
 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 ՙԼույս 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: 

 

Տըրնդեզը` Արեվի  և  ցորենի  տոն 

 

Տըրնդեզի  կենտրոնում տոնական  խարույկն  է , բոլոր իրադարձությունները  պտտվում  են  

դրա  շուրջը: 

Տերնդեզը, Տըրնդեզը, Տէրինտէսը, Տերնտասը ,Տէրնդազը, Տէրինտառաջը կամ Տանտառէջը, 

Տօռոնջ-տօռոնջ, Դոռոնջ-դոռոնջը, Տառինջ տառինջը, Դառդառանջը, Դըրդառաջը, 

Դռդոռաջը, Դըռդարանչը, Տենդառանը, Տենդառաջը, Դռնտառունչը, Կիվճիվքը, Մէլէտը, 

Ճիակօկօլան, Աթէշ կիճէսին, անշարժ տոն  է: Այն համապատասխանում է եկեղեցական 

Տեառնընդառաջ տոնին  և կատարվում  է  փետրվարի  13-ի  երեկոյան 14-ի  առավոտյան: 

 

      Տըրնդեզ  տոնի  ժամանակը  և արարողությունները 

 

1. Ազգագրական  բոլոր  շրջաններում  Տըրնդեզ  են անում փետրվարի 13-ի երեկոյան, 

մինչդեռ  եկեղեցական Տեառընդառաջը  փետրվարի 14-ի  առավոտյան է :Եթե 

Բարեկենդանը  տըրնդեզից  առաջ է,  ապա տըրնդեզի  սեղանը  մսեղեն  չի  պարունակում: 

2. Տոնը  բաղկացած  է  հետևյալ արարողություններից. 

 

  ա.  խարույկների  դեզերի  պատրաստում. 

 

1. Խարույկները  սովորաբար  պատրաստում են  նախորդ Տըրնդեզից  հետո անցած  

տարվա ընթացքում  ամուսնացած  երիտասարդ  տղամարդիկ:  Սղերդում  

երիտասարդները  իրենց  հետ  եկեղեցի  էին  տանում  4 պայտի  կտորներ,  որոնք  

կոչվում  էին` խաթիրա: Այդ հեշտ  հրկիզվող  փայտերով  նրանք  մոմերից  կրակ  էին 

կպցնում  և  տանում  դեպի  խարույկի  դեզերը: 

 

2. Եկեղեցական  արարողություն  մոմերի  հետ: 

 

   բ.   Տեառընդառաջին նախորդող  երեկոյան  բոլորը  գնում էին  եկեղեցի: Ջավաղքում 

տնից  դեպի  եկեղեցի  բթամատի  և  ցուցամատի  արանքի  մասում  մի  փոքր  ջուր էին  

տանում, առանց  թափելու տեղ հասցնելը հաջողություն  պիտի   բերեր: Եկեղեցում  մոմեր  

էին բաժանում, ընդունված  էր  սակարկել  մոմերի  համար,  և գլխավոր  մոմը  վառում  էր  

այն  մարդը,  որը  բոլորից  շատ  էր  վճարում: Որոշ  տեղերում  օրհնված  մոմերը 

բաժանվում  էին  անվճար:  Զանգեզուրում  եկեղեցու մեջտեղում պատրաստվում  էր  մեծ  

աշտանակ` 12 մոմերով: Կեսարիայում  նորափեսաներն  իրենց  հետ եկեղեցի  էին  բերում  



մետրաչափ  հաստ  մոմեր: Եկեղեցի էին  բերում  երեխաներին, որոնք  օրհնություն  էին 

ստանում  իրենց  դայակների  գրկում: 

«Քրիստոս փառաց»  տաղերգությունից  հետո  բոլորը մոտենում  էին  և   վառում  իրենց  

մոմերը  եկեղեցու մոմերից: Այրվող  մոմերը  տանում  էին  տուն, և  դրանցով վառում  էին  

տան   ճրագները: Նորափեսաները պարտավոր  էին  մոմը   տուն  հասցնել  առանց 

հանգցնելու,  քանի  որ  Տըրնդեզի  մոմի  հանգչելը անզավակություն  էր  գուժում: Եկեղեցու  

