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ААН ТЫЛ

Саха оло²хото µйэлэри у²уордаан, сµтэ-сµтэ кµ³рэйэн баайын-
бар±атын мунньунан, тылын сµмэ´инин симэлиппэккэ били²²и кэм²э 
тиийэн кэллэ. Оло²хо тµ² былыргыттан айыллыбыт аан тыынын,  
киэбин, тутулун, ис хо´оонун, дор±оонун сµрµн сµнньµн тута сылдьар 
модун санаалаах, ыраас чэгиэн айылгылаах тыыннаах эттик кэриэтэ. 
Былыр би´иги ³бµгэбит оло²хо кµµстээх санаатынан, алыптаах эйгэ-
тин тэтиминэн угуттанан, инникигэ эрэллэрэ эрчимирэн олордохторо. 
Били²²и кэм ки´итэ оло²хону аа±ан, кини ураты эйгэтигэр ылларан, 
тылын баайын дьэрэкээнигэр олорсон, саптаа±ар кылгаабыт санаата 
кэ²иир, тыыллан-хабыллан, б³±³ туруктанар кыа±а µрдµµр. 

Кµндµ аа±ааччы, оло²хону кэрэхсээччи, эн бол±омто±ор Мэ²э-
Ха²алас улуу´ун XX-с µйэ бастакы а²арыгар олорон ааспыт аатыр-
быт ойуун Никита Петрович Яковлев-Курууппа суруттаран хаалларбыт 
«Даадар Хара» диэн оло²хотун бэчээккэ бэлэмнээн, аа±ааччы киэ² 
ара²атыгар та´аарабыт. Бу оло²хо М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-
Или²²и федеральнай университет Оло²хо научнай-чинчийэр инсти-
тута олохтообут «Саха оло²хото» серия чэрчитинэн бэчээттэнэн тахсар. 
«Саха оло²хото» серия сµрµн сыала-соруга: норуот µйэлэргэ мунньум-
мут баай µгэстэрин, оло±ун усталаах-туоратыгар ки´илии ки´и буо-
ларга дьулу´ар, тала´ар т³рµт ³йд³бµллэрин тµмэр сµдµ айымньытын 
– оло²хону архыыптан ылан, биитэр экспедиция тµмµгэр к³стµбµт 
тиэкистэри бэлэмнээн, кэлэр кэнчээри ыччакка, аа±ааччыга тиэрдии, 
тар±атыы буолар. Саха сирин улуустарыгар, нэ´илиэктэригэр араас 
та´ымнаах устар ууну сомо±олуур уран тыл маастардара, кэхтибэт кэрэ 
мааны, у´ун тыыннаах куоластаах оло²хо´уттар айымньыларын, ки-
нилэр са²аларын дор±оонун дэгэтин, дэгэрэ²ин, дьиэрэтиитин, баа- 
йын-талбатын (идиолект), тµ³лбэлэрин ураты тыынын хайдах баары-
нан аа±ааччыга тиэрдии. Бу Оло²хо научнай-чинчийэр институтун 
µлэтин биир сµрµн ирдэбилэ буолар. 

«Саха оло²хото» сериянан тахсар И.И. Бурнашев-То² Суорун 
«Сылгы уола Дыырай Бухатыыр», А.С. Порядин «¥рµ² ¥³дµйээн» 
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оло²холоро быйыл 2013 сылга Мэ²э-Ха²алас улуу´угар ыытыллар 
«Уруйдан улуу оло²хобут Манчаары дойдутугар» диэн ааттаах оло²хо 
ы´ыа±ар ананар. 2012 сылга Ньурба±а ыытыллыбыт оло²хо ы´ыа±ар 
Н.Г. Тагров «Уол Эр Со±отох», С.В. Петров-Чыычаах «О±о Дьулаах 
бухатыыр», В.И. Иванов-Чиллэ «Хорула Боотур», К.Н. Никифоров-
Л³к³ч³³н «Хабытта Бэргэн» оло²холоро бэчээттэнэн тахсан дьон 
сэ²ээриитин ылбыттара.

Ба±а санааларгытын, бэлиэтээ´и²²итин уонна этиигитин ман-
нык аадырыска тиэрдиэххитин с³п: 677013, Дьокуускай к., Кулаковскай  
уулусса, 42, 102 хос, Оло²хо Научнай-чинчийэр института, эбэтэр e-mail: 
institut-olonkho@mail.ru.

Оло²хо кинигэ буолан тахсарыгар кµµс-к³м³ буолбут Мэ²э-
Ха²алас Оло²хо Ассоциациятын салайааччытыгар Февронья Васильев-
на Шишигина±а уонна Мэ²э-Ха²алас улуу´угар ыытыллар Оло²хо 
Ы´ыа±ын тэрийии дирекциятын салайааччытыгар Евдокия Николаев-
на Иванова±а махтанабыт.
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МЭ¢Э-ХА¢АЛАС УЛУУ¤УН ОЛО¢ХО¤УТТАРА 
УОННА Н.П. ЯКОВЛЕВ-КУРУУППА ОЙУУН

«ДААДАР ХАРА» ОЛО¢ХОТО

Саха сиригэр XX µйэ±э у´улуччу талааннарынан аатырбыт, µрдµк 
та´ымнаах оло²хо´уттар Н.А. Абрамов-Кынат, И.И. Бурнашев-То² 
Суорун, Н.И. Степанов-Ноорой дойдулара, Мэ²э-Ха²алас улуу´а, 
оло²хо утумнаан киэ²ник тар±аммыт уонна ситимнээхтик сайдыбыт 
тµ³лбэлэриттэн биир басты²нара буолар. 

Мэ²э-Ха²алас улуу´ун оло²хо´уттарын олохторун-дьа´ахтарын, 
айымньылаах µлэлэрин хоннохтоохтук ылсан хорутуулаах µ³рэтии уон-
на ырытыы били²²и кэм²э диэри ситэтэ суо±унан сыаналанар. Биир 
µксµн фольклорга, кыраайы µ³рэтиигэ ис санааларыттан ба±аран ту-
ран дьарыктаммыт эрэ дьон µтµ³ ³²³л³рµнэн бу аныгы µйэ±э Мэ²э-
Ха²аласка олорон ааспыт оло²хо´уттар тустарынан бэрт кэмчи ин-
формация баар. Ол курдук, Хара нэ´илиэгиттэн т³рµттээх фолькло-
рист-учуонай П.Н. Дмитриев, история учуутала В.Р. Уломжинскай, 
Моорук нэ´илиэгин литературнай музейын сэбиэдиссэйэ, энтузиаст 
краевед А.М. Апросимов, суруйааччы И.М. Сосин улуустарын фоль-
клорун хомуйуунан уонна µ³рэтиинэн утумнаахтык, бэриниилээхтик 
дьарыктаммыттара биллэр.

Оло²хо научнай-чинчийэр института Мэ²э-Ха²алас улуу´ун 
Оло²хо тµмсµµтµн (салайааччы Ф.В. Шишигина) кытта 2012-2013 
сыллаахха ыыппыт µлэтин тµмµгэр, 200-тэн тахса оло²хо´ут хабыл-
лыбыт «Мэ²э-Ха²алас улуу´ун оло²хо´уттара» диэн антология, XVII-
XX µйэлэргэ ыллаан-туойан ааспыт оло²хо´уттар, тµ³лбэ оло²хотун 
чинчийээччилэр тустарынан, библиографическай ыйынньыктаах, 
дьон-сэргэ ахтыылара сы´ыарыылаах бэчээттэнэн аа±ааччы дьµµлµгэр 
та±ыста.

Киэ² нэлэмэн сы´ыылардаах, хочо, алаас сирдэрдээх Мэ²э-
Ха²алас сиригэр айыл±а барахсан анаан айбыт ааттаах оло²хо´уттара: 
Бµтэйдээх нэ´илиэгэр – Слепцов И.Ф.-Нэс Лэгэнтэй, Сергеев Р.И.-
Арадьыыс Арамаан, Алтан нэ´илиэгэр – Сидоров П.Л.-Т³кµнµк,  
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Беляев И.И.-Т³л³бµр, Татаев Г.П., Моорук нэ´илиэгэр – Андреев М.С.-
Оройко, Зыков К.И.-К³т³р К³ст³кµµн, Порядин Е.В.-Ма²кы, Тара±ай 
нэ´илиэгэр – Бурнашев П.П.-Кылыс Байбал, Бурнашев П.-Т³л³бµчэх, 
Герасимов И.Е.-Чупчустар Уола, I М³²µрµ³н нэ´илиэгэр – Свино- 
боев Г.Н.-Кыыча, Кычкин Иван-Бутукаан Уйбаанчык, Холгума 
нэ´илиэгэр – Соловьев Н.В.-Молодой, Шестаков Я.К.-Ньиэмэс Дьаа-
кып, II Наахара нэ´илиэгэр – Абрамова В.М., Устинов Е.Г.-Лэпсэй, 
Семенов И.Д.-Арсан Ылдьаа, I Наахара нэ´илиэгэр – Васильев П.Я.-
Тойон Мурун, Чыамайыкы нэ´илиэгэр – Захаров Н.Л.-Ата±ыллай, 
Яковлев Г.И.-Лэкээрис, Семёнова Н.С.-Натаалдьыйа, Хапта±ай нэ´и-
лиэгэр – Алексеев П.П.-Маастар, Романов П.Г., Афанасьев К.Д.-
Боруорбах, Н³³рµктээйи нэ´илиэгэр – Старостин Н.П.-Бата²а, Ла-
рионов Г.Г.-Халлаан, Оконешников Н.С.-Сааба Ньукулаа´а, Баатара 
нэ´илиэгэр – Колесов Г.М., Жирков С.Х.-Ачыас, Санников Н.А.-
Уолуктай Ньукуус, Догдо²о нэ´илиэгэр – Карамзин Д.К., Захаров Г.А., 
Степанов Н.Ф., Дойдуунускай нэ´илиэгэр – Кычкин Г.С.-Хабыанньа, 
Доллу нэ´илиэгэр – Ходулов Ф.И.-Тоттоойу уола, Верховцев Ти-
хон-Отчут а±ата, Дьа²хаады нэ´илиэгэр – Олесов Семен-Соппуор, 
Борисова Анастасия-Оло²хо´ут Настаа, II М³²µрµ³н нэ´илиэгэр –  
Скрыбыкин И.-До±унаан Лэгэнтэй, Уваровскай П.-Хохор Бµ³тµр, 
Прокопьев В.-Чуорастай уола, I Мэлдьэхси нэ´илиэгэр – Куприя- 
нов Г.Н.-Бала±ан уола Миисэ, Тыыллыма нэ´илиэгэр – Гаврильев За-
хар-Ырыа Чо²кунаан, Яковлев Е.П., Хара нэ´илиэгэр – Слободчи- 
ков Г.Е.-Тэлээркэ уола, Петров П.Ф., Дмитриев Н.Ф. курдук дьон ыл-
лам ырыалара, дор±оонноох тойуктара дьон-сэргэ ³йµгэр-санаатыгар 
с³²³н хаалбыт.

Саха национальнай геройа, номоххо киирбит Федоров Васи-
лий Федорович-Манчаары оло²хо´ут, ма²найгы поэт-импровизатор 
бы´ыытынан биллэр. Кини «Кµн Эрили», «Улдьаа Боотур», «Кыыс 
Дьуурайа Куо», «Бэриэт Бэргэн», «О±о Ньургун» курдук киэ²ник 
тар±аммыт оло²холору толорорун кырдьа±астар ахталлар эбит. 1970 
сыллаахха фольклорист П.Н. Дмитриев Таба±а нэ´илиэгин олохтоох 
кырдьа±а´а М.А. Порядинтан Манчаары Ба´ылай ту´унан маннык 
кэпсээни суруммут: информант чугас айма±а «Филипп Порядин, кэп-
сииллэринэн, ааттаах ырыа´ыт, сэ´энньит, кэпсээнньит, оло²хо´ут 
бэрдэ. Манчаарыны кытта исти² до±ордуулар эбит. Кинилэр Сиэр Биэ 
диэн сиргэ Сурдургуур Бµ³тµргэ к³рµстэхтэринэ, тµµннэри-кµнµстэри 
оло²холууллара эбитэ µ´µ» [Дмитриев, 2001, 297-300]. 1920-1930 сс.  
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Манчаары Ба´ылай ыллаан-туойан ааспыт ырыаларын сурукка тµ´э-
рии са±аламмыт. Ол онтон к³рд³хх³, Манчаары Ба´ылай барыта от-
учча ырыалаа±а биллэр. 1994 сыллаахха учуонай Г.В. Попов Манчаары 
ырыаларын-тойуктарын тµмэн аан тыллаах, хос бы´аарыылардаах хо-
муурунньугу та´ааттарбыта. 

Айыл±аттан ураты айдарыылаах, идэлээх (уда±ан, ойуун) дьон тыл 
иччилээх имэ²ин, кµµ´µн-кµдэ±ин и²эриммит ураты та´ымнаах буо-
ланнар, анаан-минээн оло²холуур тµгэннэрэ Мэ²э-Ха²алас улуу´ун 
оло²хо´уттарыгар ойуччу бэлиэтэнэр. Холобур, Моорук нэ´илиэгэр 
– Апросимова Татьяна-Татыйаас уда±ан, I Моорук нэ´илиэгэр – Ма-
каров Василий-Ньо±орулла ойуун, II Наахара нэ´илиэгэр – Абрамов 
Петр-Алаадьы ойуун, Аргунов Иннокентий-Дьалкы´ыап ойуун, Алтан 
нэ´илиэгэр – Окорокова-Кыйыытыыр уда±ан, Тара±ай нэ´илиэгэр – 
Никита Петрович Яковлев-Курууппа ойуун оло²холообуттара сэ´эн-
тэптэл буолан дьон ³йµгэр хаалбыт [ОНЧИ архыыба, ф. 1, оп. 13].

Саха сиринээ±и научнай киин архыыбыгар Мэ²э-Ха²алас улуу-
´ун оло²хо´уттарыттан барыта 21 оло²хо тиэки´э суруллан харалла 
сытар: «Бэриэт Бэргэн», «Т³рµт Мэргэн», «Кыыс Ньургустай», «Дыы-
рай бухатыыр», «Ньургун Боотур», «Харалаан Мохсо±ол», «О±о Ньур-
гун», «Ала Туйгун», «Даадар Хара», «Эр Со±отох», «Дуурай Куо Буха-
тыыр» [Ф. 5, оп. 7, ед.хр. 1-163].

Мэ²э-Ха²алас улуу´угар аан ма²най оло²хону сурукка С.В. Яст-
ремскай 1895 сыллаахха тµ´эрбитэ. М³²µрµ³н нэ´илиэгин биир бил-
лэр оло²хо´ута Свинобоев Г.Н.-Ырыа´ыт Киргиэлэйтэн «Эр Со±отох» 
оло²хону нэдиэлэ кэри²э Дµпсµн улуу´уттан т³рµттээх, µ³рэхтээх 
саха Афанасьев А.П. бы´аччы к³м³тµнэн суруйбута. Оло²хоттон бы´а 
тардыыны 1900 сыллаахха Иркутскай куоракка тахсыбыт «Граммати-
ка якутского языка» µлэтигэр киллэрбитэ [Ястремский, 1900, 306]. Бу 
кэм²э Ырыа´ыт Киргиэлэйи кытары биир бириэмэ±э Слободчиков 
Г.Е.-Тэлээркэ, Андреев М.С.-Оройко, Бурнашев П.П.-Кылыс Байбал 
ыллаан-туойан ааспыттара биллэр.

1935 сыл бала±ан ыйын 17 кµнµгэр П.А. Ойуунускай к³±µлээ´ининэн 
тэриллибит Тыл уонна культура научнай чинчийэр институтун баста-
кы соругунан Саха сирин бары муннуктарыгар норуот тылынан уус-
уран айымньытын хомуйуу, сурукка-бичиккэ тµ´эрэн µйэтитии буол-
бута. Мэ²э-Ха²алас улуу´угар фольклору хомуйааччылар корреспон-
дентскай постара тэриллибитэ. Манна Порядин А.С., Степанов П.Т.,  
Захаров И.Р., Наумовский М.Г., Степанов Н.И., Романов П.Г.,  



Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун

– 8 –

Захаров П.П., Попов А.Л. уо.д.а сыраларын-сылбаларын биэрэн туран, 
µгµс матырыйаалы хомуйан, Саха сирин научнай киинин архыыбыгар 
туттарбыттара.

Ол курдук, 1940-1941 сс. Абрамов Н.А.-Кынаттан барыта биэс 
оло²хо тиэки´э сурукка тµспµтэ: «К³²µл Буурай» 18 420 строкалаах 
оло²хону Васильев И.Н., «Ньургун Б³±³» 19 736 строкалаах оло²хону 
биир дойдулаа±а учуутал Степанов П.Т., 443 лиистээх «Харалаан Мох-
со±ол» оло²хону Ефремов Г.А. уонна Слепцов И.Е.-Арбыыта су-
руйбуттар, 43 лиистээх «Тойон Дуолан Бухатыыр» бы´а тардыытын 
Стручков Я.В. уонна «Эр Со±отох» оло²хону Николаев Г.И. суруйбут-
тар. Ити кэм²э хомуллубут оло²холортон «Ньургун Б³±³» 2011 сыл-
лаахха, профессор Илларионов В.В. уонна доцент Илларионова Т.В. 
бэлэмнээ´иннэринэн кинигэ буолан кµн сирин к³рбµтэ.

1934 сыл ахсынньытыгар буолбут Саха сирин суруйааччыларын 
бастакы конференциятыгар И.И. Бурнашев-То² Суорун «Сылгы уола 
Дыырай Бухатыыр» оло²хотун фольклорист Эргис Г.У. суруйбута. 1940 
сыллаахха «Харыадьала Бэргэн» оло²хо тиэки´ин Захаров П.П. сурукка 
тµ´эрэн научнай архыыпка туттарбыта. «Сылгы уола Дыырай бухаты-
ыр» оло²хотун профессор Илларионов В.В. уонна доцент Илларионо-
ва Т.В. бэлэмнээ´иннэринэн, Е.С. Сидоров нууччалыы тылбаа´ынан 
2013 сылга кинигэ буолан кµн сирин к³рд³.

1939-1940 сс. Н.И. Степанов-Ноорой «Алаатыыр Ала Туйгун» 
оло²хотун Д.Д. Степанов, «О±о Ньургун Бухатыырын» Л.И. Докторов, 
1943-1944 сс. «Алаатыыр Ала Туйгунун» Н. Лопатин, «Бэриэт Бэргэ-
нин» А.Л. Попов сурукка киллэрбиттэрэ, ону тэ²э биир дойдулаа±а, 
фольклорист П.Н. Дмитриев 1960 с. «О±о Улуу бухатыыр», 1969 с. 
«Кµн Эрили», 1970 с. «Улдьаа Боотур» оло²холорун суруйан µйэтиппит 
сµ²кэн ³²³л³³х. ¥лэтин ситэрэн-хоторон 1998 сыллаахха Н.И. Сте-
панов-Ноорой «Кµн Эрили» оло²хотун дьо²²о-сэргэ±э ³йд³бµнньµк 
о²орон, кинигэ та´ааран бэчээттэппитэ. Кэлин Ноорой «Кµн Эрили» 
оло²хото саха эстрадатын сахалыы куоластаах ырыа´ыттарын толо-
руутугар 2 компакт-дискэнэн, оло²хо´ут сиэнэ О.Н. Степанова сала- 
йыытынан тахсыбыта кэрэхсэнэр.

