
Ավետիս 

 

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ: 

 

Այսօր տոն է սուրբ ծննդեան, ավետիս, 

Տեառն մերոյ և հայտնութեան, ավետիս: 

 

Այսօր տոն է սուրբ ծննդեան, ավետիս, 

Տեառն մերոյ և հայտնութեան, ավետիս, 

Այսօր արևն արդարութեան, ավետիս, 

Այսօր արևն արդարութեան, ավետիս: 

 

Շարոց բերեք, պաստեղ բերեք, ավետիս, 

Մեր հարսներուն փայն ալ բերեք, ավետիս, 

Թոնիր վառենք, գաթա թխենք, ավետիս, 

Այդ գաթայից բաժինք հանենք, ավետիս: 

 

Այնժամ որ Քրիստոս ծնվեց, ավետիս, 

Վըրան լուսելույս ծագեց, ավետիս, 

Ուղտը եկավ հազար բեռով, ավետիս, 

Մանչը ծնվեց քաղցր ճիչով, ավետիս: 

 

Բասեն բարի 

 

Բասեն բարի, Բասեն բարի, 

Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի, 

Տղա՛, արի, բռնե, պարի, 

Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի, Նուբարի: 

 

Բասեն բարի, Բասեն բարի, 

Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի, 

Աղջի, արի, բռնե, պարի, 

Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի, Նուբարի: 

 

Երկու գնա, երեք արի, 

Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի, 

Տղա, արի, բռնե, պարի, 

Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի, դոմբարի: 

 

Արի՝ խաղանք էս դոմբարին, 



Բասեն բարի, Բասեն բարի, 

Ինչքան ուրախ է էս տարին, 

Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի, դոմբարի: 

 

Զար, զընգը 

 

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա, 

Պարենք գիշեր լուսընկա: 

 

Էս գիշեր` լուսնակ գիշեր, 

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա, 

Ձուն էկեր` գետին նախշեր, 

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա, 

Էլի պարը բոլորավ, 

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա, 

Քուրըս միջին մոլորավ, 

Պարենք գիշեր լուսընկա: 

 

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա, 

Պարենք գիշեր լուսընկա: 

 

Նոր տարի 

 

1. Պատրաստել ենք մենք Նոր տարվա հանդես,  

Նոր տարվա հանդես, Նոր տարվա հանդես,  

Հագուստներ ունենք, դիմակներ պես-պես,  

Դիմակներ պես-պես, դիմակներ: 

 

կրկնակ. Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին,  

Ներս կգա մեծ պարկը շալակին, 

Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին 

Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին: 

 

2. Զարդարել ենք մենք եղևնին պայծառ, 

Տոնածառը մեր, տոնածառը մեր, 

Դուրսը՝ ձյուն, ձմեռ, իսկ ներսում՝ պայծառ, 

Իսկ ներսում՝ անթիվ ծաղիկներ: 

 

կրկնակ. Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին,  



Ներս կգա մեծ պարկը շալակին, 

Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին 

Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին: 

 

3. Թիկ-թակ, մանուկներ, մեծ շրջան բացեք,  

Մեծ շրջան բացեք, մեծ շրջան բացեք, 

Ինչպես զանգակներ, զանգակներ ուրախ, 

Զանգակներ ուրախ, զնգացեք: 

   

կրկնակ. Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին,  

Ներս կգա մեծ պարկը շալակին, 

Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին 

Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին: 

 

4. Պատրաստել ենք մենք Նոր տարվա հանդես,  

Նոր տարվա հանդես, Նոր տարվա հանդես,  

Հագուստներ ունենք, դիմակներ պես-պես,  

Դիմակներ պես-պես, դիմակներ: 

 

Դինգ – դոնգ 

 

1. Դինգ – դոնգ, ձմռան երկնքում, 

Դինգ – դոնգ, աստղերն են շողում, 

Դինգ – դոնգ – դինգ, երկինքը աստղալից 

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից: 

 

2. Դինգ – դոնգ, զիլ զնգա մեր զանգ, 

Դինգ – դոնգ, տուր մեզ երազանք, 

Դինգ – դոնգ – դինգ, ի՜նչ լավն է եղևնին, 

Զիլ զանգերն իր թևերին: 

 

