊԻ.— Տե՛ս էբի։
ԷԶԱՎ.— Իջավ։
ԷՍԱԾ.— Ասած։

ԷՍԻՐ.— Տե ս Հեսիր։
ԷՍ1Ո1Ն.— Այսպես։
ԷՍՆԱ.— Այս։
ԷՍՏՐԱՆ.— Սրան։
ԷՎԱՐԻՆ.— Երեկոյան։
ԷՏԵԽ.— Այդտեղ։
ԷՏՐԱՆ.— Տե ս էդրան։
ԷՏՈԻ ԿՈԻԼ.— Կուլ տվեց, կլանեց։ 
ԷՏՈԻՐ.— Տվեց։
ԷՐ.— Այր, քարայր։
ԷՐԱՕ.— Երազ։
ԷՐԱՂ.— Օդի։
ԷՐԱՆ.— Իրան (երկիր):
ԷՐԱՆԵԼ.— Երնել, ցրել, քամուն տալ։ 
ԷՐԳԱՆՔ.— Երկանք։ 
ԷՐԳՈԻՀՈՔՈՎՆԱԼ– Հղանալ։ 
ԷՐԵԽՏԻՔ.— Երախտիք։
ԷՐԵՑ.— Երեց, քահանա։
ԷՐԵՑԸՑԻ.— Վառեցի, վառեմ։
ԷՐԸՇԱ.— Արածեցրու։
ԷՐԸՆԵ ԳԻՏԻՐ.— Արյունե գետեր։ 
ԷՐԸՆԵ ԽԵԴ.ԵՂ.— Արյունե հեղեղ։ 
ԷՐԸՆԵՆ.— Արյունից։
ԷՐԻ.— 1. Արի, եկ։ 2. Եկավ։
ԷՐԻԿ.— Ամուսին, այր։
ԷՐԻՑԵԼ.— Այրել, վառել։
ԷՐԻՔԱԿԱՆ.— Արեգական, արեգակի։ 
ԷՐԿԵՆՔ.— Երկարություն։
ԷՐԿԸՇԲԱԹ.— Երկուշաբթի։
ԷՐԿՐՔԻՐ.— Երկրներ։
ԷՐԿՏԵՐ.— –էրիկներ, ամուսիններ։ 
ԷՐՏԻՍ.— Երդիք։
ԷՐԿՈԻ ԽԱՏԱԿԱՆ.— Երկու հատա

կան, յուրաքանչյուրը երկու հատ։
ԷՑԿԵԼ
Է5ՔԵԼ – – Տ եսէ4 Կե1։
ԷՔԻՑ.— Գցեց։

ԸԲԱ.— Ապա, հապա։
ԸԴԽԴԱՐ.— Այդչափ, ւսյղքան։ 
ԸԴՈՐ I
ԸԴՈԻՐ Դրա* ՈՐան։
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ԸԴՈԻՐԱ.— Դրա, նրա։
ԸԴՈԻՔ.— Դրանք։
ԸԶԱՆ.— Նրան։
ԸԶԸ |
ԸԶԻ ֊  Ինձ։
ԸԶԶԻ I
ԸԶՅՈԹՆ.— Յոթը, յոթնօրեք (զ նախ– 

դըրով):
ԸԶՈԻՐ.— Յուր, իր (զ նախդրով): 
ԸԼԲԸԸԼ.— Իսկույն, ակնթարթորեն։ 
ԸԴՈՐԹ.— ճիշտ, ուդիղ։
ԸՂՏԱԲԵՌ.— Ուղտաբեռ, ուղտի բեռ։ 
ԸՄԱ.— Բայց, սակայն։ 2. Հիմա։ 
ԸՄԱԼ.— Այդպես, այդպիսի։
ԸՍԵՆ.— Ամենքը, բոլորը։
ԸՄՆ0Ր.— Ամեն օր.
ԸՆԳԻՐ.— Ընկեր։
ԸՆԳԼԻԶ.— Անգլիացի։
ԸՆԴԻԽ.— Այնտեղ։
ԸՆԴՈՐ.— Նրա։
ԸՆԴՐԱ.— Նրա։
ԸՆԴՈԻՐԻՆԵ.— Դրանից, նրանից, նը– 

րանցից։
ԸՆԹԵ ՏԱԿ, ԸՆԹԻ ՏԱԿ.— Թևատակ, 

անութի տակ։
ԸՆԿԵՑԿՈԻՏԵԼ.— Վիժել։
ԸՆՉ.–֊ Ինչ։
ԸՆՉՈԻՐ.— Մինչև։
ԸՆՏԻՆ.— Անդին, այնտեղ, այն կողմ։ 
ԸՆՑԿԸՆԱ
ԸՆՑԿՈԻՆ ին*“1ես՛ այնպես, ինչ–
ԸՆՑԿՈԻՄ քան՛ ո^ ան՛ ա|ևքան։
ԸՆՑՆԱ.— Այնպես։
ԸՆՑՆԵՄ.— Այսքան։
ԸՆՈԻՐ.— Նրա։
ԸՇՏԵ.— Դե հ. ահա , ահավասիկ։
ԸՊ.— Ապա, հապա։
ԸՌԱԴ ԼԻՆԵԼ— Վերջանալ, սպառվել։ 
ԸՌԲԵԳ.— Քառորդ չափ, մի բոտ։ 
ԸՌԵՋՔ.— Հետք։
ԸՌԸԳԵԼ.— Տե ս Ըռքկել։ 
էյՈ-ԸԽԱԹԵԼ.— Տե՞ս Ըոհաթե|*. 
ւԸՌԸԿԵԼ.— Խռովել, զայրանալ, դժկա

մել։

ԸՌԸՆՉՊԱՐ.— Երկրագործ, հողագործ։ 
ԸՌԸՄ I
ԸՌՄ ք ~  Տե Ա Ռ°մ։
ԸՌԻԿ Ա Ն Ե Լ ֊  Տե ս Ըոըկե|։
ԸՌՀԱԹ.— Հանգիստ, հանդարտ։ 
ԸՌՀԱԹԵԼ.— Հանգստանալ, հանդար

տել։
ԸՍԴԻՐ.— Այս անգամ։
ԸՍԸՄ.— Այսպես։
ԸՍԿՆԱ.— Այսպես։
ԸՍԿՆԵՄ .— Այսքան։
ԸՍՆԱ.— Այսպես։
ԸՍՏԱ.— Այստեղ։
ԸՍՏԱՔԱՆ.— Բաժակ։
ԸՍՏԻՐ.— Տե ս Ըսդիր։
ԸՍՏՐԻՍ.— Այս անգամին։
ԸՍՈԻԿ.— Ասած, ասածը։
ԸՍՕՐ.— Այսօր։
ԸՎԻ.— Ի վեր, դեպի վեր։
ԸՐ.— I. Իր, յուր, 2. Որ։
ԸՐԱՂ.— Օդի։

Թ

ԹԱ.— Թե, եթե։
ԹԱԲՈԻՐ.— Գունդ, գումարտակ, զորք։ 
ԹԱԴԱՐԻՔ |
ԹԱԴԱՐՈԻ* I ՜  Պատրաստութիւն։
ԹԱԹԵՐ.— Գուլպաներ։
ԹԱԺԱ.— Նոր. թարմ։
ԹԱԼԱՆ.— Կողոպուտ։
ԹԱԼԵԼ.— Գցել, նետել, ձգել, զարկել։ 
ԹԱԽԸՄ.— Տե ս Թախում։
ԹԱԽԹ.— Տե՞ս Թախտ։
ԹԱԽՄԻՆ.— Նախապատրաստություն։ 
ԹԱԽՏ.— Գահ, գահավորակ։
ԹԱԽՐԻՐ.— Վկայություն, բացատրու

թյուն, խոստովանություն։
ԹԱԽՈԻՄ.— Սարք, սարվածք (գութա

նի)։
ԹԱՀԼԱ.— Միայն թե, գոնե։
ԹԱՂԵՍ I
ԹԱՂԻՍ ( – ՜  Թա^ ։
ԹԱԽՍԸՆԵՐ.— Թաղիքներ։
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ԹԱՄԱՄ.– Լրիւ), ամբողջ։
ԹԱՄԱՆԱ | .— Ողջույն, պատիվ.
ԹԱՄԱՆԴԱ ՚ թամանդա անել.— ուլ–
ԹԱՄԱՆԴԱՐ | ջունել, պատիվ բռնել,

գլուխ տալ։
ԹԱՄԱՇԱ ԱՆԵԼ)
ԹԱՄԱՇԵԼ | -  Նա|ե1՛ Դ|,տե1։
ԹԱՄԲԵԽ Ա Ն Եկ ^ լ 
ԹԱՄԲԵՀ ԱՆԵԼ • -  ՊատՎԻոե1, ապըս–
ԹԱՄԲԻ ԱՆԵԼ ) պ0րել։
ԹԱՄԲԻՀ.— Պատվեր, ապսպրանք։ 
ԹԱՄԲԽԵԼ.— Պատվիրել, ապսպրել։ 
ԹԱՄԸՄԵԼ.— Լրանալ։
ԹԱՄԻԶՑՆԵԼ.— Մաքրել։
ԹԱՑԴԲԻՐ.— 1. Հնար, ճար։ 2. Օրա

գիր. վճիռ։
ԹԱՑԻՆ.— Օրապահիկ, օրվա ապրուստ։ 
ԹԱՑՆԱ.— Մեկուսի, հանգիստ, ապա

հով։
ԹԱՇԿԵԼ.— Հոգնել, ուժասպառ լինել։ 
ԹԱՇԿՈԻԿ.— Հոգնած, խոնջացած, ու

ժասպառ։
ԹԱՌԲԵԴ.— Նորածիլ բեղ։
ԹԱՍԱԼԱ.— Տեսություն, տեսնելու։ 
ԹԱՍԻԲ.— Պատիվ, հարգանք, պատ– 

վախնղրություն։
ԹԱՍԼԻՄ ԷՂՆԵԼ.— Հանձնվեւ, անձնա

տուր լինել։ Թասլիմ անել.– հանձ
նել

ԹԱՎԼԱ.— Ախոռ, գոմ։
ԹԱՎՈԻՐ.— Կերպ, պես, տեսակ, նման։ 
ԹԱՐԱՆԶԱ.— Աստիճան, սանդուղք։ 
ԹԱՐԱՖ.— Կողմ։
ԹԱՐԻՓ ԱՆԵԼ.— Պատմել, գովաբանել։ 
ԹԱՐՔ.— Գավակ։
ԹԱՓԸԼՏՎԵԼ.— Պահվել։
ԹԱՓԿՈԻՆ.— Թափով, ուժով, արագու

թյամբ։
ԹԱՔՄԻԼ.— Ամբողջական, կատարյալ։ 
ԹԵԲՍԻ.1
ԹԵՓՍԻ | ֊ ՜  Ափսե՛ Ա|նա1,։
ԹԸ.— Թե, եթե, որ։
ԹԸԴԱՐԵՔ. -  Տե՛ս Թադարիք։
ԹԸԼԼԵԼ.— Հարձակվել, վրա ընկնել։

ԹԸԼՖԵԼ.— Թուլանալ, նվաղել։
ԹԸԽ.— Թող։
ԹԸՂԻ.— Թողի, թողեցի։
ԹԸՄԱՄ.— Տե՜ս Թամամ։
ԹԸՄԵԼ.— Ավարտվել, վերջանալ, սպառ

վել, լրանալ։ Թըմավ.— ավարտվեց, 
վերջացավ։

ԹԸՄԸՄԵԼI
ԹԸՄՄԵԼ (՚— Լրանալ։ Տե ս Թամըմել։
ԹԸՈԼ.— Թույլ, տկար։
ԹԸՐԲԵԼ.— Թրով կտրել, թրատել. քան

դել, սւվերել։
ԹԸՐԿԸՆՈՑ.— Գոմում թրիք հավաքե

լու տեդ։
ԹԻՄԱՐ ՏԱԼ .— Քերիչով (խոզանա– 
ԹԻՄԱՐԵԼ կով) ձիու մարմինը

*

մաքրել։
ԹԻՆԱՄԵԶԿ.— Թիկնամեջք, թիկունքի 

մեջտեղը, երկու թիակների արանքը։ 
ԹԻՎ.— Թև։
ԹԻՎՔԻՐ.— Թևեր։
ԹԻՐԱ, ԹԻՐԵ.— Փոխ, փոխարեն, տեղը։ 
ԹԼԵԼ.— Տե ս Թալել։
ԹԼՈՐ.— Թլվատ, կակսպ։
ԹՄԱՀ Ա Ն Ե Լ–  Ձգտել ունենալ, փա– 

փագել։
ԹՄԵԼ.— Տե՛ս Թըմել։
ԹՈ.— Թոդ։
ԹՈԹՎԵԼ.— Թավ1 տալ, թափահարել։ 
ԹՈԼ.— Քեն, ոխ, վրեժ։
ԹՈՐԿԵԼ.*— Թողնել։
ԹՈՈ-.— Ցանց, ուռկան, ծուղակ։ 
ԹՈՌԵ ԶՆՋԻԼ.— Ցանցանման շղթա,.

ուռկանով շղթա։
ԹՈՐՎԱՆ ՇՈԻՐԹ.— Թոնրի ափ, եզր։ 
ԹՈՐԲԱ.— Տոպրակ։
ԹՈՓ Ա Ն Ե Լ–  Հավաքել, ժողովել։
ԹՈՓ ԴԱ Ր.–  Հավաքվելու բլուր, բար

ձունք, հավաքատեղի։
ԹՈՓՈԻԶ.— Գուրզ։
ԹՈԻ.— Ոչ մի, բնավ, բոլորովին։
ԹՈԻ ԹԱԲԱ.— Բնավ, բոլորովին, երբեք։ 
ԹՈԻԹՐԻԿ ԳՈԻՐԶ.— Չուգունե, թուջի՝ 

գուրզ։
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0ՈԻԽ.— Թոդ։
ԹՈԻՄԲԱՆ )
0ՈԻ1/ԲԵ ) • -  Վա1ափՔ։
ԹՈԻՆԱ ԱՆԵԼ— Կւստակ անել, կատսւ– 

կել։
ԹՈԻՋԱՐ.— Վաճառական, առևտրական։
Օ^ՈԻՈ..– Տե ս Թոռ։ Թուռը օրինակ -

ուռկանի նման։

ժ

ԺԱՄԽԱՐ.— Ժամհար, ժամկոչ։
ԺԱՄՈԻ ՇԱՊԻԿ.– Ժամաշապիկ, Ո|1 

հագնում են եկեղեցու սպասավոր– 
ները ծիսակատարության ժամա
նակ։

ԺԱՆԳՌՐԻՏ.— Ժանգոտ։
ԺԱՐԵ.— Նիհար, տկար։
ԺԸԽՈ.— Եթե ոչ, ապա թե ոչ, արդեն։ 

Տե՞ս Չըխո։
ԺԸՂԼԵԼ— Զրույց անել, զրույցով ժա

մանակ անցկացնել։
ԺԸՐԵԼ— Տե ս Ժրե|։
ԺԽՇԵԼ— Շարժել, թաՓսւհարել։
ԺՈՂՈՎԸՐՏԵԼ— Ժողովել, հավաքել 

տարբեր տեղերից։
ԺՈՂՎԵԼ.— Ժողովել, հավաքել։
ԺՐԵԼ.— Առողջանալ, կայտառանալ, աշ

խուժանա)։
ԺՈԻԿ.— Կարճ ժամանակ, կարճ ժամա

նակամիջոց։
ԺՈԻՄ.— Անգամ։
ԺՈԻՑ.— Տես Ժուկ։

Ի
ԻԲԸ I
ԻԲԻ ( • -  ԲեՐե9։
ԻԲՐՈԻՂ.— Լվացվե|ու ջուրը լցնելու 

մետաղե ջրաման։
ԻԴԱ.— Այս։
ԻԴԱԼԱ.— Այս էլ, սա էլ։
ԻԴԱՀԱԽ I
ԻԴԱՀԱՂ < ՚~~ Ա,Ա անԳամ> աՐԴեն։
ԻԴԱՏԵԽ.— Այստեղ։

ԻԴԱՐԱ | Ապրուստ, խնայողություն, 
ԻԴԱՐԵ I պաշար։
ԻԴՀԱԽ.— Տե ս Իդահախ։
ԻԴԸՄԼԱ.— Այսպես, այսպիսի, այս տե

սակ։
ԻԴԻ.— Դրեց։
ԻԴՈՐ.— Սրա, դրւս։
ԻԶ.— Եզ։
ԻԶԱՐԿ.— Զարկեց, խփեց։
ԻԶԻՆ.— Թույլտվություն, իրավունք։ 
ԻԶԻՆ ՏԱԼ.– Թույլ տալ, իրւախւնք 

տալ։
ԻԹԱԼ.— Դցեց։
ԻԹԽԱԹ ԱՆԵԼ.— Հավատալ։
Ի ԹՈԻՂ.— Թողեց։
ԻԼԱՀԻ.— Մանավանդ, հենց այդ, հատ

կապես այդ։
ԻԼԱՋ.— Հնար, միջոց, ճար։
ԻԼԸՑԵՔ.— Ելեք, վեր կացեք։
ԻԼԻ.— Ել, ելիր։
ԻԼԻ ՎԻՐ.— Վեր կաց, ել վեր։
ԻԼԻՑ.— Լցրեց։ Զձին իլից -  ձին լիա– 

քւսյլ քշեց, ասպանդակեց։
ԻԼՆԸ.— Լինի։
ԻՄԱԼ.— Ինչպես, ոնց։
ԻՄԱՑ.— Արթուն։
ԻՄԴԱԴ.— Օգնություն, օժանդակու

թյուն։
ԻՄԿՆԻ.— Անպետք, անպիտան։ 
ԻՄՆԱԼ.— I. Արթնանալ, զարթնեյ։ Իմ– 

ցաւ|.— արթնացավ։ 2. Իմանալ։ 
ԻՄՑՈԻՐ.— Արթնացրու։ 2. Իմաց տուր, 

բացատրիր, պատմիր։
Ի6ԱԼ ԿԱԼ.— Գնալ-գալ։
ԻՅԱՄ.— Գնամ։
Ի6ՆԵԼ— Ընկնել։
ԻՆԱԴ.— Համառություն, կամակորու

թյուն, քեն, ի հեճուկս։
ԻՆԱԴ ԱՆԵԼ.— Համառել, քեն անել, ի 

հեճուկս անել։
ԻՆԱՆ.— Ու, հետ, միասին։
ԻՆԳԻՐ.— Ընկեր։
ԻՆԳԼԻԶ ՉԱԽՄԱԽԻ.— Անգլիական 

հրահան։
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ԻՆԻ.— Նրա վրա, մեջ, ներս, ներսում։ 
ԻՆԿԻՐՏԱՆՔ.— Ընկերներ։
ԻՆՉԿԱՆԴԱՐ.— Որքան, որչափ, ինչ

քան։
ԻՆՍԱՆ.— Մարդ, ադամորդի։
ԻՆՍ ՈԻ ՋԻՆՍ.— Տոհմ, ցեղ, ււեո, ազգ 

ու տակ։
ԻՇ.— Ինչ։
ԻՇԵԼ.— Նայել, դիտել։
ԻՇԽԸՆԱԼ.— Համարձակվել, իշխել։ 
ԻՇԿԵԼ.— Տե ս Իշե|։

I
ԻՊԻ /  • -  Բերե9։
ԻՍ.— Ես։
ԻՍԱ.— Այս, այսպիսի։
ԻՍԱՆ.— Տե՛ս Ինսան։
ԻՍԿԵՑ.— Գցեց։ Իսկիցին.– գցեցին։ 
ԻՍՆԸ.— Ինձնից, ինձանից։
ԻՍՈՆՑ.— Սրանց։
ԻՍՏԸԳԵԼ.— Իստակել, մաքրել, լվանալ։ 
ԻՏԵՎԱՌՋԵՎ.— Ետևը առաջ, հակա

ռակ. թարս։
ԻՏԵՎԵՆ.— Ետևից։
ԻՏԻ.— Դրեց։
ԻՏԻՎԵՆ.— Տե՞ս Իտևեն։
ԻՏՈԻ.—- Տվեց։
ԻՐԻ.— Եկավ։
ԻՐԻՇԻՑ.— Նայեց։
ԻՐԻՇԿԵԼ.— Նայել, դիտել։
ԻՐԻՍԱՆՑ ԻՍԿԻՑԻՆ.— Երեսից գցե

ցին, ատեցին։
է»ՐԻՍԱՋՈԻՐ.— Երեսաջուր։ Իրիսա– 

ջուր քեդվից — երեսի կաշին քերթ
վեց։

ԻՐԻՑԸՑԻՄ.— Երեցեմ, վառեմ, այրեմ։ 
ԻՐԻՑՈԻ.— Երեցի, քահանայի։
ԻՐԿՏՈՑ )
ԻՐԿՆԵՐԱՑ | ԱմոլսԻններԻ, այրերի։ 
ԻՐՂԱԹ.— Օրավարձով բանվոր։ 
ԻՐՍՈԻՆ.— Երեծհւն։
ԻՐՎ ԵԼ— Այրվել, վառվել։
ԻՑԿԵԼ.— Ձգել, գցել։
ԻՑՑՈԻՆ.— Հիսուն 
ԻՓՈԻԿ.— Եվաւծ։

ԼԱԲԸՍԴՐԱԿ.— Տե ս Լապըստրակ։
ԼԱԶ.— Վռազ, շտապ։
ԼԱԶԱԹ.— Հաճույք, բավականություն.

հարմարություն։
ԼԱԶԸՄ.— Հարկավոր, պետք։
ԼԱԼ.— Համր։
ԼԱԼԱԿԱՆ-ՕԱՌԱԿԱՆ.— Հլու-հնազանդ։ 
ԼԱԼԵԼԵՆ.— Լալով, լաց լինելով։
ԼԱՃ, ԼԱՃԵՐ.— Տղա, զավակ, տղաներ, 

զավակներ։
ԼԱՅԵԽ
ԼԱ՜ՅԵՂ ՜  )ե1, ա1,ժանԻ։
ԼԱՅԼՈԻՂ.— Թաշկինակ։
ԼԱՆԳԱ I
ԼԱՆԳԵ ( ֊ ՜  ԱքԱ,9ի։
ԼԱՈ.— Տղա, որդի։
ԼԱՊԸՍՏՐԱԿ.— Նապաստակ։
ԼԱՎԱ.— Աղաչանք, խնդիրք։
ԼԱՎԱ ԸՆԿՆԵԼ ( .— Աղաչել, խնդրել, վւա– 
ԼԱՎԵԼ I ղաքշել։
ԼԱՐԵԼ.— Վազել, հետապնդել։ Լա–

րաց.— հետապնդեց։
ԼԱՐՎԵԼ.– Փռվել, մեկնվել։
ԼԱՓ.— Ձեռքի ափ, բուռ։
ԼԵՆ^
ԼԵՆՈԻԹ ֊ ՜  Լա|նՔ– 1ա|ն" լՐ|Ուն։ 
Լ Ե Շ –  Մարմին, դիակ։
Լ Ե Ր .֊  Լաց լիներ։
ԼԵՐԱՆ-ԼԵՐԱՆ.— Երան-լերան, օրորա

լով, տարուբերվելով։
ԼԵՐԹԱՎ.— Լերդացավ։
ԼԸԲՈԻԴ.— Թաղիքագործ. ւըբըդի.— թա

ղիքագործի։
ԼԸԼԵԼ.— Լցնել։
ԼԸԽՓԵԼ.— Լղպել, տրորել, ճմլել, վւխլե|։ 
ԼՁՎՈԻՐ.— Լծվոր, գութանավոր, լըձ– 

վուրնի.— լծվորներ։
ԼԸՂԸԶՎԵԼ.— Լղոզվել, սվաղվել։ 
ԼԸՂՋԸՎԵԼ.— ճխլվել, տրորվել, վվսլվել։ 
ԼԸՄԱՆ.— Տե ս Լման։
ԼԸՄԱՆԱԼ.— Տե ս Լմանալ։
ԼԸՄԸՆՆԱԼ.— Լրանալ։
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ԼԸՇԵՐ.— Լեշեր, դիակներ, մւսրմին– 
ներ։

ԼԸՈՍ.— Լույս։
ԼԸՊՈԿԵԼ -  Պլոկել, քերծել։
ԼԻԲԱՍ.— I. Զգեստ, տարազ։ 2. Կեր

պարանք։
ԼՄԱՆ.— Լրիվ։
ԼՄԱՆԱԼ.— Լրանալ։
ԼՄՆՑԱՎ– Լրացավ, ավարտվեց։ 
ԼՈԽՊԵԼ.— Պլոկել, կողոպտել։
ԼՈՇ.— Լավաշ։
ԼՈՊԿԵԼ– Պլոկել, կողոպտել, պոկել։ 
ԼՈՏՐԻԿ.— Լերկ, անմորուք։ 
ԼՈՐԸՆԴԵԼ.— Գցել, դեն նետել, դեն 

շպրտել։
ԼՈ ՐԽ Ե Լ–  Թաղել, խրել։
ԼՈՐՃԻ.— Լոռ, շոռ, ժաժիկ ծախող։ 
ԼՊՍՏՐԱԿ.— Տե ս Լապըստրակ։ 
ԼՎԻՐ.— Լվեր։
ԼՈԻԼԵ.— Բարակ խողովակ, ծորակ։ 
ԼՈԻԿ.— Մեծ կաթսա, մեծ պտուկ։ 
ԼՈԻՍՈԻՆ.— Վաղը, էգուց, առավոտյան։ 
ԼՈԻՐ.— Լոր։ Լուրիր -  լորեր։

Խ

ԽԱ.— Հետ։ Խա ձի — ինձ հետ։ 
ԽԱԲԸՐԲԵՐ.— Լրաբեր։
ԽԱԲՈԻԼ Ա Ն ԵԼ–  Ընդունել, համաձայ–

նել։
ԽԱԴԱ.— Փորձանք, պատուհաս, շառ։ 
ԽԱԴԱԼՈԻ.— Փորձանքով լի, շառոտ։ 
ԽԱԴԱՐ.— Չափ։
ԽԱԶԱՆ.— Պղնձե կաթսա։
ԽԱԶԱՐ.— Հազար։
ԽԱԶԻՆԱ.— Գանձ, գանձարան։ 
ԽԱԹԸՐ.— Հարգանք, պատիվ, համար, 

սիրույն։
ԽԱԹԸՐ ՇԱ6ԵԼ.— Հարգել, պատվել.