Биллиилээх фольклорист А.С. Порядин «¥рµ² ¥³дµйээн» диэн 
оло²хону 1920 сыллаахха Амма аатырбыт оло²хо´ута Т.В. Заха-
ров-Чээбийтэн уонна Моорук нэ´илиэгин биир басты² оло²хо´ута 
Е.В. Порядин-Ма²кы оло²холоруттан истибитин ³йµттэн сурукка 
тµ´эрбит. Ону 1928 сыллаахха Якутгосиздатка киллэрбит. Ол кэм²э 
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салайан олорбут А.А. Иванов-Кµндэ бэчээттииргэ с³бµлэ²ин биэрбит. 
Кэнники П.А. Ойуунускай µлэлиир кэмигэр киирэн билсэ сылдьы-
бытын, рукопи´ы сµтэрдибит диэн биллэрбиттэр. Ол и´ин фолькло-
рист 1940-1941 сыллаахха оло²хону хат суруйбут. Бу оло²хону Оло²хо 
научнай-чинчийэр институтун научнай µлэ´иттэрэ бэчээккэ бэлэм- 
нээн 2013 сылга та´аардылар. Маны та´ынан А.С. Порядин ырыа- 
тойук эйгэтигэр улааппыт уонна сыста±ас буолан «Бэриэт Бэргэн» диэн 
оло²хону ити сыл сурукка киллэрбитэ биллэр. Кэлин 1945 сыллаахха 
Моорук нэ´илиэгин оло²хо´ута Прокопий Скрябин-Аппайа Боро- 
куоппайтан «Тойон Долгутсай бухатыыр» диэн оло²хону суруйбут эбит.

1941 сыллаахха Хара нэ´илиэгин олохтоо±о оло²хо´ут Слободчи-
ков Г.Е.-Тэлээркэттэн «Дьулуруйар Ньургун Боотур» диэн оло²хотун 
Тулаа´ынап П.Я. уонна Прохоров И.С. (211 сирэйдээх тиэкиhи), 
Дмитриев Д.И. (18652 строкалаах тиэкиhи) иккитэ устубуттара бэлиэ-
тэнэр. Бу сыл поэт Тулаа´ынап П.Я. уонна Прохоров И.С. Тара±ай 
нэ´илиэгин улахан ойууна Н.П. Яковлев-Курууппаттан 273 лиистээх 
«Даадар Хара» оло²хотун сурукка тµ´эрбиттэрэ Саха сирин научнай 
киинин архыыбыгар харалла сытар.

Мэ²э-Ха²алас улуу´ун оло²хо´уттарын µ³рэтиигэ ол са±анаа±ы 
са²а тэриллибит Тыл уонна культура научнай чинчийэр института шта-
ты та´ынан корреспонденнарын у±араабат кµµстэрин к³м³тµнэн балай 
да оло²хо тиэкиhэ суруллан архыыпка туттарыллан, µйэтитиллибитин 
бэлиэтиэххэ с³п. Мэ²э-Ха²аластар µйэ а²арын тухары ыытар µгэс 
буолбут культура эстафетатын тэрийээччилэрэ, ону к³±µлээччилэрэ 
уонна ³й³³ччµлэрэ улууска норуот тылынан уус-уран айымньыларын 
к³рµ²нэрэ утумнанан тар±аналларыгар сµдµ кылааттарын суолтата 
улахан. 

* * *

Никита Петрович Яковлев-Курууппа ойуун 1905 сыллаахха Мэ²э 
улуу´угар Тара±ай нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Кыра саа´ыттан са±алаан, 
а±атыгар кэлэр ойууттар кыыралларын, мэнэрийэллэрин к³р³н-истэн 
ону µтµктэн кыырар-кутурар идэлэммитэ. Уонча саа´ыгар ийэтэ ³л³³рµ 
сытан кыырар, ойууннуур идэтин тохторугар к³рд³спµтэ, онон балай 
да кэм²э тохтуу сылдьыбыта. Никита Петрович бэрт эрэйдээх оло±у 
олорбут, кыра о±о сааhыгар тулаайах хаалбыт, былаас уларыйыытын 
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сылларыгар куола´а бы´ыллан, сирэ суох хаалан, умна´ыт-кумалаан 
а²аардаах сылдьан эдэригэр 1942 с. ³лбµт.

Никита Петрович а±атын уустара былыр-былыргыттан ойуун идэ-
лээх дьон эбит. Ол ту´унан 1940 сыллаахха фольклорист Х.И. Констан-
тиновка суруттаран хаалларбыт оло±ун ахтыытыгар суруллар. Мэ²э-
Ха²алас биир улахан оло²хо´ута И.И. Бурнашев-То² Суорун оло±ун 
ту´унан кэпсээнигэр маннык ахтар: «Алыс кыра о±о т³р³³бµппµн, 
ону нэк истээх куобах бэргэ´э±э ылан укпут. Дьэ µµтµнэн а´атан 
µ³скэппиттэр. Итинтэн кэнники ки´ини-сµ³´µнµ ³йдµµр буоламмын, 
³л³р ыарытыган µстээх о±о буолпун билэбин. Ты´а±ас диэн ойуун кэ-
лэн ситии бы´ан, аан дойду айыытын аатта´ан, ийэ дойду иэйэхситин 
кэпсэтэн, ³лµµ суолун бµ³лээн, ки´и гыммыт. «Мин µ³скэппит, ки´и 
гыммыт о±ом» диэн кэлэн а´аан-сиэн, хонон-³р³³н барарын билэбин. 
Ол ити Курууппа ойуун э´этэ улуу ойуун этэ. Аан дойдуну барытын 
кэрийэн кыырбыт ойуун» [То² Суорун, Майа, 1993, 2-6].

Ойуун оло²хо´ут идэлэммитэ сэдэх к³стµµ. Холобур, Абый 
улуу´ун ойууна Суздалов И.А.-Сапалаай, Халыма аатырбыт ойууну-
гар Чапыа²²а кутуруксутунан, алгысчытынан сылдьан ойуун идэти-
гэр у´уллубута [ССНК архива, ф. 5, уо. 13, дь. 196, л. 5]. Киниттэн 
фольклористар А.А. Саввин уонна Г.М. Васильев оло²холорун ис  
хо´оонун, алгыстары, ы´ыах сиэрдэрин-туомнарын уонна итэ±эл 
ту´унан сэ´эннэри суруйбуттара. Кини уопсайа µс оло²холоо±о. 
«Ойууннар уонна ойуун сиэрин-туомун ту´унан кэпсээннэр» диэн 
Емельянов Н.В., Мухоплева С.Д. уонна Рожина Л.Ф. та´аарыыбыт 
µлэлэригэр сурулла сылдьар: «Эрэйдээх-Буруйдаах Эр Со±отох», «Бэс 
арыы кэтэ±инэн быстыбытын курдук Мэчинэ дьоруо аттаах Мэриэт 
Мэргэн» уонна «Кµ³нэли Мэргэн» [Ойуун, Дьокуускай, 1993, 10-11].

Курууппа ойуун оло²холуурун ту´унан Таба±а орто оскуолатын 
саха тылын уонна литературатын учуутала Макарова П.Т. маннык си-
бидиэнньэни биэрдэ: «Слепцов Дмитрий Дмитриевич, ветеран исто-
рик учууталтан ыйытала´ыыга ийэтиттэн Слепцова Парасковья Дми-
триевнаттан (1912 сыллаах т³рµ³х, ³лбµтэ), истибит чахчыта маннык: 
«Курууппа оло²холуур этэ, Слепцов И.Е.-Арбыыта Курууппаттан тугу 
эрэ ыйытала´ан суруйар, кумаа±ыга тµ´эрэр этэ. Онтуката, араа´а, Ку-
раанахха ампаардара умайарыгар былдьаммыт буолуохтаах». 

Филологическай наука кандидата Л.А. Афанасьев-Тэрис «Курууппа 
ойуун к³рµµлэрэ» диэн кинигэни 1993 сыллаахха архыып матырыйаал- 
ларын тµмэн та´аарбыта. Бу манна Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун олор-
бут оло±ун устата олоххо-дьа´ахха, дьо²²о-сэргэ±э ту´алаабыт дьикти 
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дьо±урун араас к³стµµлэрэ уонна онно туттубут ньымалара суруллубут-
тара. Курууппа ойуун аан дойдуну анаарар т³рµт ³йд³бµллэрэ, айыы, 
иччи, абаа´ы ту´унан к³рµµлэрэ ураты киэ², дири² суолталаахтар.

Былыр саха ³йд³бµлµнэн ойуун, уус уонна тыл илби´ин и²эрим-
мит оло²хо´ут (ырыа´ыт-тойуксут) биир та´ым²а тураллара. Ийэ 
айыл±аттан айыллыбыт уустуга суох идэлээхтэр, µ³´эттэн µ´µттэриилээх 
ураты дьо±урдаахтар олохторо да уустуга. Та´ымы уйан илдьэ сылдьыы, 
ону олоххо дьµ³рэлээн туттуу олус судургута суо±ун сэрэйиэххэ эрэ с³п. 
Тыл имэ²э, кµµ´э-уо±а µ³´эттэн курулаан, оройу² ойбонунан кутул-
лан суккуллан киирэн, бар дьо²²о дьайара ураты, ол кэмнээх-кэрдии-
лээх буолара киэ² куйаар таайыллыбат таабырына. Наука эйгэтигэр бу 
тыытыллыбатах, сырдатыллыбатах тема буолар. Ойуун оло²хо´ут дуу, 
оло²хо´ут ойуун дуу олус сэдэх уонна ки´и бол±омтотун тардар туспа 
тыыннаах, эйгэлээх боппуруос. Инникитин бу тема анал чинчийээччи-
тин булан, кистэлэ²нэрэ сырдатыллара буоллар саха омук биир ураты 
дьо±урун айылгытын аартыга арыллыа этэ.

Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун «Даадар Хара» оло²хотун 1941 с.  
биллэр поэт П.Я. Тулаа´ынап уонна ТЛИНЧИ корреспондена  
И.С. Прохоров устан, архыыпка туттаран, били²²и кэм²э туохха да 
сыаналаммат улахан кылааты о²орбуттара. 

1940-1941 сылларга П.Я. Тулаа´ынап Бµлµµ оло²хо´ута Каратаев 
С.Н.-Дыгыйар Сэмэнтэн «Сµµлэлдьин Боотур», Горнай оло²хо´уттара 
Тарасов Г.М. «Мµгµлµ Б³±³», «Дарда Буурай Тойон, Даара Дохсун Хо-
тун», Тарасов И.Я. «Ала Туйгун Бухатыыр», Захаров Н.М. «Кэнэли Ха-
адьыт Бухатыыр», Кэбээйи оло²хо´ута Николаев И.А. «Мµлдьµ Б³±³» 
оло²холорун, оттон И.С. Прохоров Таатта оло²хо´уттара Давыдов И.М. 
«Элик Туйгун Бухатыыр», Бытасытов Е.Я. «Модун Хара», Огочуяров 
И.Е. «Айыы Дугуйах» оло²холорун сурукка тµ´эрэн µйэтиппиттэрин 
бэлиэтиир то±оостоох [Ф. 5,оп. 7,ед.хр. 1-163].

* * *

«Даадар Хара» оло²хо барыта 8761 строкалаах, орто кээмэй-
дээх биир µйэлээх оло²хо буолар. Н.В. Емельянов саха оло²хотун 
наардаа´ынынан, «Даадар Хара» оло²хо сюжетнай-композиционнай 
тутулунан бастакы ки´и, т³рµт ³бµгэ тустарынан оло²холорго киир-
сэр. Даадар Хара – оло²хо сµрµн геройа. Оло²хо сюжета кини тула 
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сайдар. Даадар Хара µ³´ээ айыылартан айыллан-ананан орто дойдуга 
оло±у тµстµµр, ураа²хайы уу´атар аналлаах.

Оло²хо тутулун сюжетын сайдыытын устата µгµс персонажтар, 
айыылар, хара тыыннар, аартыктар ааттара µгµстµк к³ст³лл³р. Онон, 
атын оло²холору кытта ойуун оло²хотун тэ²нээн чинчийии ордук кэ-
рэхсэбиллээх буолуон с³п. Оло²хо ис хо´оонун кылгастык сэ´эргиир 
буоллахха маннык:

1-233 строкаларга – Араат бай±алынан тµгэхтэнэн, кы´ыл кумах 
кыбытыыланан, кµ³х от кырыстанан, дьабын халлаанынан чаачыйан, 
чолбон сулус до±у´уолланан сир-дойду µ³скээ´инэ этиллэр:

 21 Ара±ас буор ардайданан,
 Кы´ыл кумах кыбытыыланан,
 Хара буор хадьаа´ыннанан,
 Туой добойдуланан1,
 Сибиэ´эй буор сириэ´иннэнэн,
 Сир ийэ
 Сиэгэн кыыл
 Си´ин тµµтµн курдук,
 Сириэдиччи µµнэн ситэн испит.
Салгыы бу орто дойду суорба таас хайалара, киэ² кэ²эрэй алаа-

стара, кылбаарытта кындыллара, толоонноро, саар булгунньахтара ой-
ууланар. 

Курууппа ойуун оло²хотугар эпическэй кэми ойуулаа´ынын Н.А. Аб- 
рамов-Кынат уонна И.И. Бурнашев-То² Суорун оло²холорун киирии-
тин кытта тэ²нээн к³рд³хх³ маннык: 

Былыргы дьылым былдьа´ыктаах    Былыргы дьыл   Былыргы бы´ылааннах

Быдан тэгэл быттыгар,          Быралыйар мындаатыгар,    Дьыл мындаатыгар

Урукку удур±аччылаах           Урукку дьыл                     Урукку охсу´улаах

Улуу дьылым уор±атыгар,      Уларыйар уор±атыгар          Дьыл уор±атыгар

Аа´а барбыт                        Ааспыт дьыл                      Алдьархайдаах ааспыт

Амырыыннаах-алдьархайдаах µйэ     Амырыыннаа±ын са±ана  Дьыл анараа та´аатыгар

Алын са±атыгар,                  Кэлбит дьыл

Элэйэн бµппµт                    Кэмпэрдээх кэтэх ³ттµгэр

Эргэтээ±и дьылым

Ииссээннээх ийэтэх ³ттµгэр

  («Даадар Хара»)           («Ньургун Б³±³»)             («Дыырай Б³±³»)

1 Лит.: дойдуланан 
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К³ст³рµн курдук, «Даадар Хара» оло²хо±о эпическэй кэми ойуу-
лаа´ыныгар тэгэл быттыгар, удур±аччылаах, амырыыннаах, ийэтэх 
диэн оло²хо тылыгар сэдэхтик к³ст³р ураты тылларынан бэриллэр. Бу 
курдук имэ²нээх-илбистээх тыл-³с туттуллан, оло²хо этиитин устата 
сыыйыллан, «Даадар Хара» оло²хо ураты поэтикалаа±а бэлиэтэнэр.

234-1057 строкаларга – орто дойдуну ара²аччылыыр, сир бар±а 
баайын уонна орто дойдуга олохтоох иччилэри к³р³р-истэр аналла-
ах Аан Алахчын Хотун уйатын сирэйдээн к³рд³р³р ытык ³йд³бµллээх 
Аал Луук Мас ойуулаа´ына бэриллэр. Ытык мас а±ыс салаата кµ³х 
халлаа²²а ³р³ µµнэн тахсан и´эн толкуйдуур: µ³´ээ халлаан бии´ин 
µтµ³тµгэр ¥³с Тардар £р³ Харах µллэр бµ³рµнэн у´улу ойон тахсан 
алтан сатанах, сиэмэх бии´ин бэрдигэр Сигили Дьа²сах Буурай µ³´µн 
³р³ µµнэн тахсан манаа±а мас, айа±ымсах бии´ин ааттаа±а Нµрµйдээн 
Хара Тойо²²о баттах ба±ана буолуом эбитэ дуу диир. Маннык µ³´ээ 
халлаа²²а ³р³ µµнэн тахсан, µ³´ээ дойду µрµ² айыы´ыттарыгар, ку´а-
±ан тыыннарыгар тиийэн, т³тт³рµ орто дойдуга лµ´µгµрээн тµ´эн,орто 
дойду уйгулаах-быйа²наах оло±ун киинэ буолан тэнийэн-тар±анан ба-
рар:

1045  Сили´ин уута
   Сиэтти´эн барбыт,
   Тала±ын уута
   Тарды´ан тµспµт,
   Мутугун уута
   Му²утаан мунньустубут эбит. 
   Байта´ыны-сылгыны
   Ба´ын быспыт курдук
   Ба´аам баара±ай илгэни
   Барылаччы сµµрµгµппµт,
   ¥рµ² илгэни
   Иэнигиччи тэлгэппит,
   Кырдьык имэ²нээх ийэ мас буолар эбит, – диэнинэн 

тµмµктэнэр.
Итинэн сиэттэрэн бу ойуун оло²хотугар хо´уйуллар орто дой-

ду Аал Луук ытык Ма´ын атын оло²холор Аал Луук мастарын ойуу-
лаа´ыннарын тэ²нээн µ³рэтии дьо´ун бол±омтону тардыан с³п. Холо-
бур, бу оло²хо±о а²ардас Ытык ма´ы ойуулаа´ын 836 строкаттан турар. 
Маннык сиэдэрэйдик уонна далаа´ыннаахтык Аал Луук Ма´ы си´илии 
кэпсээ´ин саха оло²хотугар бэлиэтэнэ илик. Курууппа тµ³лбэтин 
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оло²хо´уттара То² Суорун «Сылгы уола Дыырай» оло²хотугар Аал 
Луук Ма´ы 374 строка, Кынат «Ньургун Б³±³» оло²хотугар 376 строка 
тухары хо´уйбуттара бэлиэтэнэр.

