
Տիկնի պսակ 

 

Նախորոք պատրաստում են. 

 

 Ընդեղեն և քաղցրավենիք` հյուրասիրության համար (աղանձ, չամիչ, 

ընկույզ, կարմրացրած եգիպտացորեն, բոված սիսեռ, դդմի  կորիզ և 

այլն) 

 Հարսի և փեսայի տիկնիկներ (այդ դերերում կարող են լինել նաև 

երեխաները) 

 Ճյուղ, որի վրա կապում են գունավոր ժապավեններ: Այն, կրակի 

շուրջ 3 անգամ պտտելուց հետո, գցում են խարույկի մեջ 

 

Տիկնի պսակ 

 

Երեխաներից երկուսը տիկնիկներով խաղում են, մեկի տիկնիկը տղա է, 

մյուսինն՝ աղջիկ: Նրանցից մեկը մյուսին հարցնում է. 

- Քո տիկնիկի անունն ի՞նչ է: 

- Սաթիկ, բա քոնի՞ անունն ինչ է: 

- Վարդան: 

- Կգա՞ս տիկնի պսակ խաղանք:  

- Կգամ, արի խաղանք: 

 

Մասնակիցները բաժանվում են երեք խմբի՝ նվագածուներ, հարսնացուի 

կողմի խնամիներ, տղայի կողմի խնամիներ:  

 

Միասին երգում են «Պսակ, պսակ» երգը: 

 

Աղջկա մայրը գովում է իր աղջկան.     

- Էսպես աղջիկ ո՞վ ունի, 

Շորերով շապիկ ունի,  



Մարգրտով կոշիկ ունի, 

Մեյդանը հարսնիք ունի: 

 

Տղայի մայրն է գովում իր տղային. 

- Տղա ունիմ, բեղերով, 

Հարս կբերե քողերով, 

Կանաչ վառած մոմերով, 

Մերը կելնի խունկերով, 

Հերը կելնի փնջերով. 

Հանդի լալա իմ տղեն, 

Աչքը խումար իմ տղեն, 

Բոյը չինար իմ տղեն: 

 

Հարսի տիկնիկով երեխան ասում է. 

 

- Կլորիկ ու թմբլիկ եմ, 

Պստլիկ ու ճստլիկ եմ,  

Քիթս պուճուր – պուճուրիկ է, 

Աչուկներս սևուլիկ են, 

Կա՞ ինձ նման սիրունիկը: 

 

Բոլորը միասին ասում են. 

- Չկա՜, չկա՜, չկա՜: 

 

Աղջիկները շրջապատում են հարսին, նրա շուրջը կազմում են շրջան և 

երգում «Սաթոյին գովելու համար ենք եկել» երգը:  

 

Փեսայի մայրը. 

- Ալ խնձորի իմ տղեն, 

Շեկ շլորի իմ տղեն, 



Կանաչ թզնի իմ տղեն, 

Կարմիր նռնի իմ տղեն: 

 

Հարսի մայրը. 

- Աղջիկ ունիմ օղերով, 

Հարս պիտ անիմ քողերով, 

Աղջիկ ունիմ հարսնացու, 

Կտրիճ կուզիմ փեսացու: 

Ո՞րին տամ, ո՞րին չտամ: 

 

Փեսայի կողմի խնամիները. 

- Մեր տղան հենց էդ կտրիճն է, մեր տղային տուր: 

Հարսի մայրը. 

- Տա՞մ, թե՞ չտամ: 

Փեսայի կողմի խնամիները. 

- Տու՛ր, տու՛ր, լավ տղա է: 

Կողքից մեկն ասում է. 

- Սպասեք, բա չիմանա՞նք՝ հարսն ում է ուզում: 

 

Երգում են «Վեր, հա վեր, վեր» երգը: 

 

Հարսի մայրը. 

- Լավ, ում որ կուզի, նրան կտամ: 

 

Հարսիկի տիկնիկը ձեռքին աղջիկը գնում կանգնում է փեսայի տիկնիկը 

բռնած տղայի կողքին: 

 

Երգում են «Ծառս ծաղկեցավ» երգը: 

 

Բոլորը միասին. - Հարսը փեսին հալալ է: 



 

Միասին երգում են «Ծառ ծաղկեցավ» երգը: 

 

Խնամիներից մի քանիսը առանձին-առանձին շնորհավորանքներ, 

բարեմաղթանքներ են ասում: Միասին երգում են «Զնկլիկ» երգը: 

 

Մեկն ասում է. 