մոմերից  էին վառում նաև  եկեղեցու  բակի  մեծ  խարույկը: Մոմերի մնացորդները  պահում  

էին  իբրև  պահպանակ` կարկուտից   պաշտպանվելու  համար:  

 

  գ. Խարույկի  հետ  կապված  արարողություններ: 

Գյուղի  տերտերը   դուրս էր  գալիս  և  օրհնում  էր  խարույկը :Կրակը  մոմով  վառում  էր  

այն  երիտասարդը, որն   աճուրդի   միջոցով  ստացել  էր  այդ  իրավունքը: Մեծ խարույկի  

շուրջ   պտտվում  էին  երեք  անգամ: Երբ  կրակը  նստում  էր, առաջինը  վրայով  ցատկում  

էին  նոր  ամուսնացած  երիտասարդները, հետո հարսները, երեխաները, մեծ մամիկները: 

Վ.վարդ. Տեր-Մինասյանի տեղեկության համաձայն, առաջինը  ցատկում էր  տան մամիկը` 

այրելով  քղանցքի  ծայրը,  որ չարքերն  իր  տանը չմոտենան: Ազապ- չարիները  հաճախ  

կրակի  մեջ  էին հրում-գցում  երիտասարդ  ամուսնացած  տղամարդկանց  և կանանց: 

Բոլորն աշխատում էին  այրել  հագուստի քղանցքները: 

     1.Այրում   էին   նաև  զանազան  չարոգիներին` շվոտներին, և այլն: Կեսարիայում 

օրհնված  մոմերով այրում  էին երեխաներին  գլխարկների  ներսը,  որ   չվնասի: 

     2.Կրակից  տանում  էին  գերեզմանները  և սրբավայրերը, դրա  վրա  ջերմող  

հիվանդների  համար  ճաշ  էին  եփում, կրակով  խանձում  էին  տավարի պոչերը: 

Այրում  էին  նաև  պարան-խունջանը` օձից պաշտպանվելու  համար: 

Խարույկի  արարողությունը  սովորաբար  ուղեկցվում  էր երգ  ու  պարով,  դհոլ-զուռնայի  

նվագով,  զանազան մաղթանքներով  և  երգվող  ու արտասանվող  ծիսական բանաձևերով:  

 

1. արարողություններ  մոմի մնացորդներով, մոխրով  և ածուխով: 

 

Ցրտնու  կիսայրված  ճյուղերը տանում  էին   տուն  և  խրում  տան  ճակատին` չարից  և  

հիվանդությունից պաշտպանվելու  համար: Այրված  փայտի  մի   կտոր  դնում էին խաշիլի 

մեջ, որ հացն առատ լինի: Ածուխը պահվում էր իբրև  պահպանակ կամ դրվում էր 

հավաբներում հավերի ձվատվությունը բարձրացնելու համար: Կեսարիայում  պառավները  

գողանում էին խանձողները  և  տանում  հավաբները: Տան երդիկից  ներս էին  լցնում  

խարույկի  մոխիրը`մկներից   ազատվելու համար՝ «Կատուն նեսը, Մուկը դուսը»  ասելով: 

 Որոշ  շրջաններում  եկեղեցու  ծառայողները  նոր ամուսնացած զույգերի  համար 

կրակի  առաջ կրկնապսակի  արարողություն  էին  կատարում: 

 

2.  ցորենի,  հատիկի  հետ  կապված  արարողություններ: 

 



Բուլանըխում  նորահարս ունեցող   տանը  չամիչով փոխինդ  էին պատրաստում  և  

բաժանում համագյուղացիներին:  Երկրագործներն այստեղ  բերում էին   Տըրնդեզի  համար 

պահած  ցորենի կապոցները, այրում էին  նվիրական հատուկ  բոցով, փշրում հասկերը, 

ուտում ցորենը,  հետո  բաժանում  իրար: Այդ  ցորենը  բաբառոկ   էր  համարվում: 