հոգալ, ցանկությունը կատարել։ 
ԽԱԹՈԻՆՔՏԻՐ.— Տիկնայք, կանայք։ 
ԽԱԼԱԼ.— Հալալ։
ԽԱԼԱԼՔԻՐ.— Հալալներ։
ԽԱԼԱ5ԵՂ.— Աղախին, սպասուհի։

ԽԱԼԱՎ, ԽԱԼՎՆԵՐ.— Հագուստ, հա
գուստներ։

ԽԱԼԱՎՔԵՐ.— Հագուստներ։ 
ԽԱԼԱՎՈԻՐ.— Տե ս հազիվոր։
ԽԱԼԵՆ.— Կարծիք, միտք, ենթադրու

թյուն։
ԽԱԼԻ ԱՆԵԼ.– Տապակել։
ԽԱԼԻՎՈՐ.— Ալևոր, ծերունի։
ԽԱԼԽԱՆ.— Վսւհան։
ԽԱԼՂ.— 1. Ժողովուրդ, ամբոխ, մար– 

դիկ։ 2. Ուրիշներ։
ԽԱԼՊԸՆԱԼ.— Խարդախվել, կեղծվել։ 
ԽԱԼՎՈՐ
ԽԱԼՎՈԻՐ ֊ ՜  Տե Ա հյա1է,11Ո1,։ 
ԽԱՂԸԼԻԳ.— Խաղալիք, խաղ։
Խ Ա Մ –  Անփորձ, անվարժ, անծանոթ։ 
ԽԱՄ.– Վիշտ, ցավ։
ԽԱՄԱՐ.— Համար։
ԽԱՄԱՐ.— Համար, թիվ, թվով։ 
ԽԱՄԸՇԼԸՂ.— Եղեգնուտ, շամբուտ։ 
ԽԱՄԻՇ.— Եղեգն, շամբ։
ԽԱՅԱ.— Մեծ քար, ժայռաբեկոր, խա– 

յեք.— մեծ քարեր, ժայռաբեկոյւներ։ 
ԽԱ0ԻՇ.— Կաշվե գոտի։
ԽԱՅՄՆԱԼ.— Ամրանալ, ամրաււյնդել։ 
ԽԱՅՎԱ.— Տե ս Խսւյվե։
ԽԱՅՎԱՉԻ.— Սրճարար, սույւճ եփող։ 
ԽԱՑՎԵ.— Սուրճ։
ԽԱՆ.— Իջևանատուն, հյուրանոց։
ԽԱՆԳԱՐ ԵԿԵՂԵՑԻ.— Խանգարված, 

ավերված, հանգած եկեղեցի։
ԽԱՆՉԱԼ.— Դաշույն։
ԽԱՆՉԵԼ.— Կանչել։
ԽԱՆՉԻ.— Իջևանատեր։
ԽԱՆԶՈԻԽ.— Լիրբ։
ԽԱՆՔ ԱՌՆԵԼ.— Շունչ առնել, հան– 

գըստանալ։
ԽԱՇԽԸՐԴԵԼ.— Խաշել, խաշխշել։ 
ԽԱՊՐԱԲԵՐ.— Տե ս Խսւբըրբեր։
ԽԱՌ.— Վազք, վազքով քշել, խառ անել, 

տալ, անցնել.— վազելով անցնել,
քշել։

ԽԱՌԱՆ (Շ Ա Ն )Փ ո ք ր ի կ  փայտ, որ
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կապում են շան վզի մոտ, խանգա
րելու շանը՝ վգի չվանը կրծել։

ԽԱՌՋ-ԽԱՐԱՋ.— Տե ս Խարջ ու խա 
րաջ։

ԽԱՍԱՎ .֊ Հասավ։
ԽԱ ՍԵԼ— Հասնել, հասունանալ։
ԽԱՍՏ Ա Ն Ե Լ ֊  Խնդրել, դիմել, մտա– 

դըրվել։
ԽԱՍՏԱԿՈԻՂ.— Հաստակող, համառ։ 
ԽԱՍՏԻ.— Դիտմամբ, դիտավորյալ։ 
ԽԱՍՈԻՑ.— Հասցրեց։
ԽԱՎ, ԽԱՎՈԻ.— Հավ, հավի։
ԽԱՎԱԶ.— Ոստիկան։
ԽԱՎՆԵԼ.— Հավանել։
ԽԱՎՈՑ.— Հայոց։
ԽԱՎՈԻ Ճ ՐԱ Գ .֊ Հայի ճրագ։
ԽԱՏԵԼ.— Հատել, մահանալ, վերջանալ։ 
ԽԱՏԻՐ.— Մեռել, սատկել։
ԽԱՏՈԻԿ.— Սպանված, մեռած, սատ

կած։
ԽԱՏ Ո Ի Ր .֊  Իր հետ։
ԽԱՏՈԻՑԵԼ.— Սպանել։
ԽԱՐԱԲԱ.— Ավերակ, ավերված։ 
ԽԱՐԱԽՈԼ.— Պահապան, պահակ։ 
Խ Ա ՐԱ Մ .֊ Հարամ, պիղծ, խարդախ, 

ապօրինի։
ԽԱՐԱՄԱՆ.— Դժոխք։
ԽԱՐԱՄՔԻՐ.— Հարամներ, պիղծեր։ 
ԽԱՐԱՐ.— I. Քուրձ, քուրջ։ 2. Ջվալ, 

մեծ պարկ։
ԽԱՐԱՐ ԱՆԵԼ.— Վճիռ կայացնել, հա– 

մաձսւյնել։
ԽԱՐԶԱ )
ԽԱՐԶԵ | •՜" ՐՈ2 կամ եղբՈՐ Ո,պի։ 
ԽԱՐԶԱՆ.– Խարազան՝ գութանի առ– 

ջևի հասա երկար վւայտը, որի 
ծայրն ագուցված Ւ. սռնիի մեջ։

ԽԱՐԻՍԱ.— Հարիսա։
ԽԱՐԽԱՌ.— Ագռավ։
ԽԱՐՃ ԿԱՊԵԼ.– Հարկի տակ դնել, 

հարկադրել։
ԽԱՐՃԵԼ.— I. Բանեցնել, ցույց տալ։

2. Ծախսել։

ԽԱՐՋ.— Հարկ, տուրք։
ԽԱՐՋ ՈԻ ԽԱՐԱՋ.— Հարկ ու տուրք։
ԽԱՐԶԴԱՐ.— Հարկատու։
ԽԱՐՋԸԿԱԹ.— Խաչերկաթ՝ խաչաձև 

երկաթ, որ դնում են թոնրի վրա և 
վրան ամաններ դնում եփելու։

ԽԱՐՍԱ.— Հարս։
ԽԱՐՍԸՆՏՈԻՆ.— Հարսանքատուն։
ԽԱՐՍՆԻՍ.— Հարսանիք։
ԽԱՐՓՈԻԶ.— Թամբի կեղ, թամբի առա

ջից և վերջից դուրս ցցված մասը։
ԽԱՑ.— Հաց։

-ԽԱՑԹՈԻԽ ԱՆԵԼ.— Հացթուխություն 
անել, հացթուխ լինել։

ԽԱՔԵԼ.— Հագնել, խաքիս -  հագնես։
ԽԴԱՄ.— Ծառա, սպասավոր։
ԽԴԸՐ.— Չափ։ Ինչ խըդըր.–  ինչքան, 

որքան, որչափ։
ԽԵԼ.— I. Հարսնեվոր։ 2. Խումբ։ Խե– 

լու հիտ.— հարսնևորի խմբի հետքը։
ԽԵԼԱՄԱՂ.— Խելքամաղ, ուշագնաց, 

գլխապտույտ։
ԽԵԼԻ.— Բավական, բավականաչափ, 

զգալի։
ԽԵԾԱԼ.— Հեծալ, հեծեծել, խեծան.– 

հեծեծացին։
Խ Ե Ծ Ե Լ–  I. Հեծյալ։ 2. Հեծյալ զորք, 

հեծելազոր, այրուձի։
ԽԵՂԵՂ.— Հեղեղ։
ԽԵՉ.— Հետ, մոտ, կողքին։
ԽԵՍԱԲ.— Հաշիվ։
ԽԵՏ.— Հետ, անգամ։
ԽԵՏ ԽԵՏՈԻՆ.— Իսկույն, անմիջապես։
ԽԵՐ.— Հայր։
ԽԵՐԱԽՈԻՏ.— Հայրահոտ, հայրաբույր, 

հայրական բույր ունեցող։
ԽԵՐԱՆԱԿԱՆ.— Հայրենական։
ԽԵՐԻԱԹԽԱՆԱ.— Բարեգործական 

տուն, անկելանոց, աղքատանոց։
ԽԵՐԻԿ.— <այրիկ։
ԽԵՐԻՐ.— Հայրեր։
ԽԵՐԿ.— Հերկ, հերկած արտ։
ԽԵՐՍՈՏԵԼ.— Հերսոտել, զայրանալ, 

բարկանալ։
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ԽԵՐ ու՝ ԽԵՐ6ԱԹ.— Բարիք ու բարե
գործություն։

ԽԶՄԱԹ.— Ծառայություն։
ԽԶՄԱԹՔԱՐ.— Օաոսւ, սպասավոր, ծա– 

ոայուլ։
ԽԸԴԸՐ.— Տե՛ս Խդըր։
ԽԸԶԻՆԱ.— Տե ս հւազինա։
ԽԸԶՄԱՏՉԻ.֊ Տես Խզմաթքար։
ԽԸԼԱՎՆԱԼ.— Գիրանալ, չաղանալ։
ԽԸԼԸԽ | .— Հագուստ, կերպարանք։
ԽԸԼԸՂ | Դսւվրեշ խըւըղի–  դերվիշի 

հագուստ, դերվիշի կերպարանք։
ԽԸԼԸՍԵԼ.— Սպառվել, վերջանալ, ա– 

վարտվել։
ԽԸԼԸՍՑՆԵԼ.— Սպառեցնել, վերջաց

նել. ավարտել։
ԽԸԼԻՍՈԻՆ.— Առավոտյան, լուսաբա

ցին. վաղր, էգուց։
ԽԸԼԽ | Տե ս 1սալդ։ԽԸԼՂ
ԽԸԼՍԵԼ.— Աղատվել, պրծնել Սեկից, Սի 

բանից, վերջանալ։ Տե՛ս հյըլըսեյ։
ԽԸԼՎԸԼԱԼ.— Շարժվել, խաղալ։
ԽԸՄԻՇԵԼ.— Չխնայել, չափսոսալ։ Չը– 

խըմիշսւվ.— խնայեց, զլացավ, մեղ
քացավ, ափսոսաց։

ԽԸՅ.— Թե. միթե, արդյոք։
ԽԸՆԴՐԱՑ.— Միասին, իրար հետ։
ԽԸՉ.— Տե ս Խեչ։
ԽԸՌԲԱ.— Ավերակ։ Տե՛ս Խարաբա։
ԽԸՌԳԼԵԼ.— Խելագարվել, գժվել։
ԽԸՍԱ ԱՆԵԼ.— Զրուցել, պատմել։
ԽԸՍՄ, ԽԸՍՄԻ.— Աղգ, սերունդ, աղգի, 

սերնդի։
ԽԸՍՏ ԱՆԵԼ.— Դիմել, ուղղվել, ձգտել։
ԽԸՍՏՈԻ.— Դիտմամբ, դիտավորյալ։
ԽԸՍՐԱԽ. ԽԸՍՐԸԽՆԵՐ.֊ Մատյան 

ձի. մատյաններ։
ԽԸՏ.— Հետ։ Խըտ զարգել.— զարկե

լու հետ, զարկելիս։ Խըտ ուր.— իր
հետ։

ԽԸՐԴԵԼ.— Խրտնել, վիրավորվել, ցատ
կել, վեր թռնել։ Խըրդավ.— խըրտ– 
ևեց, վիրավորվեց, ցատկեց։

ԽԸՐԻՍԱ.— Հարիսա։
ԽԺԱԼՈՎ ԱՆՑՆԵԼ.— Արագ անցնել, 

սրընթաց անցնել։
ԽԻՄ.— Նայեմ, դիտեմ։
ԽԻՄ.— Հիմ, հիմք։
ԽԻՄԻՇԵԼ.— Տե ս Խըմիշե|*.
ԽԻՆ.— Հին։
ԽԻՆԱՇ Ա Ն ԵԼ.֊ Հինսւծ անել։
ԽԻՋ.— Տե՞ս Խեչ։
ԽԻՍԱԲ.— Հաշիվ, թիվ։ Տե՜ս Հեսաբ։ 
ԽԻՎԱՆ.— Հայվան, անասուն։
ԽԻՏ.— Հետ։ Տե ս Խետ, Խըտ։
ԽԻՏՐ.— Լիտր՝ ծանրության չափ, Հա

յաստանում հավասար 12 ֆունտի 
(4,900 գ.), սւյլ տեղերում 9, 10, 20 
ֆունտ։

ԽԻՐԿԻՍ.— Հերկես։
Խ ԼԱ .֊  Սով։ Խ|սւյի.— սով է։
ԽԼԸՍԵԼ.— Տե ս Խըւըսել։
ԽԼԸՍՑՈԻՑԵԼ – I. Ազատել, փրկել։ 2։

Վերջացնել։
ԽԼԻՍՈԻՆ.— Տե ս հյըւիսան։
ԽԼՂԱԹ.— Պարգև։
ԽԼՂԱԹԵԼ.— ՊարգԱել։
ԽՄԱՐ.— Համար։
ԽՄՈԻՐ.— Խմոր։
ԽՆԴԱՆԱԼ.— Ուրախանալ։
ԽՈԶԸԼ.— Երանի, երանի թե։
ԽՈԼԱՆ (հոգն. խո|ներ).— Փորքաշ, 

թամբակալ։
ԽՈԴ.— Հոդ։
ԽՈՆԱԽ
ԽՈՆԱՂ ՜ <|Ո1ր։
ԽՈՆԱՐԽՎԵԼ.— Խոնարհվել, ավերվել, 

կործանվել։
ԽՈՆԴԱԽ.— Բարուր։
ԽՈՆԴՔԱՐ.— Ծանրության չաւի, մոտ 

6 ւիտր։
ԽՈՇՈԻՆ.— Զորք։
ԽՈՉԱԽՈԻԹՅՈԻՆ | .— Կտրիճություն, 
ԽՈՉԱՂՈԻՏԵՆ | քաջություն, 

արիություն։
ԽՈԶԱ.— Մեծ, ահագին, հսկա։
ԽՈՌԵԼ.— Պակասել, կիսաւույել, ծռվել։
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ԽՈՍՏ.— Երդում, ուխտ, խոստում։ 
ԽՈՎ.— Հով։
ԽՈՏԵՆ ԶՐԻՆ.— Զրահե գլխարկ, սա

ղավարտ։
ԽՈՐ.— Հոր։
ԽՈՐԱԿ.— Ուտելիք, կերակուր։ 
ԽՈՐԱԽՈԻՏ.— Հայրսւհոտ, հսւյրաբույր։

Տե ս Խերախուտ։
ԽՈՐԱՆՔՏԵԿԱՑ.— Խորանների։ 
ԽՈՐԽՈԻՐՏ.— Խորհուրդ։
ԽՈՐՈՏ | –  Գեղեցիկ, սիրունք կար– 
ԽՈՐՈՏԻԿ քգին։
ԽՈՐՈԻՆԹ.— Խոր, խորունկ։ 
ԽՈՓԱԿԱՆ.— Խոփի նման։
ԽՈՔՈՑ.— Հոգոց (աղոթք):
ԽՈ-ԴԵԼ.— Տե ս Խըրդել։
ԽՌՃԵԼ.— Խարջել, ծախսել։
ԽՍԱ ԱՆԵԼ.— Տե ս Խըսա անել։ 
ԽՍԱԲԵԼ.— Հաշվել, համրել, համսւ– 

րել։
է ս ր Ա Խ  1 , է

խ ր ա ղ  ■ 401 ,ր՚ դոլրւ1.
ԽՐԱՄԱՆՔ.— Հրամանք։
ԽՐԱՄԵՆՑ.— Ետճաշյա ժամ, նախընթ–

ՐԻՔ։
ԽՐԿԵԼ.— Ուղարկել։
ԽՐՈՆԴԿԱՆԱԼ.— Խորանալ։
ԽՐՏԱՎ.— Խրտնեց։ Տե ս Խըրդել։
ԽՓԸ .— Փակի ր։
ԽՈԻԶԻ.— Երանի, երանի թե։
ԽՈԻԸԼԱՄ I
ԽՈԻԼ < -  0աՈա։
ԽՈԻԼ Գ Ն Ա Լ–  Կուլ գնալ, կլանվել։ 
ԽՈԻԼԱՍԱ.— Վերջապես, ի վերջո, մի 

խոսքով։
ԽՈԻՆԱՐ.— Խոնարհ։
ԽՈԻՆԱՐ.— Հունար, շնորհք, ձիրք։ 
ԽՈԻՇԿԻ.— Չորացած, մանր գոմաղբ, 

որ վաում են անասունների տակ։ 
ԽՈԻՌՋԻՆ.— Խուրջին։
ԽՈԻՏ.— Խոտ։
ԽՈԻՏ.— Հոտ, բույր։
ԽՈԻՐ.— Հոր։
.ԽՈԻՐ.— Հուր, կրակ։

ԽՈԻՐ.— Հոր (հայր բառի սեռականը): 
ԽՈԻՐԱՆ.— Խորան։
ԽՈԻՐԲԱ
ԽՈԻՐԲԱՆ ՚ ՜  ՄատաԴ։
ԽՈԻՐԹԻ.— Հորդի, հարդարի (հորդել 

բայից)։
ԽՈԻՐԻՍ.— Հորես, թաղես։
ԽՈԻՐԶՎԵ.— Խուրջինի մեջ, խուրջի

նում։
ԽՈԻՐ ՎԵ.— Հորի մեջ, հորում։ 
ԽՈԻՐՏԻՑ.— Ջարդեց, փշրեց։
ԽՈԻՐՈԻ ԹՈԻՄԲ.— Հորի թումբ։ 
ԽՈԻՐՈԻԿ.— Հորած, թաղած։
ԽՈԻՑ.— Խոց, վերք։
ԽՈԻՓ.— Խոփ։

Ծ

ԾԱՂ.— Ծաղկած, ալեխառն։ Ծաղ մու– 
րուսավոր.— ալեխառն մորուքավոր։ 

ԾԵԾ.— Ծիծ. ստինք։
ԾԵԾԿԵԼ.— Ծեծել, տրորել, ոտնատակ 

տալ։
ԾԵՌՎԻ.— Չեռներ։
ԾԸԾՂԵԼ.— Ծիծաղել։
ԾԸՐԸՆՈԻԿ.— Ծերուկ, ծերունի։
ԾԻ.— Չեւլ, ձեր։
ԾԻԾԻՆ.– Ծեծեն։
ԾԻՈՔ.— Ձեռք։
ԾԻՐ.— Ծեր, ծերացած։
ԾՈՎՈԻ ՔԱՆԱՐ.— Ծովեզր, ծովափ։ 
ԾՈՑՎՈՐ.– Հղի։
ԾՌԱԿԱՊ.— Դռան առջեի ցիցը, որից 

կապում են ձի. ջորի Ա այլն։ 
ԾՌԱՎ.— Խենթացավ, զայրացավ։ 
ԾՌՈԻԹԵՆ.— Ծռություն, խենթություն։ 
ԾՈԻՐ, ԾՈԻՐԻՐ.— Չոր, ձորեր։
ԾՈԻՑ.— Ծոց։

ԿԱ .– Գա։
ԿԱԶԱ.— Փորձանք։
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ԿԱԶԱՊ.— I. Պատիժ, պատուհաս, չա
րիք։ 2. Զայրույթ, ցասում։

ԿԱԶԴՆԱ.— Դիտմամբ, դիտավորյալ։
ԿԱԹԸԼ.— Սպանություն, սպանել։
ԿԱԼԱՄ.֊֊ Վրձին, գրիչ։
ԿԱԼԱՄ– Շերտ, կտրվածք։ Կւպսւմ 

վար կալամին.— կտրվածքը կտրր– 
վածքի վրա։

ԿԱԼԱՆ.— Պատյան (թրի):

ԿԱԽԱ (՚— Ժ՛ամանակ, պահ։ Տե ս Գախ։
ԿԱԽ ԸՆՑ ԿԱԽ.— ժամանակ առ ժա

մանակ։
ԿԱԽՄԸԽԻ ՇԱՌ.— Կաղամախի։
ԿԱԿՈ.— Հայրիկ, հորեղբայր։
ԿԱՀՊ.— Լիրբ, պոռնիկ։
ԿԱՂԴՈԻԳ.— Գաղտնի, թաքուն։
ԿԱՂՈԶԱՆ I
ԿԱՂՈԻԶԱՆք ֊ ՜  Գոաան՛ աշՈՄ>։
ԿԱ6ԻՄ.— Ամուր, պինդ։
ԿԱ6ԻՇ.— Փոկ. կաշվե գոտի։
ԿԱՅՐ Ա Ն Ե Լ–  Շուռ գալ, դառնալ։
ԿԱՆ ԳԱԼ.— Ման գալ, զբոսնել, փընտ– 

րել։
ԿԱՆԱ.— Կարող է. կարողանա։
ԿԱՆԱՎ.— Փոս, փոսորակ։
ԿԱՆԳՐԱԹՌՈԻԿ.— Չորացած կանգառ՝ 

բազմաճյուղ բույս, գնդաձև ծաղիկ
ներով։

ԿԱՆԳՐԽԱՆ.— Կանգառ բույսը գետ– 
նից հանող գործիք։

ԿԱՆԵԼ.— Շուռ տալ, դարձնել։ Կանե<յ, 
կանից.— շուռ տվեց, դարձրեց։

ԿԱՆՔ.— Գանք։
ԿԱՆՈԻԽ.— Վաղ առավոտյան, վաղը, 

հաջորդ օրը։
ԿԱՇԵԼ.— Տե ս Գաշել։
ԿԱՉԿԻ.— Նայում է, դիտում է։ Տե՞ս 

Աչքհ|։
ԿԱՊԱ.— Երկար զգեստ, որ հագնում են 

վերարկուի տակ, շապիկի վրա։ Կա
պի փեշ.– կապայի փեշ, քղանցք։

ԿԱՊՈՏ.— Կապույտ։
ԿԱՌ՛.— Քառ, խուլ։

ԿԱՌԱՄԱԺ.— Համառ, իրասածի։
ԿԱՍԱ.— Խոսք, զրույց, պատմությունդ 

բան։ Տե՛ս Խըսա։
ԿԱՍԱՓԱԹ.— Հոգս, մտահոգություն,

վիշտ։
ԿԱՍԸԴ.— Լրաբեր, սուրհանդակ, պատ

գամավոր։
ԿԱՍՏ ԱՆԵԼ.– Դիմել, ուղղվել։
ԿԱՍՏԸ.— Դիտմամբ, դիտավորյալ։ 
ԿԱՎԱԹ.— Ուժ, զորություն։
ԿԱվԼ.— Պայման, երդում, խոսք, խոս

տում։
ԿԱՐԱՂՈԻԼ.— Պահապան, պահակ։ 
ԿԱՐԱՎԱՇ (հոգն. ԿԱՐԱՎԱՇՔԻՐ) . ֊  

Սպասուհի, աղախին։
ԿԱՐԳԵԼ , ,1.ԿԱՐՔԵԼ ՜~  Ամուսնացնել։
ԿԱՐՆԱ.— Կարողանա, կարենա։
ԿԱՑ ԲԱՐՈՎ – Մնաս բարով, հրա