- Թագվորի մեր, դուս արի, տես, քեզ ինչե՜ր ենք բերել: 

 

Միասին երգում են «Վեր էլի, հա՜յ, վեր էլի» երգը: 

 

Երգերի խոսքերը 

 

Պսակ -պսակ 

 

Պսակ-պսակ, տիկնի պսակ, 

Փեսեն էկավ՝ լիքը քսակ, 

Պսակ-պսակ, տիկնի պսակ, 

Հարսը եկավ քանց արեգակ: 

Տիրնանինե, տիրնանինե, 

Զուռնի ձենը գեղով մին է, 

Տիրնանինե, տիրնանինե, 

Զուռնի ձենը գեղով մին է: 

 

Բոյը՝ չինար, մեջքին՝ քամար, 

Աչքերը՝ ծով, ունքը՝ կամար: 

Տիրնանինե, տիրնանինե, 

Զուռնի ձենը գեղով մին է, 

Տիրնանինե, տիրնանինե, 

Զուռնի ձենը գեղով մին է: 

 



Սաթոյին գովելու համար ենք եկել 

 

Աղջի, ինչ լավ նազ ունիս, 

Սաթոյին գովելու համար ենք եկել, 

Չորեք դիմաց մազ ունիս, 

Սաթոյին տանելու համար ենք եկել: 

 

Խունջիկ-մունջիկ մի անի, 

Սաթոյին գովելու համար ենք եկել 

Մեր տուն գալու կամ ունիս, 

Սաթոյին տանելու համար ենք եկել: 

 

Վեր, հա վեր -վեր 

 

Վեր, հա վեր-վեր, վերիկ է, 

Վերն օր ասես՝ էնիկ է, 

Վեր, հա վեր-վեր, վերիկ է, 

Վերն օր հավնիս` էնիկ է: 

 

Աչքեր ունես` նըռան հատ, 

Վեր, հա վեր-վեր, վերիկ է, 

Կապտածաղիկ կըտավհատ, 

Վերն, օր ասես էնիկ է, 

Էրնեկ թե մերըդ բերեր, 

Վեր, հա վեր-վեր, վերիկ է, 

Քեզ պես աղջիկ քանիմ հատ, 

Վերն օր հավնիս` էնիկ է: 

 

     Ծառս ծաղկեցավ 

 

Ծառս ծաղկեցավ, ծաղկեցավ, ծառ կայնեցավ,  

Կանաչ ու կարմիր մեր թագավորն էր, 



Կանաչ ու կարմիր մեր թագավորն էր: 

 

Ծաղիկ ծաղկեցավ, ծաղկեցավ արդ բացվեցավ, 

Անթառամ ծաղիկ մեր թագուհին էր, 

Անթառամ ծաղիկ մեր թագուհին էր: 

 

Ծառ ծաղկեցավ 

 

Սուրբ Կարապետա օրհնութենով, օրհնութենով 

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,  

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝  

Կանաչ ու կարմիր: 

 

Սուրբ Գևորգի օրհնութենով, օրհնութենով 

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,  

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝  

Կանաչ ու կարմիր: 

 

Սուրբ Սարգիսի օրհնութենով, օրհնութենով 

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,  

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝  

Կանաչ ու կարմիր: 

 

Զնկլիկ 

 

Զնկլիկ, օրոճ եմ շարե, 

Զնկլիկ, գոտիս եմ կարե, 

Զնկլիկ, պատը ծակեցին, 

Զնկլիկ, հարսին հանեցին: 

 

 Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն, 



 Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն: 

 

Հարսին հանին քողերով, 

Զնկլիկ, կարմիր սոլերով, 

Զնկլիկ, նախշուն թաթերով, 

Զնկլիկ, դեղին մոմերով: 

 

 Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն, 

 Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն: 

 

Վեր էլի, հա՜յ 

 

Վեր էլի, հա՜յ, վեր էլի, 

Խարսի կեսուր, վեր էլի: 

 

Վեր էլի, հա՜յ, վեր էլի, 

Տես, քե ինչեր ինք բերի: 

 

Վեր էլի, հա՜յ, վեր էլի, 

Լավաշ թխող ինք բերի: 

 

Վեր էլի, հա՜յ, վեր էլի, 

Քե տիկ զարկող ինք բերի: 