Տըրնդեզին պարտադիր  էր աղանձի  պատրաստումը: Հաճախ այդ  օրը  բաժանում  էին 

կաղանդից  պահած գաթան կամ, հատկապես, Ս.Սարգսից պահած փոխինդը: 

Շվոտներին, այսինքն,  վնասատու  ցածրակարգ  ոգի-էակներին,  պետք է  անդրադառնալ  

հենց  Տըրնդեզը դիտարկելիս  քանի  որ  Շվոտ  է  կոչվել  ոչ  միայն փետրվար  ամիսն  

առհասարակ, այլև  Տեառնընդառաջ տոնը: 

Շվոտը  կապված  էր  ցորենի  ալյուրի  և  ձիերի հետ: Հավատալիք  կար, որ  շվոտներն  

ուտում  են  ալյուր, մտնում  ախոռ  և,  ձի  նստելով,  մեծ  աղմուկ  բարձրացնում: Բացի  այդ,  

շվոտները  վնասում էին ծննդկաններին  և  նորածիններին: Շվոտներից պաշտպանվում  

էին  զգեստներին  երկաթե  ասեղներ տնկելով,  խաչերկաթով  կամ  մագնիսի  կտորով: 

 

                           Տըրնդեզի  երգն  ու  պարը 

 

Գրեթե  բոլոր  ազգագրական  շրջաններում  խարույկի շուրջը  պարել  են,  իսկ  Բալուում`  

տարեցները  երգել  են հարմարեցված  շերեր: Ղզլարում  պարել  են  պատանիները: 

Ս.Լիսիցյանը  նշում  է,  որ Տըրնդեզին  վեր-վերի  էին  պարում  միայն  այն  տներում, որտեղ 

կար նորահարս: Խուլթիկայում  եկեղեցուց  դեպի  խարույկ  էին գնում  երգելով: Խնուսում  

կրակի  շուրջ  պարում  էին փոքրիկ  երեխաները: Խարույկի  շուրջ  պարել  են  նաև 

Ակնում,  հետևյալ բարեմաղթանքով. 

 

Տէրնտաս, տէրն  է ի  դիմաց, 

Մեր  տէրն  ուսկի  դան  գնաց: 

 

Պարերի  այս առատությունը  չի  նշանակում,  որ գոյություն  են  ունեցել  տըրնդեզի  

հատուկ  ծիսական պարեր: Կասկածից  վեր  է,  սակայն,  որ  հիմնականում կատարվել  են  

բոլոր պարեր`  խարույկի շուրջ: 

Չկա  որևէ  տեղեկություն  այն  մասին,  որ Տըրնդեզին երգվել  են  սովորական,  ոչ  բուն  

ծիսական պարերգեր: Ընդակառակը,  հայտնի  նյութը  հիմնականում բաղկացած է  

տըրնդեզյան  հմայական  մաղթանք-բանաձևերից, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, 

ասերգվել  կամ  երգվել  են: 

        

 

 

Տյառնընդառաջի ծիսակատարության օրինակ 

 

Նախորոք պատրաստում են. 



 

 Չոր փայտեր` Տերնդեզի կրակը վառելու համար 

 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) 

 Ցանկությունների ճյուղ, որի վրա կապելու են տարբեր գույնի ժապավեններ 

 Մանկական նվագարաններ 

 

Բերում են ցանկությունների ճյուղը, յուրաքանչյուրը մտքում մի ցանկություն է պահում և 

ժապավենը կապում ճյուղից: Երբ ավարտում են, հյուրասիրությունը դնում են 

սկուտեղների վրա, վերցնում  ճյուղը և ազգային պարեղանակի ուղեկցությամբ դուրս 

գալիս բակ: Հնչում է դանդաղ կամ միջին արագության պարային երաժշտություն, 

երեխաները շրջան են կազմում նախօրոք խարույկի համար իրար վրա դրված փայտերի 

շուրջ և պարում:  

Առաջ է գալիս աղջկա մայրն ու ասում. 