1058-1248 строкаларга – бухатыыр дойдутун, сирин-уотун, кыы-
лын-сµ³лµн ойуулаа´ына бэриллэр: µµт к³лµйэтэ, к³нч³х ку´а, µрµ² 
тµµлээ±э, табата,тайа±а, кµ³лµгэр-уутугар кµндµ хатырыктаа±а, локуора 
кµ³х ото уо.д.а. Бухатыыр т³р³³бµт-µ³скээбит алаа´а: 

1174  Хор±олдьун буордаах,
 Хоргун хонуулаах,
 Хобордоох к³лµйэлээх,
 Хотой Айыылаах,
 Холбуурай Ийэхситтээх
 Киэ² Хордо±ой алаас диэн эбит.
1249-1493 строкаларга – бухатыыр буор бала±анын ис-тас бараана, 

суо-хаан о´о±о, и´итэ-хомуо´а, ара±ас сандалы остуола, олоппосторо, 
ороно, биллэригэ, сатана±а уо.д.а. ойууланар:

1479 Кэтэ±эриин сылдьар ки´и
 Кэрэ кыыл буолан к³ст³р сирэ,
 Суол ааныгар сылдьар ки´и
 Сур кутуйах са±а буолан к³ст³р,
 Ха²ас диэки сылдьар ки´и
 Хара²аччы са±а буолан к³ст³р, 
 У²а диэкки олорор ки´и
 Улаан кыыл буолан к³ст³р,
 Сµдьµ алаас са±а
 Суол ааннаах буолла.
1494-1696 строкаларга – бухатыыр мо´уона, тас дьµ´µнэ, туттар сэ-

бэ-сэбиргэлэ ойууланар: куударалаах баттахтаах, тµнэ гиэнэ тµµнµктээх 
та²астаах-саптаах, тµнэ куйах сонноох, у´ун турба батастаах, бэрилиир 
мээчиктээх. Бухатыыр кы´ал±ата суох тотон-ханан, дуо´уйан, халы² 
ха´анан хаччы кэби´эн, суон саалынан мохсуо уурунан олороро к³ст³р:

1688 К³мµрµ³ у²уо±унан
 Тиис саанан,
 Саамал кымы´ынан*
 Санаа тар±атан,
 К³й кымы´ынан
 Кµ³мэй о²остон,
 Хойуутугар б³т³н,
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 Уба±а´ыгар чачайан
 Олорбута µ´µ.
1697-2519 строкаларга – бухатыыр ки´и си´ин этэ ситэн, бу-

утун этэ бу´ан тарбах тарды´ыан, кµµ´µн боруобаланыан ба±арар. 
Тµ³рт тµмµллэр аартык ортотугар олорор эбиппин, ааттаах-албаста-
ах ааста±ына, кимтэн кииннээххиний диэн сурастахтарына, ким бу-
олуомуй диэн толкуйга тµ´эр. Ол и´ин аал уот оттон Аал Луук мас 
иччититтэн Арыы На²нарыын Хотунтан к³рд³´³н, бу орто дойдуга 
туох аналлаа±ын билэр, сир ийэ иччитин эмиийиттэн утахтанан б³±³-
та±а туруктанар. Даадар Хара диэн ааттаах-суоллаах буоларын, кµ³х 
халлаан µрдµгэр олохтоох Хара Дьа±ылыман Айыы Тойон а±алаа±ын, 
Эбир Дьа±ыл Ийиэхсит Хотун ийэлээ±ин, кинини µрдµк халлаан 
дьµµлдьµттэрэ дьµµллээннэр, аан ийэ дойдуну киэ² киэлитин ситэрэр-
гэ, айыы айма±ын алдьархайдаа±ын абыра±а буоллун, улуу´у уу´аттын, 
о±ону-урууну т³р³ттµн диэн ыйаахтаан, анаан-минээн тµ´эрбиттэрин 
ту´унан мас иччитэ тириэрдэр:

2448 Отто дойду
 Удур±аччылаа±ын толуга,
 Алдьархайдаа±ын абыра±а,
 ¥лµгэрдээ±ин бµ³тэ буол диэн
 Буор ийэ кыайбат
 Бу±атыыра2 буолуох тустааххын.
 Улуу´у у´атарга,
 Нэ´илиэги тэнитэргэ,
 Бэлиэлээх сµ³´µнµ иитэргэ,
 Мэ²нээх о±ону т³р³т³рг³
 Айыллан анаммыт
 Ки´и буолуох эти².
2520-4150 строкаларга – илин аартыктан Кµн Тэгиэримэй диэн 

дойдуттан айыы ки´итэ Айыы Дуурай бухатыыр Даадар Хара буойу²²а 
илдьит этэ кэлэр. Кини дойдутугар бииргэ т³р³³бµт Сэмэристэй Куо 
балы´ыгар µс абаа´ы уола кэлэн кµтµ³ттээн кµлтэйэ сыталларын кэп-
сиир уонна кинини этэрбэс устар, энньэ кулут ки´инэн анаабыттарын 
этэр. Маныаха айыы бухатыыра уордайар, кыы´ырар-тымтар, аналла-
ах атын ы²ыран, миинэн иэстэ´э суолга турунар. Илин халлаа²²а 
олохтоох Туоллуман Тойон, Сэйбэрикээн Эмээхсин Хотун тохто бай-

2 Лит.: бухатыыра. Салгыы бу±атыыра диэн хаалларылынна.
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быт дьоллоох толоонноругар айаннатан кэлэр. Сэмэристэй Куо диэн 
кэрэ кыыстарын к³рсµ³ аатыгар µс адьарай бии´э кµ³нтээбиттэр 
эбит. Со±уруу халлаан содуомугар т³р³³бµт, Эрилик бай±ал ортотугар 
µ³скээбит абаа´ы бии´ин уола Дьойуо Суорун бухатыыр, ар±аа хал-
лаан аптаах-албастаах бии´ин ааттаа±а То±ус о±о Дьо±устаайы уонна 
со±уруу халлаан соппуордаах халлаанын абаа´ы уола Сойуодуку Хара. 
Бу илиэ´эй биистэрин Даадар Хара к³р³н баран, илэ бэйэбинэн сы-
рыттахпына ³р гыныа суох дьон эбиттэр диэн Сото Боллур уол буолан 
кубулунан киирэр. ¥с абаа´ы атамааннара µ´µ³н киирсэргэ сананал-
лар, ким хоппут ол кыы´ы ойох ылан илдьэ барар диэн ха²ас тарбах-
тарын хайыта бы´ан хабала баттыыллар. Бу охсу´ууга Сойуодуку Хара 
кыайыылаах тахсар.

4151-5316 строкаларга – Сойуодуку Хара обургу кыайан-хотон,  
киэптээн-киэбирэн кыыстарын ойох ыла кэлэр. Онуоха айыы бухаты-
ыра Даадар Хара кубулуна сылдьан биирдэ саар булгунньах са±а сара-
йан тахсар. Абаа´ы бии´э ха´ан кµн улуу´ун кытары ойох-уруу ылан 
олорорун к³рбµккµнµй диэн, Даадар Хара абаа´ы уолун кытта киир-
сэн бараллар. Ол охсу´а сырыттахтарына, Айыы Дуурай бухатыыр ил-
дьит этэр: орто дойду ба´ылыктара µ³´ээ халлаа²²а о´ох баргый хайа 
µрдµгэр ³´µ³ннээх ³л³рс³р, саастаах дьаныйсар £кс³кµлээх Мэлэрик 
Улуу Ту²уй буолакка баран салгыы кыргы´алларын к³рд³´³лл³р. Да-
адар Хара – мохсо±ол кыыл буолар, Сойуодуку Хара – хара ма²аас 
суор буолар. Онно тиийэн Даадар Хара охсу´ан эт-тириитэ баранар, 
сэниэтэ эстэр. Онуоха µ³´ээ халлаантан а±а´а Айыы Намы´ын Куо 
к³т³н кэлэн ³лб³т мэ²э уутун биэрэн, кµµ´µгэр кµµс эбэр. Сойуодуку 
Хараны Даадар Хара буойун кыайан-хотон ³р³г³йд³³н Толлуман То-
йон толоонугар т³нн³р. 

5316-8761 строкаларга – Даадар Хараны Туоллуман Тойон дьиэ-
тин-уотун дьоно-сэргэтэ уруйдуу к³рс³лл³р. Сэмэристэй Куону киниэ-
хэ холбууллар, уруу тэрийэллэр. Кыыстарын сµгµннэрэн баран и´эн 
Айыы Намы´ын аартыкка тиийэн баран, а±ата сайы´ан хаалбытын 
эргиллэн к³рбµтµгэр, баайа-дуола, сµ³´µтэ-сылгыта µргэн хаалар. 
Сµктэн и´эр кыыс кэннигин хайы´ан к³рб³т буол-дьолу² тохтуо, 
соргу² со´уйуо диэн норуот муудара´а этиллэр. Ити курдук Даадар 
Хара уонна Сэмэристэй Куо салгыы айаннаан истэхтэринэ суоллара-
иистэрэ алдьанан, хара²аран барар. Адьарай бии´ин аартыгын иччи-
тин к³рс³лл³р. Аартык иччитэ табах к³рдµµр, ону Даадар Хара биир 
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хамса таба±ы биэрдэхпинэ туох буолуой диэн ыты´ыгар кутан биэрэр. 
Эмискэ µлµгэр холорук, ыас хара²а буолар. Хара Кµлµк Кµлµктээйи 
бухатыыр кэргэнин кµрэтэн, хоту илдьэ барар. Даадар Хара кэнни-
лэриттэн атынан тµ´µнэр. Барар сирдэрэ бадаар ырба буолан барар,  
онуоха ат-сылгы иччитигэр сµбэ-ама биэрэр, ³л³³рµ-сµтээри гын-
наххына ы²ыраар диэн т³тт³рµ халлаа²²а µµрдэрэр. Даадар Хара 
сахсыр±а буолан кубулунар. Туой уорук дьиэ±э дьахтар ки´и ытыырын 
истэн т³тт³рµ бэйэтэ-бэйэтинэн буолар. Мэ²ийэ Хара абаа´ы буха-
тыырын кытта охсу´аллар, манна Даадар Хара хотторор. Убайа Хара 
Кыыт бухатыыр µрдµк халлаантан ³кс³кµ кыыл буолан к³т³н тµ´эр. 
Абаа´ы атамаанын Хара Мэ²ийэлиин µстэ охсу´ан хотор. Манна эдьи-
ийэ Айыы Намы´ын уда±ан к³м³ буолар. Тµмµгэр Даадар Хара Сэ-
мэристэй Куолуун алаастарыгар т³нн³лл³р уонна уол о±о т³рµµрµнэн  
бµтэр.

Никита Петрович Яковлев-Курууппа «Даадар Хара» оло²хотугар 
сир-дойду, персонажтар ааттара ахсаанын аа±а сиппэт курдук µгµс, онон 
саамай суолталаах буолуохтара дии санаабыппытын киллэрдибит. Хан-
нык ба±арар оло²хо±о сµрµн герой, µгµстµк к³ст³р чопчу уонна ойо±ос 
уобурастар сµрµн миэстэни, хаамыыны, т³рµ³тµ µ³скэтэллэр, оло²хо 
ис хо´оонун байыталлар. Холобур, дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-
к³м³ буолар айыылар ааттара маннык бэриллэллэр: – Баара±ай Бах-
сы – 1454 ст., Буруйа Боотур – 1469 ст., Адар Буурай Айыы´ыт – 1452 
ст., Бэйбэрикээн Хотун – 1459 ст. уо.д.а. Айыылар, абаа´ылар сылдьар 
аартыктара, суоллара-иистэрэ эмиэ араастык хо´уллар. Бу манна Ни-
кита Петрович бэйэтэ идэлээх ки´и буоларын бы´ыытынан кыыра-
рыгар, ойууннууругар туттар тыла-³´³ бу оло²хо±о киирэ сылдьара 
саба±аланар (идиолект). Маны та´ынан куйаар к³стµµлэрэ, сир-дойду, 
халлаан эттиктэрэ уус-ураннык хо´уллаллар.

«Даадар Хара» оло²хо±о ойуулуур-дьµ´µннµµр ньыма бары дэ-
гэтэ мунньуллан туттулубут. Ол оло²хо´ут дэгиттэр талаанын, тыл 
кµµ´µн-кµдэ±ин, ылба±айын и²эриммитин туо´ута буолар. Курууппа 
ойуун тыла имэ²ирэн-илби´ирэн оло²хо эйгэтин уратытык арыйар, 
оло²хо±о туттуллар µгэс буолбут тылы-³´µ кыайа-хото туттар. 

Ол курдук, µгµс оло²холорго туттуллар олук хо´ооннор кэбэ±эстик 
туттуллаллар. Холобур, Даадар Хара бухатыыр тас дьµ´µнэ, мо´уона 
маннык ойууланар: 
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1545  А±ыс былас дарайар сарыннаах,
   Была±а моонньоох
   Сэттэ былас биэкэйэр бииллээх,
   ¥с уунар былас
   ¥тµ³ ³ттµктээх ки´и эбит.
Оло²хо±о сир-дойду, халлаан µ³скээ´инин ойуулаа´ын маннык 

бэриллэр:
64  Тара±ай таба кыыл кулгаа±ын курдук      70  Тэгэл ийэ дойдум

Таранан-тараадыйан тар±анан   Тэбиэн кыыл
Дьабын дьаллык халлаан    Тилэ±ин тµµтµн курдук
Чаачыйан бµрµµкээбит.    Тэнийэн-тэлгэнэн испитэ µ´µ.
Бухатыыр са²атын иннигэр олук хо´оон варианнара маннык тут-

туллубуттар:
4691Уолуга тойтойон,    2960  £р³³бµт уо´ун 

Уо´а томтойон      £´µлэн киирдэ,
Оннук диэн хо´оонноох    Хоммут уо´ун 
Кэпсии-ипсии турбута µ´µ    Хомуран барда.
Онтон, айыы бухатыыра абаа´ы уолугар сэрэтэр тыла-³´³ маннык 

буолар эбит:
2835   Этэр тылы² сэтигэр
   Сэт барда – Сэрэн!
   Ох барда – О²о´ун!
   Кустук курдук куо´ардым,
   Кэриэс тылгын кэпсээ!
   Омон ³скµн омолуй!
   £йд³пп³кк³ ³л³рдµ² диэйэ±ин,
   Сэрэппэккэ сиэти² диэйэ±ин.
Никита Петрович оло²хотугар кэккэлэтэн этиини таптаан-табан 

туттарын µгµстµк к³рµ³ххэ с³п. Ылан к³рµ³±µ² бухатыыр дьиэтин 
о²о´уутун хо´уйарыгар, уон биир ³лµµскэлээх кэккэлэтэн этиини тут-
тубут. Маныаха оло²хо тылыгар-³´µгэр бу курдук у´ун кэккэлэтии сэ-
дэхтик к³ст³р:

1264   Баай тииттэринэн ба±аналааннар,
   Бэт тииттэринэн биллэриктээннэр,
   Сµдьµ ба´ынан сµргµнэлээннэр,
   ¥тµ³ тииттэринэн ³´µ³лээннэр,
   Кµтµр ма´ынан к³ст³³нн³р,
   ¥³мэс тиитинэн µрµттээннэр,
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   Хотуол ма´ынан холло±остооннор,
   Чулуу ма´ынан туорайдааннар,
   Сыбар тиитинэн сы²а´алааннар,
   Ааттаах ма´ынан адарайдааннар,
   Модун ма´ынан боруоктааннар...
«Даадар Хара» оло²хо±о туруору да, сытыары да аллитерация 

³лг³мнµк туттуллар. Холобур, µксµгэр туруору 3,4,5,6,7 устуруока ал-
литерацияланар, 14-18 диэки тиийэ туттуллар. Оло²хо дор±ооннорун 
дьµ³рэлэ´иитэ олус кэрэтик и´иллэр:

177  Кырыылаах тумустаах
   Кылдьыылаах харахтаах,
   Кырааскылаах атахтаах,
   Кынатын ба´ыгар
   Кыыппах харалаах,
   Кынталлыбыт бы´ыылаах,
   Кылбахай дьµ´µннээх,
   Кы²кынастай куоластаах
   Кыталык кыылым ахсыа буолан
   Кырыйа к³т³н,
   Кындалыгар олорон
   Кынатын сынньаппатах,
   Кыдьымах тохтооботох
   Кылбаарытта кындыллаах дойду эбит.
Тэ²нээ´ин, эпитет, кэккэлэтэн этии, гипербола курдук уус-уран 

ньымалары оло²хо´ут геройдарын, буолар эйгэни, бы´ыыны-майгыны 
хо´уйарыгар хойуутук туттар. А²ардас Аал Луук ма´ы ойуулууругар, 
аахпыппытынан, отучча тэ²нээ´ини туттар: байта´ыны-сылгыны ба´ын 
быспыт курдук, тойон ки´и а´ыыр чороон ымыйатын та²нары туп-
пут курдук, бэлэстэрин т³рдµгэр биэстээх мэ²э биэни кэдэрги аспыт 
курдук уо.д.а. «Даадар Хара» оло²хо уус-уран та´ымын киэ²ник, 
дири²ник чинчийии, атын оло²холору кытта тэ²ниир, инники сорук 
бы´ыытынан турар. 

Оло²хо тылыгар µгµстµк нууччалыыттан киирии тыллары к³рсµ³ххэ 
с³п. Нуучча тыла сахалыы са²арыы сокуонугар киирэн, дор±ооннорун 
дьµ³рэлэ´иитэ уларыйан оло²хо этиллиитин тупсарар-байытар. «Даа- 
дар Хара» оло²хо±о, холобур: са±аатай – сохатый, бо±уодьулаах – по-
годить, босуо²ка – котомка, манаа±ы – поняга, билээги – фляга, кэ-
рэниис – карниз, симиэт – смерть, сиэмэлэс – жимолость, укураат –  
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аккуратный, хокуоска – кукиш, дьуос – ёрш, дьуохала – юкола, буойун 
– воин, боруок – порог, дэриэбинэ – деревня уо.д.а. курдук нууччалыыт-
тан киирии тыллар бэлиэтэннилэр. Ол эрэн маннык оло²хо тылыгар  
туспа тыл ³т³н киирэн сахалыы т³рµт тыллары симэлитиэн, умунна-
рыан эмиэ с³п. 

¥гµс тюрколог-учуонайдар бэлиэтииллэринэн, саха тыла атын 
тµµр тыллартан ойуччу турар, ты´ыынчанан сыл сайдыбыт, тар±аммыт 
былыргы тыл дэнэр. Ол кини тылын бар±а баайыгар, дьэрэкээнигэр, 
кырамаатыката дьаптал±аламмытыгар, а´а±ас уонна бµтэй дор±оон 
дьµ³рэлэ´иитин сокуонугар, былыргы пратюркскай формалары ил-
дьэ сылдьарыгар, µгµс биллибэт т³рµттээх тылларыгар, биир к³стµµнµ, 
³йд³бµлµ дири²ник, ымпыгар-чымпыгар тиийэ ойуулуругар, дьµ´µн-
нээн этэр кыа±ар буолар. Тыллар бэйэ-бэйэлэригэр сабыдыаллара 
кµµстээх. Б³д³² омук кыра омугу кытта ыксала´а олордо±уна, уруу- 
ойох буолла±ына, дьыала-куолу тэрийдэ±инэ, тыл сокуонун бы´ыы-
тынан, кыра омукка µгµс киирии тыл киирэр. Маныаха саха тылын исто-
риятын µ³рэтэргэ, сайдыбыт кэрчиктэрин чопчулуурга, тыллар бэйэ-
бэйэлэригэр а²ардас дор±ооннорун дьµ³рэлэ´иитэ майгынна´арынан 
к³р³н му²урданар кыра. Холобур, сахалыы туман уонна нууччалыы 
туман, маныаха тµµрдµµ эмиэ туман,думан, то²устуу туман диэн этил-
лэр, сахалыы бухатыыр уонна нууччалыы богатырь, маныаха монгол-
луу ба±атур, тµµрдµµ бу±а диэн кµµстээх-уохтаах диэн суолталаах буо-
лар. Маннык µгµс тыллары холобурдуохха с³п. Онон, оло²хо тылыгар  
нууччаттан киирии тыллары дири²ник µ³рэтэр наадалаа±ын бэлиэ- 
тиэххэ с³п.