ժեշտ։ \
ԿԱՑԵՔ.– Գնացեք։
ԿԱՑԻՆ.– Գնացին։
ԿԱՓԱՆԱԿ.— Թաղիքե վերարկու։ 
ԿԱՓԼԱՆ (հոգն. ԿԱՓԼԱՆՔՏԻՐ) 

Վագր, ինձ։
ԿԱՔՏԻՆ.— Գագաթին։
ԿԴԱՆ.— Գտան։
ԿԴԸՐՏՈԻԿ.— Կտրտված, քրքրված։ 
ԿԵԼ (հոգն. ԿԵԼԻՐ).— Գայլ։
ԿԵՂ.֊– Գյուղ։
ԿԵՂՐԱՆՔ.— Գյուղեր։
ԿԵՆԱ.— Կարողանա։
ԿԵՍԱՎՈԻՐ.— Կեսօրվա, կեսօրյա։ 
ԿԵՍՏԵՂ.— Մեջտեղ։
ԿԵՐԵՔ.— Կարող եք։
ԿԵՐԻ.– Գերի։
ԿԵՐԻ.— Կարող։ Չըմ կերի.— չեմ կա– 

րող։
ԿԵՐԻՍ.— Կարոդ ես։
ԿԸԴՐՈԻՄ.— Կոտորում, կոտորած։ 
ԿԸԵՐ.— Կար։
ԿԸԼԽԴԻՔ.— Գլուխներ։
ԿԸԼՈԻ.— Կուլ կտա։
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ԿԸԽԱՐՑԻՍ.— Կը հարցնես, հարցնում 
ես։

ԿԸԽԻ.— Կնայի, կտեսնի։
ԿԸԽԻՍ.— Կնայես, կտեսնես։
ԿԸԽՇԵԼ.— Իշխանել, համարձակվել։

Չըն կրխշի.— չեն համարձակվի։ 
ԿԸ ԿԵՍԸ.— Կկիսի, կիսում է։
ԿԸՅՏԵՐ.— Կանայք։
ԿԸՆԳԸԶՏԱԼ.— Վնգստալ։
ԿԸՆԴԵԼ, ԿԸՆԴՎԵԼ | . -  Սափրվել, 
ԿԸՆՏԵԼ | մազերը խու

զեր մազերը կարճացնել։
ԿԸՇՏՎԵԼ.— Քշտվել, տկլորանալ, մեր

կանալ։
ԿԸՊԸ.— Պետք է, հարկ է, վայել է։ 
ԿԸՌՆԱԼ— Կարողանալ։
ԿԸՈ-ՉԱԼ.— Խանդաղատվել, սրտա– 

շւսրօվել, ներքին համակրանք տա
ծել։

ԿԸՎԱԹ.— Ուժ։
ԿԸՏԱԿԸՏ.— Կոտորելով։
ԿԸՏԵՔ.— Կսաւք։
ԿԸՐԿԶՈԻԿՆԵՐ.— Ալևորներ, զառամ

յալներ։
ԿԸՑ.— Քանց, ինչպես։
ԿԸՓԿԸՓՈԻՑ.— Կավւկափյուն, ճաքճը– 

քոց։
ԿԸՔԵԼ.— Քաշել, ձգել, ամրացնել։ 
ԿԸՔՎԸ.— Ամրապնդվի, ամրանա, ձգվի։ 
ԿԹԽԱ.— Գավաթ, բաժակ։
ԿԻՅԱՄԱԹ.— Վերջին դատաստան։ 
ԿԻՅԱՆ.— Կգնան, կերթան։
ԿԻԶԱԾ.— Գզած։
ԿԻԼԱ.— Լաց է լինում։
ԿԻԽՇԻ.— Հանդգնի, հաւհսրձակվի։ 

Տե ս Կըխշել։
ԿԻՅՆԻՆՔ.— Կընկնենք։
ԿԻՆԱ.— Գնա։
ԿԻՆԻ.— Գինի։ V 
ԿԻՏԱՄ.— Կտամ։
ԿԻՏՐ.— Տե ս Լիտր։
ԿԻՐԻՇԻՆ.— Նայում են։
ԿԻՐԻՑ.— Գրեց։
ԿԻՑԿԻՍ.— Կգցես, անց կկտցնես։

ԿԼԱՎ.— Գեր, պարարտ, չաղ։
ԿՃԵԼ.— Կուչ գալ, կռանալ, կզանալ, 

չոքել։
ԿՃԵ.— Քրդուհի, քրդի ադջիկ։
ԿձՌԵԼ.— Կտրել, հոշոտել. խժռել։ 
ԿՆԱՐ.— Կողմ, եզր, ծայր, ափ։ Ան 

կնտրեն.— այն կողմից, այն ծայ–
րից։

ԿՆԻԿ ՀԱՐՄԱՏ.— Կինարմատ, կին։ 
ԿՆՏԻ.— Գտիո։
ԿՆՏԻՔ.— Կանայք։
ԿՆՏՈԻԿ.— Խուզած, ածիլված։
Կ1Լ— Ահա, ահավասիկ։
ԿՈԼ.— Խոց, վիշտ, ցավ։
ԿՈԼԱՆ.— Փորքաշ, թամբակալ։ Տե՛ս 

Խորսն։
ԿՈԼԱՅՆ.— Հեշտ, դյուրին։
ԿՈԼՈԼԵԼ.— Կուտակել, իրար գլխի հա

վաքել։
ԿՈԼՈԼՈԻԿ.— Կիտված, կուտակված։ 
ԿՈԼՈՆ.– Կույտ, կուտակ։
ԿՈԼՈՆԵԼ.— Կուտակել, ի մի հավաքել։ 
ԿՈԼՈՏ.– Կարճ, կարճահասակ։ 
ԿՈԼՈՐԱ Կ– Կլորակ, կլորավուն։ 
ԿՈԽԱՆ։
ԿՈՀԱՆ ( ՚~՜ ՝ ահա11աս11Կ։
ԿՈՂԱՇԱՐ ) , . ,. .
ԿՈՂԱՇԱՐՔ I ֊ ՜  ԿՈղՈԱկրներԻ շաՈՔԸ՛ 
ԿՈՂՂՈԻԳ.— Գաղտնի, թաքուն։ 
ԿՈՂՎԵՆՔ.– Անկողին։
ԿՈՆԱՂ.— Հյուր։
ԿՈՆԳ.– Խենթ, ծուռ։
ԿՈՆԴԱԽ.— Բարուր, խանձարուր։ 
ԿՈՆԴԸԽԵԼ.— Նիրհել՝ գլուխը վեր ու 

վար անելով։
ԿՈՊ Ա Լ– Մահակ։
ԿՈՊԻՇՏ.— Կոպիտ, անտաշ։
ԿՈՌ.— Կորագլուխ ձեռնափայտ, գավա

զան, ցուպ։
ԿՈՈ-ԱՏՈԻՆ.— Կոռի՝ գավազանի բռնա

կը, կոթը։
Կ Ո Ռ Ե Լ–  Կորացնել, կռացնել, ճկել։ 
ԿՈՌՈԲԱՇ.— Փորսուղ։
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ԿՈՌՈԻԿ ՓԵՏ.— Կորացրած, ճկած, 
ծռած փայտ։

ԿՈՏ.— Գլուխ։
ԿՈՏ.— Հացահատիկ չափելու աման,

չափ։
ԿՈՏԱՆԱԼ.— Գոթենսղ, անդամալուծվել, 

անդամալույծ դառնայ։ Կոտացավ.— 
անդամալույծ դարձավ։

ԿՈՐԻ.— 1. Ակոս, վարելահողի առաջին 
ակոսը։ 2. Մեկ քառորդ օրավար։
3. Արտի ածու։

ԿՈՐՇԵԼ— Շրջել, բերանքսիվայր դնել։
ԿՈՔՎԸ ՇԱՌ.— Ընկուզենի։
ԿՊԸ.— Կպցրու, վառիր։
ԿՊՐԱԿԱՐԱՍ.– Կուպրի (ձյութի) կա

րաս։
ԿՊՐԸ.— Կուպրի, ձյութի։
ԿՊՈԻՑ.— 1. Կպցրեց. վւակցրեց։ 2. Վսւ– 

ռեց։
ԿՌԱՌ.— Թագավոր։
ԿՌԱՊԱՇՏՈԻԹԵՆ.— I. Կռապաշտու

թյուն։ 2. Կռապաշտներ։
ԿՌԵԹ.— Հողակոշտ, գուղձ։
ԿՌՆԵՆ.— Կռնակից, մեջքից։
ԿՌՈՏ.— Գռոտ, քոսոտ։
ԿՌՈՑ ՏՈԻՆ.— Կռատուն, կռքատուն։
ԿՌՎԸՏԱՆ -  Կռվեցին։
ԿՍԿԸՇՎՈՐԵԼ.— Կսկծալ, վշտանալ, 

կսկիծից տառապել։
ԿՍԿՈԻՇ.— Կսկիծ։
ԿՎԱԹ.— Ուժ, զորություն։
ԿՏՈԻՐ.— Կտոր, մաս, բեկոր։
ԿՏՈԻՐ |կարէդ բայից).— Կտրող, կըտ– 

Րուկ։
ԿՏՈԻՐՔԻՐ.— Կտորներ, կտորտանք։
ԿՐԱԿԵԼ.— Այրել, հրդեհել, կրակ գցել։
ԿՐԱԿԱՑԸՑԵԼ.— Կարմրեցնել, շիկացնել, 

հրաշեկ դարձնել։
ԿՐԱՐ ՏԱԼ.— Դադար առնել, հանգըս– 

տանալ։ 2. Համաձայնել, պայմա– 
նավո|ււ|ել. վճիռ կայացնել։

ԿՐԳԻԼ.— Գրկել։
ԿՐԳԻՑ.— Գրկեց։

ԿՑԻՑ.— Գցեց։
ԿՔԵԼ.— I. Չգել, քաշել, ամրսւցնե|։ 

2. Հուպ տալ, սեղմել, ճնշում գոր
ծադրել։

ԿՈԻԶ.— Կզաքիսների ցեղին պատկա
նող, թանկարժեք մորթով կենդանի։ 

ԿՈԻԸՐԲԱՆ.— Տե ս Կուրբան։
ԿՈԻԹՆԻ ԽՈԻՓ.— Գութանի խոփ։ 
ԳՈԻՕԸՑԵՔ.— Գոցեցեք, վաւկեցեք։ 
ԿՈԻՕԻՍ.— Գռցես, փակես։
ԿՈԻՂ.— Գող։
ԿՈԻՂԱՇԱՐՔ.— Տե ս Կողաշար։
ԿՈԻՃ.— Կոճ, կոճղ։
ԿՈԻՃԿՎԱՎ.— Կոճկվեց։
ԿՈԻՄ.— Գոմ։
ԿՈԻՆԴԱԽ.— Տե ս Կոնդախ։
ԿՈԻՉԱՂ.— Քաջ, կտրիճ, ճարպիկ, աչ

քաբաց։
ԿՈԻՏ.— Ուտելիք, կեր, կերակուր։
ԿՈԻՏ.— Տե՛ս Կոտ։
ԿՈԻՏ.— Գլուխ։
ԿՈԻՏ.— Թոնիրն ընկած՝ վառված հաց։ 
ԿՈԻՏՈՇ.— Կոտոշ, եղջյուր, պոզ։ 
ԿՈԻՏՐԻ.— Կոտորի։
ԿՈԻՏՈԻՐ Մ Ն Ա Լ–  Կոտրվել, կոտրած 

մնալ։
ԿՈԻՐԲԱՆ.— Մատաղ, քեզ մատաղ 

(փղքշ.):
ԿՈԻՐԻԿ.— Կորեկ։
ԿՈԻՐԿԻ.— Կորեկի։
ԿՈԻՐՕ.— Գործ։
ԿՈԻՐՇԵԼ.— Տե ս Կործել։
ԿՈԻՐՈԻՍԻՍ.— Կորցնես, կորչես։ 
ԿՈԻՐՈԻՍՆԻ.— Կորած է։
ԿՈԻՑ.— Բուռ։
ԿՑԻՑ.— Բռից։

Հ

ՀԱԲԱՄԼԱ.— Հապա մի լե, ապա, հետո, 
նորից։

ՀԱԲՈՎ.— Տե ս Ապով։
ՀԱԳԵԼ-ԽԲԵԼ.— Հագնել-կապել, հագ– 

նել-զուգվել։
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ՀԱԴ.— Հետ։ Հսւդ քըզի -  քեզ հետ։ 
Հսւդ զէդոնց — դրանց հետ։

ՀԱՂ–.— Սահման։ Հսւդ ու հ ե սա բ–  
սահման ու թիվ, չափ ու սահման։

ՀԱԶ ԱՆԵԼ.— Ախորժել, սիրել, հաճույք 
ունենալ։

ՀԱԶԸՐ.— Պատրաստ։ Հազըր սւնե|.– 
պատրաստել։

ՀԱԶՐԱՑ.— Ներկաներին։
ՀԱԼԱ.— Հապա, ահավասիկ։
ՀԱԼԱԲԻ | .–Երկարության չափ՝
ՀԱԼԱԲԻ ԳԱԶ հավւսսար 68 կամ
ՀԱԼԱՊԱ ԳԱԶ ) 58 սմ։
ՀԱԼԲԱԹ | . -  Իհարկե, հարկավ,
ՀԱԼԲԱԹԱ \ անշուշտ։
ՀԱԼԻՎՈՐ.– Ալևոր, ծերունի։
ՀԱԼՂ.— Տես Խալդ։
ՀԱԼՎՈՐԵԼ.— Ալևորել, ծերանալ, զա

ռամել։
ՀԱԼ ՈԻ ՀԵՔԻԱԹ.– Բանի դրությունն 

ու պատմությունը։
ՀԱԽ.— Վարձ, դին։
ՀԱԽ.— Իրավունք, ճշմարտություն, այւ– 

դարություն։
ՀԱԽԸՆԴԱՆ.— Իսկապես, ուդիդ, ճիշտ։
ՀԱԽԻԼԱ.— Իրավամբ, արդարև։
ՀԱԽԼՈԻ.— Իրավունք ունեցոդ, իրա

վատեր. նշանած։
ՀԱԽՈԻ
ՀԱԽՈԻՆ
ՀԱՂ.— Անդամ։ Մեկ հսւդ.— մեկ ան

դամ, միանդամից։
ՀԱՂԲՈԻՐ (հոդն. ՀԱՂԲԸՐՆԵՐ). -  

Ադոոսր։
ՀԱՃԻ.— Այն որ, սւյն ինչ, ինչ որ, քանի 

որ։
ՀԱՄԱ | . -  Ուդիդ, իսկույն, ւսնմիջա–
ՀԱՄԱՆ | պես։
ՀԱՄԻՆ.– Այդ էտւյն, հենց այդ։
ՀԱՄՈԻԼՆԵՐ.— Ամոլներ, ջահել եզներ։
ՀԱՅՎԱՆ.— Կենդանի, անասուն։
ՀԱ Ն Գ .–  Շունչ։

. -  Ահից, վախից, երկյուղից։

ՀԱՆԴԱ
ՀԱՆԴԵ

.— Անդ է, ահա, ահավասիկ, 
ահա այնտեղ է։

ՀԱՆԴԱԿ.— Խանդակ, փոս, խրամ։ 
ՀԱՆԴՈԻՆԴՔ.— Անդունդք, անդունդ։ 
ՀԱՆԿԸՍՏԻԼ.— Հանգստանալ։
ՀԱՆՉ.— Ինչպես, ահա։
ՀԱՆՊԸՏԵԼ.— Հանդիպել։
ՀԱՆՏՈԻԹԿ.— Տե ս Հանդուդք։ 
ՀԱՆՔ.– Տես Հանգ։
ՀԱՆՈԻՐ.— Այն օրը։
ՀԱՇ.— Ուշք։ Հաշ գնաց.–  ուշքը գը– 

նաց, ուշաթափվեց։
ՀԱՇ ԿԱՑԵՔ.– Լռեցեք, սուս կացեք։ 
ՀԱՇԻՅԱՐ.— Զգոն, արթուն։
ՀԱՌԻՔ.— Առաստաղ։
ՀԱՌՄԱԹ.— Կին։ Տե ս Կնիկարմատ։ 
ՀԱՍՕՐ.— Այսօր։
ՀԱՎԱ.– Օդ. եղանակ։
ՀԱՎԱ.– Շեն, տնավորում։
ՀԱ Վ Ա Ր–  Օգնություն, լուր։
ՀԱՎԴԸՆԱԼ.— Հավատալ։
ՀԱՎՋԱ.— Աղաչանք, պաղատանք։ 
ՀԱՎՔՈՐԵՆՔ.— Հավքեր, թռչուններ։ 
ՀԱՎՈԻԶ.— Ավազան։
ՀԱՏԵ.— Այդտեղ, այդտեղից։
ՀԱՏԸԿԵԼ.— Կեղտոտել։
ՀԱ Ր .–  Միշտ։
ՀԱ Ր .–  Մինչև։
ՀԱՐԱՄԻ.– Ավազակ։
ՀԱՐԱՎԵԼ.— Արևելք։
ՀԱՐԵՄՈԻՏ.— Արևմուտք։
ՀԱՐԹ.— Հարդ, դարման։
Հ Ա Ր Ի . –  Մինչև։
ՀԱՐԻՖ.– I. Մարդ, անձ, ոմն։ 2. Խեղճ, 

ողորմելի։
ՀԱՐՄԱՏ.— Տե ս Հսամատ։
ՀԱՐ ՄԵԳ.— Յուրաքւսնչյուր, ամեն մեկ։ 
ՀԱՐ ՄԸԳԱ.— Մինչև հիմա։ 
ՀԱՐՍՆՔՈԻՐ.— Հարսնաքույր։
ՀԵԹԸՄ.— Որբ։
ՀԵՂ.— Անգամ։
ՀԵՂՍԻՐ.— Գերի։
ՀԵՇԸՐՆԱԼ.— Սթափվել, զգաստանալ, 

ուշքի գալ։
ՀԵՌԶԵՎ 1է ,
ՀԵՌՋԻՎ • 2
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ՀԵՍԱԲ ԱՐԸ .— Հաշվի ր, համարի ր։ 
ՀԵՍԱՐ ԱՆԵԼ.֊ Արգելափակել, շրջա– 

փսւկել։
ՀԵՍԻՐ .֊ Գերի։
ՀԵՏԸՆ.— Նեղ վիճակ, ծանր կացու

թյուն։ Դավիթ հեաըն ա .–  Դավիթը
նեղության մեջ է։

ՀԵՐԱՄՈԻՏ.— Արևմուտք։
ՀԵՐԱՎԻԼ.— Արևելք։
ՀԵՐԴԻՍ.— Երդիք։
ՀԵՐԴՍՆԱԿՈԽ.— Երդմնազանց։ 
ՀԵՐԴՈԻՍՎԵ.— Երդիքով։
ՀԵՐԵԿԸ.— Երեկվա։
ՀԵՐԵՎԱՆ ԿԵԼՆ Ի–  Երևան կգա.

կհայտնվի, ի հայտ կգա։
ՀԵՐԻԿԸ ՓՈԻԽ.— Երեկվա փոխարեն։ 
ՀԵՐԿԵՆԱԿԱՆԶ.— Երկարականջ։ 
ՀԵՐՍԼԱՍԻՇ ԼԻՆԵԼ.–֊ Զայրանալ.

բարկանալ։
ՀԵՐՍՈԴ.— Բարկացած, զայրացած։ 
ՀԵՐՍՈԴԵԼ| 0
ՀԵՐՍՈՏԵԼ • -  Զա1Րանա1՝ ^ Կ անԱ11։
ՀԵՐՏԸՍՆԻՐ.— Երդիքներ։
ՀԵՐՏԻՍ.— Տե ս Հերդիս։ 
ՀԵՐՏՈԻՄԱԿՈԻՏՈԻՐ.— Երդմնազանց։
ՀԵՓ.— Երբ։
ՀԵՐՈԻՐ.— Իրար, միմյանց։
ՀԵՖ.— վրեժ։
ՀԵՐ.— Այր, քարայր։
ՀԸԲԱ.— Հապա։
ՀԸԲԱՄ.— Ապա. հետո։
ՀԸՄԱ.— Իսկույն, անմիջապես, հենց 

որ. երբ։
ՀԸՄԱԼ.— Այնպես, այդպես։
ՀԸՄԱՆ.— Այսպես։
ՀԸՄԻՆ.— Հիմա, այժմ։
ՀԸՄԼԱ
ՀԸՄԼԵ *— Ա|Ապէս, այնպես։
ՀԸՄԿԱ.— Հիմա, այժմ։
ՀԸՆԱՐ.— Տե ս Հունար։
ՀԸՆԳՕԻԼ.— Հակառակել։ Հընգոավ.— 

հակառակվեց։
ՀԸՆԴԱԹ I

ՀԻՆԴԱԹ | ՜ Ա ՞̂ 1,մԴա,1։

ՀԸՆՉ.— Ինչ, ինչպես, երբ, հենց։ 
ՀԸՊԱՄ ԼԵ.— Տե ս Հաբսւմրս։
ՀԸՌՋԻՎ.— Առջև։
ՀԸՍԱԲ.— Հաշիվ, թիվ։
ՀԸՎ.— Ով։
ՀԸՏԻՆ.— Ետին, վերջին։
ՀԸՏ ԻՐԱՑ.— Իրար հետ, իրենց հետ։ 
ՀԻԲ.— Երբ։
ՀԻՄԱԹ.— Եռանդ, ջանասիրություն, 

բարեհաճություն։
ՀԻՄԴԱԴ.— Օգնություն, օժանդակու

թյուն։
ՀԸՆԻՆ.— Տե ս Հուն։
ՀԻՆԱՇ ԱՆԵԼ.— Գործել, կտավ գործել։ 
ՀԻՆԸ I
ՀԻՆԻ Ր"~ նեՐս* ն Րա մե2։ 
ՀԻՇՈԻՆՑ.— Հիշոց, հայհոյանք։
ՀԻՎԸ | . ֊  Աղաչանք, խնդիրք։ Հիվի ա– 
ՀԻՎԻ | նել.— աղաչել, խնդրել։ 
ՀԻՏԻՎՔԻՐ.–\ Ետևները։
ՀԻՏ ԿՏՐԵԼ.֊ Զատել, ջոկել, բաժանել, 

անջատել։
ՀԻՐԻՍՎԵ.— Երեսն ի վեր։ 
ՀԻՐԻՍՔԻՐ.— Երեսներ, այտեր։
ՀԻՐԻՔ.— Երեք։
ՀԻՐՃԻՎՆԵՐ.— Առաջնեկը, ընդառաջ։ 
ՀԻՐՈԻՐ.— Իրար, միմյսՈյց։
ՀԻՓ.— Երբ։
ՀԼՈՏԵԼ.— Գլորել, հրել, բոթել։ 
ՀՆԴԱԴԲԱ.— Օգնություն։
ՀՇԿԱԼ.— Նայել։ Հշկւսցեք -  նայեցեք։ 
ՀՈԴԱ.— Այստեղ։
ՀՈԴԻ.— Այդտեղ։
ՀՈԼԵ.— Թաղիքից գնդակ, որ նետում 

են փայտի հարվածով։
ՀՈԼԸՆԴԵԼ.— Հրել, հրմշտել, բոթել։ 
ՀՈԼՏՈԻՆ.— Հոլ խաղալու տեղը, հոլի 

մրցավայր։
ՀՈԽԱՆՈՑ.— Մեկ հոխա (1 կգ 283 գ.)