    

- Իմ աղջիկը խաս աղջիկ է,  

Ջրի միջի թաս աղջիկ է, 

Էսպես աղջիկ ո՞վ ունի, 

Շորերով շապիկ ունի,  

Մարգրտով կոշիկ ունի, 

Մեյդանը հարսնիք ունի: 

 

Առաջ է գալիս տղայի մայրն ու ասում. 

 

- 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: 

 

Առաջ է գալիս հարսի տիկնիկով երեխան ու ասում. 

 

- Կլորիկ ու թմբլիկ եմ, 



Պստլիկ ու ճստլիկ եմ,  

Քիթս պուճուր – պուճուրիկ է, 

Աչուկներս սևուլիկ են, 

Կա՞ ինձ նման սիրունիկը: 

Չկա, չկա, չկա: 

 

Աղջիկները շրջապատում են հարսին, նրա շուրջը կազմում են շրջան և երգում ՙԱղջկեք, 

պար բռնեցեք՚ երգը: Երգի առաջին տունը երգելիս, մեկը պարելով մոտենում է հարսի 

տիկնիկը ձեռքին երեխային, բռնում է նրա մի ձեռքից և շրջանաձև, պարային քայլով 

պտտվելով, պարեցնում նրան: Նրա աչքերը գովելուց հետո, պարելով գնում է իր նախկին 

կանգնած տեղը: Երկրորդ տունը երգելուց, մոտենում է մեկ այլ երեխա և, նույն 

գործողությունը կատարելով, պարելով գնում և կանգնում իր նախկին տեղը: Այսպես, 

հերթով կատարում են, մինչև երգի ավարտը:  

Այդ ընթացքում փեսայի տիկնիկը ձեռքին երեխան գալիս է և կանգնում նրա դիմաց: 

 

Փեսայի մայրն ասում է. 

 

- 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. 

- Տուր, տուր, լավ տղա է: 

Հարսի մայրը. 



- Լավ կտամ: 

Բոլորը միասին. 

- Հարսը փեսին հալալ է: 

Երգում են ̔Պսակ – պսակ՚ երգը: 

 

Խնամիների խմբերը կանգնում են իրար դիմաց: Մի քանի երեխա, որոնցից 

յուրաքանչյուրի ձեռքին կա որևէ մանկական նվագարան, կազմում են փոքրիկ 

նվագախումբ: Նվագախումբը կանգնում է փեսայի կողմի խնամիների հետ: Հնչում է երգը: 

Փեսայի կողմի խնամիները երգելով ու պարելով շարժվում են առաջ և մոտենում հարսի 

կողմի խնամիներին: Հարսին ու փեսային կանգնեցնում են իրար կողքի, նվագողները 

գնում են առջևից, նրանց ետևից` հարսն ու փեսան, ապա` խնամիները: Բոլորը երգում են 

ու պարում: Երկու կողմի խնամիների ձեռքերին կան մրգեր, գաթա, ծաղիկներ, 

տարոսիկներ և այլն:   

 Այդ ընթացքում մեծերից մեկը վառում է Տյառնընդառաջի կրակը: Երեխաները 

պտտվում են կրակի շուրջ և երգում ̔Տերնդեզ՚ երգը: Կատարվում է հյուրասիրություն, 

ցանկությունների ճյուղը հանդիսավոր գցում են կրակը: Երգում են ̔Հոպ, թռի՚ պարերգը, 

որը թեթև վերվերի է և կատարվում է վեց հաշիվ ոտաքայլով: Մինչև կրակի 

հանդարտվելը շարունակվում են պարերը, հյուրասիրությունը: Կրակը հանդարտվելուց 

հետո թռնում են վրայից: Ավարտից հետո հավաքում են մոխիրը և լցնում շրջակա ծառերի 

բների մեջ:  

   

 

Ծիսական տոնակատարության ընթացքում կատարվող երգերը. 

 

 Տերնդեզ 

 Հոպ, թռի 

 Աղջկեք, պար բռնեցեք 

 Պսակ – պսակ 

 Վեր, հա վեր վեր 

 Լուսնակ պատին դիպել ա 

 Աղջիկ, աղջիկ, Հերիքնազ 

 Կռունկ, ծափ տուր ու թռի 

 Հոյ, Մայրամ 

 

 