Хас биирдии оло²хо±о эргэрбит тыллар биир сµрµн ара²а буо-
лаллар. Бу тыллар норуот историятын, урукку оло±ун-дьа´а±ын кэрэ-
´элииллэр. Курууппа ойуун оло²хотугар эргэрбит тыллар µгµстµк бэ-
лиэтэннилэр: та²ара-халлаан, ар±аа-к³±µс, алтан-кы´ыл к³мµс бы-
лыргы суолталара. Сири-уоту бэлиэтиир тыллар – µтµгэн, дьуорсун, 
оппуос, к³дь³²³, дьиэни-уоту бэлиэтиир тыллар – чаампы, биллэрик, 
уорук, та²ас-сап – олооччу, амнах, тор±о, и´ит-хомуос, ас – бэлкэй, 
тµктµйэ, ба±аччах, холло±ос, к³²сµµ, тµлэ´э, ха´аайыстыба – боскуйа, 
кэлии, со±ох, хойуук, сэрии сэбэ – куонньалык, сардаана, кустук уо.д.а. 
Бу тыллары хомуйан, наардаан, ырытан µ³рэттэххэ, оло²хо ха´ан, хан-
на µ³скээбит проблематын чинчийэргэ улахан к³м³ буолуо диэн сыа-
налыыбыт.
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Оло²хо ис хоhоонугар ³йд³мм³т тыллар эбэтэр суолталара чуол-
кайдана илик тыллар µгµстэр. Араас та´ымнаах тылдьыттарга, источ-
никтарга бэлиэтэммэтэхтэр. Холобур, бу оло²хо±о: омуруку тириитэ, 
кэриэдэл, ньолдьоо куобах, ньээлдэ балык, сµгµлээн, халлаан кµ²эрэйэ, 
кµ³ккэрэ² табык, хотоолуур саадьа±ай, байта´ын маймата, саантаа, 
чаачый, налах, сы²ырыа ³лµµ, куохара к³т³р, хар таман, а±аамыл, орук 
о²очо, Бах та²ара, хоморуку биис уо.д.а. курдук тыллар.

Били²²и сайдыылаах µйэ±э оло²хо са±ахтарын арыйыы кэмэ кэл-
лэ. Архыыптарга харалла сытар рукопистар, магнитофоннай лиэнтэ±э 
у´уллубут оло²холор бэчээттэнэн, киэ² эйгэ±э тар±анан, саха омук 
туругурар кыа±ыгар олук ууруллуо диэн эрэлбит улахан. Маныаха саха 
норуотун XX-с µйэтин биир чулуу оло²хо´ута, ойууна Н.П. Яков-
лев-Курууппа «Даадар Хара» оло²хото наука эйгэтигэр чинчийиигэ 
дьо´уннаах µлэ бы´ыытынан кэскиллэниэх к³рµ²нээх, онтон аныгы 
аа±ааччыга саха тылын баайын, кэрэтин ³йдµµрµгэр, уус-уран тылыгар 
умсугуйан у´уйуллар кыа±а µрдµµрµгэр сµдµ айымньы буоларын саар-
бахтаабаппыт.

М.К. Аммосов аатынан
Хотугулуу-Или²²и федеральнай университет

Оло²хо научнай-чинчийэр институтун научнай µлэ´иттэрэ
Анисимов Р.Н., Обоюкова В.В.
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ДААРДЫ БУУЛУУР АТТААХ
ДААДАР ХАРА

Оло²хо

1    Былыргы дьылым былдьа´ыктаах
 Быдан тэгэл быттыгар,
 Урукку удур±аччылаах
 Улуу дьылым уор±атыгар,
 Аа´а барбыт 
 Амырыыннаах-алдьа[р]хайдаах µйэ
 Алын са±атыгар,
 Элэйэн бµппµт
 Эргэтээ±и дьылым
10 Ииссээннээх3 ийэтэх4* ³ттµгэр;
 Куба биис холбо´о илигинэ,
 Кыталык биис кытта илигинэ,
 Хахай биис ханыылыы илигинэ,
 £сс³кµ5 биис µ³рдµµ илигинэ,
 Улуу ийэ дойдум
 Ураанай кыыл ту´ахчатын* курдук
 Т³гµрµйэн тµспµт.
 Ол µрµт ³ттµн
 £рµ´µйэ баттаан
20 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³:
    Ара±ас буор ардайданан,
 Кы´ыл кумах кыбытыыланан,
 Хара буор хадьаа´ыннанан,
 Туой добойдуланан6,
 Сибиэ´эй буор сириэ´иннэнэн,

3 Лит.: иирсээннээх
4 Лит.: иньэтэх. Салгыы ийэтэх ³ттµгэр диэнинэн хаалларылынна.
5 Лит.: ³кс³кµ
6 Лит.: дойдуланан
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 Сир ийэ
 Сиэгэн кыыл
 Си´ин тµµтµн курдук,
 Сириэдиччи µµнэн ситэн испит.
30 Ол алын ³ттµн
 А´ары сµµрэн эттэхпинэ:
 ¥с µтµ³ балык ³´µ³лэнэн,
 Биэс бэт7 балык биттэхтэнэн,
 Ааттаах балыктары атахтанан,
 Туут балыгы тулаа´ыннанан,
 Алы´ар балыгы акылааттанан,
 Дьоро±ой балык тутаахтанан,
 Хатыыс балык харахаланан;
 Аатырбыт Араат бай±ал 
40 Тµгэ±ин булларбатах
 Тµµнµктээх тµµнµкµ муора тµгэхтэнэн,
 Ба´а-барыла биллибэтэх
 Бараах муора басты²аланан,
 Улу±ата8-у²уоргута к³стµбэтэх
 Улаабыр муора ойо±остонон,
 Э²эрэ-эккинэ9 к³стµбэтэх
 Итии муора э²эрдэнэн,
 Тулата-туймуута биллибэтэх
 То²мот муора тулаланан10,
50 Кырыыта-кытыла
 Кыдьыма±ырбат муора кытылланан, 
 Му²ура-муннуга биллибэтэх
 Муустаах муора муннуктанан,
 Бу бараан дойду
 Сири чабычах курдук
 Сириэдийэн-силигилээн, 

 Ситэн-хотон турбут эбит.
    Ол µрµт кырыытын
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³:

7 Лит.: бэрт. Салгыы бэт диэнинэн хаалларылынна.
8 Лит.: ула±ата
9 Лит.: эркинэ. Салгыы эккин диэнинэн хаалларылынна.
10 Рук.: тулалынан
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60 Тара±ай11 таба кыыл кулгаа±ын курдук
 Таранан-тараадыйан тар±анан
 Дьабын дьаллык халлаан
 Чаачыйан бµрµµкээбит.
 Ити ис ³ттµн
 £рµ´µйэн эттэххэ:
 Туруу ийэ дойдум
 Тугут кыыл тириитэ буолан,
 Тунаарыйан-тунуйан,
 Тулаланан12 µ³скээбит;
70 Тэгэл ийэ дойдум
 Тэбиэн кыыл
 Тилэ±ин тµµтµн курдук
 Тэнийэн-тэлгэнэн испитэ µ´µ.
 Итинтэн ³йд³³н – 
 Бу дойду хайтах13 эбитий диэн, 
 К³р³н испитим:
 К³н³к³ муора тµгэхтээх,
 К³²д³й буор оттолоох14,
 К³бµ³л буор µрµттээх,
80 Кµ³х от кырыстаах,
 Кµбэй Айыы´ыттан
 Кµ³рэйэн к³ст³р кµннээх
 Кµн Айыы Дь³´µ³л дойдута буолар эбит.
    Оннук дойду
 Туохтаа±ый-ханныктаа±ый диэн,
 Тула к³р³н турбутум:
 Кыдьык диэн
 Кылбаччы биллэ илигинэ,
 Хамсык* диэн
90 Хабы´а илигинэ,
 Сотуун* диэн
 Сура±ыра илигинэ;
 Ыардьар15-сµтэр

11 Рук.: тарагай
12 Рук.: туласынан
13 Лит.: хайдах. Салгыы хайтах диэнинэн хааларылынна.
14 Лит.: ортолоох. Салгыы отто диэнинэн хаалларылынна.
15 Лит.: ыалдьар
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 Ыксала´а илигинэ,
 Дьа²-дьа´ах 
 Тар±ана илигинэ,
 Тумуу-с³т³л
 Тунуйа илигинэ,
 Бу буор ийэ
100 Туохтан тутуллан турбут диэн,
 Толкуйдаан номох гыныам диэн
 Одууласпытым буолла±ына – 
 Отут уунар хонук уор±алаах,
 А±ыс ахтар ый алыннаах
 Атыыр дьыл диэн
 Оччоттон ыла ада±ыйбыт;
 Сэттэлээх-сэлээннээх ый,
 Систээх-сэтэлээх кы´ын диэн
 Оччоттон ыла сириэдийбит;
110 Тµ³т16 тµмµллэр тµмэн дьыбар
 Оччоттон ыла т³лк³л³ммµт;
 ¥с ³рг³н µµс куйаас диэн
 Оччоттон ыла µ³рдээбит.
 Аламай ма±ан кµн ар±астанан,
 £нµскэннээх µрµ² ый µрµттэнэн,
 Чолбон сулус до±у´уолланан,
 ¥ргэл сулус µктэллэнэн,
 Дьэргэлгэн сулус дьэрэкээннэнэн,
 Бастаах-атахтаах
120 Най хара былыт сабыдыалланан,
 А±ыс сааллар ча±ыл±ан арыалдьыттанан,
 То±ус µллэр эти² дьµ³рэлэнэн
 Т³рµт бараан дойду
 Т³лк³л³н³н µ³скээбит эбит.
    Ол гынан баран,
 £йд³³н-дьµµллээн
 £р³ к³р³н турдахпына – 
 Маннык дойду
 Киирэр-таххар17 кµнµн

16 Лит.: тµ³рт. Салгыы  тµ³т диэнинэн хаалларылынна.
17 Лит.: тахсар. Салгыы таххар диэнинэн хаалларылынна.
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130 Кэмэ-кэрдиитэ ханна эбитий диэн
 Кэриччи к³р³н турдахха:
 Кµлµк ³ттµгэр
 Кµн са´ыа диэн
 Кµкµр улахан хайалар
 Кµ³ннэ´эн µµммµттэр,
 Ый са´ар
 Ытык хо²орой хайалара
 Ыада´ан µµммµттэр,
 Сулус са´ар 
140 Суорба таас хайалар
 Субуруччу µµммµттэр,
 ¥ргэл са´ар
 ¥³²эс µрдµк хайалар
 ¥µнэн µ³мэхтээбиттэр,
 Чолбон са´ар
 Туруору туруук хайалар
 Чуо±уйан µµммµттэр.
 Сытар хайаны
 Сындыыс гыммыт,
150 ¥µнэр хайаны
 ¥ктэл тардыммыт,
 Буор хайаны
 Модьо±о о²устуммут,
 Таас хайаны 
 Дьаптал±алаан дьайы² гыммыт,
 Тула ³тт³ тула дьо´уннаах,
 То±ус дьогдьуур хайа буолан
 Туту´ан-туругуран испит.
 Тура±ас соно±ос сылгы
160 Дьохсоотто´о и´эрин курдук,
 Тура±ас дьуорсун* хо²орой
 Тумарыттар буолан тутуллубут эбит.
    Ити ис ³ттµн
 Эргитэ к³рд³хх³:
 Кэриэн айа±ы
 Кэккэлэччи туппут курдук
 Киэ² кэ²эрэй
 Кэрэ алаастар
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 Кэккэлэ´э µµнэн
170 Кэчигирэ´э истилэр18;
 Чочугурас ойуулаах
 Чороон айахтары
 Туруорута туппут курдук
 Дьо´уннаах арыы налах алаастар
 Аргыста´ан бардылар.
    Итинтэн ³йд³³н к³рд³хх³:
 Кырыылаах тумустаах,
 Кылдьыылаах харахтаах,
 Кырааскылаах19 атахтаах,
180 Кынатын ба´ыгар
 Кыыппах20 харалаах,
 Кынталлыбыт бы´ы[ы]лаах,
 Кылбахай21 дьµ´µннээх,
 Кы²кынастай куоластаах
 Кыталык кыылым ахсыа буолан
 Кырыйа к³т³н,
 Кындалыгар олорон
 Кынатын сынньаппатах,
 Кыдьымах* тохтооботох
190 Кылбаарытта кындыллаах дойду эбит.
    Чумчуллубут тумустаах,
 Чоккуруос харахтаах,
 Дьуораллыбыт сотолоох,
 Нуо±а±ар моонньулаах,
 Кубархай дьµ´µннээх,
 Чу²кунастай куоластаах
 То±ус туруйа кыылым
 То±ус тµµннээх-кµнµ мэлдьи
 Тула к³т³н,
200 Дьуодьатын* булан,
 Добунугар олорон 
 Кынатын сынньаппатах,
 Тобурах тохтооботох

18 Рук.: истэ
19 Лит.: кырааскалаах
20 Лит.: кыырпах
21 Лит.: кылбархай
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 Дьулугур дьулуо ма±ан
 Толоонноох дойду буолла.
    Итинтэн эргитэн,
 £йд³³н-дьµµллээн
 Томоонноох ото-ма´а
 Туо±уй эбитий диэн22

210 Тула к³рдµм:
 Субу дойдум
 Кэтит та´аатыгар,
 Киэ² киэлитигэр,
 Килэрийэр киинигэр
 К³с туоралаах,
 Кµннµк т³гµрµмтµлээх
 Туой саар булгунньах
 £р³ µµнэн µ³скээбитин
 К³р³ баттаатым.
220 Ол µрµт ³ттµн
 £рµ´µйэ баттаан
 £йд³³н-дьµµллээн к³рбµтµм – 
    Буор ийэттэн буодьулаах,
 Сир ийэттэн сибээстээх,
 Сибиир кириэ´э,
 Сир иэччэ±э буолбут
 Илэ таххар
 Иэйэхситтээх э²эрдээх,
 Чахчы таххар
230 Айыы´ыттаах айыл±алаах,
 Т³рµт Дь³´³г³йт³н т³лк³л³³х,
 А±ыс салаалаах
 Аал Луук Кудук мас диэн µµнэн,
 Айгыстан-айгыраан турар эбит.
 Сибэккитэ-сиэдэрэ´э тугуй диэн сэ´эргээтэххэ:
 А±ыс дьапта к³мµс хатырыктаах,
 Анараа²²ынан охсуллар,
 Арыынан-сыанан чалба±ырар
 Аалай кµ³х амыньыардаах*,
240 Сиринэн тарынар сиибиктэлээх,

22 Рук.: диэм
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 Сиэрэм23 кµ³х сэбирдэхтээх,
 Муоранан булкуллар
 Нуо±ай мутукчалаах,
 Бочугурас ойо±остоох,
 Лочугурас ойуулаах,
 Тойон ки´и а´ыыр
 Чороон ымыйатын
 Та²нары туппут курдук
 Ло´уор к³мµс туорахтаах.
250 ¥рµт ³ттµн
 £рµ´µйэ баттаан к³рд³хх³: 
 А±ыс салаата
 А±ыс сатарах буола
 £р³ µµнэн µ³дµйэн и´эн,
 Биирдэрэ у´улуччу
 Чорбоччу µµнэн туран,
 К³±³р³р кµ³х халлаан
 Кµ²эрэйин диэкки24

 Кµ³гэс гына тохтоон-чугуйан
260 Бу курдук толкуйдуур:
 «¥с хаттыгастаах
 ¥рдµн булларбатах
 ¥рдµк ма±ан дьулуо халлаан
 ¥³´ээ µрµт сайыытыгар*
 Са´ан саппа±ыран µ³скээбит,
 ¥³´ээ µ³тµµлээх бии´ин уу´ун
 ¥тµ³тэ буолбут,
 ¥³с Тардар £р³ Харах ¥с Кырыы диэн
 Баар буолуохтаах этэ.
270 Онно
 £р³ µµнэн таххаммын,
 Дьэ²кир и´ин тµгэ±инэн
 Дь³л³ µµнэммин,
 ¥ллэр бµ³рµнэн
 У´улу ойон таххаммын,
 ¥тµлµктээх бэргэ´элэри,

23 Рук.: сирэм
24 Лит.: диэки. Салгыы диэкки диэнинэн хаалларылынна.
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 £йµ³лээх µтэтин ыйыыр
 Алтан сатанах к³±³ буолан
 Оонньоойумуй25 о±олоор!
280 Ол µрµт ³ттµгэр µ³скээбит 
 Сэттэ хаттыгастаах
 Сэ´ээ²²э26 турбут
 Синсигин27 булларбатах,
 Сиикэй дьэллик халлаан
 ¥рµт ³ттµгэр
 ¥²µрµ³лээн µ³скээбит,
 Сэттэ сиэмэх бии´ин уу´ун
 Бэрдэ буолбут
 Сигили Дьа²сах Буурай28 Тойон 
290 Баар сурахтаа±а.
 Дьэ²кэр29 µ³стµµрµнэн
 £р³ µµнэн тахсаммын,
 ¥рдµк н³рµ³ннээх к³хсµн хара±ар
 Марайа к³т³±³р,
 Ньахчайа сµгэр 
 Манаа±а* мас буола 
 Оонньоойомуй, о±олоор!
 Ол µ³´ээ ³ттµгэр
 А±ыс хаттыгастаах
300 Аакка турбут, 
 Алгыска киирбит «с³п» диэн,
 Ара±ас ма±ан халлаан
 Анараа сайыытыгар олохтоох
 А±ыс айа±ымсах бии´ин уу´ун
 Ааттаа±а буолбут
 Нµрµйдээн Хара Улуу Тойо²²о таххаммын
 Маанылатар баттах* ба±ана буола 
 Оонньоойомуй, о±олоор! 
 Ити у²уоргу ³ттµгэр олохтоох,
310 То±ус хаттыгастаах

25 Лит.: оонньоойомуй
26 Лит.: сэ´э²²э. Салгыы сэ´ээ²²э диэнинэн хаалларылынна.
27 Лит.: сиксигин
28 Рук.: Бууран
29 Лит.: дьэ²кир
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 Добуун30 дьула±ай дьулуо ма±ан халлаан
 Чугуутугар* дурдалаах,
 ¥³´ээ µс бии´ин µтµ³лээ±э буолбут,
 ¥стээх о±олору
 £лбµгэтин устан,
 £лµнньµгµн хастаан,
 £йµ³тµн бы´ан
 ¥рдµк дьµµлдьµтэ31 буолбут, 
 Уолугар уон уулаах мэ²нээх,
320 Кэтэ±эр сэттэ сиикэй бэргэ[н] урдаах*,
 Уолуйан у´уктар
 Улуутуйар Улуу Дьа²сал Тойо²²о
 У´улу µµнэн тахсаммын,
 Быйылгы дьыллаахха,
 Бµгµ²²µ кµ²²э
 ¥³´ээ улуустар мунньустаннар,
 Эриллэ±эс илиилэринэн
 Илии баттаан,
 С³рµ³стµгэс с³мµйэлэринэн
330 «С³п» диэн,
 Такыр тарбахтарынан талан,
 Кинээскэ кэпсиир,
 Кулуба±а кудьуйар кµннэрэ сурахтаа±а.
 Дьиикэй дьыалатын
 Дьэгин илиитинэн* харбыыр кµнэ,
 Сордоох сокуонун 
 Соххор илиитинэн тутар кµнэ,
 Хара биэтэмэ´ин
 Ха²ас илиитинэн харбыыр кµнэ дииллэр этэ.
340 Дьэ²кир и´ин тµгэ±инэн
 Дьиэлийэ µµнэн таххаммын,
 Ох ханнылары ороон,
 Сири ханнылары сиирэн,
 Тойон ханнылары тобулан,
 Нохтолоох сµрэхтэри,
 Хай±ахтаах быардары