ծանրություն ունեցող։
ՀՈՆԻ I
ՀՈՆԻԴ | ~  Անդ՝ ա1նտե|1։
ՀՈՆԿՈԻՑ.— Այնտեղից։
ՀՈՎԱ6Ի.— Հովանի։
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ՀՈՏՂԸՎԱՆ.— Հոտաղներ։
ՀՈՐԻ.–– Ինչու։
ՀՈՐԻՇԻ.— Ուրիշի, այլոց։
ՀՈՐ ՀԵՐԱԿԱՆ.— Հայրենի, հայրենա

կան։
ՀՈՐՈՂԿԵԼ.— Ուղարկել։ Կը հորոդկա– 

կուղարկի։
ՀՈՔՈՎ.— Կենդանի, ողջ։
ՀՕԴԱ.— Սենյակ։
ՀՐԻՍԱ.— Հարիսա։
ՀՐՈՂԿԵԼ.— Տե ս Հորոդկել։
ՀՐՍԻՑ.— Հերսից, զայրույթից։
ՀՈԻԴԱ.— Այստեղ։
ՀՈԻՆ.— Հուն, անցք։ Հընին.— անց

քին, հունին։
ՀՈԻՆԱՐ.— Շնորհք, ձիրք, հնար։ 
ՀՈԻՇԻԿ.— Կամացուկ, դանդաղ։ 
ՀՈԻՍՏ.— Որտեղից։ Հո՞ւսան ի Ա— որ

տե՞ղ ես։
ՀՈԻՐ.— 6ուր, իր։
ՀՈԻՐ.— Հոր։
ՀՈԻՐԴՈԻՍՎԵ.— Երդիքով, երղիքից։ 
ՀՈԻՐՈԻՐ Ա Ռ Ն Ե Լ–  Իրար գալ, շարժ– 

վել։

ՉԱՍԻՐ.— Շամեր, մաղեր։
ՉԵ.— Զեր, ձեզ։
ՉԵՆԱԽԱՍ.— Ձայնահաս, ձայնը հաս 

նող, բարձրաձայն։
ՉԵՆԵ.— Ինձնից։
ՉԵՌԸՑԴԱՐԴԱԿ.— Դատարկաձեռն, 

ձեռնունայն։
ՉԵՌՔՎԵԼ.— Ձեռնարկել, սկսել։
ՁԵՎԻՉ.— Գութանի խոփից առաջ ամ

րացրած դանակաձԱ երկաթը, որը 
ձԱում-կտրում է հողը, ապա նույն 
հունով հողը ասրձրացնում Է խոփը։

Ձ Ե Ր –  Ծայր, գսւդաթ։
ՉԵՐ-ՁԻՐՈԻՆ.— Ծայրը ծայրին։
ՉԸ.— ինձ։
ՉԸՉՎԸՆՔ.— Ծծեր, ստինքներ։
ՉԻ.— Ինձ. ձեր, ձեզ։

ՉԻԱԹՈԽՍ.— Ձիարշավ, ձիարձակ 
նել, ձի քշել։

ՁԻԱՆՑՏԱՐ.— Ձիեր։ 
ՉԻԱՆՔԹՈԻԽ.— Տե ս Ձիափոխս։ 
ՁԻԹԽԱՑ.— Ձիթահանք։
ՁԻԿ.— Ինձ։
ՉԻՐ.— Ծայր։
ՁՆԵ.— Ինձնից։
ՉՈԻՑ.— Ծոց։
ՉՈԻՐ.— Չոր։

1Ւ

ՂԱԶԱԼ.— Եղնիկ, գազել։ Վերու դսւ– 
զա|.— վայրի եղնիկ։

ՂԱԹ.— Շերտ, տակ, փաթ։
ՂԱԼԱՄ.— Գրիչ, վրձին։
ՂԱ6ՎԱ.— Սուրճ։
ՂԱՅՎԱՉԻ.— Սուրճ եփող, սուրճ պատ– 

րաստող-մատուցող։
ՂԱՇ.— Թամքի կեղ։
ՂԱՎԱԶ.— Ոստիկան, սուրհանդակ։
ՂԱՐԻՊ.— Օտւսր, օտարական, պան

դուխտ։
ՂԸԴԸՐ.— Չափ։ Ատ դըդըր.– այդ– 

չափ։
ՂԸԴԻ.— Ղայդի, եղանակ, կերպ։
ՂԻՏՐ.— Տե՜ս Լիտր։
ՂՈԼԹՈԻՂ.— Կռնատակ, թևատակ, ա– 

նութ։
ՂՈՆԴԱԽ.— Բարուր, խանձարուր։
ՂՈՆԸՇՍԻՇ ԼԻ Ն Ե Լ–  Ծանոթանալ, 

տեսակցել, խոսակցել։
ՂՈՇՈԻՄ
ՂՈՇՈԻՆ .— Զորք։

ՂՈՐՏ.— ճիշտ։
ՂՎԱԹ I
ՂՎԱՏ \ ՝~  ՚ ԿաՈոԴոլ1®1ոլն։

ՂՈԻՇ.— Թռչուն։ 
ՂՈԻՐՂՈԻՇՈԻՆ.— Արճիճ։
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ՃԱԿ.— Զենք ու զրահ։
ՃԱՄԲԱԽ.— ճամփա, ճանապարհ։
ՃԱՄԲԱՐԱԿ.— Գութանի մեծ շղթան 

կամ վւոկը։
ՃԱՄԲԽԵԼ.— ճամփել, ուղարկել։
ՃԱՄԲԽՈԻՐԴ.— ճամփորդ, ճանապար

հորդ։
ՃԱՄԽԱ.— ճանապարհ։
ՃԱՄԽԱԽԱՌՆՈԻՐՏ.— ճանապարհնե

րի խաչմերուկ։
ՃԱՄԽԱԿՈՐՈԻՍ.— ճանապարհակո– 

րու|ս, ճանապարհը կորցրած։
ՃԱՄՊԱԽ.— ճանապարհ։
ՃԱՆ.— Վեգ. կոճ, կոճի։ Ձիու ճանիր.— 

ձիու ոտքի կոճերը։
ՃԱՆ.— Զան. անձ, հոգի։
ՃԱՆԵ.— Վեգ։
ՃԱՆԿ.— Բուռ։
ՃԱՇՈԻՑԻՆ.— ճաշի ժամանակ, կեսօ– 

րին։
ՃԱՐՏԱՐՎԵԼ -  Հնարագետ դառնալ, 

խելոքանալ, հմտանալ։
ՃԵՏ.— Աքաղաղ։
ՃԸԼՎԸԼԱԼ.— Փայլփլել, առկայծել։
ՃԸԽՄԸՐՏԵԼ.— ճմրթել, տրորել, ճը– 

խըլտել։
ՃԸԽՏԵԼ— Ուժով ներս մտցնել, սեղ

մումով մտցնել, հուպ տալ։
ՃԸԽՏՈՐՎԵԼ.— ճխլտվել, ջարդվել,

ճմրթվել։
ՃԸԿԵԼ.— Չըքվել, խրվել։
ՃԸՂՏՈՐԵԼ.— Կոխոտել։
ՃԸՃԵԼ— ճչալ։
ՃԸՆՃԸԼԱԼ.— Լաց լինել։
ՃԸՈՃԱՑԱՎ.— Մեծացավ, խոշորացավ։
ՃԸՈՃ ՊԱՊՈ.— Մեծ պապ։
•ՃԸՌ.— Սերունդ, զարմ։
ՃԸՎՏԵԼ.— ճվատել, ճիվից բռնելով 

պատոել։
ՃԸՐԴԸՆՔՎՈՐՆԻՐ.— Ջրվորներ, արտ 

ու այգի ջրողներ։
Հ^ԺԵՐ.– Երեխաներ։

ՃԻԺ.— Երեխա։
ՃԻՎ.— Թ1ւ, կուռ, ոտ։
ՃԻՎԵԼ.— ճղել, պատոել։
ՃԼԸԽՏԻ(
ՃԼՈԹ (֊ -  Ապտակ։
ՃՂԻԶ.— Գիծ։
ՃՂՈՐ.— ճլորթի, ճոճ։
ՃՆԱՐԻ ՕԱՌ.— Չինարի։
ՃՈԹ.— Ծայր։
ՃՈԴ.— 1. ճյուղ։ 2. Գետի երկփեղկված

մաս։
ՃՈՃԱԳԼՈԻԽ.— Մեծագլուխ։
ՃՈՉ.— Տե ս Ջոջ։
ՃՈՉԻԿ.— Տատ։
ՃՈՌ.— Շուռ։ Ճոո բերան.– ծուռ բե

րան։
ՃՊՈԹ.— ճիպոտ։
ՃՈԻՉ.— Տե ս Ջոջ։
ՃՈԻՉԱՆԱԼ.— Մեծանալ։ ճուչացը.– 

մեծացել։
ՃՈԻՌ.— Զիստ, ազդր։

Ս՜

ՄԱ.— Ամա. համա, բայց։
ՄԱԳԱՐ.— Միթե, ւսրդյոք։
ՄԱԴԱՄ.— Քանի որ, որովհետև, այն– 

չավւ որչափ։
ՄԱԴԱՐԻՍ.— Դիրք, բարիկադ։
ՄԱԴԵՆ ԱՆԵԼ.— Խռովել, նեղանալ։ 
ՄԱԴՐՆԻ ԿԼՈԻԽ.— Մեյդանի գլուխ, 

ասպարեղի սկիզբ։
ՄԱԺԵԼ.— Տրորել, շոյելով շփել։
ՄԱԼ.— 1. Ապրանք, գույք, ունեցվածք 

2. Անասուն, տավար։
ՄԱԼ-ԹԱՄԱԼ.— Ապրանք ու գույք։ 
ՄԱԼԼԱ.— Մոլլա։
ՄԱԼ-ԽԱԶԻՆԱ.— Ապրանք ու գանձ։ 

Դունյի մալ–խազ|ւնեն.— աշխարհի 
ապրանքն ու գանձը։

ՄԱԼ-ՆԵՃԻՐ.— Որսի կենդանի, երե։ 
ՄԱԼՈԻԹ.— Կապա, արխսղուղ։
ՄԱԽ.— Մահ։
ՄԱԽՍՈԻԶ.— Դիտմամբ, դիտավորյալ։
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ՄԱՀԼԱ.— Թաղ, թաղամաս։
ՄԱՀՃՔ.— Մահիճ, մահճակալ։
ՄԱՂԱԶԱ.— I. Ներքնատուն, նկուղ։

2. Այր, քարայր։
ՄԱՂԴԱ.— Մաղձ։
ՄԱՂԴԵՆ ԱՆԵԼ.– Խռովել, նեղանալ։
ՄԱ6.— Մահ։
ՄԱՅԱՆ.— Տե ս Ս՜սւգար։
ՄԱՅՏԱՐԶԻ Գ Ա Լ–  Չարը խափանել, 

օգնության գալ։
ՄԱՆԴԻԼ.– Թաշկինակ։
ՄԱՆԶԻԼ.— Տարածություն, ասւզարեղ. 

փողք։
ՄԱՆՉ.— Մեջ։ Մանչ տան.— տան մեջ։
ՄԱՆՋ.— Մաճ։
ՄԱՇՎԱՐԱԹ.— Խորհրդակցություն, 

խորհուրդ, քննարկում։
ՄԱՋԼԻՍ.— Ժողով, խորհուրդ, խոր– 

հըրդարան։
ՄԱՍԱԼՀԱԹ.— Խորհուրդ, խորհրդակ

ցություն, զրույց։
ՄԱՏ.– Մոտ։ Ս՜ատ Մհեր.– Մհերի 

ւ1ոտ։
ՄԱՏԱԼ.— Տե ս Մարտալ։
Ս՜ԱՏՂԱՇՔԻՐ.— Մատղաշներ (գառներ, 

ուլեր, հորթեր):
ՄԱՐԱԼ.— Եղջերու։
ՄԱՐԱԽ.— Տագնապ, վախ, անհանգըս– 

տություն. մտաւխւխություն, մտա
տանջություն։

ՄԱՐԴԱԼ.— Տե ս Մարտալ։
ՄԱՐԴԱՆԱԿ.— Տղամարդավարի, տղա

մարդկային, տղամարդու պես։
Մարդւսնակ շոր.— տղամարդու հա
գուստ։

ՄԱՐԴԻՐ.– Մարդիկ։
ՄԱՐՄՆԴԵԼ | Ոլորել, պտտեցնել.
ՄԱՐՄՆԵԼ ք ծածանել, թափահարհւ*
ՄԱՐՏԱԼ– Վահան*
ՄԱՑԱՇ.— Մնացած։
ՄԱՑԻՆ.— Մնացին։
ՄԵ.— Մեր, մեղ։
ՄԵԳԼԸ.— Մեկ էլ, հանկարծ։
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ՄԵԶԵԼ.— Նայել, դիտել։ Մեւլեցին.— 
նայեցին։

ՄԵԿԱԼՈՆՑ.— Մյուսներին։
ՄԵԿԵԼՔԻՐ.— Մյուսները։
ՄԵԿԼՕՐ.— Մեկել օրը, վաղը չէ՝ մյուս 

օրը։
ՄԵԿՆԻԼ.— Շնվել, աղատվել, առաջ 

գալ։
ՄԵԿ ՏԱԿ.— Միակ։ Մեկ տակ մա

նուկ.— միամորիկ տղա։
ՄԵԿ ՔԱՄ.— Մի քանի։
ՄԵՀՎԱՆ.— Հյուր։
ՄԵՂԴՐԵԼ.— Մեղադրել, կշտամբել։
Մ Ե ՏՂԱՆ.— Հրապարակ, ասպարեզ, 

հարթավայր։
ՄԵՑԻԴ.– Դիակ։
ՄԵ6ՎԱՆ.— Տե ս Ս՜եհվան։
ՄԵ6ՏՐԱ.— Միանգամից։
ՄԵՆ.— Ամեն։
ՄԵՆԵՆ.— Ինձնից, նրանից, իրենից։
ՄԵՇԱ.— Անտառ։ Մեշեն.– անտառը։ 

Մեշեք.— անտառներ։
ՄԵՉԱՑ ԷՐԱԿ.— Մեջքի երակը։
ՄԵՉՔԸՆԵՐ.— Մեջները, նրանց մեջ։
ՄԵՋԱԼ.— Ուժ, կարողություն։
ՄԵԶԱՑ ՈՐՏԻ.— Մեջքի զավակ, սեփա

կան զավակ։
ՄԵՋԿԱՊ.– Գոտի։ Մեջկըպին.– գո

սաւն։
ՄԵՋՄԱՐԴ.— Միջահասակ մարդ։
ՄԵՋՔԵՐ.— Մեջները, նրանց մեջ։
ՄԵՌԱՇՔԻՐ.— Մեռածներ։
ՄԵՐԻՆ.— Անտառ։
ՄԶԵՂԱԽԱՌՆ.— Արմատով, արմա– 

տւսխառն։
ՄԶՐԱԽ I
ՄԶՐԱՂ I ՜  ՆԻ4աԿ։ Ա՜զրըղի.–նիզակի։
Մ՚ԷՆԱ.– Մի՛ անիր։
ՄԸԳԼ0Ր.— Տես Մեկլօր։
ՄԸ.— Մի (ժխտական): Մը՛ ղադրի — 

մի՞ մնա, մի* կանգնիր։
Մը՞ զուրցը.— մի՛ խոսիր, մի* 
պատմիր։

ՄԸԺ.— Մառախուղ, մշուշ։
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ՄԸԺԽԵԼ.— Խավարել, աղոտանալ։ 
ՄԸԽԱՑ ՏՈԻՆ.— Մահվան տուն։ 
ՄԸԿԸԼՈՆՔ |
ՄԸԿԸԼՏՈՆՔ | -  Մ՚ՈւԱներ“ ։ 
ՄԸԿԸՐ.— Տե ս Մագսւր։
ՄԸՀԱ.— Մի նայեմ, մի տեսնեմ։ 
ՄԸՀԱՆԱ.— Առիթ, պատճառ։
ՄԸՀԸ.— Հիմա, հապա։
ՄԸՂԱԼ.— Տե ս Մուդալ։
ՄԸՂԱՐԵ.— Քարայր, այր, քարանձավ։ 
ՄԸՂՏԱՐ.— Մի ղդար, մի քիչ, միառ

ժամանակ։
ՄԸ8ԴԱՆ.— Տ ես Մեյդան։
ՍԸՆԵ.— Տե՛ս Մենեն։ Նաև բացառա– 

կան հոլովի մասնիկ՝ ից< են։ Կախ– 
վավ Դավթի մընե.— կախվեց 
Դավթից։

ՄԸՆԶԻԼ– Տե՜ս Մանւլիլ։
ՄԸՆՉ.— Մեջ։
ՄԸՆ 0Ր.— Ամեն օր։
ՄԸԶ.— Մեջ։
ՄԸԶԱԼ— Ուժ, զորություն, կարողու

թյուն։
Մ ԸՏ –  Մոտ։ Մլւտ Դավիթ.– Դավթի

մոտ։
ՄԸՏՐԸԲ.— Մըտրուբ, գուսան, նվագա

ծու։
ՄԸՐ.— Մեր։
ՄԸՔ.— Մենք։
ՄԺՂԱՎԵԼ.— Աղոտանալ, մթագնել,

խավարել։
ՄԺՎԱԴ.— Աղոտ, խավար, մթամած։ 
ՄԺՎԱԴԵԼ.— Տե՛ս Մժդավե|։
ՄԻ.— Մեզ, մեր։
ՄԻԳԱՐ.— Տե ս Մագար։
ՄԻԼԱԹ.— 1. Ժողովուրդ, ազգ։ 2.

Մարդ, որևէ մեկը։
ՄԻԶԱՑ ԷՐԱԿ.— Մեջքի երակը, ջիղը։ 
Մ ԻՑԿԻ.— Մի՞ ձգի։
Մ ԼԵ Լ–  Մղել, քշել, վանել, կոխել, խո–

թել։
ՄԿԱ.— Հիմա, այժմ։
ՄԿԱՎՆԵ ԵՏ.— Այսուհետև։

ՄԿԱՈԻՑ.— Այժմյանից։
ՄՀԱՆՔ.— Իմանանք, գիտենանք։
ՄՀԱՍԱՐԱ.— Պարիսպ. ցանկապատ, 

շրջափակ։
ՄՂԱԶԱ.— I. Քարայր, այր։ 2– Թաքլա– 

տոց, նկուղ։
ՄՆԱԿ.— Մենակ;
ՄՇԱԽԱՐԵԼ— Մշահարել, այրել (բամ

բակ) :
ՄԸՇԿԸՆԵՐ.— Մշակներ։
ՄՇՄՈԻՐ.— Անտեր, անխնամ։
ՄՈԴԳԸՆԱԼ
մՈԴԸԳՆԱԼ ֊ ՜  Մոտենա1։
ՄՈԶ ԱՆԵԼ.– Հորթերի պոչը տնկած* 

վազելը, վսսխչելը։
ՄՈԼՈՏԻԿ ԽՆՁՈՐ.– Խնձորի տեսակ, 

պահունի կարմիր խնձոր։
ՄՈՀԼԱԹ.— Միջոց, ժամանակ։
ՄՈՀՐՈՎ.— Կնիք։
ՄՈՂԻ6Ա6; ԿԵՆԱԼ.– Տե ս Մուդաթ։
ՄՈՏԽԱՍ.— Մոտհաս, մոտ, մոտիկ։
ՄՈՏԽԱՍՆԱԼ— Մոտենալ։ Մոտխաս– 

ցսւվ.— մոտեցավ, մոտիկացավ։
ՄՈՐԹՈԻԴ.— Մորթած։
ՄՈՐ ՄԵՐԱԿԱՆ.– Մոր մայրականը, 

մայրենին։
ՄՈՐՎԵԼ.— Փակվել, կնքվել։
Մ Զ Ա Լ–  Տե ս Մըջալ։
ՄՍԻ.— Մսաջուր։
ՄՏԸՀԱՆ ԱՆԵԼ.— Մտքից հանել, մո* 

ռանալ։
ՄՐԱԶ.— Մուրազ, փափագ։
ՄՐԱՂ.— Հետաքրքիր, անհանգիստ։
ՄՈԻԼՔ.— Կալվածք։
ՄՈԻՂԱԶԱ.— Տե ս Մաղազսւ։
ՄՈԻԴԱԹ.— Զգույշ, ուշադիր։ Մուդաթ 

փնե|.— զգույշ լինել, հոգ տանել։ 
Մուդաթ կենալ.— 1. Զգույշ կենալ, 
ուշադիր լինել։ 2. Հսկել, պահպա
նել։

ՄՈԻՂԱԼ ԵԶ .–  Գեղեցիկ եզ։
ՄՈԻԴԴԱՐ | .— Մի ղդար, մի քիչ, մի*
ՄՈԻԴՏԱՐ ( առժամանակ;
ՄՈԻՄ.— Մոմ։.
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ՄՈԻՆԱԹ ԱՆԵԼ I. Շնորհ, բարե– 
ՄՈԻՆՆԱԹ ԱՆԵԼ | բարություն անել։ 2.

Խնդրել, թախանձել։
ՄՈԻՆԱՆԱԼ.— Նիհարել, թուլանալ, ծու– 

լանալ։
ՄՈԻՇԱԿ.— Մշակ։
ՄՈԻՌՏԱՌ.— Կեղտոտ, պիղծ, զզվելի։ 
ՄՈԻՐ.— Մոր։
ՄՈԻՐԱՏ.— Իղձ, փափագ։
ՄՈԻՐՔԻ (ՄՈՐՈԻՔԻ) ՏԱԿՈՎ ԱՆՑ

ՆԵԼ.— Հնազանդվել, ենթարկվել։ 
ՄՈԻՐՈԻՍ.— Մորուք։

ՅԱ.— Կամ։
ՅԱ.— Ով, էյ։ Յա Ս՜արութա բանցր 

Ասաւլարածին.— ո վ Մարութա բար
ձը ր Աստվածածին։

ՅԱ՜.– Զարմացական բացականչու
թյուն։

ՅԱԼՎԱՐ ԼԻ Ն Ե Լ.֊  Խնդրել, աղերսել։ 
Յ ԱԽԱ.֊ Օձիք։
ՅԱՀԼԱՄԻՇ Ա Ն Ե Լ.֊ Շոյել, գուրգուրել։ 
Յ ԱՆ .֊ Կողմ։
Յ Ա Ն .֊ Կամ։ Յան չէ .–  թե չէ. այլա– 

սյես, հակառակ դեպքում։ Տե ս Յա։ 
ՅԱՆ Տ Ա Լ ֊  Կողքի գնալ, թեքվել, շեղ–

վել։

յ Տ Ս  )  - Ա | ս ի ն ք ն ՛ ի ր ր ։

ՅԱՇ.— Տարիք, հասակ։
ՅԱՎԱՇ.— Սպասիր, կաց։
ՅԱՐԱ. ՅԱՐԻՆ.֊ Վերք, վերքին։ 
ՅԱՐԱԲ.֊ Արդյոք։
ՅԱՐՈ.— Յար. ընկեր, բարեկամ (կոչ.): 
ՅՈԹ ՂԱԹ.— Յոթ տակ. յոթնապատիկ, 

յոթն անգամ։
ՅՈԹ ՆՈՄԵՐԻ ձոԻ Թ Ա Ն .–  Մեծ գու

թան։
ՅՈԹՕՏԱՆԻ.— Յոթ սենյականոց։ 
ՅՈԽՍԱ.— Թե, թե չէ, ասրս թե ոչ։ 
ՅՈԻԶԻ ԳՈԶԻ ԲԵԼԼԻՍԸԶ.— ք»րք. Ե–

րեսն ու աչքը անճւսնաչելի դարձ
րած, այլանդակված։

ՅՈԻՐՏ.— 1. Վրանատեղ, բնակատեղ։ 
2. Տուն, արոտավայր։

.3

ՅԱԳ.— Ակ, ակունք, աղբյուր։ 
.ՅԱԳՈԻԲԵ.— Խուրջին, տոպրակ։ 
.ՅԱԶԱՐԵՆ.— Հազարից։
.ՅԱԶՎԱԳՈԻՆ.— Հազվագյուտ։
.ՅԱԽ.— Վարձ։ Տե ս Հախ։
՞/ՅԱԽՊԻ.— 1. Աղբ։ 2. Գռան առաջի 

արտ, հողամաս։
.ՅԱԽՈԻՆ.— Ահից, երկյուղից։ 
.ՅԱՄԱՐԱ.— Համարյւս, գրեթե։ 
.ՅԱՄԲՐՈՑ.— Ամրոց, աթարի (քակորի) 

դեզ։
.ՅԱՄԵԳ.— Յուրաքանչյուրը, ամեն մե– 

կը։
.5ԱՄՊՐՈՑ.— Տեն .Յամբրոց։
.ՅԱՆԳԱձ ԱՆԵԼ.– Լսել, հետևել։ 
.ՅԱՆԳԵ.— Տե՛ս Հանդե։
.ՅԱՇՔ.— Աչք։
.ՅԱՌԻՔ.— Առաստաղ։
.ՅԱՌՃԿԱՆ.— Իլիկ։
.ՅԱՌՉԻ.— Առաջին, առջևի։ 
.ՅԱՌՎԸՏՆԵ.— Առավոտից։
.ՅԱՍԱԿ.— Հասակ։
.ՅԱՐ.– Մինչև։ Տե՛ս Հար, Հարի։ 
.ՅԱՐ .ՅԵԲ.— Մինչև երբ։
.ՅԱՐԱՄԻ.— Տե՛ս Հարամի։
.ՅԱՐԻ.— Տե՛ս Հարի։ .Յարի |ուււուն.— 

մինչև լույս, լուսաբաց, առավոտ։ 
.ՅԵՐՍՈՏԵԼ.— Տե՛ս Հերսոտել։ 
.ՅԸՆԳԱՎ ՄՏԵՆ.— Միտքն ընկավ, հի

շեց։
.ՅԸՆԳԸՐՎՈՐԵ.— Ընկնել, սնանկանալ, 

աղքատանալ։
.ՅԸՆԹ.— Անութ, թևատակ, կռնատակ։ 
.ՅԸԼՆԱԼ.— Լցնել։ .Յըլնամ.– լցնեմ։ 
.ՅԸԽՏԱՄՈՈ-.— Ուխտազանց, երդմնա

զանց։
.ՅԸՄԵՆ.— Ամեն, ամենքը, բոլորը։
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.ՅԸՄԼԱ.— Այսպես, այդպես։ 
.ՅԸՄՆՈԻՆ.— Ամենքին, բոլորին։ 
.ՅԸՌԸՔԵԼ.— Խռովել։
.ՅԸՍ.— Այս։ .Յըււ տարի.– այս տարի։ 
.ՅԸՍՕՐ.— Այսօր։
.ՅԻՄԱՑ Մ Ն Ա Լ–  Արթուն մնալ։ 
.ՅԻՄՆԱԼ— Իմանալ, լսել, գիտենալ։

2. Արթնանալ, զարթնել։
.ՅԻՄՑԱՎ.— Զարթնեց, արթնացավ։ 
.ՅԻՏՑՈԻՆ.— Հիսուն։
.ՅԻՐԳՎԱՆ.— Երեկոյան։
.ՅԻՐԿՆԵՑ.— Երեկոները, երեկոներին.

