
Անդաստան 

 

Արևելյան կողմն աշխարհի 

Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա… 

Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին 

Լայն երակին մեջ ակոսին. 

Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝ 

Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա: 

 

Արևմտյան կողմն աշխարհի 

Բերրիությո՜ւն թող ըլլա… 

Ամեն աստղե ցող կայլակի, 

Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի. 

Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածին՝ 

Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա: 

 

 

Հյուսիսային կողմն աշխարհի 

Առատություն թող ըլլա… 

Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին 

Հավետ լողա թող գերանդին. 

Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝ 

Բերկրությո՜ւն թող ըլլա: 

 

Հարավային կողմն աշխարհի 

Պտղաբերում թող ըլլա… 

Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն, 

Հորդի գինին բաժակներուն. 

Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝ 

Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա։ 
 

 

«Երկնքի լույս Թուխ – մանուկներեն ցողված են այս մեր այգիների 

ողկույզները: Աստված օրհնեց մեր այգիները Նոյի տապանով, Մովսեսի 



տապանակով, Քրիստոսի Սուրբ Խաչով, Աստվածածնի արցունքով, 

Լուսավորչի լույս հավատով, Հաց ու գինի, Տեր կենդանի: Մեր այգիներն էլ 

միշտ պիտի առատ լինեն, ողկույզները՝ միշտ անսպառ»: 

 

- Էս մի ճութը հողի պաշտպան հրեշտակին,  

- Էս մի ճութը թռչուններին,  

- Էս մի ճութը մուկ-մորեխին, 

- Էս մի ճութը որբին ու աղքատին, 

- Էս մի ճութը անցորդին, 

- էս մի ճութն էլ Արեգակին, Լուսնյակին, Լուսաստղին… 

 

 

Խնկի ծառին նման ես 

 

Խնկի ծառին նման ես,  

Պտուղ դու քաղցրահամ ես, 

զԲարի պտուղ բերեալ ես,  

Աստվածածի´ն, մեղա՛ քեզ… 

 

Դու հողանյութ սրովբե ես,  

Հարսն ի հերկրէ հերկինս ես, 

զԱստուած մարմնով ծնեալ ես,  

Աստվածածի´ն, մեղա՛ քեզ… 

 

Դու հորդառատ աղբյուր ես,  

Ծարավելոց արբումն ես, 

Մեղավորաց քավիչ ես,  

Աստուածածի´ն, մեղա՛ քեզ… 

 

Դու լուսեղեն տաճար ես,  

Ոսկիապատ խորան ես, 

Դու մարգարիտ, անգին ես,  

Աստվածածի´ն, մեղա՛ քեզ: 
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Բաղը քաղինք, խաղողը տարանք, 

Չարազը, չարազը, 

Ճառթե՛ք, տըղներ, մաճառ խըմենք, 

Ավազը, ավազը: 

 

Խաղողը ճառթենք, կարմիր շիրան  

Չըռչըռա, չըռչըռա, 

Լըցնենք կարասն, էփի, թափի, 

Վըռվըռա, վըռվըռա: 

 

Դե՛, Ճառթի, հա՛, դե՛, Ճառթի, հա՛,  

Կըրընկի, կըրընկի, 

Չըփչըփացրու, փըռռա - խաղա 

Տըրընգի, տըրընգի: 

 

Խաղողը ճառթի, շիրան հանենք, 

Ճըփճըփա, ճըփճըփա, 

Մաճառ խմենք ու խաղ կանչենք,  

Զըրընգա, զըրընգա: 
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Քաղենք խաղողը, լըցնենք կողովը, 

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ: 

 

Բե՛ քաղենք սևը, փըռենք արևը, 

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ: 

 

Բե՛ քաղենք խարջին, ծախենք, տանք խարջը, 

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ: 

 

Քաղենք Ըռըզգին, աղեկ կտան գին, 



Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ: 

 

Քաղենք լալվարին, էս տարվա բարին, 

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ: 

 

Քաղենք Քիշմիշին, տանք մեր Անուշին, 

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ: 

 

Քաղենք Սաթենին, տանք Սաթենիկին, 

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ: 

 

Քաղենք Նազելին, չըմընա կալին, 

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ: 

 

Քաղենք Արենին, շուտ գըցենք գինին, 

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ: 

 

Լըցնենք կարասը, որ շուտ խաղ ասը, 

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ: 

 

Լըցնենք տըճերը, որ շուտ ճըկմըկա, 

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ: 

 

Շուտ գցենք մաճառ, խմենք անպատճառ, 

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ: 

 

Փըռենք բոլ չամիչ, ուտենք քիչ ու միչ, 

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ: 

 

Բոլ դոշաբ էփենք, ձմեռը շըփենք, 

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ: 

 

Անենք բոլ կախան, պըրծնի մեր յախան, 

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ: 
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Իմ յարն իջավ ի էգին, ի էգին, 

Օսկի դանակն ի ձեռին, ի ձեռին, 

Քաղեց խարջի խաղողն ի էգին,  

Ճմռեց օսկի խաղողն ի ձեռին: 

 

Խարջի հավողը ճըմռեմ ի բարին, ի բարին, 

Օսկի մաճառը խըմեմ ի բարին, ի բարին, 

Չարը ոտի տակ ճըխլեմ, իմ գերին, իմ գերին, 

Օսկի գինին խըմեմ իմ գերին, իմ գերին: 

 

Հավող, հավող, քեզ մաճառին կը տամ, 

Մաճառ, մաճառ, քեզ գինուն կը տամ, 

Գինի, գինի, քեզ հարսանքին կը տամ, 

Հարսնիք, հարսնիք, քեզ նորածին, 

Նորավոր թագավորին կը տամ: 

 

Ջոջ պասը պասով կը պահեմ, 

Ջոջ պասին յարըս ինձնա հեռու կը պահեմ, 

Բարին կըրակել կը տամ, 

Չարը կըրակին կը տամ, 

Աբրեշում մանել կը տամ:



Թամզարա, հա՜յ, թամզարա 

 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա, 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա, 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա, 

Համ լե, լե, համ՝ զար ա: 

 

Ո՞ւր գնացիր, ո՞ւր եկար,  

Դուն իմ սրտին դուր եկար: 

 

Սիրել եմ սերն էրեսին, 

Անթառամ թերն էրեսին: 

 

Ուր որ գնաս, հետըդ եմ,  

Ալ խնձոր եմ, ձեռիդ եմ: 

 

Կայնել ես վարդի հովին, 

Քամին տա ծոցիդ մովին, 

 

Քան լուսինն ամպի տակով, 

Սիրտս կերես կրակով 

 

Նոր էկար, բարով էկար, 

Կանաչ կալերով էկար, 

 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա, 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա, 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա, 

Համ լե, լե, համ՝ զար ա: 

 

 

 

 