30 Лит.:Добун
31 Рук.: дьµµлµµтэ 
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 £р³ µµнэн тахсаммын,
 ¥рдµк дьµµлµ кыайан к³рб³т гына
 ¥³дэн32-та´аан о²оро, оонньойомуй,
350 £л³р³н-сµтэрэн, кэби´ээйэмий!»
 Ону
 Сэттэ салаалара истэн бараннар
 «Кэби´иий, – диэн тардыннылар, – 
 Сыы´аны са²арды²33,
 Сатамматы туойду²34.
 Ол дьон сµрдээх дьон сурахтаа±а,
 Уолуктарын т³рдµгэр
 Уоннаах о±о
 Утуйа сытарын курдук
360 Обот иччитэ оло±урбут дьоно сурахтаа±а.
 Бэлэстэрин т³рдµгэр
 Биэстээх мэ²э биэни
 Кэдэрги аспыт курдук
 Идимэр иччитэ дьиэлэммит дьон сурахтаа±а.
 Истэрин тµгэ±эр
 Иккилээх о±о
 Иэрийэн-мынаа´ынан
 У²ан сытарын курдук
 Удур±аччы* иччитэ 
370 Улугурбут дьоно сурахтаахтара,
 Сутуруо быатыттан
 Солбуйа а´аан сонном[м]ут
 Солло²ноох35 дьон сурахтаахтара,
 Этэрбэс быатыттан
 Эбинэн иитиллибит
 Идимэрдээх ыал сурахтаахтара,
 Би´игини ³р ыытыахтара суо±а,
 Т³б³тµттэн та²нары кыраан
 £т³р µйэлээх о²оруохтара.
380 Т³б³ ³ттµбµт
 Кууран-хатан,

32 Рук.: µ³рэн
33 Рук.: са²ардын
34 Рук.: туойдун
35 Рук.: соллонноох
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 То´ута баран
 Тура±ас буолуохпут,
 Сэтэ-сэлээнэ бэт буолсу,
 Сэмэтэ-су²хата улаатыа,
 Отто дойдуга µµммµт мас буоллахпыт
 Отто дойдуга µµнэн к³рµ³±µ²36,
 Кµн сирин кµрµ³лµµргэ,
 Айыы сирин ара²аччылыырга
390 Айыллыбыт мас буоллахпыт», – диэбиттэрэ.
    Сэттэ салаата
 Та²нары тарды´аннар,
 Бургунас ынах муо´ун курдук
 Буорга тобулу µµнэн
 Будьуруйан бардылар;
 Кунан о±ус муо´ун курдук
 Холбо´о µµнэннэр
 Хордо±ой буорга
 Куо´ара бардылар,
400 Силис б³±³т³
 Сиибиктэ диэкки
 Ситэн сиэгилээтэ,
 Талах б³±³т³
 Наабы диэкки
 Тарды´ан тар±анна,
 Мутук б³±³т³
 Муора диэкки
 Буккулла му²утаата.
    Итиниэхэ к³рд³хх³,
410 Эттээх ат кутуругун
 Экчи быспыт курдук
 Эбир хара тыа буолан
 Элбээн истэ,
 Дьоллоох-соргулаах
 Соно±ос сылгы кутуругун
 Логлорута быспыт курдук
 Лоскуй ойуур буолан
 Туту´ан истэ,

36 Рук.: к³рµ³±µн
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 Ончох улаан уба´а кутуругун
420 Ойо быспыт курдук
 Одун хара тыа буолан
 У´аан истэ.
    Ити кэнниттэн, 
 То±ус сур б³р³ тириитин
 Субуруччу уурбут курдук
 То±ус кулугалаах37

 Тойон Айыы сылдьар суолугар
 Дьуолка* буолла38,
 А±ыс харда² э´э тириитин
430 Хардарыта туппут курдук
 А±ыс хара±алаах
 А±ыс Айыы ааттыгар39

 Эккээйи40 буолан
 Эбиллэн истэ,
 Сэттэ сиэгэн кыыл тириитин
 Тиирэ кэбиспит курдук
 Сэттэ биттэхтээх
 Сипсиэр хара суолга
 Суорада´ын мас буолан
440 Чугуулаан* истэ,
 Сир ийэ дойдуну
 Ситэ симээтэ,
 Тунуччу µµннэ,
 Буор ийэни болбукталаата,
 Кµн сиригэр 
 Кµлµк мас буоллулар,
 Отто дойдуга
 Дурда мас буоллулар.
 Ол буолан и´эн,
450 ¥³р туллук
 £р³ к³т³н и´эрин курдук
 ¥µт Дь³´µ³л ааттыгы
 £р³ туттулар,

37 Лит.: кулугулаах
38 Рук.: буоллулар
39 Лит.: аартыгар. Салгыы ааттык диэнинэн хаалларылынна.
40 Лит.: эркээйи. Салгыы эккээйи диэнинэн хаалларылынна.
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 Талыр41 манньыаты
 Тар±ата туппут курдук 
 Та²алайдаах Айыы Дьаралык ааттыгы
 А´ары µµннµлэр.
 ¥с мµ³ссµн ³²н³³х
 ¥рµмэ долгун сибиирдээх,
460 Сэлэ тµгэ±эр
 Сэлбэрин ма±ан биэ сибиидэлээх,
 Ха´аа тµгэ±эр
 Ха²ыл хара атыыр ханыылаабыт,
 Кµ³х кулуна
 Кµµгэстии* к³ппµт,
 Кугас кулуна
 Кумаардыы тэнийбит
 Чочугурас ойуулаах,
 Бочугурас ойо±остоох,
470 Дуо±аллыбыт сотолоох,
 Чороон ымыйа туругурбут дойдута буолла, 
 Кэчигирэс ойуулаах,
 Кэрэниистээх ойо±остоох,
 Кээкэллибит сотолоох,
 Киэ²42 айахтаах, 
 Кэриэн ымыйа
 Кэккэлээбит сирэ буолла,
 Басты²алаах айахтаах,
 Мандаардаах-ойо±остоох,
480 Багдаллыбыт бы´ыылаах43,
 Матаарчах айах бааралаабыт сирэ буолла,
 Сириилээх иилээх,
 Синньэлээх* ойо±остоох,
 Сириэ´иннээх тµгэхтээх,
 Симэхтээх сири и´ит 
 Сигидийбит сирэ буолла,
 О±уруолаах к³²µллэх* оонньуурдаах,
 Тойон сэлэ тутуурдаах,
 Сылгы иччитэ 

41 Лит.: таалыр
42 Рук.: киэн
43 Рук.: бы´ылаах
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490 К[µ]рµ³л Дь³´³г³й Хотуну, 
 Кµн Дь³´³г³й Тойону
 У²уоргу ³ттµнэн µµнэн аастылар.
 Дьырылыыр Дьыл±а Тойону
 Алын ³ттµнэн,
 Ха²харылаах Хара Чэчээйиги
 Ха²ас кырыытынан,
 Халадьымар Айыыны 
 Ха´аатын тµгэ±инэн
 Ха´аа-хахха буолан,
500 Халбарыччы µµнэн-таххан бардылар.
 Орулуур Одун Буурайы
 У²а ³ттµнэн
 Улуу дурда буолан µµнэн турдулар.
 Бу эргийэр кµн
 Илин са±атыгар,
 И²ин муора илин иэдэ´э
 Эбир былыт эккиннээх,
 Итии куйаас сирдьиттээх,
 Ыраас таас дойдулаах,
510 Сырдык таас дьиэлээх,
 Хахай биис остуоллаах,
 ¥рдµк ааттаах,
 ¥µс-аас бэйэлээх,
 £рµ³ллээх µтµлµктээх,
 £т³±³л³³х ¥рµ² Аат44 Тойон
 Кµндµл к³мµс кµµлэтин
 Кµ³йэ к³тт³,
 Та²кыл к³мµс чаампытын*
 А´ары барда.
520 Икки тµннµгµн у²уордаан,
 ¥´µс тµннµгµнэн
 £тµрµ µµнэн киирэн,
 Аат Тойон
 ¥тµлµктээх бэргэ´этин ыйыыр
 ¥рµ² к³мµс к³±³45 буолан турбут эбит. 

44 Лит.: ¥рµ² Аар Тойон. Салгыы Аат диэнинэн хаалларылынна.
45 Лит.: к³х³. Салгыы к³±³ диэнинэн хаалларылынна.
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 £т³±³л³³х ¥рµ² Аат Тойон
 Тµ³скэ охсунна,
 Тµ´эххэ бэриннэ,
 Уулаабыт улаан уба´а курдук
530 Уоттаа±ынан-кµ³стээ±инэн
 Утары к³р³н,
 Одуула[а]н турда.
 Уон тарба±ын
 Олбу-солбу тутта,
 Биэс тарба±ын 
 Мэтэриччи тутта.
 Кимтэн кииннээх буолуон,
 Туохтан тутулуктаа±ын
 Толкуйдуу о±уста:
540    – К³р эрэ, бу – 
 А±ыс иилээх-са±алаах,
 Атааннаах-м³гµ³ннээх46,
 Айгыр-силик
 Аан ийэ дойду диэн
 Арыы-налах алаастанан,
 Айгыстан-айгыраан
 ¥³скµ³х сурахтаа±а,
 Онуоха,
 От-мас ийэтэ-а±ата буолар
550 А±ыс салаалаах
 Аал Луук Кудук мас
 Холбо´он µµнэр сурахтаа±а,
 Ол орой салаата,
 Миэхэ соруйан,
 Аат ааттаан,
 Сурах сураан, 
 Тиийэн кэллэ±э.
 Тµ³т Тµгэн Айыыны
 Т³гµрµйэ к³т³н
560 Илэ таххар
 Имэн47 Ийиэхсити48 эргийэ сµµрэн,

46 Лит.: м³²µ³ннээх. Салгыы м³²µ³ннээх диэнинэн хаалларылынна.
47 Рук.: Игэн
48 Лит.: Иэйэхсити. Салгыы Ийиэхсити диэнинэн хаалларылынна.
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 Халбарыйбат Хаан Айыыны
 Хаххалыы µµнэн,
 Одун Хааны у²уордаан,
 Маанылатаары-кэскиллэтээри
 Кэлбит мас буолла±а, – диэтэ.
    Ол гынан баран,
 Ол дойду
 К³т³р кынаттаа±а
570 Хото±ойун хомуйа тутта,
 Сµµрэр атахтаа±а
 Чопчутун тоноон ылла.
 Эриэн быа±а кичэнэ баанан
 Эри²эччи о²орон,
 Иилэр кµнµгэр
 Бэлэх биэрэн,
 Таххар кµнµгэр
 Ас а´атан,
 Сиэл ыйыыр
580 Симэхтээх к³±³ о²о´унна.
 Аны маннык µтµ³ ма´ы
 Аллараа а±ыс атахтаах
 Арсан Дуолай айма±а буолбут,
 Арба±а´ын бµрµммµтµнэн т³р³³бµт,
 Аныга´ын49 µµннэрэн µ³скээбит,
 Арбыйа баттах,
 Атара кутурук,
 Аан Дьаа´ын айма±а
 Ааттаан тахханнар
590 Амтаннаа±ы булан а´аан,
 Аны ата±астыахтара диэн
 А±ыс хос килиэ дьапта
 Таас муостаны
 Дьалкытан дьаптайда.
 ¥³´ээ µс бии´ин уу´ун
 ¥лµгэрдээхтэрэ буолбут,
 £р³ Харах ¥с Кырыы ¥³с Тардар
 Нµрµ50 Хара удьуордара

49 Лит.: ана±а´ын
50 Рук.: Мµрµ
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 Оботтоох му²утааннар,
600 Умса хоруйа тµ´эннэр,
 ¥рµ² мµ³ссµтµн
 Уулаан а´ааннар,
 Ороскуоту о²оруохтара диэн
 ¥ндµл51 к³мµс µрµтµ
 £р³ анньан кэбиспитэ.
 Кµн сиринэн сылдьар
 К³стµбэт кµµстээхтэрэ,
 Уора±айдаах санаалаахтара,
 У´ун дьулуо сырыылаахтара
610 Умсугуйан, тиийэн кэлэннэр,
 ¥рµ² уйулгутун уулаан
 Онтуону о²оруохтара диэн
 ¥с хос
 Эриэнэй таас эккининэн
 Кэккэлэччи анньан ли´игэрэттэ.
 Аны туран,
 Хапта±ай кулгаах истиэ буолуо,
 Хара харах к³рµ³ буолуо диэн санаан,
 Кµнтэн к³²µллэтэн
620 Кµ³дэлимэ кµрµ³нµ
 Кµрµ³лээн кэбистэ;
 Халлаантан тиийэ
 Хаадалыма диэн
 Ха´ааны ха´аалатан кэбистэ;
 Былыттан тµ´эрэн,
 Быакарытта бы´ытынан
 Бы´ыттаан кэбистэ.
 Хара харахтаах к³рб³т о²ордо,
 Хапта±ай кулгаахтаах истибэт гынна;
630 Эт тыллаах энчи эппэт о²ордо,
 Дьулуо тумус дупсуйбат гынна,
 Тыытылба ты²ырах тыыппат о²ордо.
    Ити курдук,
 ¥чµгэйдик тутан олорор
 ¥тµ³ ма´а буолла.

51 Лит.: ³нд³л. Салгыы µндµл диэнинэн хаалларылынна.
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 Ол кµнтэн ыла
 Бу кµ²²э дылы
 Былыргы дьон µлэлэрин басты²а,
 £ст³рµн хо´ооно буолар эбит.
640 Ааттаах сир ааттыгар,
 Бэт сир биэрэгэр,
 Улуу сир оппуо´угар
 Сатыы ки´и тайа±ын
 Тамныыр дьарыктанан,
 Аттаах б³±³ кымньыытын
 Кыйдыыр идэлэнэн
 Бэлэх биэрэ сылдьыбыттара µ´µ.
    Ити кэнниттэн,
 Бу Аал Луук мас
650 Алын салаата
 Хайтах туох эбитий диэн
 Толкуйдаан-дуумайдаан
 Номох-кэпсээн о²остоору
 К³р³н турбутум буолла±ына – 
 Орой сили´э
 А±ыс сатарах салаа буолан,
 Та²нары уоругуран тµ´эн испит.
 Ол тµ´эн и´эн,
 Биир орой салаата
660 У´улуччу µµнэн туран,
 Чорбоччу толкуйдаммыт:
 «Сир ийэни
 Си²нэри µµнэн киирэммин, 
 Дойду ийэни
 Тобулу µµнэн тµ´эммин,
 Буор ийэни
 Булгу µµнэн тµ´эммин,
 Му²наах-сордоох мунньустар
 Муус Булкуур муора±а тµ´ээйэбин, о±олоор!
670 Ол, 
 Алын ³тт³
 Айыылаах-буруйдаах мунньустар
 Таа² Дьалкыыр бай±ал
 Анараа ³ттµгэр
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 Тарды´а µµнэммин,
 Тµµлээх ньилбэктээх
 Тµ²нэри холорук
 Тµ²кэтэх ³ттµгэр
 Дь³лµ µµнэн киирэммин,
680 Муостаах-кутуруктаах
 Муос Лохойдоон о±онньор
 У²уоргу ³ттµгэр олохтоох,
 То±ус дьуод[ь]алаах,
 Сэттэ биттэхтээх,
 Кэйбэлдьийбэт кэдэрги мынаа´ыйан тµ´эр
 Кэй µ³дэн тµгэ±эр
 Киэптии µµнэн киирэммин,
 ¥с бµµрµктээх
 Дь³л³ и²иэттэр
690 Дь³л³рµйэр дь³лл³р кµн
 ¥³дэн тµгэ±эр олорор,
 Аллараа а±ыс бии´ин уу´ун
 Алталаах саа´ыттан ыла
 Айа±ымсахха угуйбут,
 А´ыырдары эспит,
 Амнахтара* устубут,
 Салааскалаах умна´ыкка айбыт,
 А±ыс атах
 Адьарай айма±ын
700 А±ата буолбут,
 Буор бочургуур кунаннаах
 Буор Ма±алай Тойон
 Хара кµдэн буруолаах
 £л³р ³лµµ µ³лэ´инэн
 Та²нары µµнэн тµ´эммин,
 Кэп Суорун дьиэтин
 Киэптии µµнэн киирэммин,
 Буруолаах тума²²а муннараммын,
 Дьиикэй мэйиитин дьиэгэрдэн52,
710 Халы² тириитин хайытан,
 Хара ³´³±µн то±он,

52 Лит.: дьиэгирдэн
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 Сы²ырыа ³лµµ т³рдµгэр тµ´эрэммин,
 ¥³дэн-та´аан о²оро оонньоойомуй, о±олоор!»
    «Кэби´иэй, до±оор», – диэн 
 Сэттэ салаалара буойдулар, – 
 Бэт ыраах дьон эбит.
 Ынырыктаах ыал сурахтаахтара,
 Сэтэ-сэлээнэ
 Сэмэтэ-су²хата53 бэт буолсу,
720 Бостуой мантан т³рµттээн,
 Отто дойдуга т³рµµр
 Ки´и-сµ³´µ
 Оккура² буолуо,
 Адьарай айма±а манан сылтаан,
 Алдьатарга аныахтара,
 Э´эргэ этиэхтэрэ,
 Т³рµ³±µ т³тт³рµлµ³хтэрэ,
 Кэлэри кэдиргилиэхтэрэ,
 Кµн сиригэр µµммµт мас буоллахпыт,
730 К³стµбэккэ барарбыт сатаныа суо±а», – диэннэр
 £р³ кµ³рэйэн та±ыстылар.
 Бургунас ынах муо´ун курдук
 Буорунан буккуллан,
 Кунан о±ус муо´ун курдук 
 Хонуунан холбо´он,
 Мутуга муора±а булкуллан,
 Лабаата наамыга тарды´ан,
 Сили´э сибииктэ±э54 сити´эн;
 Мантан к³рд³хх³,
740 Иирэ талах буолан
 Иэнигийэн элбээтэ,
 Буор талах буолан
 Мунньустан му²утаата,
 Хаты² чара² буолан
 Ханыыла´ан ха²аата,
 Тэти² чара² буолан
 Дьэрэкээннэнэн µµннэ,

53 Рук.: суухата
54 Лит.: сиибиктэ±э. Салгыы сибииктэ диэнинэн хаалларылынна.
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 Тиит мас буолан
 Дьэргээлэнэн киэргэннэ,
750 Харыйа мас буолан
 Ха²аан халтарыйда,
 Бэчигирэс мас буолан
 Тэнийэн бэргээтэ,
 Сири-дойдуну
 Си´ик мас гынан
 Симээн чэчирэттэ55.
    Онтон,
 Анараа ³ттµн к³рд³хх³:
 ¥с µ³стээх
760 ¥µт сµµдµрµµн суолунан
 £р³ µµнэн истилэр,
 Сиэр сылгы
 Сиэллээх кутуругун логлу бы´ан
 Та²нары ыйааттаабыт курдук
 Сэ´ээ²²э киирэр
 Сиэр Дьа±ыл ааттык устун
 Сити´э µµннµлэр,
 Чороонноох кымы´ы
 Туруору туппут курдук
770 То±ус томороон дьуолкалаах
 Тойон Тойборуун суол устун
 Туту´ан истилэр,
 Аллаах ат µµннээх тиэрбэ´ин
 Та²нары баайбыт курдук
 А±ыс а´ыныылаах
 Айыы Дьарылык М³гµ³н ааттык устун
 £р³ µµннµлэр,
 Сайы²²ы кµнµм
 Саалла таххарын диэккинэн
780 Салаллан бардылар,
 Курдьулу Буурайга
 Кµрµ³ курдук буолла,
 Дагда Буурайга
 Дал буолла,