երեկոյան։
.ՅՈԴ. .ՅՈԴՆԵՐ.— Ոտ, ոտներ։
.ՅՈԴԻ.— Այդտեղ։
.ՅՈԴԿ.— Ոտք։
.ՅՈՆԳՑԱ.— Այնտեղից։
.ՅՈՆԻ.— Այնտեղ, անդ։
.ՅՈՆՔՑԻ.— Տե ս. .Յոնգցա։
.ՅՈԻԴԱ.— Այստեղ։
.ՅՈԻՍՏ |
.ՅՈԻՍՏԱ ՝ .— Որտեղից։
.ՅՈԻՍՏԻՑ I 
.ՅՈԻՐԱՆՑ.— Իրենց։
.ՅՈԻՐԻՆ.— Իրեն։
.ՅՈԻՐՎԵ | .— Ինչպես, որտեղով, որ 
.ՅՈԻՐՎԻ | ուղղությամբ։
.ՅՈԻՑԿԱ.— Այստեղից։
.ՅՕԴ.— Օգնության, ի օգնություն։ 
.ՅՕԴԱ.— Սենյակ, բնակարան։

Ն Ա .֊ Ահա։
ՆԱ.— Ոչ։ Նա... նա...— ոչ... ոչ։ Նա 

մինա, նա քինա — ոչ մնա, ոչ
գնա։

ՆԱԼ-ԲԶՄԱՐ.— Նսւլ ու մեխ, պայտ ու 
մեխ։

ՆԱԽԸՐԳԸՆԱ.֊ Հանդ գնալիս նախրի 
հավաքվելու տեղը։

ՆԱԽՐՈԻԹ.— Նախրորդ, նախրապան։ 
ՆԱՂԱՐԱ.— Թմբուկ։

ՆԱՂԼ.— Զրույց, պատմություն, հե
քիաթ։ Նաղլ անել.— պատմել։ 

ՆԱՅԱՐ.— Ախոյան, ոսոխ, թշնամի։ 
ՆԱՆԵ.— Մայր, մայրիկ, տատիկ։
ՆԱՇ.— Դագադ։
ՆԱՐԵԿ I
ՆԱՐԻԿ | -  Ահա նԱ1։
ՆԱՐՈԻՆՔ.— Նրանք։
ՆԱՓ.— Ոչ։ Նափ խեր, նափ սըւսւ- 

մաթ— ոչ բարիքի, ոչ առողջության։ 
ՆԱՖԱՍ.– Շունչ, շնչառություն։ 
ՆԱՖԱՐ.— Անձ։
ՆԵՂԱՆԱԼ– Հոգնել, խոնջանալ։ 
ՆԵՃԻՐՎԱՆՔՏԵՐ.— Որսորդներ։ 
ՆԵՃՐԱՏԵՂ.— Որսատեղ, որսավայր։ 
ՆԵՃՐԻ ՍԱՐ.– Որսասար։
ՆԵՉԻՐ I

ՆԵԶԻՐ | ՈրԱ՛ ոոսո1^ու^ ուն։
ՆԵՏ ՚Վ ԱՆԵՂ |
ՆԵՏ ՈԻ ԱՆԵՂ | ՜  Նհտ "ւ 
ՆԸ... ՆԸ....— Ոչ... ոչ...։
ՆԸՖՍ–— Տե՜ս Նաֆաս։
ՆԻԱԹ.— Տխուր, խոժոռ։ Նիւսթ կա

խած.— խոժոռված, տխրած։ Նխսթ– 
ն|սսթ.— տխուր-տրտում։

ՆԻԴ-ԱՆԻՂ.— Նետ-աղեղ։
ՆԻՏ.— Նետ։
ՆՄԻՐԱ |
ՆՄԻՐԵ | ՚ ՜  ՄԻնաՐե։
ՆՇԱԼՈԻ.— Տես Նշանլու։
ՆՇԱՆԱԿ.— Նշան, նշաններ։
ՆՇԱՆԳԱ.— Նշան դրած տեղ, նշանա

տեղ։
ՆՇԱՆԼՈԻ.— Նշանած, նշան ունեցող, 

ամուսնացած։
ՆՇԱՆՔ ՏԱԼ.— Ցույց տալ։
ՆՈԲԱԹ.— Հերթ։ Նոբըթով.— հերթով։ 
ՆՈՔՅԱՐ.— Շառա, մշակ։
ՆՍՏԵԼ-ԿԱՅՆԵԼ.— Մերձենալ մեկի 

հետ, հարաբերվել։
ՆՈԻՐ.— Նոր։
ՆՈԻՐԵՆ.— I. Նոր, հետո, ապա։ 2. Նո

րից, դարձյալ։
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ՇԱԲՈԻԽՏԵ.— ճիպոտ։
Շ11Ժ.— Շարժ։
ՇԱԽԵԼ.— Խնամել, հոգ տանել, շահել։ 

Շախից.— խնամեց, հոգ տարավ։
ՇԱԿՇԱԲԵՐԱՆ.— Մեծաբերան, րաց 

բերան։
ՇԱՀԶԱԴԱ.— Արքայազն, թագավորազն։
ՇԱՄՍԵ.— Արեանոց, արհի հովանոց։
ՇԱՅ-ԲԱԼԱԲԱՆ.— Մեծ շահ, մեծ թա

գավոր։
ՇԱՆ ԴՈՂ.— Մեծ անվադող։
ՇԱՆԿՌՈՏ.— ժանգոտ ։
ՇԱՆՔ ՏԱԼ.— Ցույց տալ, նշանց տալ։
ՇԱՇԸՐԹՄԻՇ Ա Ն Ե Լ ֊  Մոլորեցնել, 

ճանապարհից շեղել, շշկլվել, մոլոր
վել, ապշել։

ՇԱՌԱՎԻՐՔ.— ճաճանչ, ցո|ք, ճառա
գայթներ։

ՇԱՌԼԱԹ.— Կռվարար, կռվազան։
ՇԱՎԵՌ.— Արևելյան լարային երսւժըշ– 

տական գործիք։ Շավեռ քաշող
ն ե ր .–  շավեռ նվագողներ։

ՇԱՐԹ.— Պայման։
ՇԱՐԻԱԹ.– Մահմեդական կրոնական 

օրենք, դատաստան, կտակ, պատ
վեր, խրատ։

ՇԱՔ.— Բոա։
ՇԵԲ.— Առ, վարելիս առաջացող հողի 

շերտ։
ՇԵՂՊԻԿ.— Կոթն ընկած դանակ, շեղբ։
ՇԵՆԼԻՔ.— Շենք, շինություններ, բնա

կիչներ, ժողովուրդ։
ՇԵՆՔ.— Մեծ քայլ։
ՇԵՎՐ ԱՆԵԼ.— Խորհուրդ անել, աղմը–

կել։
ՇԵՐ.— Առյուծ։ \
ՇԵՓԵԼ.— Ակոսել, փորել, առ հանել։
ՇԸԳԼՈԻՐ.— Շլոր, սալոր։
ՇԸԴԳԻԼ.— Շտկել, ուղղել։
ՇԸԼԳԵԼ.— Շալակել։
ՇԸԽՓԵԼ.— Շաղափել, քերել, քերծել։

ՇԸԿԻ ԸՆԿՆԵԼ.— Ուշքի գալ, գլխի 
ընկնել, հասկանալ։

ՇԸՂՏԱ6ՈՐԻԿ.— Շղթայաձև, շղթայա
նման։

ՇԸՇԿՌԱՇ ՄՆԱԼ.— Շփոթված, մոլոր
ված մնալ։

ՇԸՌՇԸԼԱՆ.— Փայլփլուն, բարկ, վառ
վող։

ՇԸՐԸԽԿԱԼ.— Փխբ. ծիծաղել, քրքջալ, 
հռհռսւլ։

ՇԸՐԻԴ.— Տե ս Շրիդ։
ՇԻԴԳԵԼ.— Տե ս Շիտկեք։
-ՇՓՄՔ.— Շեմ, դռան սեմ։
ՇԻՇԼԻԿ.— Խորոված։
ՇԻՎԱՐ.— Շվար, խեղճ, աղքատ։
ՇԻՏԿԵԼ.– Շտկել, ուղղել, վեր կացնել։
ՇԻՐԱԹ.— Պատվեր, խորհուրդ։ Տես 

Շարիաթ։
ՇԻՐԵՓ.— Շերեփ։
ՇԻՐԻԴ.— Գործընկեր, մասնակից։
ՇԻՐԻԴ.— Տե ս Շրիդ։
ՇԻՐԻՓ.— Տե ս Շիրեփ։
ՇԼԿԵԼ.— Շալակել։ Շլկիր ե մ .–  շսղա- 

կեւ եմ։
ՇՀԱԴ.— Վկա։
ՇՆԻԿ.— Հացահատիկի չափ, հավասար 

3 փութ 24 ֆունտի։
ՇՆՈԽԿԸԼԱՎ.— Շնորհակալ եղավ։
ՇՆՈՂՔ.— Շնորհ, շնորհք։
ՇՈԽ.— Շող. տաքություն, ջերմություն։ 

Շոխ շաբգանց.— տաքություն տը– 
վող շապկով։

ՇՏԵ.— Ահա։

ՇՐԵՏ է <ո .ՇՐԻԴ –֊Պ արան։

ՇՐՃՎԵԼ.— Շրջվել, շուռ գալ, անցնել։ 
Շրճսւվ.— շրջվեց, շուռ եկավ, ան
ցավ։

ՇՈԻՇԱՔ.— Մաքի, երկու տարեկան 
գառ։

ՇՈԻՇՈԻԴ.— Շուտ-շուտ, շտապ, արագ։
ՇՈԻՐԻՐ.— Շորեր, հագուստներ։
ՇՈԻՐՈԻՏ.— Տե՛ս Շրիդ։
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ՇՈԻՔ.— Ստվեր։
ՇՈԻՖԱ5Ի Գ Ն Ա Լ–  Կասկածել, երկմք՝

տել։

Ո

ՈԴ ՈԻ ՉԵՌ Տ ԵՍՆ ԵԼ֊ Պատրաստել, 
հագցնել, կապցնեւ։

ՈԶԻՐ.— Վեզիր։
ՈԸԺ.— Ուժ. զորություն։
ՈԴՋԱՆՉ.— Ուժ Ա ողջություն։
Ոճ.— Օգուտ, ճար, միջոց։
ՈՆ.— Ով։
ՈՍԻԱԹ.— Կտակ։
ՈՐԹԻԿ.— Հորթիկ, հորթ։
ՈՐՆՈՐ.— Ով որ։
ՈՐՊԱՎԱՐԻ.— Որբևայրի։
ՈՐՏԵՆ.— Որտեղ։
ՈՔԻԼ.— Փոխանորդ, վերակացու, կա

ռավարիչ։ Տե՛ս Վաքիլ։

ՉԱԴԸՐ I
ՉԱԴՐ I ֊  ՎրԱ,ն։
ՉԱԴՐ-ԽԵՎԱԹ .— Վրաններ։ՉԱԴՐՔԻՐ 
ՉԱԹԻՆ.— Դժվար, բարդ, համառ։ 
ՉԱԼԳԸԴԱԼ.— Սպիտակին տալ, վւայլ–

Փօւել։
ՉԱՄՈԻՌ.— Ցեխ։
ՉԱՅԻՐ.— Մարգագետին։
ՉԱՆԱ.— Կզակ, ծնոտ։
ՉԱՆԱ ՏԱԼ.— Ծադրել. շատախոսել։ 
ՉԱՆԱԽ.— Ափսե, պնակ։
ՉԱՆԳԱ.— Տե ս Չանա։
ՉԱՆԳԱԼ.— Կեռ. կարթ։
ՉԱՆԳԱԽԱՐ.— Ծնոտախսա, կզակա– 

խառ։
ՉԱՆՕ ,
ՉԱՆՑ | ՜~~ Ինչպես։
ՉԱՍՏՎԱՕ.— Հեթանոսական աստված, 

որ «չ» ժխտականով անվանում ես 
քրիստոնյաները։

ՉԱՍՏՎԱՕՔԻՐ.— Չաստվածներ, հեթա
նոսական աստվածներ։

ՉԱՎԴԸՆԱԼ.— Չհավատալ։
ՉԱՎՐԱ.— Թաշկինակ։
ՉԱՐԱ I
ՉԱՐԵ ( ձսIր, մ,,շՈ9, հնար։
ՉԱՐԵՔ.— Քառորդ, մեկ չորրորդ մաս։
ՉԱՐԴԵԼ.— Լարել, նետել, գցել։
ՉԱՐՍՈԻ.— Շուկա, խանութների շարք 

շուկայում, առևտրի հրապարակ։
ՉԱՓ –  Հացահատիկի չափ՝ հավասար 

վեց լիտրի։
ՉԱՓԱԼԱՂ |
ՉԱՓԱԼԵԽ | -  Աս|տակ։
ՉԱՓԱԼԱՄԻՇ ԼԻ Ն Ե Լ–  Թպրտալ։
ՉԱՓԸՌՆԵԼ.— Պաշարել, շրջապատել։
ՉԱՓԻՆ ՀԱՍՆԵԼ.– Չափահաս դառ

նալ. մեծանալ։
ՉԵԲԱՑ.— Չբացեց։
ՉԵՆՈԻ ԿԹԽԱ.— Չինի բաժակներ, ճե

նապակյա գավաթներ։
ՉԵՇԻՏ.— Տեսակ։
Չէ ԹԵ. -  Եթե ոչ։ է
ՉԸԲԸԽՉԻ
ՉԸԲՈԻԽՉԻ ֊ ՜  Տե Ա 3|,|Տ,,փ,չ|,։
ՉԸԲՈԻԽ.— I. ճիպոտ։ 2։ Շխամորճ։
ՉԸԼԸԽՏՐԻԿ.— Պլնտրիկ, բթամատով և 

միջնամատով հարված։
ՉԸԽԸԼԸՍՆԱԼ.— Չսպառվել, չավւսր– 

տըվել, չվերջանալ։
ՉԸԽՈՄ.— Եթե ոչ, ապա թե ոչ, թե, 

արդեն։
ՉԸՄԲՈԻԼ.— Սանձ։
ՉԸՄ ԳԸՏԻ.— Չգիտեմ։
ՉԸՆ ԴԱՌՆԱ.— Չեն կարողանա, չեն 

կարողանում։
ՉԸՆԿՈԻՌՆԵՐ.— Չոնգուրներ (լարա

յին երաժշտական գործիք):
ՉԸՆՔ1.Ի (
ՉԸՆՔԻ ( ~  ՔանԱԻ* ^անԻ ոՐ։
ՉԸՎԱՆ.— (հոգն. Չ Ը Վ Ն Ե Ր ) Պա

րան, թոկ։
ՉԸ ՏԱՏՐԵԼ.— Չկանգնել, չհանգստա

նալ։
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ՉԸՓԼԸՂՑԸՆԵԼ.— Մերկացնել։
ՉԸՔԵԼ I
ՉԸՔՎԵԼ \ ՝~՜ Խր1*հ1,
ՉԻԲՈԻԽՉԻ.— Ծխամորճ վառոդ-մա– 

տուցող։
ՉԻԹՈԻՂ.— Չթողեց։
ՉԻՆԻ Ա ՉՔ ԵՐ–  Կապուտաչյա։ 
ՉԻՇԽՑԱՎ.— Չհամարձակվեց, չհան– 

դըգնեց։
ՉԼՏԵԼ.— Մերկացնել։ Չլսւած թուր.–  

մերկացրած թուր։
ՉԼՈԻՏ.— Մերկ։
ՉԽԸ՚.— Չտեսնի։
ՉԽՈ.— Տե ս Չըխոմ։
Չ Կ Ա Ր Ե –  Սիգար, ծխախոտի գլանակ։ 
ՉԿՏՐՃԱՆԱ.— Կտրիճություն չանի, 

կտրիճ չդաոնա։
ՉԿՈԻՐՈԻՍԸ.— Չի կորսվի, չի կորչի։ 
ՉՃԸՊՐԱԾ.— Չփորձված, չհմտացած, 

չզորացած, չմեծացած։
ՉՈԲԿԻ ՏԻԿ.– Բոշայի տիկ։
Չ Ո Գ Ե Ք –  Շերեփ։
ՉՈԹՔԻ.— Աքացի։
ՉՈԼ.— Անապատ, տափաստան, դւսշտ։ 
ՉՈԿ.— Ջոկ, ուրիշ, սաանձին։
ՉՈԿԵԼ.— Ջոկել, առանձնացնել։ 
ՉՈՓԼԱԿ.— Ապտակ։
ՉՐԱՂ.— ճրագ, լույս։ Չրադ անել,— 

լուսավորեյ, բախտավորեցնել։ 
ՉՈԻԽԱ.— Տղամարդու բրդյա վերնա

զգեստ։
ՉՈԻՄ.— Մինչև։
ՉՈԻՆՔԻ.— Քանի որ, որովհետև։ 
ՉՈԻՐ.— Մինչև։
ՉՈԻՐ.— Չոր։ Չուր դաոնալ.–  չորանալ։ 
ՉՈԻՐԻ.— Մինչև։
ՉՈԻՔԻՐ.— Չոքեր, ծնկներ։
ՉՈԻՖԹԱ ,, ,
ՉՈԻՖԹԵ ֊ ՜  Ա$ա9խ
ՉՓԱԼքԵԼ.— Չֆահմել, չհասկանալ, գլխի 

չընկնել։
ՉՓՌԹՈԻՑ.— Չազատվեց, չպոկվեց։ 
ՉՔՎԵԼ.– Խրվել։

ՊԱԳ.— Համբույր։
ՊԱԴԵԼ.— Ընկնել։ Պսւդավ.– ընկավ։ 
ՊԱԴՐԸՔՑՈԻ.— Պատրույգացու, պատ

րույգի համար։
ՊԱԼ.— Ժայռ, ապառաժ։
ՊԱԼԱՆԴԱՐԿ
ՊԱԼԱՆՏՐԱԿ

.— 1. Բթամատով և 
միջնամատով հարված։ 

2. Կւս(1ճ գավազան, որ նետում են 
ծառերին պտուղ թափելու համար։ 

ՊԱԼԹԱ.— Կացին։ Պսզթսւ .յագռեք.– 
—- կացնի պես սուր ատամներ։ 
ՊԱԽԱՑՈՂ.— Պահող, հսկող, պահպա

նող։
ՊԱԽԵԼԵՆ.— Պահելու վարձ։
ՊԱԽԸ*.— Պահիր։
ՊԱԽԿԸՎԵԼ.— Պահվել, թաքնվել։
ՊԱԿ.— Տե ս Պագ։
ՊԱՅԱ.— Ոտքով, հետիոտն։
ՊԱՅԱ (ՊԱՀԵԼ բայից).— Պահում է, 

պահեց, պահիր։
ՊԱՌԱՎԱՆՏ.— Միջնորդ։
ՊԱՌԵԿ.— Մեջք, թիկունք։
ՊԱՏԵԼ.— Տես Պադել։
ՊԱՏԻՃ.— Պատիժ, վարձանք։ 
ՊԱՏՈԻԽԱՆ.— Պատուհւսն, լուսամուտ.

որմնախորշ։
ՊԱՐԴԻ.— Բարդի։
ՊԱՐԻՎ.— Բարև։
ՊԱՐՃԱՂԿ–— Դաստապան (թրի):
ՊԵԺ.— Աղմուկ, աղաղակ։
ՊԵՏ.— Մեծ, խոշոր։
ՊԶՏԻԿ.— Փոքր, կրտսեր։ 
ՊԸԼԸՆԴՐՈԻԿ.— Կտտոց, մատի հար– 

վւսծ։ Տե ս Պալանդւսրկ։
ՊԸՆՋ.— Պինչ, ռունգ։
ՊԸՏՊԸՏՈԻՑ.— ձաքճքոց, տրաքտրա

քոց, ճարճատյուն։
ՊԻՊԻԿ.— Բոբիկ, բոկոտն։
ՊԼԵՏ.— Մտրակ, խարազան։
ՊԼԸԼԿԻԼ.— Սլանալ։
ՊԼՈԻԼԻԿ.— Փոքրիկ։
ՊԼԸՆԳ.— Վագր։
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ՊՈԻԼԻԿ.— Կավե լայնափոր Ա նեղ բե
րանով աման։

ՊՈԼՈԻՐ.— Բոլոր։
ՊՈՂՉԱ.— Բողչա։
ՊՈՂՎԸՏԵ– Պողպատե, պողպատյա։ 
ՊՈՌՏ.— Պորտ։
ՊՌԿՏԵՐ.— Շրթունքներ։
ՊՌՏԵԼ– Քսել, շփել, տրորել, ճմռել։ 
ՊՌՈԻԿ |
ՊՌՈԻՆԿ | –~ ^  2ՈԼՈ|5՛ 2Ո|9" ւնՔ։ 
ՊՏՐՏԵԼ– Պտտվել, ման գալ, զբոսնել։ 
ՊՐԻԿԱԶ.— Հրաման։
ՊՈԻԾԱՌ.— Պայծառ։
ՊՈԻՉ.— Պոչ։
ՊՈԻՏ.— Կաթիլ։

ՋԱԲ.— Չախ։
ՋԱԼԱԴ.— Դահիճ։
ՋԱԽԵԼՈԻԹՆԻՆ.— Երիտասարդու

թյանը։
ԶԱԽՏ.— Ջանք. ջանասիրություն։

Ջախտ անել.— ջանք թսոիել, ջա
նալ։

ՋԱՄԴԱԿ | ,
ՋԱ1ՈԱ*| ֊ ՜  ՏեԱ Ջանդակ։
ՋԱՆԱՎԱՐ.– Գազան, վայրի կենդանի, 

գիշատիչ։
ՋԱՆԴԱԿ I
ՋԱՆԴԱԳ .— Դիակ, մարմին։ 
ՋԱՆԴԱՔ I
ՋԱՆԴԸԿԱԽԱՆ Ա Ն ԵԼ–  Մարմնահան 

անել, հոգին հանել, սպանել։
ԶԱՌԻԵ | Աղախին, սպասուհի, նա–
ՋԱՌ6Ա I միշտ։

ՋԱՐԴՈԻՔԱՐ.— Ջրաղացքար, երկանա
քար։

ՋԵՋ.— Տե ս Ջհեզ։
ՋԵԽ.— Ջիղ. ճուճուդ։
ՋԵԽՔ.— ճեղք։
ՋԵՎԱԲ.— Պատասխան, լուր։
ՋԵՐԴ.— Շարք, կարգ։
ՋԶՄԱ (հոգն. Ջ Զ Մ Ե Ք )Կ ո շ ի կ ։

ՋԸԼԻՐ.— Անկողին։
ՋԸՀԸԼԹԻՆ.— Ջահելություն, երիտա

սարդություն։
ՋԸՌԲԵԼ I ^
ՋԸՐԲԵԼ ք * Փորձե1–
ՋԻԺ (հոգն. ՋԺԵՐ).— Երեխա։ Տես 

ճիժ։
ՋԻՄԳԵՔ.— ճահիճներ։
ՋԻՆ-ՋԱՆԱՎԱՐ | Գել ու գա– 
ՋԻՆ ՐԻ ՋԱՆԱՎԱՐ \ զան, չարք ու 

գազան։
ՋԻՆՍ.— Ցեղ, ազգ, տոհմ։
ՋԻՇԽԸՆԵԼ.— Չիշխել, չհամարձակվել։ 
ՋԻՎԱԼ.— Ջվալ, մեծ պարկ։
ՋԼԻՋ.— Էլ ավելի, իսպառ, բոլորովին։ 
ՋՀԱԲ.— Տե ս Ջեվսւբ։
ՋՀԵԶ.— Օժիտ, բաժինք։
ՋՀԵԼՔԻՐ.— Ջահելներ, երիտասարդ

ներ։
ՋՄԲՈԻՇ.\– Քեֆ. ուրախություն, խըն– 

ճույք, զբոսանք։
ՋՈՋ.— Մեծ։
ՋՈՋԸՆԱԼ.— Մեծանալ։
ՋՈՋՈ.— Տատիկ, մեծ մայր։
ՋՈԹՔԻ.— Հազիվ, դժվարությամբ։ 
ՋԲՌԵԼ.— Տե ս Ջըռբել։
ՋՎԱԲ.— Տե ս Ջեվաբ։
ՋՐԻՆԴ.— Մական, մականախաղ։ 
ՋՈԻԱԲ.— Շնոտ։
ՋՈԻԼ.— 1. Փալաս, ցնցոտի, չուլ։ 2. Ան

կողին։
ԶՈԻՀԱԲ |
ՋՈԻՀԱՓ | .— Պատասխան, լուր։ Տե՞ս 
ՋՈԻՂԱԲ ( Ջեվար։
ՋՈԻ5ԱԲ ՝
ՋՈԻՆ-ՋԱՆԱՎԱՐ.— Տեն Ջին-ջանա– 

վսւր։
ՋՈԻՋԱՆԱԼ.— Մեծանալ։

ՌԱՀԱԹԵԼ.— Հանգստանալ։
ՌԱՀՄ.— Գութ, խիղճ, կարեկցանք։ 
ՌԱՄ ԹԱԼԵԼ.— Հմայել, գուշակել։
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ՌԱՄԴԱՐ.— Հմայող, գուշակող։
ՌԱ5Ի ԳԱԼ.— Հնազանդվելով համա

ձայնվել, հավանություն տայ. են
թարկվել։

ՌԱՆԳ.— Գույն։
ՌԵՆԶԲԱՐ.— Հողագործ, երկրագործ։
ՌԵՋ.— Հետք։
ՌԵՍ.— Տանուտեր, գյուղապետ։
ՌԸՄ.— Նիզակ։
ՌԸՍԻԿ, ՌԸՍԿԱ.— Ռամիկ, ռամկի։
ՌԸՔԵԲ.— Ասպանդակ։
ՌԿԵԼ, ՌԿԱՎ.— Խռովել, խռովեց։
ՌՀԱԹԵԼ.— Տե ս Ռսւհաթել։
ՌՆԴԱ.— Ռանդա, հյուսնի քերիչ-կո–

ԿԻչ։

Ս

ՍԱԲԱԹԱՆ |
ՍԱԲԱԽՏԱՆ .֊Առավոտ , առավոտյան։
ՍԱԲԱՏԱՆ )
ՍԱԲԻԲ.— Պատճառ, առիթ, սաբըբով.– 

պատճառով։
Ս Ա Բ Ր ֊  Համբերություն։ Սաբր անել.– 

համբերել, սպասել։
ՍԱԴԱՂԱ– Շնորհ, ողորմություն։ Փխբ. 