Տոնածառ ջան, տոնածառ 

 

1. Տոնածառ ջան, տոնածառ 

Ի՜նչ սիրուն ես ու պայծառ, 

Էս ի՜նչ լավն է, էս ի՜նչ լավն է, 

Չորս կողմը լույս ու փայլ է: 

 

2. Կարմիր աստղ գագաթին, 



Ծառի տակ՝ Ձմեռ պապին, 

Էս ի՜նչ լավն է, էս ի՜նչ լավն է, 

Չորս կողմը լույս ու փայլ է: 

 

Փաթ, փաթ, փաթիլներ 

 

1. Ամպը բացեց դուռը մեծ, 

Փաթիլները թափվեցին, 

Երգով, պարով, ծիծաղով 

Ճյուղերին նստոտեցին: 

 

Կրկնակ. 

Փաթ, փաթ, փաթիլներ, 

Երգող, պարող փաթիլներ: 

 

2. Քամին եկավ պարելով, 

Փաթիլին խուտուտ տվեց, 

«Հա, հա, հա, հա» երգելով՝ 

Փաթիլներին թռցրեց: 

 

Կրկնակ. 

Փաթ, փաթ, փաթիլներ, 

Երգող, պարող փաթիլներ: 

 

Իրար վրա շարվեցին, 

Մի մեծ բլուր կազմեցին, 

Քամին սուլեց, պտտվեց, 

«Փաթիլներով պար» բռնեց: 

 

Կրկնակ. 

Փաթ, փաթ, փաթիլներ, 

Երգող, պարող փաթիլներ: 

 

Համով, հոտով տոնածառ 

 

կրկնակ. Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ, 

Համով, հոտով տոնածառ, 

Զարդարել ենք տոնածառ, 

Քաղցրահամ ու շատ պայծառ: 



 

1. Քաղցր չամիչ, համեղ նուշ, 

Տանձ ու խնձոր քացրանուշ, 

Չրեր, մրգեր, դեղձ ու նուռ 

Ու մի կոկոս անչափ լուռ: 

 

կրկնակ. Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ, 

Համով, հոտով տոնածառ, 

Զարդարել ենք տոնածառ, 

Քաղցրահամ ու շատ պայծառ: 

 

2. Գաթա ու տորթ ենք բերել, 

Փայլուն խաղող ենք շարել, 

Երգեր հազար, հազար միրգ 

Քեզ ականջօղ ենք արել:  

 

կրկնակ. Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ, 

Համով, հոտով տոնածառ, 

Զարդարել ենք տոնածառ, 

Քաղցրահամ ու շատ պայծառ: 

Մրգով, գաթով շա՜տ համեղ, 

Տոնածա՞ռ է, թե՞ սկուտեղ:  

 

Շրխկան տոնածառ («Համով, հոտով տոնածառ» երգի երաժշտությամբ) 

 

Կրկնակ.          Ծընգ, ծընգ. ծընգ. ծընգ. ծըլընգան, 

Զընգ, զընգ, զընգ, զընգ, զըրընգան,  

Չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըրըխկան, 

Տոնածառ է շըրըխկան:  

 

1. Ծափն ու դոփը՝ ծափ-դըմփան, 

Մատ-ճըթթոցը՝ ճըթճըթթան, 

Բաժակները՝ զընգզընգան:  

Չարխափանը՝ շըրըխկան:  

 

Կրկնակ.          Ծընգ, ծընգ. ծընգ. ծընգ. ծըլընգան, 

Զընգ, զընգ, զընգ, զընգ, զըրընգան,  

Չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըրըխկան, 

Տոնածառ է շըրըխկան: 



 

2. Փայտե ճեռը՝ ճըռ-ճըռռան, 

Զընգ-զանգակը՝ զըրընգան, 

Սեղան, աթոռ՝ թըկթըխկան, 

Ծափ, ծիծաղը՝ ծափծըփան: 

 

Կրկնակ.          Ծընգ, ծընգ. ծընգ. ծընգ. ծըլընգան, 

Զընգ, զընգ, զընգ, զընգ, զըրընգան,  

Չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըրըխկան, 

Տոնածառ է շըրըխկան,  

Չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըրըխկան, 

Տոնածա՞ռ, թե՞ շըրըխկան:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