55 Рук.: чичэрдэ



Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун

– 44 –

 Кыбыдьыкы Буурайга
 Кы´ыйа µµнэн та±ыста,
 Кыбыы кынат буола истэ,
 А±ыс бараа хара ынахтаах
 Айталы Баайы
790 Ар±аа ³ттµнэн
 А´ары µµннэ,
 Кугас ынахтаах
 Кубаадай Хотуну
 Хоту ³ттµнэн
 Куо´ары µµннэ,
 Хара ынахтаах
 Хабаадай Хотуну
 Ха²ас ³ттµнэн
 Халбарыччы µµнэн киирдэ,
800 Иэдьэгэй эрбэ´иннээх,
 Илги-талгы56 ааттыктаах,
 Эбир-дьа±ыл биэрэктээх,
 Сµµмэх тура²наах*,
 Арыы алаастаах,
 Сыа сы´ыылаах,
 Чо±оччу57* толоонноох,
 ¥с ³л³г³й58 µрэхтээх,
 ¥ргµнньэх* µрµйэлээх,
 ¥рµ² мµ³ссµн сибиирдээх,
810 Бырта бырааннаах59,
 Харта хайалаах,
 Кутуйа* куру²наах,
 Ча²кычах* чара²наах,
 Ийэхсин60 Ийэ Хотун
 Илэ таххан иэнигийэр
 Иэримэ илгэ хонуулаах,
 Айыы´ыт А±а Тойон
 Чахчы таххан айгыстар

56 Лит.: ил±э-тал±а
57 Лит.: чо±очу
58 Лит.: с³л³г³й
59 Лит.: мырааннаах
60 Лит.: Иэйэхсит
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 Арыылаах ара²ас кырдаллаах,
820 Буо´унньа² морудукаан*,
 Бургунас му²утаабыт дойдута – 
 Батыган манчаа´ай кунан
 Бааралаабыт сирэ,
 Тура±ас тура±аччыак соно±ос
 Тунуйбут дойдута буолла – 
 Ууланньа² унаачык кытыт
 Оло±урбут сирэ.
    А±ыс уон аа±ар
 Ара±ас туос алыннаах,
830 Тµ³т уон тµмэр
 Дьµ³рбэ туос тµгэхтээх,
 Отут уулаах ойуулаах
 Уйула суох туос оттолоох,
 Уон тардар дьарылыктаах61

 Тµрбэ* туос оройдоох,
 ¥с µтэр ³р³г³йд³³х
 Туос µ³лэстээх,
 ¥с сиринэн
 Кытыылыыр сылгы
840 Кытай сиэлин
 Кырыйан-кырган о²орбут
 ¥рµ² к³мµс курдуулаах
 Далла к³мµс ура´аны
 Та²алайдаан чапчыппыттар эбит,
 Туос и´иттэн
 Тордуйатыгар дылы тунуйбут,
 Мас и´иттэн
 Матаачча±ар дылы бааралаабыт62 эбит,
 Сири и´ит симэхтээ±э
850 Сиэллээх бэккэйигэр63* дылы
 Сигидийбит эбит.
    Ол дойду иччитэ буолбут
 Кур кµрдьэх тутуурдаах,

61 Лит.: дьаралыктаах
62 Рук.: бараалаабыт
63 Лит.: бэлкэйигэр



Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун

– 46 –

 Эргэ кµрдьэх эккээйилээх,
 Са²а кµрдьэх дапсыл±алаах,
 Кэриниистээх64 ³´µ³
 Кэлин кэби´эрдээх,
 О´уордаах томторук
 Илин кэби´эрдээх,
860 Эриэн быа эримэччилээх,
 Талах олох мас дадал±алаах,
 Талахтаах чабычах далбар±алаах,
 Та²алайдаах ыа±ыйа дайбыырдаах65

 Сир иччитэ
 Ситэ байбыт
 Симэх Хоруол66 Аан Бичик Хотун
 Холбо´ор хотонун
 Хоту ³ттµнэн
 Куо´ары µµннэ,
870 Саах э´эр 
 Самнахай67 хордо±ой
 Холбуулаах тµннµгµнэн
 Кудуччу µµнэн киирдэ,
 Хотонун оттотугар
 Тулуурга турар
 Дуолай атыыр кунан
 Тулугураччы м³хс³р
 Тулаа´ын долборугу
 У²уор ³ттµнэн,
880 Хотон тµгэ±инээ±и
 Хотоолуур саадьа±ай ынах
 Кутуругун т³рдµгэр
 Холбо´он µ³скээбит,
 Баттахтаах баара±ай ба±ана±а
 Бас диэккитэ
 Батары µµнэн,
 Арыы-сыа ыйыыр
 Алтан сатанах* буолан турбут эбит.

64 Лит.: кэрэниистээх
65 Лит.: дьайбыырдаах
66 Лит.: Хотуол. Салгыы Хоруол диэнинэн хаалларылынна.
67 Лит.: самнархай
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    Онуоха,
890 Маны к³р³н баран,
 Симэх Хоруо[л] эмээхсин
 Тµ´эххэ охсунна,
 Тµ³´µн таптанна,
 Уулаабыт о[р]то улаан уба´а курдук
 Утары к³р³н одуулаата – 
 Уон тарба±ын
 Олбу-солбу ууран толкуйдаан,
 Биэс тарба±ын
 Мэтэриччи-ханарыччы тардан-дьарыктаан,
900 «Бу мас хантан кэлиэн68 с³бµй?» – диэн,
 Т³рдµн тµ³стэ,
 Ычатын ыл±аата.
 Бы´а сэрэйэн:
 «А±ыс иилээх-са±алаах
 Айгыр-силик
 Аан ийэ дойдум
 Алгыстаах кэрэ ньууругар,
 Арыы-налах алаас
 Айыллыах сурахтаа±а.
910 Онно,
 От-мас а±ата-ийэтэ буолар,
 Алгыска киирэр,
 Ааттыгы бµ³лµµр,
 Айыы айма±ын ара²аччылыыр,
 Хахха-дурда буолар,
 А±ыс салаалаах
 Аал Луук мас,
 Кутта±ы холбуур
 Кудук мас 
920 ¥µнµ³х сурахтаа±а.
 Ол алын салаата соруйан
 А±ыс айыы ааттыгын
 Ары²аччылыы69 µµнэн,
 Ахтар айыылары

68 Рук.: кэлиэй
69 Лит.: ара²аччылыы
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 А´ары кэлэн,
 Аны туран,
 Анах70-сµ³´µ т³рд³ буолбут
 Сир иччитэ
 Симэх Хоруол Аан Бичик Хоту²²а соруйан,
930 Аат ааттаан,
 Анаан кэллэ±э.
 Кырдьык с³пк³ кэлбит», – дии санаата.
    Ол дойду
 Атырдьах муостаа±ын
 Муо´ун туурда,
 Сµ² и´эгэй тµµлээ±ин
 Тµµтµттэн µргэстэ,
 Тµргэн µлµгэринэн
 Тµ³лбэ сир са±а
940 Тµ´элгэни71 о²ордо.
 Эриэн ситиигэ –
 Э²ини баайда,
 ¥³рµµлээх кµ²²э –
 Бэлэх биэрдэ,
 Таххар кµ²²э – 
 Ас а´атта.
 Ол курдук
 Сиэл ыйаата,
 Сиргэ тиийэ
950 Ситэ симээтэ – 
 Сиэдирэйдик к³р³р
 Сибээскэ ма´а буолла.
    Аны туран:
 «Бу маспын
 Аллараа а±ыс бии´ин
 А²аарыйар ааттаахтара буолбут,
 Аптаах-хому´уннаах
 Алып Куо±ай айма±а
 Айа±ымсах му²утаан,
960 А´ары харбаан тахсаннар,

70 Лит.: ынах. Салгыы анах диэнинэн хаалларылынна.
71 Лит.: тµ´µлгэни. Салгыы тµ´элгэ диэнинэн хаалларылынна.
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 А´аан алдьатыахтара,
 Алдьахай72 буолуо», – диэн
 А±ыс хос лигийэ-липпэ
 Хара таас муостаны о²орон,
 Ли²кинэтэн тµ´эрдэ.
 «¥³´ээ µрдµк халлаан 
 £´³г³йд³³х ³´µ³мчµлээх
 ¥с бии´ин уу´ун
 Омуннаахтара-удур±аччылаахтара*,
970 Уоруйах му²утааннар,
 Умсугуйан тµ´эннэр,
 Уулаах быйа²ын уулааннар,
 Ороскуоту-ночооту олохтуохтара», – дии санаан
 ¥с хос µрэллибэт
 ¥рдµк м³гµрµ³н73 µрµтµ µрµттээтэ.
 «Кµн сиригэр
 Кµµстээхтик туттубут,
 Кµлµккэ хаампыт
 Уора±айдаах санаалаах,
980 Отто дойду
 Оботтоо±о кэлэн умсугуйан,
 Уоран-талаан к³рµ³», – дии санаан,
 ¥с хос иэгэл к³мµс 
 Эккини эргитэ ууран,
 Ли´игирэтэн барда.
    Аны туран:
 «Харахтаах к³рµ³,
 Кулгаахтаах истиэ», – дии санаан,
 Кµннµк сиринэн холобурдаах
990 Кµнтэн тµ´эрэн
 Кµ³кэриттэ диэн 
 Кµрµ³нµ кµрµ³лэттэ;
 Хайа эмэ дойдунан хаптаран,
 Халлаантан тµ´эрэн,
 Хатан ха´ааны тэриттэрдэ;
 Быдан ыраах сиринэн бы´ааттаран,

72 Лит.: алдьархай. Салгыы алдьахай диэнинэн хаалларылынна.
73 Рук.: м³²µрµ³н
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 Былыттан тµ´эрэн,
 Быакарыма диэн
 Бы´ыты бы´ыттатта.
1000 Хара-харах хатаммат о²ордо,
 Хапта±ай кулгаах истибэт гынна,
 Эт тыллаах этэн сиппэт гынна,
 Чобуо-дугуй дуксуур тумус
 То²суйбат гынна, 
 Тыытылба дьып ты²ырах
 Тыыппат гынна,
 Субу курдук
 ¥чµгэйдик тутар
 ¥тµ³ ма´а буолбут.
1010    Онон оло±уран,
 Былыргы дьылга,
 Урукку хонукка
 Аан кырдьа±астар
 £ст³рµн хо´ооно,
 ¥гэлэрин басты²а буолан
 Номо±урбут эбит.
 Ити са±ана ки´и-аймах
 Сааскыга,
 Сайылыкка74 тахсар кµ²²э
1020 Саха ыала санаабыт
 Арыы мастарыгар
 Бэлэх биэрэн,
 Ааттаабыт киэ² тиэргэннэригэр
 Тµ´элгэ оттон,
 Титииктэрин* и´игэр
 Сиэл ыйаан,
 Ситии тардан,
 Сир иччитин ити курдук
 Ситэтик ³йд³³н,
1030 Бэлэхтэнэн-ту´ахтанан
 Кэскил диэн тэриммиттэр эбит.
 Ол гынан баран,
 А±ыс салаалаах

74 Рук.: саайылыкка
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 Айыы´ыт ийэ чахчы аргыста´ан
 Аалса турар
 Аал75 Кудук ма´ын
 Абырала хайта±ый диэн
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хпµнэ:
 Кырдьык да±аны
1040 Сир дойдуну
 Ситэн-симээн киэргэтэн,
 Сиэдэрэйдик76 тупсарбыта
 Сэ´э²²э киириэн с³п курдук эбит.
 Ситэн-кэбэн эттэхпинэ:
 Сили´ин уута
 Сиэтти´эн барбыт,
 Тала±ын уута
 Тарды´ан тµспµт,
 Мутугун уута
1050 Му²утаан мунньустубут эбит;
 Байта´ыны-сылгыны
 Ба´ын быспыт курдук
 Ба´аам77 баара±ай илгэни
 Барылаччы сµµрµгµппµт,
 ¥рµ² илгэни
 Иэнигэччи тэлгэппит,
 Кырдьык имэ²нээх ийэ мас буолар эбит;
    Ол мунньустан,
 Арыылаах-сыалаах
1060 Арыы-налах алаа´ын
 А²аарыйар ар±а´ыгар,
 Унаарыйар уор±атыгар,
 Уу дьулайыгар
 Уолбат-сµппэт
 ¥с мµ³ссµн78 ³²н³³х
 ¥рµмэрбэт µµт к³лµйэ буолан
 ¥³скээбит эбит.
 Маныаха к³рд³хх³:

75 Рук.: Аан
76 Рук.: сиэдэрэстик
77 Рук.: ба´аан
78 Рук.: мµ³ссµ²
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 Быстыбатах79 быллырыыттаах*,
1070 К³пп³т³х к³нч³хт³³х,
 Барбатах бараахтаах,
 Удьуйбатах улардаах,
 Салыйбатах сардаах*,
 Кэрээбэт кэ±элээх,
 £р³³б³т ³т³нн³³х80,
 Кынаттаа±а кыттыспыт,
 Хото±ойдоо±о холбоспут,
 Чопчу бастаа±а чуо±уйбут,
 Чоху т³б³л³³±³
1080 Туругурбут дойдута;
 Хара хампа тµµлээ±э
 Хара²ара ха²аабыт,
 ¥рµ² мµ³ссµн тµµлээ±э
 £рµ´µйэ µ³скээбит;
 Таба-тайах кыыла
 Мантан а´аан тар±аммыт,
 Э´э-б³р³ кыыл 
 Мантан иитиллэн элбээбит,
 Буодьу* куобах кыыл
1090 Маны булан му²утаабыт,
 Са´ыл-саарба ³тт³
 Манна саантаан сайдыбыт,
 Кэрэ киис кыыл
 Мантан киэргэнэн элбээбит,
 Ки´и-аймах кэскилэ
 Кичэллибит дойдута буолла,
 Саха аймах саргыта
 Салаллыбыт сирэ буолла,
 Дьон-аймах дьоло
1100 Тохтообут дьоло буолла.
 Ураа²хай саха
 Уруйа оло±урбут,
 Чукча омук
 Мантан туругурбут.

79 Рук.: быстыбаттах
80 Рук.: ³т³²н³³х
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 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн ураа²хай
 Кµнэ буолбут,
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы сирэ
1110 Бу айыллыбыт.
 Кµ³лµн баайа тугуй эбитий диэн
 К³р³н турбутум буолла±ына:
 Кµндµ хатырыктаа±ыттан
 Кµµскэ µ³скээбит,
 Ба±аттан тиийэ 
 Маппатах бы´ыылаах,
 Чохуттан тиийэ
 Тохтообокко µ³скээбит.
 Бу курдук
1120 Сир ийэ ситэ байан,
 Сириэдийэн µ³скээбит
 Сигилитин к³рдµм.
 Маны тугунан а´атан
 Тор±онун торолуппут,
 Сыр±анын сы´аа±ыппыт 
 Эбитий диэн к³рд³хх³:
 Тутайбыт б³±³нµ
 Тоторуом диэн
 То±ус салаалаах
1130 Локуора* кµ³х отунан
 Ньуурун тупсарыммыт,
 Аччыктаабыт б³±³бµн
 А´атыам диэн
 А±ыс салаалаах
 Ача кµ³х оту
 Ар±а´ыгар а²аарыччы аспыт.
 Бу Сир Ийэ Хотун µрдµгэр
 £кс³81 сибэккитэ тугуй диэн
 Ситэ к³р³н сэ´эргиэх буоллахха:
1140 Сиэхтилээбит б³±³бµн
 Сиэтиэм диэн

81 Лит.: ³сс³. Салгыы ³кс³ диэнинэн хаалларылынна.
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 Сэттэ салаалаах
 Сибииктэ кµ³х отунан
 Сибэккитин анньыммыт,
 Биэс салаалаах
 Мэттиэбэ* кµ³х оту 
 Мээнэ та´аарбыт;
 ¥с салаалаах
 ¥кэр кµ³х оту
1150 £рµ´µччµ со±ус µµннэрбит,
 Мас-от аайы
 Манчаары оту бар±аппыт,
 Куру² сиргэ
 Кучуну* хойуннарбыт,
 Тыымпы кµ³лгэ
 Дьылыгырас кулу´уну µµннэрбит.
 Ойуу-мандаар82 мастаах,
 О´уор-дьарылык83 кырыстаах,
 Олор-чолор алаастаах,
1160 Унаар-мынаар толоонноох,
 Уу куйаар µрэхтээх,
 Ойуос хара тыа э²эрдээх,
 Очуос таас хайа тулалаах,
 Уу-чуумпу муоралаах,
 Ойон84 таххар кµннээх
 Отто дугуй дуорсун
 Туой кэрэ дойду эбит.
    Ол гынан баран,
 Маннык сир
1170 Ту´ааннаах дойдута,
 Ааттаах алаа´а
 Кимий эбитий диэн
 Кичэйэн к³рбµтµм:
 Хор±олдьун буордаах,
 Хоргун хонуулаах,
 Хобордоох к³лµйэлээх,
 Хотой Айыылаах,

82 Лит.: мандар. Салгыы мандаар диэнинэн хаалларылынна.
83 Лит.: дьаралык
84 Рук.: ойор
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 Холбуурай Ийэхситтээх85

 Киэ² Хордо±ой алаас диэн эбит.
1180    Ол µрµт ³ттµн
 £рµ´µйэ баттаан к³рд³хх³,
 Маннык дойду
 Томоонноох сµ³´µтэ,
 Дьоллоох-соргулаах быйа²а
 Тугуй эбитий диэн
 Толкуйдаан к³р³н испитим буолла±ына:
 Ат кулун аналлаах,
 Уол о±о сµрдээх буолуон 
 С³п этэ к³рд³хх³.
1190 Кырдьык да,
 Бэлиэлээх сµ³´µ т³рµ³бµт86,
 Мэ²нээх ки´и 
 ¥³скээбит сирэ бы´ыылаах.
    Бу алаас
 Анараа са±атын
 Арыйа баттаан 
 А´ары к³рд³хх³:
 Сµµрµк ат сµµрэн у²уордаабатах
 Сµµдµрµµннээх сµдьµ87 дьиэ та´а 
1200 К³ст³ баттаата,
 Хаамыылаах ат
 Хааман ситэн 
 Хардыытын булбатах,
 Халларааннаах тэлгэ´э
 Халыарыйан к³´µннэ,
 Дьоруо ат 
 Дьоруолаан дугуйан
 Тулатын булбатах
 Тобурахтаах дьиэ та´а 
1210 Тунуйан к³´µннэ,
 Халлаан ³ттµн
 Хады хаампыт 
 Ха´аалардаах дойду буолла,