կյանք, հույս, ապավեն։
ՍԱԴՐԱԶԱՄ.— Վարչապետ։
ՍԱԴՐԻՆՋ.— ճատրակ, շախմատ։
ՍԱԶԲԱՆԴ.— Երաժիշտ, սազ նվագող։
ՍԱԶԼԸՂ.— Շամբուտ, եղեգնուտ, ճա

հիճ։
ՍԱԼ.— Սալաքար, տափակ քար։
ՍԱԼԱՄԱԹ.— Ողջ, առողջ, առողջու

թյուն, բարօրություն։
ՍԱԼԸԽ Տ Ա Լ–  Լուր տալ, տեղյակ պա

հել, հայտնել, խորհուրդ տալ։ Սա
յրիւ անել.— իմանալ, պարզել։

ՍԱԽԱԹ.– Հհւշմանդամ, թույլ, անդա– 
մալույծ։

ՍԱԿՈԻՌ.— Սակառ, մեծ կողով։ Սակ
ռի գլխըդւսն.— սակռի չափ մեծ գը– 
լուխներ։

ՍԱՂԱՏ.— Տե ս Սախաթ։

ՍԱՂԱՐԿԵԼ.— Կոտորել, ջարդել, ջնջել։
ՍԱՂԼԱՄ.— Ողջ, կանգուն, ամբողջա

կան։
ՍԱՂՄՈՑ.— Սաղմոս։
ՍԱՂՐԻ.— Գավակ, ձիու գավակ։ Սադ– 

րուն.— գավակին։
ՍԱՍԱԽԵՂԴ ԱՆԵԼ.— Սամիով խեղդել։
ՍԱՅԻՍՈԻՏԵՆ.— Չիապանություն։
ՍԱՆԱՏԼԱՇՍԻՇ ԼԻՆԵԼ.– Պայմանա– 

վորվել։
ՍԱՆԴՈՂ |
ՍԱՆԴՈԻՂ ՚ ~  ՍնԴՈԼԿ։ Սանդոդվե.–

- ---ՍԱՆԴՈԻԽ | սնԴՈւԿԻ ԱԻ2Ի9;
ՍԱՆԻԱԹ.— Արհեստ, արվեստ, պա

րապմունք։
ՍԱԶԱՐ.— Երեք անգամ։ Սաջար հոլ.– 

երեք հարվածի հոլ։
ՍԱՍՍԱՆ ԺԱՄ.— Ցասման ժամ.— 

բնական աղետների (երաշտ, կար
կուտ ե այլն) դեմն առնելու ժա մ
պատարագը և այդ առթիվ արած 
մատաղը։

ՍԱՐԱ.— Պալատ։
ՍԱ ՐԴԱ Ր– Բարավոր, դռան շրջանակը 

Ա նրա վրայի հորիզոնական ձողը։
ՍԱՐԵԼ.– 1<հտե|, ձգեի լարել. գցե|, 

ցայտել։
ՍԱՐԻ ԿՈՂ.— Սարալանջ։
ՍԱՐԽԸՇՆԱԼ | . -  Գլուխը տաքանալ.
ՍԱՐԽՈՇՆԱԼ | հարբել-գինովնալ։
ՍԱՔԱՆ.— Բաժակ, գւսւ|աթ, ստաքան։
ՍԱՖԱՐ.— Արշավանք։
ՍԴԱ.— Ըսդւս, այստեղ։
ՍԵՀՐ Ա Ն Ե Լ–  Տե ս Սեյր անել։
ՍԵՀՐԻ.— Դյութական, կախարդակւսն. 

դյութ, կախարդ։
ՍԵՂԱՆԱՐՍ.— Սեղանի տեղ։
ՍԵ5ԻԶ.— Ձիապան։
ՍԵ6Ր ԱՆԵԼ.– Զբոսնել, նայել, դիտել։
ՍԵ0ՐԱՆ.— Զբոսանք, զվարճություն։
ՍԵ5ՐԱՆԱՏԵԽ.— Զբոսավայր։
ՍԵՆԻ.— Սինի, սկուտեղ։
ՍԵՎԳԸԴԱԼ -  ՍԱին տալ։
ՍԵՐՍԸՓԵԼ.— Մաքուր սրբել, մաքրել։
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ՍԵՐՏ –  Սիրտ, կուրծք։
ՍԵՑԵՔ.— Ասացեք։
ՍԵՖԻԼ.— Խեղճ, թշվառ։
ՍԸԲԸՐ.— Տե ս Սաբր։
ՍԸԲՐԵԼ.— Համբերել, սպասել։ 
ՍԸԹԱՐ.— I. Ապրուստ, ապաստան։

2. ձար, զորություն։
ՍԸԹԸՐՎԵԼ .— 1. Ապաստանել, տե– 
ՍԸԹՐԵԼ ղավո(ս1ել։ 2. Հանգստա

նալ, հանդարտվել։
ՍԸՀԱԹ.— Ժամ։
ՍԸՂՂԵԼ.— Սղկել, տրորել, ջարդել։ 
ՍԸՄ (հոգն. ՍԸՍԵՐ).— Սմբակ։ 
ՍԸՆՉԵԼ.— Շնչել, արտաշնչել։ 
ՍԸՆՉՓՈԽՎԵԼ.— Շնչսւփոխվել, ներ– 

շընչել. շունչը ներս քաշել։
ՍԸՐԸԽ.— Երկար փայտե ձող. գերան, 

սյուն։
ՍԻ1Ա I Ո I .

11ԻԼԼԱ I -  Ա ս ) տ ա կ –

ՍԻԼԱԽ |
ՍԻԼԱՀ I • Ք։
ՍԻԼԱՀ-ԱՍԲԱԲ.— Զենք ու ղրահ։ 
ՍԻԼԱՀՎՈՐԵԼ.— Զինվել։
ՍԻԼԱԶԱԽ.— Կոտի երեսին քսելու փայ

տե ձող՜ հացահատիկի ավելցուկը 
թավւե|ու համար։

ՍԻԼԵ.— Տե՜ս Սիլլա։
ՍԻՆՈԴ.— Ատյան, խորհուրդ, խորհըր– 

դական։
ՍԻՆՈԴՆԵՐ , , ւ ւ . .
ՍԻՆՈԴՆԻ ֊ ՜  Խորհրդականներ։
ՍԻՆՈՌ.— Սահման, սահմանագիծ։ 
ՍԻՑԻՆ.— Ասացին։
ՍԼԱԼ.– Սահել։
ՍԼԱՔՆԵՐ.— Նետի սլաքներ, նետա– 

ծայրեր։
ՍԽԿՐՏԵԼ.— Փշրել, ջարդոտել, սղկել։ 
ՍՆՈՐ.— Տե՛ս Սինոռ։
ՍՈԼ.— Կոշիկ, ոտնաման։
ՍՈՂԲԱԹ.— Զրույց, քաղցր խոսակցու

թյուն. ուրախություն, խրախճանք։ 
ՍՈ6.— Ցեղ, տոհմ, սպգ։
ՍՈՏԸԿ.— Պեծ կրակ, պող։

ՍՈՐԱ.— Հետո, ապա, վերջը։
ՍՊԻԴԸԳԴԱԼ.— Սպիտակին տալ, ճեր

մակին տալ, փայ(12|։
ՍՊՆԴՐԻ ՇԱՌ.— Կաղամախի, բարդի։
ՍՏԱ.— Այստեղ։
ՍՐԱ.— Հերթ. կարգ. շարք, պահ, ժա

մանակ։ Սրով, սրայով, ււրսավ.—
հերթով, կարգով։ էդ ււըրին.— այդ 
պահին, այդ ժամանակ։

ՍՐԱԽ.— Տան առաջ շինված նախագա
վիթ, ծածկված բակ, այվան։

ՍՐԴՈԽԵԼ.— Սրդողել, բարկանալ, 
զայրանալ, նեղանալ։

ՍՈԻԿԵԼ.— Տե ս Սուքել։
ՍՈԻՌԱԹ.— Երես, պատկեր, կերպա

րանք, նկար։
ՍՈԻՐՈԻՂ.— Գավազան, ձող։ Ս՜զրդի 

սուրուդ.— նիզակի ձող, կոթ։
ՍՈԻՓՐԱ.— Հացի սփռոց, սեղան։
ՍՈԻՔԵԼ.— Շինել, կառուցել։
ՍՈԻՖՐԱ— Տե ս Սուփրա։

ՎԱԶ ԱՆՑՆԵԼ.— Զեռ քաշել, հեռանալ։ 
ՎԱԶ ԳԱԼ.— Զեռ քաշել, հրաժարվել, 

հեռանալ։
ՎԱԶՆԵԼ.— Վազել։
ՎԱԹԱԼ — Սարք, սարվածք։
ՎԱԹԱՆ.— Հայրենիք, ծննդավայր։ 
ՎԱԼԱ | .— Աստված վկա, Էն աստ– 
ՎԱԼԼԱՀ I վածը, իսկ որ, ճիշտ որ։ 
ՎԱԽԹՈՑ-ՎԱԽԹ.— Սինչն վաղը այս 

ժամանակ, ճիշտ ժամանակին։ 
ՎԱՂԴԱ.— ժամանակ, միջոց։ 
ՎԱՐԱԳՈԻՌ.— Վարագույր։
ՎԱՐ ՀԱՍԸԼ.— Վերջապես, մի կերպ։ 
ՎԱՔԻԼ.— Փոխանորդ, վերակացու, կա

ռավարիչ։
ՎԵՀՐԸԶ.— Տե ս Ֆերիզ։
ՎԵՐԳԻ.— Հարկ, տուրք։
ՎԵՐԻ6ՏԵՐ.— Վրաները, Նրանց վրա։ 
ՎԵՐԻՔ.— Վայրիներ, վայրի կենդանի

ներ, երեներ։
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ՎԵՐՔ (հոդն. ՎԵՐՔԵՐ).— Վայրք, վայ
րեր, տեղեր։

ՎԵՐՈԻ.— Վայրի։ Վերա օչխսւր.– 
վայրի ոչխար։

ՎԵՐՈԻՑ.— Վերևից։
ՎԸՂԴԵՆ.— Վադեն, ժամանակը։
ՎԸՏԱ.— Ժամանակ, պահ։
ՎԸՐ.— Վրա։ Վըր ձ ի .–  ինձ վրա. վըր 

քե.— քո վրա. վըր արին.— իր 
վրա։

ՎԸՐ.— Որ (շաղկապ):
ՎԸՐԵՉԵՆ.— Վրայից։
ՎԻ )
վ ի ր  ) ~  վ՝երև՝ վեր։
ՎԻՐ.— Ում։
ՎԻՐԱՐՈԻ.— Իրար վրա։
ՎԻՐԱՆՔՏԻՐ | . -  իրենց վրա, միմ–
ՎԻՐԵՆՔՏԻՐ ք յանց վրա, վրւսները։ 
ՎԽՏԻՆ.— Ժամանակին։
ՎՈՎ ԳԸՏԸ.— Ով գիտե։
ՎՐԵՃԻ.— Վրայի, վրա եղած։ Թանդրա 

վրեճի -  թոնրի վրայի։
ՎՐՈԻ.— Որի։
ՎՈԻԶՐԻ ԼԱՃ.— Վեզիրի տղա։ 
ՎՈԻԸՐՏՆԻՐ.— Որդեր։
ՎՈԻՈՃ.— Օգուտ, ճար, միջոց։ 
ՎՈԻՈՐ.— Որ։
ՎՈԻՔԻՐ.— Ոտքեր։

Տ

ՏԱՐԱ.— Բնույթ, տեսակ, նկարագիր։ 
ՏԱԼ.— Դեռ, դեռևս։
ՏԱԼԱԼ.— Տե ս Դսզսզ։
ՏԱԽ.— Դեպի, կողմ, դեհ։
ՏԱԽՏ.— 1. Թախտ, գահ. գահավորակ, 

բազմոց։ 2. Տան հատակ։ 
ՏԱՄԲՈԻՐԱ.— Լարային երաժշտական 

գործիք։ V 
ՏԱ5.— Տո ա՜յ։
ՏԱ6ՆՔ.— Թամբակալ, փորքաշ, թանգ։ 
ՏԱՆԻՍ.— Տանիք։
ՏԱՆՄԱԶԼԸՂ.— Տանու, ընտանի, ար

դյունավետ։

ՏԱՆՏԿԻՔ.— Տանտիկիններ։
ՏԱՇ.— Առաջ, նախ։
ՏԱՇՏ.— Դաշտ։
ՏԱՇՏԱՔԵՐ.— Խմորի տաշտը քերելու 

գործիք, քերիչ։
ՏԱՊԵԼ.— Թաքնվել, պահվել։ Տա–

պավ.— թաքնվեց։
ՏԱՍԻ.— Այստեղ։
ՏԱՍԻՆՔ.— Տի ասենք, պիտի ասենք։ 
ՏԱՎԱՐՔԻՐ | .— Տավարներ, անա–
ՏԱՎԸՐՔԵՐ | սուններ։
ՏԱՎՐԻՆ.— Տի սւվերեն. կավերեն։

,  ՜ՏԱՏՐԻ.— Սպասիր, կանգնիր։ 
ՏԱՐԲՆԻՆ.— Դարբնին։
ՏԱՐԶ.— Կերպ, տեսակ, պես։ 
ՏԱՐԿԵՆ.— Կրկին, դարձյալ։
ՏԱՓԵԼ.– Տե ս Տապել։
ՏԱՓՍԱՂԱՂ ԱՆԵԼ.– Գետնին հավա

սարեցնել։
ՏԵԼ.— Դեռ, դեռևս։
ՏԵԽ.— Դեպի։
ՏԵՍ՛.— Դեմ. դիմաց, դեպի, հանդեպ։

Տեմ վի,— դեմը։
ՏԵՆ.— Դեն. հեռու, մի կողմ։ 
ՏԵՍԱԿՈՎ.— Տեսքով, գեղեցիկ։ 
ՏԵՐԲԸՏԵՐ ԱՆԵԼ.— Տեր առ տեր բա

ժանել, տերերին տալ։
ՏԵՐԵՑԻՆ.— Տիրեցին, խնամեցին, տեր 

եղան։
ՏԵՐՈՋ.— Տերտերի։
ՏԵՐՎԱՆՔ.— Տերեր։
ՏԵՓՈՐ.— Տեր հոր, տերտերի։ 
ՏԶԿԵԼ.– Թրջել, թրջվել։
ՏԷՆԵ.— Տի անի. պիտի անի։
ՏԸ.— Պիտի, կը։
ՏԸԱՏՐԵՔ.— Համբերեք, կանգնեք, ըս– 

պասեք։
ՏԸԳԵՐ.— Տկճորներ, տիկեր։
Տ ԸԼՆԸ.— Պիտի լինի, կլինի։ 
ՏԸԿԵՎԱՆՑ.— Տակից, ներքևից։ 
ՏԸԿԼՈԶ.— Մերկ։
ՏԸՄԲԼԻԿ.— Փոքրիկ թմբուկ։
ՏԸՆԱ.— Այն կողմ։
ՏԸՆՑԸՑԸ.— Կհանգի, կմարի։
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ՏԸՌԲ.— Զսւրկ, հարված։
ՏԸՍՎԵՐԳՈԻ.— Տասներկու։
ՏԸՐԸՆԳՈԻԶԻ |.—Մանկական խաղ.
ՏԸՐԸՆԿՈԶԱԼ ՏԱԼ | երկար գերանը 

մեջտեղից դնում են մի հենարանի 
վրա և երկու ծայրերից նստում վը– 
րան, ճոճվում։

ՏԺԱՐԱՆԱԼ.— Դժվարանալ, դժկամել, 
հուսահատվել։

ՏԻ.— Այդտեղ, այնտեղ։
ՏԻ.— Պիտի։
ՏԻԼ.— Տիղմ, ցեխ։
ՏԻՄԱՑՈՎ.— Նկատառումով, իմաստով։
ՏԻՅԱՆ.— Պիտի գան։
ՏԻՐ.— Անգամ։ Տե ս Դիր։
ՏԻՐ.— Տեր։
ՏԻՐԱԲԸԴԵԼ.— Տիրել, նվաճել։
ՏԻՐԿԱՎԱՆ I
տ ի ր կ ա վ ո ի ն ( • -  Նետ ու ադեղ։
ՏԻՐԿԻՑՆԵՐ,— Դրկիցներ, հարևաններ։
ՏԻՐՎԸԴԻՔ.— Տերեր։ Տիրվըդււց.— տե

րերին։
ՏԿԼՈԶՆԱԼ.— Մերկանալ, տկլորանալ։
ՏՂԵԿՈԻԹՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ– Մանկու

թյան ժամանակ։
ՏՂԶԵԼ.— Շանրության տակ ճնշվել, 

ճկվել, ճկռել։
ՏՈՂՈԻՆ.— Դողուն, դողոց, դող։
ՏՈՌ.— Դուռ։
ՏՈՐԻՍ.— Դորիս. այս անգամ։ Տես 

Դոր։
ՏՌՏՄԵԼ.— Տրտմել, տխրել։ Տոտմավ.— 

տրտմեց, տխրեց։
ՏՐԱՆԿՐԻԶԱԼ.— Տե ս Տըրընկուլալ։
ՏՐԻ. ՏՐԻՆ.— Դու, դուն։
ՏՐԻՈ՜ ՇԻՆԵԼ.— Դուռը շինել, դուռը 

փակեւ։
ՏՈԻՐԱՆ ՏԱՇԴ.— Հարթավայր, հարթ 

դաշտ։
ՏՓԵԼ.— Խփել, ծեծել, զարկել։

Ց

ՑԱՆՈՑ.— Ցանի (չորացած քակորի, 
աթարի) պահեստ։

ՑԱՎԿԼԽԱՆՔ.— Գլխացավանք, պա
տուհաս։

ՑԸՂԻՆ.— Ցեղին, տոհմին։ Վըր ցը– 
դին.— ցեղի վրա։

ՑՂԵ ՍՈԻՆ.— Ցողուն, ցողունի բուն։
ՑՈԻԼՈԻԼ.— Ուրուր, բազե։

ՈԻ

ՈԻԶԸՆԿԱՆ.— Աղջիկ ուզող, խնամա
խոս։

ՈԻԹ.— Ուրթ, ջրի հոսք։ Ութ ըլից.— 
ջրի հոսքը փակեց, դեմը լցրեց։

ՈԻԸԼԱ.— Տե ս Վսղլահ։
ՈԻԸՆՉ.— Ոչ։
ՈԻԸՍԹԱ.— Վարպետ։
ՈԻԸՏԱՑ.— Ոտաց, ոտքի։
ՈԻԸՐ.— Վըր, վրա։
ՈԻԸՐ.— Որ։
ՈԻԽԱԼ.— Փոքրիկ կճուճ, կավե փոքր 

աման։
ՈԻՂՈԻՐ.— Բախտ, վիճակ, րւսրի ոտք։ 

Քո ուղուրին.— քեզ համար, քո սի
րուն։

ՈԻՄՐ.— Կյանք։
ՈԻՄՈԻԴ |
ՈԻՄՈԻՏ | <ՈԼ|Ա։
ՈԻՇԻԿ-ՈԻՇԻԿ.— Կամաց-կամաց, հու– 

շիկ-հուշիկ։
ՈԻՌՈԻՍՈԻ.— Ռուսի։
ՈԻՍՆԵԼ.— Ուսանել, սովորել։ Ուսնե– 

|են.— սովորելուց։
ՈԻՎ.— Ով։
ՈԻՏԱՐ.— Օտար։
ՈԻՐ.— Իր, յուր, իրեն։
ՈԻՐԱՆ.— Իրեն։
ՈԻՐԱՆՔ.— Իրենք։
ՈԻՐԵՄ.— Ուրեմն։
ՈԻՐԵՆՑ.— Իրենց։
ՈԻՐԻՆ.— Իրեն, իր։
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ՈԻՐՄԸՇԵԼ.— Հարմարվել, համապա
տասխանել։ Ուրմըշսւվ.— հարմար* 
վեց։

ՈԻՐՏԵԽ.— Որտեղ։
ՈԻՐՏԵԼ.— Պատահել, հանղ|ալել, դիպ– 

չել։ Ուրտը.— կպատահի, կդիպչի։
ՈԻՐՈԻՆ.— Իրեն։
ՈԻՐՈԻՐՈԻՑ.— Օրորոց։

Փ

ՓԱԹ.— Պտույտ, շրջան, անդամ։
ՓԱԹԵԼ.— Փաթաթել, շրջապատել, պա– 

շւսրել։
ՓԱԹԼԱՄԻՇ ԼԻՆԵԼ.– Պայթել, պատըռ– 

վել, ճաքել։
ՓԱԼԱ.— Ֆահլա, բանվոր, մշակ։
ՓԱԼԱՍԱՆՔ.— Բալասան, առատություն։
ԲԱԼԱՎԱՆՔՏԻՐ.— ՓահլԱաններ։
ՓԱԼՈԻԴ.— Փայտի տեսակ։
ՓԱԿԱԽ.— Գոմ, ախոռ։ Փակխի. -  գո

մի, ախոռի։
ՓԱՃԱ.— Տե ս Փւսչա։
ՓԱՄԵԼ. -  Ֆահմել. հասկանալ, խելքը 

կտրել։
ՓԱՅ.— Մաս, բաժին։
ՓԱՅԵՆ.— Գոմաղբ։
ՓԱՅԳԱ ԼԻՆԵԼ.— Երևան գալ, լույս 

ընկնել, հայտնվել։
ՓԱՅԴՈՍՏ.— Ընդմիջում, դադար, բան

թող։
ՓԱՆՋԱՐԱ.— Պատուհան, լուսամուտ։
ՓԱՆԶԱՐԻ ԽԱՓԸՂՆԵՐ.— Պատուհանի 

փեղկեր։
ՓԱՇԵՔՏԵԿԱՑ.— Փաշաների։
ՓԱՉԱ.— Ազդր, զիստ, աճուկ, ոտ։
ՓԱՋՄՈԻՐԴԱ.— Թոռոմած, ճմրթված. 