 

Վեր էլի, հա՜յ, վեր էլի, 

Լեզուն կես գազ ինք բերի: 

 

Վեր էլի, հա՜յ, վեր էլի, 

Մազեր փիտող ինք բերի:  

 

 

ՏՅԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ 



 

(Դոռոնջ, Տըրընդեզ, Տերընդեզ, Տերինտազ, Տերընտաս, Տէրինտէս, 

        Դառդառանջ, Տանտառեջ, Տառընտաս , Տառինջ – Տառինջ, 

             Դռնտառունչ,  Տոռոնջ – Տոռոնջ, Տառինջ – Տառինջ,  

                  Տերինտառաջ, Դոռոնջ, Տենդառաջ, Դրնդեզ) 

 

Հայ Առաքելական Եկեղեցին Տյառնընդառաջը տոնում է փետրվարի 14–

ին, Քրիստոսի ծննդից` հունվարի 6-ից քառասուն օր հետո: Այն անշարժ 

տոն է: 

Երբ Մարիամն ու Հովսեփը քառասնօրյա Հիսուսին բերում են տաճար, 

ընդառաջ է գալիս Տիրոջ գալստյանն սպասող Սիմեոն ծերունին, գրկում 

մանկանը և գոհություն ու փառք տալիս Աստծուն, որ իրեն արժանի 

դարձրեց Փրկչին տեսնելու: Այստեղից էլ տոնի անունը «Տեառնընդառաջ»` 

Տիրոջն ընդառաջ: Տոնական հանդիսությունները, սակայն ունեն հնագույն 

ավանդույթներ և առնչվում են կրակի մաքրագործող զորության հանդեպ 

ունեցած հավատի հետ: Հեթանոսական կրոնների մեջ մեծ տեղ էր 

գրավում կրակի պաշտամունքը: Կրակը խորհրդանիշն էր Արևի և Լույսի, 

ինչպես նաև` ջերմության: Կրակը համարվում էր նվիրական սրբություն: 

Ընտանեկան բույնը, երդիկը կոչվում է նաև օջախ, ծուխ: Սովորաբար 

Տյառնընդառաջի հրավառությունը վերագրվում է հայոց Տիր, ինչպես նաև 

Միհր աստծուն: Տիրը երազների մեկնիչն էր և պաշտպանը` դպրության ու 

արվեստի, իսկ Միհրը մարմնավորում էր կրակի ու լույսի ուժը: Տոնի 

գլխավոր նպատակն էր` կրակի միջոցով ազդել սառնամանիքների վրա և 

զորացնել արևի ջերմությունը: 

Արարողությունները եկեղեցում սկսվում են երեկոյան ժամերգությամբ, 

որից հետո արգելվում է ̔Լույս զվարթ՚ շարականը: Փետրվարի 13-ի 

երեկոյան ժամերգությունից հետո տեղի է ունենում նախատոնակ` 

բաժանում են մոմեր, և եկեղեցականը վառում է սեղանի վրա դրված 

մոմերը: Ժամերգությունից հետո հավատացյալները վառում են իրենց 

մոմերը և տանում տուն: 

 Եկեղեցական արարողությունից հետո, հինավուրց սովորության 

համաձայն, եկեղեցու բակում կրակ է վառվում: Հին Ջուղայում փշե դեզը 



եկեղեցու գավթում պարտավոր էին պատրաստել նույն տարում 

պսակված երիտասարդները: Հանդիսակատարության ժամանակ նույն 

երիտասարդները, վառ մոմերը ձեռքում, շարքով կանգնում էին դեզի 

առաջ: Երբ քահանան, կարգը կատարելով, իր մոմով առաջինը վառում էր 

դեզը, նրանից հետո իսկույն վառում էին նորապսակները, և այլևս ոչ ոք:  

Երիտասարդները վառած մոմերով վերադառնում են տուն, վառում 

նախօրոք պատրաստված փոքրիկ դեզերը և թռնում վրայով: Դեզը 

վառելու միջոցին հրացաններով կրակում են, որոնց ձայնից շները 

վախենում են և մի կողմի վրա փախչում: Փախած կողմով էլ որոշում են 

այդ տարվա հողային առատությունը:  

Շիրակում և Բասենում էլ դեզը վառելու իրավունքը տրված էր 

նորապսակներին:  