85 Лит.: Иэйэхситтээх. Салгыы Ийэхсит диэнинэн хаалларылынна.
86 Лит.: т³р³³бµт. Салгыы т³рµ³бµт диэнинэн хаалларылынна.
87 Лит.: сµдµ. Салгыы сµдьµ диэнинэн хаалларылынна.
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 Кµн ³ттµн
 Кµ³йэ к³ппµт
 Кµрµ³лэрдээх сир буолла,
 Былыт ³ттµн
 Бы´а к³ппµт
 Бы´ыттардаах дойду буолла.
1220 Ма²найгыттан этэн киирэн бардахха:
 Баара±ай ма´ынан о²о´уллубут
 Мандар ойуулаах,
 Баабыр* кыыл дьµ´µннээх,
 Бар диэн бы´ааран биэрэр
 Басты² сэргэлээх дойду буолла,
 Уолах тиитинэн о²о´уллубут
 О´уор ойуулаах,
 Улар кыыллаах,
 Ол диэн ыйан биэрэр
1230 Отто сэргэлээх буолан истэ,
 Кэрэ ма´ынан о²о´уллубут
 Кэрэниистээх ойуулаах,
 Кэ±э кыыллаах,
 Кэл диэн ы²ыра турар
 Кэлин сэргэлээх.
    Ити у²уоргу ³тт³
 У´улуччу одуулаан к³рд³хх³:
 Кµн тыган таххар
 К³л³´µннээх ат
1240 Кµµскэ айаннаан
 Кµлµгµн булбатах
 Кµндµл к³мµс
 Кµµлэлэнэн барда,
 Та²ара сырдаан таххар,
 Талыы сылгым
 Тара´ата тэнийэн туоруур
 Дагдал к³мµс 
 Чаампыланан барда.
    Ол анараа ³ттµн 
1250 Куо´ары к³рд³хх³:
 А±ыс уон са´аан алыннаах,
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 Тµ³т уон са´аан тµгэхтээх,
 Буор бала±ан к³ст³ биэрдэ.
    Ахсынньы ыйым
 А±ыс са²атыттан
 А±ыс эргэтэ буолуор дылы,
 А±ыс ааттаах бухатыыр ки´и
 А´ан сэгэппэтэх,
 Аан лип-ньигийэ хаан хал±анын
1260 Арыйа баттаан,
 Ис ³ттµгэр киирдим,
 Туо±уй-ханныгый диэн
 Тула одуулаан к³р³н турбутум:
 Баай тииттэринэн ба±аналааннар,
 Бэт тииттэринэн биллэриктээннэр*,
 Сµдьµ ба´ынан сµргµнэлээннэр*,
 ¥тµ³ тииттэринэн ³´µ³лээннэр,
 Кµтµр ма´ынан к³ст³³нн³р,
 ¥³мэс тиитинэн µрµттээннэр,
1270 Хотуол ма´ынан холло±остооннор,
 Чулуу ма´ынан туорайдааннар,
 Сыбар тиитинэн сы²а´алааннар,
 Ааттаах ма´ынан адарайдааннар,
 Модун ма´ынан боруоктааннар
 О²орбут дьиэлэр[э] буолан биэрдэ.
 Тулугуруо88 диэн
 То±ус томороон ма´ынан
 Тулаа´ын охсуммуттар,
 Айгырыа диэннэр
1280 А±ыс адаардаах тиитинэн хара±алаабыттар,
 Силигилиэ диэн
 Сэттэ силистээх тиитинэн тирээбиллээбиттэр.
 Аллараа а±ыс бии´ин уу´а 
 Ааты-сура±ы биллэ±инэ
 Ааттаан таххыа диэн
 А±ыс хос дьапталы таас
 Лигий муосталаан барбыт.
 ¥³´ээ µс бии´ин уу´ун µлµгµрдээхтэрэ,

88 Лит.: толугуруо
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 £´µ³мчµлµ³ диэн
1290 ¥с хос µндµл к³мµс
 ¥рµтµ µрµттэммит,
 Отто дойдуттан
 Оботтоох санаалаах
 Уора±айдаах уоруйах
 Омуннаа±а кэлэн,
 Уоран-талаан барыа диэн
 ¥с хос эдэр мас эккиннээбит.
    Онтон буолла±ына
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³:
1300 Сур б³р³нµ
 Ба´ын бы´ытта89 баттаан баран,
 Батыгыраччы ууран та´аарбыт курдук
 Модурууннаах модун хаан
 Модьо±олоох эбит.
    Ити µрµт ³ттµн
 £йд³³н к³рд³хх³:
 А±ыс харда² э´эни
 Хардарыта тутан 
 Дьаптайдылаан та´аарбыт курдук
1310 Суостуганнаах суо хаан
 О´охтоох буолар эбит.
 То±ус сыар±алаах
 Баай хара тиити
 ¥с сиринэн бµк тутан баран,
 Оттон бистэххэ90

 Умайан ли²кинии турар
 О´ох буолар эбит.
 ¥³´ээ т³л³н³
 £р³ к³т³н таххан,
1320 ¥рдµк халлаан
 ¥гэлээх µрµт чопчутугар олохтоох
 Улуутуйар Улуу Тойон о±онньор
 И´ин тµгэ±инэн
 £р³ бурдьугунаан
 Угуттуур буолан µ³скээбит.

89 Лит.: бы´ыта
90 Лит.: кэбистэххэ. Салгыы бистэххэ диэнинэн хаалларылынна.
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 Ону 
 Улуу Тойон отто дойдуга
 ¥чµгэй т³л³н
 Т³лк³т³ тиийэр буолла диэн
1330 Омуннаах санаатын у±арытан,
 Уора±айдаах тыынын бохтотон*,
 Угукка олорор
 Улуу ки´и буолуохсут
 У±арыйбыт эбит.
 Аллараа кы´атын суо´а
 Сордоох-му²наах
 Соххор-содуом ³лµµ тµгэ±эр
 Дь³л³ кµ²кµйэн биллэр буолбут.
 Онуоха,
1340 Тµгэх дойдум
 Дьµµллµтэ91 буолбут,
 Атын Сибиирим
 Ааттаа±а буолбут
 Аллараа Аан Дьа²сал Тойон
 Тарахай92 т³б³тµгэр
 Та²нары кутуран билиннэ:
    – Эчикийэ о±олоор! – диэн, 
 Отто дойдум
 Одурууннаах у´ун оло±ун
1350 Уотун-кµ³´µн алын т³л³н³
 Уу дьулайбыт
 Угуттаан у´атта, – диэн
 Олус умсугуйбут курдук
 Уора±айдаах санаатын умулларда.
 Ити кэнниттэн,
 Бу ха²ас кырыытын
 Хабан к³рд³хх³,
 Былыргы ыал
 И´итэ-хомуо´а
1360 Туохтар эбитий диэн
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³:

91 Лит.: дьµµлдьµтэ
92 Лит.: тара±ай
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 Кµ³счµт т³рд³ буолбут
 К³к³³н³й эмээхи²²э93

 ¥с кытыылыыр сылгыны
 Манньа биэрэн туран,
 ¥с тµµннээх кµнµ мэлдьи
 Туруорбах туой кµ³´µ о²отторон
 Ылбыттар эбит,
 ¥с байта´ын сылгыны
1370 Ба´ын бы´ан 
 Уган бистэххэ
 Биллибэккэ барар
 Улахан кµ³´э эбит,
 Ити кэтэ±эриин кырыытын
 Кы´анан к³рд³хх³,
 Былас ордуга тµ³с а²аара94

 Уктаах-мандардаах
 Мас бадьыыр хамыйахтаах буолар эбит.
 Ити кэтэ±эриин ³ттµн
1380 Кэриччи к³р³н истэххэ:
 Кэриэн ымыйа
 Кэмэ суох кэккэлээбит,
 Чороон ымыйа чуо±уйбут,
 Холло±ос ходьоойун
 Хойдубут сирэ.
 У²а ³ттµн 
 Эргиччи к³рд³хх³:
 А±ыс а²аабыл тиити
 Аттаран о²орбут,
1390 Ааттаах алаас сир бы´а±а´ын са±а
 А±ыс атахтаах,
 Ара±ас сандалы диэн
 Остуоллаах эбит.
    ¥рµт ³ттµн
 £йд³³н к³рд³хх³ – 
 Мандардаах мас кытыйа и´иттээх эбит,
 Тылын сы´ыаран а´ыыр

93 Лит.: эмээхси²²э
94 Рук.: а²аары
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 Бакыр уктаах,
 Балчахай бастаах,
1400 Бадаайы хамыйах
 Кэскиллээх ки´и эбит.
 £кс³ одуулаан к³рд³хх³:
 Ойуу-мандар
 О²о´улла илигинэ,
 Сиэдэрэс дьикти биллэ илигинэ,
 ¥³скээбит ыал буоллулар.
 Олуой-молуой со±ус олоппостоох,
 О´уу-то´уу со±ус оронноох дьон буоллулар.
 Халы² б³±³тµн хайта±ынан,
1410 Ха±ын-тириитин хастаан,
 Хар-таманын хайытан,
 Хайтах гынан а´ыыр эбитий диэн к³рбµтµм:
 Чулуу ма´ынан
 Чочуйан о²орбут
 Тутумунан с³кµ эттиирдээх эбит.
 Хатан95 ма´ынан о²о´уллубут
 Хабар±а бы´ар харыыдалаах,
 Сыа угар сыалы²салаах,
 Сэмсэ уктар сиэли²сэлээх дойду эбит.
1420 Былыргы уус т³рд³ буолбут
 Кыыра Даххан96 о±онньор
 Сэттэ кытыылыыр биэни
 Манньа ылан,
 Кыладыйан-кылааннаан о²орбут
 Тойон чохороончук сµгэлээх эбит.
 Ити уус
 То±ус болгуо±а* тупсаран,
 А±ыс болгуо±а ойдорон,
 Сэттэ болгуоттан
1430 Сис µ³стээн,
 Ситэрэн о²орбут,
 Кытаанах эккэ
 Сэттэтэ эргийбит,

95 Лит.: хата². Салгыы хатан диэнинэн хаалларылынна.
96 Лит.: Дархан
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 Ылып-чылып бы´ыйа бы´ахтаах.
 Маннык ки´и дьиэтин
 Ким о²орбутай диэн
 Онтон-мантан сураан к³рдµм:
 К³рбµккэ да суох,
 Истибиккэ да суох µтµ³ дьиэ эбит.
1440 Олус уус
 Улуутуйа илигинэ,
 Маастар ба´ылыы илигинэ,
 £йд³³х µ³дµйэ илигинэ,
 ¥³скээбит дьиэ эбит.
 Хотуон Айыы
 Холло±остообута диэтилэр,
 Сµдьµ Айыы
 Сµргµнэлээбитэ диэтилэр,
 ¥ндµлµ Айыы´ыт
1450 £´µ³лээбитэ диэтилэр,
 Сыбар Дьа±ыл Айыы´ыт
 Сы²а´алаабыта диэтилэр,
 Адар Буурай Айыы´ыт
 Адьырайдаабыта97 диэтилэр,
 Баара±ай Бахсы
 Ба±аналаабыта диэтилэр,
 Туорах кулун т³рд³
 Тутах Биис
 Туорайдаабыта диэтилэр,
1460 Бэйбэрикээн Хотун
 Биллэриктээбитэ диэтилэр,
 Халыан Айыы
 Сатанахтаабыта диэтилэр,
 Модун Буурай
 Боруоктаабыта диэтилэр,
 А±ыс Ахтар Айыы´ыт
 Ааннаабыта диэтилэр,
 Хаан Айыы´ыт
 Хал±аннаабыта диэтилэр,
1470 Буруйа Боотур

97 Лит.: адарайдаабыта
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 Модьо±олообута диэтилэр,
 Хатан Тимирики Таас Лэбигирэй
 Кы´алаабыта диэтилэр.
 Маннык µтµ³ дойду
 «Кэл» – диир кэргэнэ,
 «Тур» – диир до±оро,
 Туо±уй эбитий диэн
 Тула к³р³н турбутум:
 Кэтэ±эриин сылдьар ки´и
1480 Кэрэ кыыл буолан к³ст³р сирэ,
 Суол ааныгар сылдьар ки´и
 Сур кутуйах са±а буолан к³ст³р,
 Ха²ас диэки сылдьар ки´и
 Хара²аччы са±а буолан к³ст³р, 
 У²а диэкки олорор ки´и
 Улаан кыыл буолан к³ст³р,
 Сµдьµ алаас са±а
 Суол ааннаах буолла.
 Оччугуй алаас са±а
1490 О´ох т³рµттээх,
 Харымталаах98 алаас са±а
 Ха²ас диэккилээх,
 Киэ² алаас са±а
 Кэтэ±эриин диэккилээх,
 Улуу алаас са±а
 У²а диэккилээх,
 Талыы таба±а са±а
 Дьаарба² хонуулаах.
    Манна буолла±ына,
1500 Саарба б³±³нµ саптыбыт,
 Киистээх б³±³±³ кистэммит,
 Буобура буодьутугар* муммут,
 Тµнэ гиэнин99 тµµнµктээ±ин булан,
 Дьаныйан та²ныбыт,
 Сарыы гиэнэ
 Саадахтаа±ын булан,

98 Лит.: харамталаах
99 Лит.: киэнин. Салгыы гиэнэ диэнинэн хаалларылынна.
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 Дьаныйан та²ныбыт,
 Дьириминэн-холунунан тимэхтэммит;
 Быспыт чуулка100 быччы²наах101,
1510 Хастаабыт чуулка харылаах,
 Суллаабыт чуулка сотолоох,
 Уолах тиит уллуктаах,
 Боспуйу* от са±а
 Босхо хоолдьуктаах,
 Сыар±алаах от са±а
 Сырыылаах сырайдаах,
 Нэлим дойду*
 Тимэ±э буолбут
 Э²ириэн к³мµс уостаах,
1520 Уон уулаах манньыаты
 У[у]ннарыта туппут курдук
 О±уруо к³мµс тиистээх,
 Улуу дойду м³²µ³нµн курдук
 Тойон хо²суоччу муруннаах,
 Аламай кµн 
 Атыылыыта буолбут
 Икки ³л³р к³мµс харахтаах,
 Улуу дойдум
 Эмпэрэтин курдук
1530 Дэбдэгэр имнээх,
 А²аабыл улар*
 Кутуругун тµµтµн курдук
 Куударалаах баттахтаах,
 Тэргэн ыйым
 Ньэмиэтэ* буолбут
 Кэрэ чуор кулгаахтаах,
 Тµ³´µгэр кµннээх,
 Кэтэ±эр ыйдаах хара саарбаны
 Атахта´ыннара туппут курдук
1540 Сураа´ын хара хаастаах,
 Уйула суох
 Улуу са´ылы

100 Лит.: чуурка. Салгыы чуулка диэнинэн хаалларылынна.
101 Лит.: былчы²наах
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 Утарыта баайбыт курдук
 Толбонноох иэдэстээх,
 А±ыс былас дарайар сарыннаах,
 Была±а моонньоох,
 Сэттэ былас биэкэйэр бииллээх,
 ¥с уунар былас
 ¥тµ³ ³ттµктээх ки´и эбит.
1550 Уоннаах о±ус тириитинэн
 О²ойор уор±атынан о²о´уллубут
 Олооччу этэрбэстээх*,
 Улуу тайах тириитин чулуута
 Уллук сутуруолаах,
 А±ыс дьайаалаах,
 Уон ордуга икки оноолоох
 Тµнэ куйах сонноох,
 ¥с киис тириитин
 Киргиллээ±э нуо±айдаах,
1560 Дьабакка102 бэргэ´элээх,
 О±о бэдэр тириитин чулуута
 ¥тµлµктээх эбит.
 Тµ³ттээх кунан о±ус
 Уор±атыттан тэлэн ылбытынан
 Харыс иэннээх,
 Хатыс курдаах,
 Тор±о* оннуттан,
 Сиидэс адьас,
 Сарапыыкка103 санана илигинэ,
1570 Кытаайыскай кылбаччы
 Суох эрдэ±инэ
 ¥³скээбит ки´и эбит.
 Маннык ки´и туттар сэбэ
 Тугуй диэн толкуйдаан одуулаан турбутум:
 Уолан ки´и
 Уостаах тии´игэр
 Умсугурдан-у´аарыллан о²о´уллубут
 У´ун турба батас

102 Лит.: дьабака
103 Лит.: сарапыы²ка
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 Оонньуурдаах буолар эбит;
1580 Кыыс-дьахтар
 Хаастаах хара хара±ар
 Ханыылатан-хатарыллан µ³скээбит
 Дэлэкиин к³мµс µ²µµ
 Тирэхтээх буолар эбит;
 Мэниги-тэнэ±и104

 Мэйиигэ биэрэр
 Биэс бууттаах
 Бэрилиир бэс мээчиктээх эбит.
 Толкуйа-санаата суо±у
1590 Дьулайын то´уом105 диэн
 То±ус бууттаах,
 Чомпо чо±оойук
 Сµллµгэс тутуурдаах
 Сµµнэ ки´и эбит.
    Итинтэн атын
 Сэбэ тугуй диэн
 Сирийэн эттэххэ:
 Туохха да суох
 Тутуон-имиэн106 дойду,
1600 Дуо´а дуостаах107

 Ханна да суох
 Хатыан-имиэн дойду,
 Хаты²а хаты²наах108

 Кимиэхэ да суох
 Китиэн-имиэн дойду
 Киилэ кииллээх,
 ¥рдµк халлаан
 £´³г³йд³³х ³кс³кµ кыылын
 ¥³´э уонахтаах*,
1610 Хатан халлаан
 Хассааттыыр109 хахай кыылын

104 Лит.: тэниги
105 Лит.: тэ´иэм
106 Лит.: томоон-имээн
107 Лит.: туо´а туостаах
108 Рук.: хатына хатыннаах
109 Лит.: хахсааттыыр
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 Хаана кырааскалаах,
 £л³р ³лµµ дьахала* балык
 Хаба±ын тириитэ силимнээх,
 £лµµ ньээлдэ
 Дьирибинэ балык
 Иэнин тириитэ киристээх,
 Киэ² Таатта Эбэ Хотун
 То±ойдуу тµ´э сытарын курдук
1620 «Дар» гинэ эстэр
 Ньир муос саалаах эбит.
    Туттар сэбэ
 Туохтарый диэн
 Туналыппакка к³р³н турдахха:
 Тии´иктээххэ туттар оно±о´о
 Тиинньит ыал
 Дьиэтин курдук
 Тимир ти²сирики оно±ос* буолар эбит,
 Мааныга туттар оно±о´о
1630 £л³р тыынын толуга буолбут
 ¥с ньµ³лсµн тµµлээх
 Топ оно±ос диэн буолар эбит.
    Ити сэбин-сэбиргэлин
 Туохха уктан сырдьар110 эбит диэн
 £йд³³н-дьµµллээн к³рбµтµм:
 А±ыс са±аатай тириитин
 Сапка баайан
 Саадах о²отторбут эбит,
 Онно хаалаан,
1640 Хачыр курдук уган,
 Саадах сµгэр
 Санныгар дадал±алыы маанан
 ¥³скээбит µтµ³ ки´и эбит.
 Куота со±ус куонньалыгы*
 Куймуччу со±ус
 Курданан кэбиспит.
 Хааннаах дапсыл±аны
 Ха²ас илиитигэр