ուժասպառ, հյուծված։
ՓԱՌ.– Կտոր, մաս, բեկոր, շւսրք։
ՓԱՌՈԻՆ.— Պարգև, նվեր։
ՓԱՎՎԱ. -  Բոլորը։
ՓԱՐԱ.— Դրամ, վաղ։
ՓԱՐԱՏԵԼ.– Սրբել, ւսնջատել, վանել, 

հեռացնել։

. -  Նվեր, ընծա։

ՓԱՐԽԱՋ.— Պղնձե վտքրիկ կաթսա։ 
ՓԱՐՉԸՄԵԼ.— Գամել, մեխել, բևեռել։
ՓԵԼ.— Փայլ։
ՓԵՀԼՎԱՆ.— Փահլևւսն։
ՓԵՀԼՎԸՆՔՏԻՐ.— Փահլևաններ։ 
ՓԵՂԿԵԼ.— ճղել, կիսել։
ՓԵՃ, ՓԻՃԻ.— Տե ս Փեջ։
ՓԵՆԶԱՐԱ.— Տե ս Փանջարա։
ՓԵՇՔԵՇ
ՓԵՇՔԵՇ-ԲԱԽՇԻՇ 
ՓԵՋ, ՓԻՋԻ.— Ուս, ուսի։
ՓԵՏԱՏ.— Փայտատ, քլունգ, բրիչ։ 

^ՓԵՐԻԶ.— Տե ս Ֆերիզ։
ՓԸՆՉՌՆԵԼ.— Գամել, մեխել, բևեռել։ 
ՓԸՇՏՈԻԹԵՆ.— Տես Փշտութուն։
ՓԸՋԵԼ.— Փչվել, փուչ դւսռնալ, վերջա

նալ։
ՓԸՌՑԼՈՏ.— Փսլնքոտ, ջրջրոտ։ Ալա– 

մենց վացլոտ բերան.— աշխարհի 
վալնքոտ բերան։

ՓԸՎՎԸ.— Տե ս Փավվսւ։
ՓԸՐՇԱՎ.— Պրծավ, պոկվեց, ազատ

վեց։
ՓԸՐՉՆԵԼ | . -  Պրծնել, պոկվել, ա– 
ՓԸՐՑԸՆԵԼ ( զատւխլ։
ՓԻԴՆԱԼ.— Սատկել, փայտանալ։
ՓԻԼԱ.— Կորեկ։
ՓԻՇԱՇ.— Սատկած, վւայտւսցած։
ՓԻՃ.— Բիճ, պոռնկորդի։
ՓԻՍՑՈԻՑԵԼ.— Վատացնել, կեղտոտել։ 
ՓԻՏԵԼ.— Փետել, պոկել, գզել, քրքրե|։ 
ՓԻՐ.— Սուրբ, ծեր, ծերունի, իմաս

տուն. գլխավոր, հովանավոր։
ՓԻՐ ԸՂԹԻԱՐ.— Իմաստուն ծերունի։ 
ՓԼԵԼ.— Փուլ գալ, վւլչել. հորդել, թափ– 

վել։ Փլավ.–– փուլ եկավ, փլվեց, 
հորդեց, թսւվւվեց։

Փ Ն Չ ԵԼ–  Գամել, մեխել։ Տե՜ս Փընչըռ– 
նել։

ՓՇԸՌԵԼ.— Փշաքաղվել։ 
ՓՇՏՈԻԹՈԻՆ.— Փչություն, լրբություն։ 
ՓՇՈԻՄ՝.— Մի փշուր, մի քիչ, մի կտոր։ 
ՓՇՈԻՐ.— Փշրանք, քիչ։
ՓՈՂԱՆ.– Փողոց։
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ՓՈՂՊԱՏ.– Օձիք։
ՓՈՇՏ-ՓՈՇՏ.— ձանապսքրհ-ճանա– 

պւս՜րհ։
ՓՈՇՏԱԼ6ՈՆ.— Փոստատար։
ՓՌԸՆՔՏԱԼ.— Փռշտալ։
ՓՌԹԵե.— Վրա պրծնել, վրա տալ։ 

Փոթավ.— վրա պրծավ, հարձակվեց, 
հորդեց։

ՓՏՌԵԼ.— Փնտրել, որոնել։
ՓՏՌՏԵԼ.— Փնտրել, որոնել։
ՓՐԹԱ.— Պրծա, պոկվեցի, ազատվե

ցի։ Տե ռ Փոթել։
ՓՐԹԵԼ.– Պոկել։ Տե ս Փոթել։
ՓՐՑՆԵԼ. Պոկել. կտրել։ Փրցուց– պո– 

կեց, կտրեց։
ՓՐԹՈԻՋ.— Կտոր, պատառ, բեկոր։
ՓՈԻԼ.— 1. Բլուր, բլրակ։ 2. Ջրի ափ, 

եզր։ 3. Գուդձ։
ՓՈԻԽ.— Փոխ, փոխարեն։
ՓՈԻՂԱՆ.— Տե ս Փողան։
ՓՈԻՇՏ.— Փուչ։
ՓՈԻՇՏ ԳԱՂԲ.— Փուչ լիրբ։
ՓՈԻՇՆ-ՓԱԼԱԽ.— Փուշ ու փալախոտ, 

ճիլ խոտ։
ՓՈԻՍ.— Փոս։
ՓՈԻՐ.— Փոր։ &՝՝
ՓՈԻՐԻԼ.— Փորել։

ՔԱՂ I
ՔԱՏ | *— ս՝,ոԼ՝յ^՛ Կերակուր։
ՔԱԸՐԻՐ.— Քավոր։
ՔԱԼՊԱԹԻՆ.— Աքցան։
ՔԱԽԱՆԵՔ.— Քահանաներ։
ՔԱԿԵԼ.— Քանդել, ավերել, հանել։ 
ՔԱՄԱՆ | .— Օղապարան, նետելու
ՔԱՄԱՆԴք պարան։
ՔԱՄԱՐ ՖԵՀՐՍԻՆ.— Կտրիճ-վսսհլնանի 

գոտի։
ՔԱՄԵԼ.— Սեղմել, ճզմել, մզել։
ՔԱՇՈԼ.— Հոլ խաղալու վաւյտ. կոպալ, 

մական։
ՔԱՍԱ.— Կավե խոր պնակ։

ՔԱՍՏԱԼ.— Պահանջել։
ՔԱՎՇԱՆ.— Հանդ։
ՔԱՎՐՈԻՉ.— Քավորի։
ՔԱՐԳԱՀ.— Գործվածք, ձեռագործ։
ՔԱՖ.— Ժայռ, լեռ, սար։
ՔԱՖԱՐԱԹ.— Ներգործություն, ազդե

ցություն, վնաս։
ՔԱՖԸՐ.— Անօրեն, անհավսաւ. դաժան։ 
ՔԵ.— Քեզ։
ՔԵԲՆԵԼ.— Ամուսնացնել, ամուսնանալ։ 
ՔԵԹՐԵԼ.— Շռել. թեքել։ Քեթրվել.– 

ծռվել։
ՔԵՂՎԵԼ.— ԿեդԱհլ, կեդԱահան անել, 

մաքրել։
ՔԵՄ ԿԵՆ Ա Լ– Դեմ կենալ, հակադրվել, 

դիմադրել։
ՔԵՄԱԼ.— Կոպալ, մահակ։
ՔԵՆԵ.— Քեզնից, քեզանից։
ՔԵՇ.— Քարշ։ Քեշ կերթեր.– քարշ էր 

գալիս։ \
ՔԵՉ. ՎԵԼՈԻՐ.— Թրք. հորթի կ, դար– 

ձիր։
ՔԵՌԻՔՏԵՐ.— Քեռիներ։
ՔԸԶՈԻՑ.— Այրուցք, այրոց։ 
ՔԸԼԸՓԸՍՏ.— Փսվաուկ, փսփսոց, շշու

կով խոսել։
ՔԸՆԱՐ.— Եզր, ափ։
ՔԸՆՇԸՂԴԱԼ.— Քմծիծաղել։
ՔԸՌԽԵԼ.— Քֆրել, հայհոյել, նեղանալ, 

բարկանալ։
^ ՍԱ I ռ 1ՔԸՍՍԱ I ֊ ^ Ո ՈԼ19» պատմություն։

ՔԸՍԱ Ա Ն Ե Լ–  Զրուցել, պատմել։ 
ՔԸՍԵՔ.— Զրույցներ, պատմություններ։ 
ՔԸՐՎԵԼ.— Հայհոյել։
ՔԸՑ.— Քանց, քան։
ՔԸՖԸՐՏԵԼ.— Հայհոյել։
ՔԹԵԼ.— Գդալ։
ՔԻ.— Քեզ։
ՔԻԲՐԻԹ.— Լուցկի։
ՔԻԿ.— Քեզ։
ՔԻՄԻ.— Պես, ինչպես, չափ։ 
ՔԻՍՆԱԼ.— Դիպչել, կպչել։ Քիսավ.— 

կպավ, դիպավ։
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ՔԻՐԵ.— Քուրա, կրակ։
ՔՅԱՌԻ.– Քեռի։
ՔՅԱՍԻԲ.— Աղքատ, չքավոր։ Քյաս– 

պի.— աղքատի, չքավորի։
ՔՅԱՐ ԱՆԵԼ.– I. Օգուտ անել, շահել։ 

2. Ազդել, ներգործել։
ՔՈԴԱ.— Հարկ, տուրք, վարձ։
ՔՈԶ.— Պեծ-կրակ, շիկացած կրակ։

• Փալուդի քոզ.— փալուտ Փայտի 
կրակ։

ՔՈԹԱԿ ԿԱ Պ ԵԼ– Քոթուկի նման ձիգ 
կապել։

Ք ՈԼ.–  Անեղջյուր, անպոզ։
ՔՈԼՈԶ.– Գլխարկ։
ՔՈՂՔ–— Քող, շղարշ, որ գցում էին 

հնում երեսին։
0-ՈՄԱԿ.— Օգնություն, օժանդակություն։
^ՈՄԵԼ I ֊  Հավաքել, ժողովել։ Քո–
ԱՈՄՍԵԼ | մսւն.— հավաքվեցին, ժո

ղովվեցին։
ՔՈՇԿ.— Ապարանք, մեծ տուն։
ՔՈՇԿ ՈԻ Ս Ա ՐԱ –  Ապարանք, պալատ, 

դղյակ։
ՔՈՇՏՐԻ.— Կուշտի, կոխ, ըմբշամարտ։
Ք Ո Չ Ե Ր–  Քոչվորներ, քոչողներ։
Ք Ո ՉԻ Ր–  Չոքեր, ծնկներ։
ՔՈՌ (հոգն. ՔՈՌԵՐ).– Տիղմ, ցեխ։
ՔՈՐԹԵԼ.— Պւսղատել, աղաչել։
ՔՈՔ ԲԵՐԵԼ.– Արմատախիլ անել, վերջ 

տալ, վերջացնել։
ՔՈՔԸԽԱՆ.— Քոքահան, արմատախիլ։
ՔՈՔՄԱՆՑ.— Քոքից, արմատից։
ՔՌՈԻՑ ԸՆ ԿՆ ԵԼ.֊ Խռոց, խռխռոց, 

հոգեվարք ընկնել։
ՔՐԱԵԼ.— Վարձել։
ՔՐՎԸՐԵԼ.— Գուրգուրել։
ՔՈԻԼԱԳ.— Աման, չսսի՝ հավասար 40 

լիտրի։ Տ
ՔՈԻԼԱԽ.— Գլխարկ։
ՔՈԻԼՖԱԹ.— Կին, ընտանիք, երեխա

ներ։
ՔՈԻՄՆ.— Քոնը, քո։

ՔՈԻՆՉԻ.— Քանզի, որովհետև։ Տես 
Չունքի։

ՔՈԻՆՋ.— Անկյուն։
ՔՈԻՉԱ.— Փողոց։
ՔՈԻՌՍԻ.— Քուրսի։

0

0ԲՉԻ.— Ընդհանուր, կոլեկտիվ։
ՕԳՏԵԼ.— Բավարարել, բավականացնե;։ 

Կօգտա.— կբավարարի, կբավակւս– 
նացնի։

0ԴԱ.— Սենյակ։
ՕԴԻ.— Այդտեղ։
ՕԴՎԻ.— Ոտներ։
0ԶՄԵԼ.— Հենվել, դեմ տալ։
0ԶՐԵԼ.— Շռել, թեքել։
ՕԹԱԽ.— Սենյակ։
0ԼԸՐԵԼ.— I. Ոլորել, ծռել։ 2. Շրջել, 

պտտվել, ման գալ։
ՕԼՈԻԽ-ՉՈԶՈԻԽ.— Երեխաներ, կին-ե– 

րեխա. ընտանիք։
ՕԽՊԱԼ.— Ողբալ։

• ՕՂԼՈԻՇԱՂ.— Կին։
ՕՂՄԵԼ.— Ընկողմանել, կռթնել, հենվել,

թիկն տալ, դեմ տալ։
Օղմըցուց.— հենեց, դեմ տվեց։

ՕՂՈՐԹ | . -  ճիշտ, ճշմարիտ, իրոք, 
ՕՂՈՐԹՍԱ | իսկապես։
ՕՂՈՐԹԱՎ.— ճշտվեց, ճշգրտվեց, իրա

կանացավ։
ՕՂՑԵԼ.— Կռացնել։ Օղցուց.– կռացրեց։ 
ՕՂՈԻՐ.— Տեն Ուղուր։
ՕՂՈԻՐԴ I
ՕՂՈԻՐԹ ք -  Տե Ա 0ղՈ1,,,։
ՕՄԲԱ ԿԱՆԳՆԵԼ.– Գլխի վրա կանգնել։ 
ՕՍՅԱ.— Ամեն օր։
ՕՅԻՆ.— Խաղ, կատակ, փորձություն։ 
ՕՆԻ.— Այնտեղ։
ՕՌՈՍՊԻ.— Պոռնիկ, լիրբ։
ՕՍԻԱԹ.— Կտակ, պատվեր, խրատ։
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ՕՐԸ ԶԱՎՈԻՐ.— Օր-ավուր, օր-օրի։
ՕՐԹԱԼԱԽ.— Մեջտեղ։
ՕՐՑ.— Որձ, արու։

Ֆ

ՖԱԽԻՐ-ՖՈԻԽԱՐ.— Ադքատ-ուղքատ։
ՖԱՍ.— գլխարկ, տաճկական թասակ։
ՖԱՍԱԼ.— ժամանակ, եղանակ, սեզոն։
ՖԱՍԸ-ՖԸՍԸ.— Եդած-չեդածը, ունեցած– 

չունեցածը։
ՖԵՀՐԸԶ-ՓԱՀԼԵՎԱՆ.— Կտրիճ փահլե

վան։
ՖԵՄ.— Խելք, հասկացողություն, ըմ– 

բըռնում։
.ՖԵՐԸԶ.— Հսկա, կտրիճ, հզոր, զորեղ։ 

Ֆերըզքեր.— հսկաներ, կտրիճներ։

ՖԸԹԼԵԼ.— Շուռ գալ, դառնալ։
ՖԸԼԱՆ.— Այսինչ, այնինչ, ոմն։ Ֆլան 

տեդ.— այսինչ տեդ։
ՖԸՆԶԱՆ.— Թաս, բաժակ, գավաթ։
ՖԸՌՖԸՌԱԼ.— Վառվռել, պսպղալ։
ՖԸՏ1.ԵԼ.— Տե ս Ֆլւթլեյ։
ՖԼԱՆ.— Տե՛ս Ֆըլան։
ՖՇԱՆԳ.— Հրթիռ-ազդանշան (զինա

դադարի) :
ՖՈԶ.— Բոզ։
ՖՈ-Ա Ե ԼՆ Ե Լ–  Թե առնել, թևավորվել, 

հասունանալ, մեծանալ։
ՖՐԱՆԿՍԸԶ.— Ֆրանսիացի։
ՖՐՈԽԿԱ ԼԻՆԵԼ.– Մեծանալ, աճել, 

հասունանալ։

\
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ԱՆՁՆԱՆՈԻՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ*

Ա.

ԱբաԱելիք— 9—21, 25, 29, 43, 313
Ադնամելիք— 145, 150—155ք 157
Ալափաչա ձի — 211
Ախլաթա Սոլթսւն — 613
Ակն Անանի — 501
Անմահ Մհեր — 246
Անուշ Քոթոթ— 189, 233, 237,
Ապո Օ հա ն–  114, 115, 122, 125, 132
Առյուծաձև Մհեր — 60, 61, 63, 64, 262, 

264, 265-267, 283
Ա սլան–  515—518, 523, 525, 526
Ապիմելիք — 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 

63, 251, 253, 255, 256, 258, 259, 
260

Աստղիկ Երզնկւսնցի — 94, 95
Աստղիկ թագավոր -  557, 558, 561, 562
Աաողու Ցոլածին — 224, 242, 243
Ա վ դ ա լ– 234, 235, 237 
Արւլրոմա Ամիրա— 12
Արմաղան— 145, 146, 147, 149—152,

161, 166, 168, 170, 185, 190, 192, 
198, 206, 233,տ265, 266 

Արևելոց Պաճիկ թագավոր — 78

• Ցանկը կազմել է Ա. Հովսեւիյանը։

Բ.
Բադին — 447
Բաթմանա Բուղա– 376, 446. 448 
Բաղդադի Խալիֆա -  9, 12, 17 298, 

498, 500
Բադդըդու Խա լիֆ– 225, 226, 231, 239, 

240, 241
Բադդասար– 103, 313, 361, 396, 407, 

425, 489, 497-511, 559, 562, 563, 
566—568

Բանա խանում–469, 479, 486, 487.488
Բըրսո — 179
Բոզ ձի—391, 392, 476
Բ ոդե–  135– 138
Բռնի Կուռիկ —268

Գ.

Գաբրիել հրեշտակ — 348, 403, 420 
Գաղզվանա թսւկավուր— 139 
Գաղզվանա Ամիրա — 33 
Գարմիր ծի — 129
Գոհար խանում — 93—96, 99, 105, 106, 

225-232, 234-236, 238-240, 242, 
243, 252, 253, 254, 352-354, 411 — 
420

Գ որգի–  81—83, 304—306 
Գորդիզ — 36—39 
Գործութա ռես — 469 
Գորկիկ իշխան— 155, 156, 158, 159, 

204—206
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Դ.

Դավիթ (Տավիթ) — 19, 21—45, 59, 63, 
65—85. 87—90, 92, 106, 107—141, 
164, 165, 167-185. 187-199,
202—218. 220-224, 227, 232, 237, 
238, 265, 266, 269,* 270, 272-275, 
278—310, 313,-319, 321—323,
326—331, 333—338, 340-347,
363—404, 406. 412, 425, 428—435, 
437—454, 456—481, 483—490,
492, 500,* 502, 511—524, 526—530, 
532. 534-551, 570—572, 577-584, 
587—616.

Դեղձուն -  92—96, 99 
Դեղձան Շ ա մ–  224, 225

է

էրուսաղեմա թագավոր — 52

Թ

Թազան Դավիթ– 313, 361, 396, 407, 
455, 462, 463, 531 

Թառլան Վեքո (Վիքո) -  557, 569,
577, 614 

Թըլոլ Դավիթ— 511, 516 
Թըլոր– 121, 122, 123 
Թըլոր Դ ա վիթ–  108, 110, 122, 128,

315, 366, 372, 374, 381, 382, 399, 
401, 433, 572, 573 

Թորոս— 145, 146 
Թեա Թորոս — 61, 62, 265

Ի
Իբրահիմ ադա — 43
Իսմիլ խանում — 425, 426, 427

Լ
Լամբող — 546
Լոռա Համղա փահլեըներ -  85—87, 

307-309

Խանդութ (ա)— 33—36, 38—43, 44\.
45, 78. 79, 81, 85, 87, 88. 90.
132-141, 199-205, 208-215, 217, 
218, 237, 299, 300, 305-310,
336-338, 340, 345, 347, 348,
396, 397, 399-403, 465-467,
470-472, 475-481, 484, 485,.
488-490, 502, 538-543, 545, 547 
558, 598-600, 603-606, 608—
610. 612

Խողբադի–72–74, 86, 285—289 
Խոլբաշի — 29, 30 
Խոռ Մանուկ — 268 
Խոր Գուսան— 19, 44 
Խոսրով — 598
Խոր Մանուկ — 64, 89, 90, 92—94, 96–, 

99, 166, 182, 185, 247

\ ծ
Շուռ Դավիթ — 436
Օուռ Պադտասար — 557, 561, 563, 567

Կ

Կ ա կա ն–  515—518, 523, 525, 526 
Կապուտկոդի թա գա վոր–  13, 15, 538,.

598—600, 603, 606, 615 
Կասըդ Կասո — 451 
Կարմիր ձ ի –  332, 333, 392, 476 
Կըրո — 148
Կուլբադեն (Կուլբադին) -1 1 8 –  120, 122,. 

319-321, 371-373, 376-379,
447—449, 450, 490, 492—494, 499, 
501, 521, 522, 523, 525-528 

Կող Պախտին -  581—584 
Կոպ Դեվ — 499, 500 
Կուլիղար խաթուն– 358, 569

<
Հադրբեջանի թագավոր — 483 
Հադրբեջանի թագավորի ա ղ ջ ի կ – 484, 

486
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Հալաբա թա գա վոր–  353 417, 418, 493 
495

ՀաԱդոլ — 337, 338, 397, 540, 541, 543 
ՀաԱտս Դ եվ— 137—139 
Հսւմղա Լոռա փահլԱըներ -  37, 39, 40 
Հարաաա Քամի — 376 
Հոթոթ-Մոթոթ— 233, 237

Չենով (Չինով) Հովան—89—91, 313, 
316-318, 320-322, 331-333, 336, 
340, 349, 361, 363, 368-375, 384, 
390-392, 396, 405-407, 409, 412, 
413, 425, 428, 429, 436, 439, 440, 
443, 447, 454, 455, 465-467, 
475—477, 488, 490, 502, 511—513, 
518-522, 524—526, 529—531,
538, 539, 545—548, 552, 553, 569, 
574, 575*, 577, 578, 587, 589, 590, 
593, 597, 599, 607, 608, 613—615 

Չենով (Չինով, Շենով) Օհան -  19, 
106, 111, 112, 115, 116, 119– 
124, 128-130, 220, 221, 224,
225, 233, 234, 247, 316, 318, 320 

Չենով (Չինով) Օ վան–  44—46, 64, 
429

Ղ
Ղարսսւ Ամիրա— 12

ճ

ճւսրպախար Քամի— 446, 448 
ճնճղավաքրիկ— 19, 44, 45 
ճոչ Կուռք — 17 
ձոչիկ Մհեր — 557 
ճոռ Մանուկ — 268 
ճուտ Կուլակ — 558, 569

Մ

Մանուկ— 164, 165 
Մարջո — 214, *222, 223 
Մ ե լի ք –  31,. 103, 172

Մելքոն թագավոր — 54—57, 61, 62, 
105, 132, 135, 137-139 

Մելքսեթ քահանա — 313, 361, 396, 407, 
425, 489 

Մեծ Կուռք— 18, 51 
Մեծ Մ հ ե ր –  237, 241 
Մհեր –4 1 , 42, 45-48, 59, 60, 62, 65, 

82, 88, 9օ) 92—100, 103, 105, 106, 
140-142, 155—164, 171, 189,
190, 198, 214, 218, 220-233, 234, 
243, 245, 247, 262, 266, 269, 283,
293, 346-356, 361-363, 396,

-  401—421, 425-427, 484, 485, 
488-503, 505—507, 512, 548, 549, 
551—553, 569—571, 574, 590,
609-611, 613-617 

Մ հերկե–  414—416, 418 
Մսրա թագավոր— 17, 579 
Մսրա Մ ե լի ք–  16, 17, 19, 20—22, 27, 

29, 30, 32, 33, 59, 60, 63, 65, 71. 
73, 74-78, 86-88, 93, 105-109, 
118-122, 124, 127-133, 154,
161 — 165, 167, 179, 181-187,
190, 194-198, 226՝, 239—241,
265-267, 269-271, 282-286,
289-296, 313-315, 318-323,
328-331, 333-336, 356—358,
361-366, 371, 373-376, 379— 
381, 383, 384, 389, 390, 394, 395, 
398, 425, 427-432, 434, 435, 
446-448, 450, 451, 455, 459, 461, 
462, 464, 465, 511—518, 523, 525, 
527, 529, 535-538, 569—573, 
581-590,* 593-598, 614 

Մուշեղ թագավոր — 53 
Մուրատ ձ ի — 112, 115, 129, 132

Շ

Շաբի-արքսւն թագավոր — 96—99 
Շսւբու Երգան — 208, 211 
Շայմանցով — 307—309 
Շաշփաո ձի — 266 
Շըբըգան Խորասական — 37, 39, 40
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ՇըԱըշիկ Սուլրսւն—551 
Շըմըշկե Սըլթւսն–530 
Շըմշըմի աղջիկ — 43 
Շըմշըմ խանըմ — 43