Վաղարշապատում և շրջակա գյուղերում նորահարս ունեցող տունը 

դըրընդեզի տոնին հրավիրում էր աղջիկներին և հարսներին: Քավորը 

բռնում էր նորապսակ տղայի ձեռքից, որն էլ բռնած էր լինում նորահարսի 

ձեռքից, և երեք անգամ պտտում դեզի շուրջ, ապա երեք անգամ թռնում 

էին խարույկի վրայից: Կրակի վրայից թռնելը նպատակ ուներ ազատվել 

չլավից (ոչ լավ, չար բան): Նույն նպատակով էլ վառում էին շորի մի մասը, 

փեշը: Հավաքվածներն ուշադիր հետևում էին ծխի ուղղությանը. այն ցույց 

էր տալիս այդ տարվա առավել բերքառատ գոտին: 

Անցյալում նորահարսերը ճյուղերի վրա տարբեր գույների կտորներ` 

լաթեր էին կապում, որևէ իղձ պահում մտքում և այդ ճյուղը գցում 

եկեղեցու բակում վառվող խարույկը: Քանի դեռ կրակը վառվում էր, 

կանայք մի սկուտեղի վրա լցրած փոխինդը, աղանձը, չամիչը, ընկույզը, 

կարմրացրած եգիպտացորենը, բոված սիսեռը, դդմի կորիզը և այլն 

բերում էին, պտտվում կրակի շուրջը, մի մասը բաժանում երեխաներին, 

մյուս մասը ներս տանում: Կրակի մոտ շատերը փոխինդ էին շաղախում 

մեղրով կամ դոշաբով: Տարեկան երկու անգամ` Տյառնընդառաջին և Ս. 

Սարգսին շաղախած փոխինդ ճաշակելն ուղղակի անհրաժեշտություն էր:  

 Խարույկը մարելու հետ նորապսակ ունեցող ընտանիքների 

բակերում սկսվում էին պարերը: Այդ ընթացքում շատերը բակի 

խարույկից թիակով կամ որևէ ամանով կրակ էին վերցնում և պտտեցնում 



տան շուրջը: Խանձողներ էին գցում հավաբունը, գոմը` թռչուններին ու 

անասուններին ապահովելով չարիքների ներգործությունից: 

 Մեծ կարևորություն ուներ նաև Տյառնընդառաջի խարույկի մոխիրը: 

Այն, ըստ պատկերացումների, օժտված էր բուժող ու առատացնող 

զորությամբ: Այն լուծում էին ջրում և խմեցնում հիվանդներին, 

ծննդկանին` որ հեշտ ազատվի, քսում էին երեխաների վզին ու դեմքին, որ 

«լուսնի նորից» չազդվեն, չհիվանդանան: Ձյունը թաթախում էին մոխրի 

մեջ և ուտում, որ ամռանը դողերոցքով չհիվանդանան, մոխիրը աղի հետ 

խառնելով կերցնում էին անասուններին: Գարնանը մոխրից շաղ էին 

տալիս արտերում, ու մուկը ցանքսը չկտրի, շաղ էին տալիս հավաբնում, 

գոմում: Շատերն այդ մոխիրը պահում էին և ամեն անգամ հաց թխելիս մի 

պտղունց գցում թոնրի կրակի մեջ: 

 Տյառնընդառաջի երեկոյան ծնված երեխան շատ չար ու կրակոտ է 

լինում, որովհետև «կրակի հետ է ծնվել»: 

 Այս տոնից հետո գյուղերում անասնակերը խնայողաբար էին 

գործածում: Տաք, արևոտ օրերին ոչխարը հանում էին չոր խոտ արածելու, 

իսկ խոշոր եղջերավոր անասուններին, կովերից բացի, այլևս խոտ չէին 

տալիս, կերակրում էին միայն դարմանով: Խորտը նրանց պետք էր 

գարնանացանի ժամանակ, երբ լծկան անասուններին հարուստ կեր 

պիտի տային:  

 

 Տերընդեզ` դարմանը կես,  

Առ հաց ու կես, ելիր գեղես, 

Տերընդեզ, մխի դին տես, 

Մէ փութ ցանես` հարյուր քաղես: 

    

 Տերընդեզ` դարմանը կես, 

Առնիմ մանգաղ` ելնիմ խոտի դեզ, 

Տերընդեզ` փեշդ վառե, 

Օր ազատվես օձէ, չարէ: 

 

 



 

 

 