Չ

Չարխադին — 447
Չմըւկեր Սուլթան -  79, 80, 90, 92 
Չմըլկեր Սուլթանի աղջիկ — 88, 89, 94 
Չմրշկիկ Սուլթանի ախճիգ– 140, 141 
Չմշկիկ Սուլթան — 336, 337, 344, 345,

348. 349. 396. 397. 400. 401, 404.
406, 407

Պ

Պադտասար — 104 
Պաճիկ թագավոր — 93, 96. 99 
Պարան Բվեք Ֆռընտա դեվ— 604—606 
Պարան Պռոշ (Պռոծ) — 604—607 
Պարոն Աստղիկ — 341—343, 361, 396, 

408. 412-415, 418 
Պզտիկ Մհեր — 511, 558 
Պիրաբադի — 72—74, 86

Ջ
Ջիսջիմ Սուլթան—216. 217 
Ջոհար — 231—234 
Ջոջ Կուռք ֊5 2 . 58, 260, 261 
Ջոջ (Ջուչ) Մհեր– 154, 511

Ս

Սա նասար֊ 9—14, 17, 18, 51, 52, 54, 
55, 57-59, 61-63, 103-105*.
145, 150-152, 251, 253-256, 258, 
260, 313, 361, 396, 407, 425, 511, 
557, 559-566, 568 

Սառան խաթուն -  558, 559 
Սասմա Շռեր -  275

Սասմա Շաղկմակեր Դավիթ–339, 455, 
461, 535 

Սասնա Մհեր ֊241, 244, 246 
Սասնա (ու) Տ ա վիթ ֊ 129, 133, 603,

614

Սասնու (Սասունա) Շռեր ֊  20, 24, 
186, 201, 203 

Ստռիյա (Սառյա) — 317, 321, 380, 408 
Սենեքերիմ թագավոր — 51—53, 58,

145-147, 149—151, 154 
Սըլթան Չըմուս -  612, 613 
Սըվտակ ձի — 332, 392 

Սըփ Սարգիս (Սուր Սարքիս)–81, 84, 
86, 500, 501 

Սինամ թագավոր–  103, 538, 569, 570, 
589, 590 

Սինամ թակավորի սւխճիգ ֊  103 
Սրգո ֊  40, 309 
Սուդին — 447
Սուռաթ Խաթուն — 558. 563, 565 
Սուրբ Կարապետ — 9, 10 
Սեվ ձի (Սիվ ծի) ֊  129, 332, 333, 476, 

593, 597 607 * »

\ Վ

Վաչո-208. 211-216, 218, 219, 221,
222, 223

Վաչո-Մարջո– 199, 202, 203, 206, 212, 
214, 216, 219, 220, 223 

Վ ե ք ե ֊  106
Վեցոդնե Լագղի — 167, 197, 206, 222, 

233 
Վ իկիկ ֊  141

Տ

Տեր Խաչիկ — 145, 146, 152 
Տղա Տավիթ — 557
Տողան թա գա վոր ֊ 174, 175, 477, 479

Ց
Ցռան Վեգո — 19, 21, 22,28, 34,44, 

63, 65, 66, 72, 74, 89, 90 
Ցռան Վեճո — 233, 237, 270, 278 
Ցռան Վ երգո–  313, 314, 341, 343, 

361, 396, 405, 408, 454, 455, 465 
Ցռան Վեքո — 189, 218, 265, 266, 270, 

271, 299, 300
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ՈԻ

Ոպբսւդի ֊  186 
Ոտուսա թակավոր—528

Փ

Փիրմուս — 92—96 
Փոքրիկ ճնճդիկ—63, 65, 89 
Փոքրիկ ճ ն ջ ո ւդ –  265, 266, 270̂  271, 

273
Փրո Մ խ ե –  179

Ք

Քաչանց թագավոր—558-560, 562, 568 
Քառսուն ճոդ Շամ -  558, 566 
Քեռի Թորոս (իկ)—15, 16, 20—23, 26— 

28, 31, 32, 44, 62, 64-67, 70,
72-74, 84, 86. 89-91, 105, 106, 
114, 115, 120, 121. 125, 132,
152-155, 160, 162, 165-167, 171, 
175-177, 180-183, 186-190, 196, 
197, 200, 201, 204—212, 216–
223, 233, 234, 236, 237, 239-241, 
246, 247, 266-273, 277, 279, 280, 
283, 284, 292, 293, 296, 298

Քյառի Թորոս -  266
Քոթոթ-Մոթոթ— 189
Ք րիստ ոս–  24, 348ք 355, 356, 403, 

420, 471, 472
Քուռիգ(կ) Զ ա լա ր–  279, 280, 284, 287,

294, 300, 307
Քուռիկ Զա լ— 73
Քուռիկ Զ ա լա բիգ–  277, 284, 285, 287, 

296, 300, 307
Քուռկե Զ ա լ–  68, 70, 71, 75, 76, 79
Քուռկի (կ) Զա յրսդ– 156, 160—163,

- ՜  191 — 193, 194, 196, 197, 224, 228, 
231, 238, 241

Քուռկիկ Զալսդ (ին) -  322—325, 328
333, 340, 343, 349, 381, 385, 418,
419, 452, 453, 458, 462, 463, 469,
471, 475, 486, 487, 492, 503, 505,
506, 511—513, 529—532, 536, 
541, 542, 545, 551, 552

Քուռկու ճարպ — 560, 588
Քուռկու Զալալին — 601, 602

0

Օդան թագավոր — 474, 475, 477, 479



ՏէՂԱՆՈԻՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ագռավ ու քսղւ (Վանա բերդից արևելք գտնվող ւեռնագոտու արևմտյան ծայրը, որ կոչվում է 
նաև Ագրփի քար, Ակռփու քար կամ Վանա քար) 506, 507 

Այաչա ւյադ. նաև Այաչա տաղ 264, 267 
Այաջսւ տաղի բադան 267, 282, 285 
Ախ|սւթ (Տե՜ս Խլաթ) 105, 613, 614 
Ախյ։սթօւ ւաւ|ւեր 136. 137
Աիղյւթու էրկիր (հղսւթի գավառը կամ միջնադարում Խլսւթ|ւ թագավորությունը) 613, 614
Ախյսւթ քաղաք (Տե ս հղւսթ) 612
Ակռփու քւսյւ (Տե՜ս Ագոավու քար) 548, 553, 554, 617
Աշմի ձոր (Տե ս Խսւշմի ձոր) 276
Ասվարաձին (Տե ս Ս՚արութսւ Բանձր Աաովարածին) 111
Սստվս՚րածին ւ Տե՜ս Մարութա Բանձր Աստվարածին) 357
Ավղուտա դաշտ (Մուշ քսւդաքից դեպի արևելք, Ծծմակա սարի ստորոտում գտնվող Ավղուտ

գյոսլի Սոտի համանուն դաշտը) 35 
Սրւսղ 206. 210. 211 
ԱրզրոԱ, Արւլրում 1 I, 12. 61
Արճեշու էրկիր (Արճեշի գավառը՝ Վանա լճի հյուսիս-արևելքում) 480 
Արքիկ (Գյուղ Սասան գավառում) 113 
էԼրևելույ կւպմ 78
Բաթմանսւ կւսրմունջ (Սասնո լեռներից բխող Բաթմանա գետի վրա կառուցված նշանավոր 

կամուրջը, որ գտնվում Է Սասնո հարավային սահմանի վրա և կոչվում Է նաև Փրե Բաթ
ման) 366, 367, 368. 437 

Բաղդադ 17, 198, 225, 226, 229, 233, 239, 241, 497, 498 
Բադդատա քաղաք (Տե՜ս Բադդադ) 497, 498 
Բադդըդու դուրան 233
ԲանդուԱահ|ւ (Վանա լճի մեջ թավւվոդ հյուսիս-արևելյան գետակներից մեկը՝ Բերկրի գավա

ռում) 467. 479. 480. 487 
Բանղումահ՚ււ գիտ (Տե ս Բանդումահխ 468 
Բան ղում ահ ո լ կարմունշ 488. 517
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Բանձրիկ Մարաթուկ (Սւսսնո Սև սար լեռնահանգույցի գագաթներից Սեկը, որ գտնվում է 
Խարղանք գավառում և կոչվում է նաև Մարութա սար կամ Մարութա յեռ կամ պարզապես 
Մարաբու կ) 28, 72, 73, 74, 75 

Քսւնցրիկ Մարաթուխ (Մարութախ) Ասվարածին (Սսւսնո Մարութա (եռան վրա կառուցված 
վանքը, որ կոչվում է նաև Մարութա Բանձր Աստվարածին կամ Մարութա վանք։ Ա|ն 
եղել Ւ, աատւնցիների ամենասիրված ու պաշտելի ուխտավայրը) 193, 194 

Բանձրիկ Սարաթուկ Սուրբ նշան 32, 40 
Բելանգ 133
Բիթւիս (Հին Բւսդեշ քաղաքը՝ Սասնո բարձրավանդակի հարավ-արևելյւսն կողմում) 159 
Բիթ||սւու քա ղա ք  (Տե ս Բիթյիս) 154, 155, 156 
Բ|ւշա–Բա|ւսք 501 
Բրջա քա ղա ք 466
Գադզվան, Գադղըվան (Տե ս Կադղվան) 33, 42, 45^ 132, 134, 135, 136, 139 
Գավառ (Սսւսունի կոչումներից մեկը, որ տվել են մշեցիները) 29 
Գուրջիստան (Վրաստան) 480, 481, 490, 501
Գործութ (Վանա ծովից հյուսիս-արևելք ընկած Բերկրի գավառի Գործոթ կամ Գուրծոթ գյուղը, 

468, 460
Գււրծաթ.ււ դաշտ (Տե ս Գործութ) 468
Դաշտոլ Պադրիալ (Հավանաբար Սասուն գավառի Մարաթուկ սարի ստորոտում գտնվող 

Դւսք)պաւ|րիկ գյուղը) 168, 170, 183, 186 
Դիարբաքըր, Դիաբաքըր (Հին Ամիդ քա ղա քը Միջագետքում. Եգիպտոսի (Մսրա) էտւբյան 

հարստության մելիքների քաղաքական կենտրոնը) 116, 265 
Դիարբտքիրու քա ղա ք (Տե ս Դիարբաքըր) 462 
Դիգրանագիրդ (Տիգրանակերտ) 110 
Ե|ւսւսսւղեմ 506
Զպաքար (Գյուղ ՀՍ ՍՀ  Մարտունու շրջանում, նխկ. Զոլախաչ) 272, 274, 275, 277
էրան (Իրան) 479
էրուււաղեմ (Երուսաղեմ) 51, 52
Թ արքիստան (Ըստ վիպասացի՝ Դադստանը Կովկասում) 490
Իսկարււ 133
Իրան 470է 488
Իրանա քա ղա ք 470
Լհռա սար 328, 333
Լոխորա ջուր (Մեղրագետը՝ Մշո դաշտի արևելյան կողմում գտնվող Լոխոր գյուղի մերձակայ

քում) 43, 44
Լոռսւ դաշտ, Լուռա դաշտ 380, 387, 388, 392, 450, 451, 458, 459, 462, 492 
Լոռի 91)
հսսշմի ձոր (Չոր ՀՍ ՍՀ  Մարտունու շրջանի Աստդաձոր (նխկ. Ալի Ղռըխ) գյուղի մհրձակայ– 

քուււ, որ կոչվում է նաև Խսւմշի ձոր) 276, 279 
Խարս (Կարս) ^65

Խյսւթ (Քաղաք Վանա լճի արևմտյան ափին, Նեմրութ լեռան ստորոտում, կոչվում է նաև
Ախլաթ) 46. 47, 54, 402, 613 

Խրււթա էրկիր (Տե՜ււ Ախլաթու էրկիր) 54 
Խլաթսւ հէր 353
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Խլաթա յապայ՝ (Տե ս հղսւթ) 54, 403
հտշապա գետ (Գետ Հայոց Ձորոււք, որ սկիզբ է առնում Վսւրագա |եռներից Ա հարավ-արևել–

քից թափվում Վանսւ փձը) 585 
Խրաբա կապան (Տե՜ս Ոստանա կապան) 505
Ծծմակ, Ծծմակսւ քիթ (Սև կամ Սիմ սարի հյուսիսային մի ապառաժ բազուկը, որ զուրս է ըն

կած Մքւ դաշտի մեջ, Ս՜ուշ քաղաքից հարավ-արևելք) 16, 27, 34 
Ծովտւ)ար (Սասնո Սև կամ Սիմ յեոան գագաթներից մեկը՝ Ս՜շո Աոաքեյոց վանքի մոտ. 

գագաթին կա փոքրիկ լիճ, որից էւ ստացել է իր անունը) 106, 154, 177, 179, 180, 181, 
182. 183, 185, 190, 576, 577, 578, 591, 606, 611, 616 

Ծովասարու Մարութա Բանձր Աստվածածին 577, 590 յ (ՏԷ.Ա բանցրիկ Մարաթուխ Ասվա. 
Ծովասարու Մար ութի վանք 613 րածին)
Ծովասս՚րու վանք 577
Կաղւլըվան. Կաղզվաե (Քաղաք պատմական Այրարտտի Արշարունիք գավառում, հետագայում 

իբյւև օկրուգային կենտրոն մտնում է Կարսի մարզի մեջ) 45, 198, 199, 202, 203, 204, 
205, 206, 208, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 223 

Կսւղղրվրնու ձոր 216
Կսւպուտկոդ, Կապուտ Կող (Հին Կապուտոդն կամ Ընձաքիսար, որ գտնվում է Վանա լճի հա

րավային եզերքում՝ Ո-շտունիքում) 13, 15, 78, 79, 81, 86, 88, 90, 299. 300, 304, 598, 599̂
600, 603, 606, 608, 609, 610, 615 

Կարււ 1 I
Հադրբեջան 481, 483, 484, 486, 488, 490, 502 
Հադրբեջանա քաղաք 481, 486
Հայաբ, Հսղապ, Հսղեբ (Հին վաճառաշահ քաղաք Ասորիքում. միջնադարում Հսզեպի իշխանու

թյունդ եղե( է Հարավային Հայաստանի և Սասնո մշտական թշնամին) 134, 420, 493, 495,
497, 501, 548, 551, 554, 607

Հարսօ քաղաք. Հարսբա քաղաք, Հսղբու քաղաք (Տե ս Հսղաբ) 133, 141, 350, 351, 352, 410»
411, 413, 462, 463, 493, 494, 501, 504, 538, 616, 617 

Ձովաււսւր (Տե ս Ծովասար) 111
Ղարաքիւիսա (Փսւմբակի Ղտրաքիյիսա, այժմ Կիրովական քաղաքը) 146 
Դարս (Տես Կարս) 12, 61 
ճաժվան 167
ճապաղջուր (Հին Հաշտյանք գավառը՝ Տարոնից ղեպի արևմուտք, Արածանի գետի երկու ափե

րին, ուր գետի ջուրը ցրվեյով ճապաղվում է, որից էլ առաջացել է անունը) 63, 72, 261,
283, 284

ճապաղջրու ղուրան 16 
ճապաղջրի քո դեն 267, 282, 286
ճապաղջուրն ու Քոդեն (Վեպի որոշ պատումներում ձապաղջուրն ու Քոդես դրվում են իբրև 

կից տարբեր տեղավայրեր, մի քանիսում՝ Քոդեն հասկացվում է իբրև ճապաղջրի 
մաս, իսկ Սեկ պատումում քոդեն ըմբռնված է իբրև ճապաղջրի քոչվորներից գանձվող
վարձ) 71, 73, 74

ձաակիս (Դաս» Մշո դաշտի արևելյան կողմում, Չուխուրա շամբի մոտակայքում) 44 
ճըվտիս-ճապկիս (Տե ս ճապկիս) 44
Մանաղկերտ (Քաղաք պատմական Հարքի ե Ապահունիք գավառի սահմանագլխին, Վանա
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լճից հյուսիս-արևմուտք՝ Արսւծանիի ձախ ափին, հիմնադրվել է մ.թ.ա, 9 ֊ 8-րդ դղ. Ա ունե
ցել ամուր բերդ) 265 

Ս անզգիրդ, Մանըզկերտ, Մանձկերտ (Տես Մանազկերտ) 105, 265 
Մանզկերտու բերդ, Մանձկերտու բերդ 61, 62, 164
Մ առնիկ դեղ (Գյուղ Տարոնում, ՍԱ (Սիմ) սարի հարավ-արևելյան ստորոտում) 34 
Մարաթկու սար (Տե՜ս Բանձրիկ Մարաթուկ) 141
Մարաթուգ, Մարաթուխ, Մարաթուկ (Տե ս Բանձրիկ Մարաթուկ) 28, 29, 73, 111, 115, 116, 193 
Մարաթուկա վանք (Տե ս Բւսնցրիկ Մարաթուխ Ասվարածին) 116
Մարութա Բսւնձր Աստվածածին կամ Աստվարածին (Տես Բանցրիկ Մարաթուխ Ասվարածին) 

333, 345, 357, 358, 393, 445, 448, 457, 473, 477, 480, 500, 505, 524, 525, 526, 534, 537, 
540, 5/14, 546, 566, 576, 594, 597, 606, 608 

Մարութա Բանձրիկ Աստվարածին (Տե՜ս Բանցրիկ Մարաթուխ Ասվարածին) 322, 323, 335,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 392 -

Մարութա Սուրբ Աստվածածին (Տե ս Բանցրիկ Մարաթուխ Ասվարածին) 531
Մարութա վանք, Մարութի վանք (Տե՜ս Բանցրիկ Մարաթուխ Ասվարածին) 357, 375, 445,

577, 381, 590, 613, 614
Մաքա-Մադին (Մեքքսւ և Մեդինա մուսուլմանական սրբազան քաղաքները Հեջազում) 501 
Մեղրագետ (Արածանիի կամ Արևեյյան Եփրատի վտակներից մեկը, որի ավազանում ընկած է 

Մշո դաշտը, այն կոչվել է նաև Մշո գետ) 152, 153, 216
Մհերի քար (Տե ս Ագռավու քար. սրա և Զըմփզըմփ մաղարայի մեջտեղում է գտնվում Մհերի 

դուռը՝ մեծ դռան ձևով տաշած և կոկած լերջ քար, որի վրա կա ուրարտական սեպագիր 
արձանագրություն։ Այդ դռան ետևի քարայրում, ըստ ավանդության, փակված է Մհերն իր 
ձիով) 356

Մշու դաշտ, Մշոլ տաշդ 134, 152, 187, 188, 189, 194 
Մշու կողմ 154
Մսըր (Եգիպտոս և Եգիպտոսի իշխանությունը էյուբյան հարստության ժամանակ (1169– 

1250 թթ.), երբ Հա յաստանի մեծ մասն էլ մտնում է այդ իշխանության մեջ։ Պետության 
կենտրոններն են եղել Եգիպտոսում՝ Կահիրեն, Ասորիքում՝ Դամասկոսն ու Հալեպը, Մի– 
ջագետքում՝ Դիարբեքիրը, Հեջտզում՝ Մեքքսւն ու Մեդինան) 16, 17, 19, 21, 34, 63, 78,
79, 105, 106, 118, 120, 121, 132, 133, 134, 145, 147, 161, 166, 167, 182, 183, 186, 198,
239, 240. 241, 265, 266, 267, 269, 291, 296, 299, 331, 332, 390, 425, 444, 465, 497, 583 

Մպւա գնւււ 583
Մսրա էրգՏփ (Տե ս Մսըր) 124, 132 
Մսրա տեդ (Տե ս Մսըր) 362
Մււրւս ք՚սդաք (Տե ս Մսըր) 104, 106, 133, 320, 321, 358, 363, 449, 451, 463, 493, 583
Մուշ (Տարոն գավառի կենտրոնական քաղաքը) 16, 52, 53
Մուրադ-ջուր (Արածանի կամ Արևելյան Եվւրատ գետը) 434
.Յերուսադեմ 145, 147, 149
.Յերուսադմսւ վա սք 148
.Յերեվան 208, 211
Նըմրաթա գլուխ (Նեմրութ լեռան գագաթը, որ գտնվում է Վանա լճի արևմտյան ավփն) 47 
Շաբադւս քար (Տե ս Ագռավու քար։ Շահբադին Վանի մոտակայքում գտնվող Ագրփի քարի 

դիւհսցի այգիներն են) 420
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Շաղի թաղ (Սասուն գյուղաքաղաքի թաղերից մեկը) 113
Ոստանա կապան (Ոստան գյուղը գտնվում է Վանա |ճի հարավային ափին՝ Ռշտանիքում, Վան 

քաղաքից հարավ-արԱմուտք. մերձակա քարալեռան գլխին շինված է հին Ոստանա բերդը, 
որը Վանա լճի հետ է կապվում ժայռերի մեջ փորված նեղ Ա ոլորապտույտ կապանով, 
որով հաղիվ մեկ ձիավոր կարող է անցնել) 505 

Չըղուրա բերան (Մշո ղաշտի արևելյան կողմում Գրգուռ և Նեմրութ լեռների միջև գտնվող 
տեղավայրը, որ կոչվում է Չուխուր, որտեղից բխում է Մեւլրագետը) 44 

Չըղուրա շամբ (Մշո դաշտում Մեղրագետի լճացած և ճահճացած մասը, որ հնում կոչվել է 
Մեծամոր, հետագայում՝ Չախուրա շամբ) 43 

Պւսղտատ (տե՛ս Բադդադ) 607
Պասրա (Բասրա՝ քադաք-նավահանգիստ Իրաքի հարսւվում, Պարսից ծոցի ավփն) 607 
Պղնձե քաղաք (Վիպական-առասպելական քաղաք հայ դիցաբանության մեջ. բայց միևնույն 

ժամանակ Վանի մոտ. Վարագա դաշտում ցույց են տվե| մի ավերակ բնակատեղի՝ Պղնձե 
քաղաք անունով) 497 

Պշեր կա տաշտ (Բշերիկի դաշտ՝ Սասնո հւարղանք գավառում) 585 
Պող բլուր 26
Ջւյ|տե (■էադաք հարավ-արևելյան Թուրքիայում, Իրաքի սահմանագլխին, Արևելյան Տիգրիսի 

վրա, միջնադարում ճդիրեի աթաբեկության կենտրոնը) 501 
Ջղիրու Շատ (Արևելյան Տիգրիս գետը) 501։ 
ճղիրու քաղաք (Տե՛ս Ջդիրե) 501 
ք>ասրստան (Ռուսաստան) 481
Սանսուն (Տե ս Սասուն. Սասուն անվան հին ձևերից մեկն է, ծագած հին Սանասուն անունից) 16 
Սասման գետ (Բաթմանա գետը որ բխում է Մարաթուկ սարից և վերին հոսանքում կոչվում 

նաև Մարաթկա ջուր։ Այն հոսում է հարավ ու թստվում Արևմտյան Տիգրիս) 292 
Սասմա սար (Ընդհանրապես հին Սիմ լեռը, որ հետագայում կոչվել է Սև սար կամ Մշո սար։ 

Բայց Սև սարի մեջ կա մի բարձր լեռ, լերկ կոդերով և քարե գագաթով, որ կոչվել է Սա
սանք կաս Սասնո լեռ) 437, 445, 448 

Սասմա սնոր (Սասնո սահման) 435 
Սասմա տեղ (Տե ս Սասուն) 320, 362, 371, 379, 412
Սասմա քաղաք, Սասնա քաղաք, Սասնու քաղաք (Սասուն անունով քաղաքն ու բերդը, որ 

կոչվել է նաև Դավթի բերդ, գտնվում է բուն Սասուն (Քոգկան) գավառում, Մշո արևել
յան կողմում, Ծովասարի հարավային ստորոտին, մի ժայռոտ ու բարձր բլրի վրա, որի աջ 
և ձախ կողմերից հոսում են Կուս ու Կապաս գետերը և հատւխւմ միմյանց։ Բերդից հա– 
րավ-արևելք Քսւղքիկ կամ Քաղաքիկ գյուղն է՝ իր պատմական ավերակներով, որ կապվել 
է բերդի հետ մի սալահատակ գեղեցիկ ուղիով։ Այդ Քադքիկ գյուղն էլ, ըստ երևույթին, 
եղել է Սասնո վիպական քաղաքը) 124, 320, 321, 341, 345, 346, 350, 351, 395, 408, 410, 
448, 450, 451, 466, 480, 491, 558, 562, 569, 580, 581, 582, 599 

Սասնու բերդ (Տե՞ս Սասմա քաղաք) 43 
Սասնա ճար (Տե՛ս Սասման գետ) 140
Սասում, Սասուն (Հայաստանի լեռնային անառիկ և հնագույն գավառներից մեկը Տավրոսյան 

լեռներում, Տարոնից հարավ, «Սասնա ծռեր» վեպի և նրա հերոսների բուն հայրենիքը) 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 57, 60, 61, 62, 64, 70, 72, 
74, 86, 89, 90, 98, 99, 105, 106, 109, 110, 120, 121, 122, 128, 132, 133, 134, 138, 139,
141, 152, 154, 159, 160, 163, 166, 167, 168, 171, 175, 176, 177, 180, 181, 184, 186,
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