110 Лит.: сылдьар. Салгыы сырдьар диэнинэн хаалларылынна.
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 Та²нары тайахтанан µ³скээбит,
1650 £´³хт³³х сµгµлээни
 ¥рдµк ар±а´ыгар
 £р³ тутан
 ¥³скээбит ки´и эбит.
    Бу кинэн111 баран,
 Бу ки´и тугу а´ыыр-сиир эбит диэн
 Толкуйдаан к³рд³хх³:
 У´алаа±ын112 умсаран,
 Тµ³стээ±ин тµ²нэрэн,
 Бэрдин бэтиннэрэн,
1660 Марайа к³т³±³н,
 Ньохчойо113 сµгэн,
 Буор боспуйа кµ³´µгэр
 Тµгэ±инэн симэн,
 Тµ³´µнэн баттаан,
 Тµктµйэлээн*,
 Тµргэн µлµгэрдик
 Буруолатан-бу´аран,
 Хаана суо±уттан хабыалаан,
 Симэ´инэ суо±уттан сиэмэхтээн,
1670 ¥тµлµк-µтµлµк курдугу
 ¥ллэ²нэтэн,
 Сутуруо-сутуруо курдугу
 Суккуйталаан,
 Бэргэ´э-бэргэ´э курдугу
 Бэллэ²нэтэн,
 Тиэрэ-маары анньыталаан,
 Этэн баран
 Э±ирийиэх иннигэр,
 Тыынан баран
1680 Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр
 Сиэн-а´аан,
 Тотон-ханан
 Дуо´уйар эбит.
 Халы² ха´анан

111 Лит.: гынан. Салгыы кинэн диэнинэн хаалларылынна.
112 Лит.: у´аалаа±ын
113 Рук.: нохчойо
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 Хаччы114 кэби´эн,
 Суон саалынан
 Мохсуо уурунан,
 К³мµрµ³ у²уо±унан
 Тиис саанан,
1690 Саамал кымы´ынан*
 Санаа тар±атан,
 К³й кымы´ынан
 Кµ³мэй о²остон,
 Хойуутугар б³т³н,
 Уба±а´ыгар чачайан
 Олорбута µ´µ.
    Ол кинэн баран,
 Ол ки´и
 А±ыс иилээх-са±алаах,
1700 Атааннаах-м³²µ³ннээх,
 Айгыр-силик
 Аан ийэ дойдум кэрэтин
 К³рµ³хпµн µчµгэй этэ диэн,
 Кµµстээхтик сананан,
 Ли´игирэччи µктэнэн,
 Дьиэрэ²кэйдээн та±ыста.
 Хабан к³р³р
 Хаты² мас оонньуурдаах,
 Тэбэн к³р³р
1710 Тэти² мас тирэхтээх,
 Хатыыскалыы оонньуур
 Хара муустаах,
 Ойуос тумуллардаах,
 Ыста²алыыр ыраас хайалардаах,
 Хо²кучахтыыр хонуулардаах,
 Кылыйар кырдаллардаах,
 Кылыс тутар ки´и эбит.
 Хабан к³р³р
 Хаты² ма´ын
1720 Хабыалаан ылла,
 Тэбэн к³р³р

114 Лит.: харчы. Салгыы хаччы диэнинэн хаалларылынна.
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 Тэти² ма´ын
 Тэбиэлээн киирдэ,
 Хатыыскалыыр
 Халы² хара муу´угар
 Хатыыскалаан хантайда;
 Оонньуур
 Очуос тумулугар
 Ойуоккалаан та±ыста.
1730 Ыста²алыыр
 Ыраас хайаларыгар
 Ыстаммахтаан биэрдэ.
 Кылыйар кырыы кырдалыгар
 Кылыйбахтаан ли´иргэттэ,
 Хо²кучахтыыр хонууларыгар
 Куобахтаан ба´ыр±атта.
    – Ар-дьаалы, о±олоор!
 О[о]нньоотум-кµллµм да,
 Куо´арын булбатым, – диир – 
1740 Хол дойдуга
 Холоонноо±ум баара буоллар, 
 Сµ³л дойдуга
 С³пт³³±µм тµбэ´эрэ буоллар,
 Биир эмэ 
 Тµ³с кµµстээх,
 Эрбэх эрчимнээх,
 Тардыала´ар
 Тарбах талааннаах,
 ¥³´э µс бии´иттэн
1750 Биир эмэ
 ¥тµ³лэтэ тµ´эн,
 £р³-та²нары
 Тардыала´а,
 Оонньо[о]бот буолан, о±олоор,
 Аллараа
 А±ыс бии´ин уу´уттан
 Ааттаахтара тахсан,
 Атахтарынан аймаан
 Аргыста´а хаампат буоллахтара.
1760 Орто дойдуттан
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 Уокаллыбыт сотолоох,
 Умсары бы´ыылаах,
 Улаан ньуурдаах,
 Уу харахтаах,
 Утары сирэйдээх,
 Уон о±уруо к³мµс тарбахтаах,
 Ураа²хай б³±³
 Утары кэлэн,
 Оонньоон-кµлэн
1770 Барбат буолла±а.
    Ээ, ол эрээри, 
 ¥³´эттэн тµстэхтэринэ,
 ¥тµлµктээх бэргэ´эбинэн
 Бµ³лµµ анньан
 Туруом буолла±а дии,
 Алларааттан та±ыстахтарына,
 Арба±астаах айма±а
 Алдьатан тахсар кµннэригэр,
 Сабарай таас уллу²ахпынан,
1780 Саба µктээн да
 Туруом буолла±а.
 Орто дойдум
 Омуннаах санаалаа±а,
 Одурууннаах тыллаа±а,
 Олус улуутуйан кэллэ±инэ,
 О²ойор уолугуттан
 Умсары тутаммын
 Оройго охсон,
 Уодьуганын тардан,
1790 Уол кинэммин,
 Уот отуннаран,
 Оруолдьут115 о²остуом этэ.
 Бэйэ116 эрэ, до±оор!
 Мин бар±а баайым
 Барылын билиэхпин
 ¥чµгэй этэ, – диэн баран,

115 Лит.: арыалдьыт
116 Лит.: бэйи
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 ¥рµ² нµ³ссµн117 тµµлээ±ин
 ¥гµс ³ттµнэн
 ¥нтµ сµµрэн к³рд³,
1800 Ха²ыл баайын
 Халы² ³ттµнэн
 Хайа хааман к³рд³.
 «Бада±а баар ээ», – 
 Дии санаата.
 Арыылаах-сыалаах,
 Арыы налах алаа´ын
 Аатырар ар±аа ба´ынан
 Аргыый а±ан118

 Хааман киирдэ.
1810 К³с туоралаах,
 Кµннµк т³гµрµмтэлээх,
 Туой саар булгунньа±ар,
 Туруору хааман та±ыста.
 А±ыс салаалаах
 Аал Дуук ма´ыгар
 Ар±а´ынан тахсан,
 Анньынан кэбистэ.
 «Куттаа±ы-сµрдээ±и холбообут
 Айыы Кудук мас диэн 
1820 Бу буолла±а», – диэтэ.
    Ол кинэн баран,
 Киэ² Хордо±ой Хотун хонуутугар
 Холбо´он µ³скээбит
 Хонуутун баайын
 Аа±ан лэ´игирэтэн барда.
 Бу ахсаанын
 Истэн турдахха,
 Бу курдук аа±ар:
     – Иэдьэгэй эриэним,
1830 Сарбынньах саадьа±айым,
 ¥ргµµк µрµ²µм,
 Ба´ыйа ма²аным,

117 Лит.: ньµ³ссµн
118 Лит.: а±ай
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 Куота куга´ым119,
 Кµµлэй к³±³чч³рµм,
 Мутукча буулуурум,
 Ха²ыл хараларым,
 Сыр±аным-тор±онум, 
 Са´ылым-саарбам,
 Табам-тайа±ым,
1840 Буобурам-куоба±ым, – диэн
 Аа±ан киирэн барда.
 Хайта±ый до±оор, диэн
 Икки´ин и´иллээн турдум.
 Онно иккис ахсаанын аа±ан барда:
    – Тойон тойборуун кунаным,
 Най хара биэлэрим,
 Куга[с] бээгэй бургуна´ым,
 Хаан дьаралык120 атыырым, – 
 Диэн аа±ан барда.
1850 Кэмэ-кэрдиитэ суох
 Баайдаах ки´и эбит.
 Ол кэнниттэн,
 Уон о±уруо к³мµс тарба±ын
 Умсарыта тутан
 О[т]чуоттаан киирдэ,
 Биэс тарба±ын
 Мэтэтиччи тардан,
 Биллэр-к³ст³р баайын аахта.
 Бу тухары
1860 Ахсаана – бу диэн,
 Бу до±оро – бу диэн
 До±ордоон аа±ар эбит.
 Уонтан биир суох буолла±ына
 Оччо±о эрэ итэ±эстийии´и –
 Ол курдук
 О[т]чуот суо±ар,
 Ахсаан а±ыйа±ар,
 Миэрэ мэлигир,

119 Рук.: кугалым
120 Рук.: дьаралын
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 Сокуон суох эрдэ±инэ,
1870 Со±ото±ун µ³скээбит ки´и эбит.
 Хара хампа тµµлээ±э
 Хардарыта µµнэн,
 Ханчаакы121 то²у´угар
 Халыйан тиийбит –
 Харамсах му²утааннар,
 Хатан µтэ´э±э
 Хардарыта анньан сиэбиттэр да,
 Хас да хаччылаах
 К³±µрээбитин са±а буолбата,
1880 Ха²аан-халыйан истэ.
 ¥рµ² сµµрµгэ
 ¥³рдµ´эн-µ³скээн,
 £р³ та²нары тар±анан,
 £йм³к³³н то²у´угар
 ¥µрµллэн тиийбит – 
 ¥³рµнньэ му²утааннар,
 £рг³н µтэ´э±э
 £р³-та²нары
 ¥³лтэлээн сиэбиттэр,
1890 ¥с да хаччылаах
 К³±µрээбитин са±а буолбатах
 £рµ´µйэн µ³скээбит
 ¥рµ² сµµрµктээх эбит.
 Турулуур тус хоту диэки
 Тобулута к³р³н,
 Толкуйдана турбут.
    Кини дьиэтин
 Хоту кырыытыттан,
 Хо²орой дуорсун
1900 Тумулун аннынан,
 Турулуур тус хоту диэки
 Кµ³т ыт
 К³хсµн тириитэ кµргэлээх,
 Кµлµктээх ки´и баппат
 Кµ²кµнэс Хаан ааттык
 Та²нары кµлµгµрэн тµстэ.

121 Лит.: Хамчаакы
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    Ити аннараа ³ттµгэр
 Хара ыт
 Харытын у²уо±а эккээйилээх,
1910 Халы² ки´и баппат
 Хаан Хабыдыхы ааттык
 Та²нары ха²кынаан тµстэ.
 Ол у²а[а]ргы122 ³тт³
 Уот Куктуйа биэрэк
 Та²нары суккуйа
 Турар эбит.
 Бу аллара ³тт³
 А±ыс адьарай айма±ын
 А²аарыйар ааттаахтара
1920 Айгыстар айаннарын суола
 Эбит буолла±а.
 Онтон илин диэки
 Эргитэ баттаан,
 К³р³н испитэ – 
 ¥с µ³стээх µрµмэрбэт
 ¥µт Ньµ³лсµн ааттык
 £р³ тыргыйан та±ыста.
 Ол анараа ³ттµн
 А´ара к³рд³хпµнэ – 
1930 Сиэр сылгы
 Сиэллээх кутуругун
 Та²нары ыйаабыт курдук
 Симэхтээх Сиэр Дьа±ыл суол
 £р³ силигилээн
 Сириэдийэн та±ыста.
 Ол µрµт ³ттµн
 £йд³³н к³рд³хх³ – 
 То±ус чороонноох кымы´ы
 Туруору туппут курдук дьуолкалаах
1940 Тойон Тойборуун суол
 Дьонуйан к³´µннэ.
 А±ыс айыы айма±а
 Суодьар ааттыга бу 

122 Лит.: у²уоргу. Салгыы у²ааргы диэнинэн хаалларылынна.
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 Буолла±а диэн сана[а]123 биэрдэ.
 Онтон турулуур
 Тус со±уруу диэки
 Ту´ааннаан к³р³н турда.
 Онно к³рбµтэ:
 Хара сылгыны
1950 Хабар±атын быспыт курдук
 Хаан Санньыл±а
 Хабыр±ас Хаан ааттык
 £р³ ха²кынаан та±ыста.
 Ол µрµт µрдµн
 £йд³³н к³рд³хх³ – 
 Кµ³ннээх-хааннаах
 К³х³ Буурай ааттык
 £р³ кµ²кµнээн к³´µннэ.
 Тиэрэ-маара,
1960 Кµлµк-кµргэ
 К³ст³р буолла.
 ¥³´ээ µс бии´ин-уу´ун 
 ¥тµ³лэрэ сырдьар
 £л³р ³лµµ суоллара
 Бу эбит буолла±а.
 Турулуур тус ар±аа ту´ааннаан
 Эмиэ к³р³н турда,
 Бу к³рбµтµгэр:
 Алгыстаах алаа´ын
1970 Ар±а[а] ба´ыттан
 Аан Бала´а ааттык
 Та²нары а²айан к³´µннэ.
 Ол анараа ³ттµн к³рд³хх³ – 
 Сордоох суон кµдэн оппуос*
 Та²нары сура±ыран тµстэ.
 Ол у²а[а]ргы ³тт³
 Удур±аччылаах-оботтоох
 Улуу Кунтуй биэрэк
 К³с сиртэн 
1980 К³ст³р буолла.

123 Лит.: саныы
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 «Алаата о±олоор!
 Ар±аа²²ы абаа´ы124 айма±а
 Арсан Дуолай бии´ин уу´а
 Айанныыр аартыга эбит.
    Абам эбит буолла±а, – диир, – 
 Бу тµ³рт тµллэр ааттык
 Тµмµллэр тимэ±эр µ³скээбит,
 Тµрбµ³ннээх ки´и эбиппин.
 Бу гинэн баран,
1990 Бу суолунан
 Абаа´ы-айыы сырдьаллара буолуо.
 Ол гинэн баран,
 К³р миигин
 Ки´иэхэ холообот эбит буоллахтара.
 Кимтэн-кииннээх,
 Хантан-хааннаах
 Ки´игин диэн
 Арбын-дарбын
 Ааппын ааттаан,
2000 Ааспат буоллахтарын[a],
 Уо-чуо улуу сурахпын
 Сураспат эбит буоллахтарын[a],
 Кимтэн т³рµ³бµт
 Ки´и буолуомуй?
 Туохтан тутулуктаах,
 Хантан айдарыылаах,
 Ки´и буолуомуй?
 ¥³´эттэн тµспµтµм буоллар
 Т³б³б³р хаардаах-кырыалаах,
2010 Аллараттан тахсыбытым буоллар
 Уллу²ахпар буордаах-сыыстаах
 Буолуох этим.
 Орто дойдуттан
 О²о´уллан µ³скээбитим буоллар
 Уйуллаах у²уохтаах,
 Уу харахтаах
 Ураа²хай улаан ньуурдаа±ы

124 Рук.: абаа´а
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 Умсары бэйэлээ±и
 Утаран µ³скµ³м этэ.
2020 Хара хара±ым хайдыа±ыттан
 Тугу да харахтаабакка,
 Хапта±ай кулгаа±ым сэгэйиэ±иттэн
 Кими да истибэккэ,
 Тылым тыыллыа±ыттан
 Тыынар тыыннаа±ы билбэккэ
 Ха´ан-хайтах,
 Хайа кµн µ³скээбитим эбитэй?
 Буутум этэ буста,
 Холум этэ хойунна,
2030 Си´им этэ ситтэ.
 Тµ³с кµµстээ±ин кµрэстэ´эн,
 Тарбах далаа´ыннаа±ын,
 Эрбэх эпчи²нээ±ин125 кытары
 Эрийсимэхтээн,
 Эппин-хааммын тар±аттарбын,
 Та´ыттан кэлэр
 Таас уллу²ахтаах
 Тарба±ым хаанын
 Тар±атар ба±ас буолбаат!
2040 Аан дойду 
 Алгыстаах буолуох тустаах.
 Ат-кулун аналлаах,
 Уол о±о сµрдээх
 Буолбут буолла±ына,
 Ийэ дойдум иччилээх 
 Ийэ хара ма´а,
 Кутум-сµрµм холбоммут
 Аал Кудук126 ма´ым иччитэ,
 Аар ма²ан баттахтаах,
2050 Арыы-сыа олохтоох,
 Алтан дала±ай,
 Тµ³рэх кэскиллээх,
 Арыы На²нарыын Хотун

125 Лит.: эрчимнээ±ин. Салгыы эпчи²нээ±ин диэнинэн хаалларылынна.
126 Рук.: Аан Курдук



 ДААДАР ХАРА

 – 79 – 

 Ахтар Айыы эбэм
 Баар буолуохтаах этэ.
 Арай, мин онно
 Ас биэрэн,
 Айах тутан,
 Ааппын ааттаан,
2060 Аналбын айдаран127,
 Айыл±абын о²отторон,
 А±ыс иилээх-са±алаах
 Аан ийэ дойдуну
 Атахпынан аймаан,
 Ат миинэн,
 Ааттык тутан,
 Ааттаахтары булан,
 Айахпынан айманан,
 Бэлэспинэн мэлигилээн,
2070 Тутар илиим дьолуотун,
 ¥ктэнэр атах ³рг³´µн,
 Хатан биини кытары
 Хаты´ан,
 Сытыы биини кытары
 Сырсан,
 £ст³³±µ ³л³рс³р,
 Саастаа±ы дьаныйсар
 Саа´ым буолла±а».
    Онтон,
2080 Кини ки´и
 Кыы´ырбыт курдук
 Ти´игирэччи хааман
 Дьиэтин диэки барар.
 То² буору
 Тобугун хара±ар дылы
 Тобулута тэбистэ,
 Ириэнэх буору
 Иэччэ±ин хара±ар дылы
 Ибилитэ кэстэ.
2090 Тардар тымырдаах дьабына,

127 Рук.: айдааран
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 Охсор тымырдаах уол±аччыта,
 Тэбэр тымырдаах дьи²нээ±э,
 Кµµрэр тымырдаах кµтµрэ эбит.
 £р гиниэ128 дуу,
 £т³р гиниэ дуу,
 Дьиэтигэр киирэн,
 Ли´игирии хааман
 Мандаардаах ойо±остоох
 Басты² бадьыр ымыйатыгар
2100 Арыылаах-сыалаах
 Ара±ас илгэни
 Толору кутан дьалкытта,
 Холло±ос* бы´а±а´ын са±а
 Кутаа уоту тутан
 Та´ырдьа та±ыста.
 А±ыс салаалаах
 Аал Дуук129 ма´ыгар
 Балтараа са´аан курдук
 Ма´ы мастыыр
2110 Басты² байта´ын биэтин а±алар,
 Ба´ын-ата±ын лэппийтэлиир,
 Хатан µтэ´э±э хатарбахтыыр,
 Тиил µтэ´э±э тиирбэхтиир,
 Халы²130 ку²уттан хабан ылар,
 Чэгиэн этиттэн кэбийбэхтиир.
    Оттубут уотун диэки
 Умсары хоруйар,
 А²аар ата±ын тобуктуур,
 Хааннаах дапсыл±атын
2120 Та²нары тайахтанар,
 А²аар илиитигэр
 Арыылаах-сыалаах
 Ымыйатын туруору тутар,
 £´³хт³³х сµгµлээнин
 £р³ сµгэр,
 Куота со±ус куонньалыгын

128 Лит.: гыныа. Салгыы гиниэ диэнинэн хаалларылынна.
129 Лит.: Луук. Салгыы Дуук диэнинэн хаалларылынна.
130 Рук.: халын
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 Куо´ара со±ус курданар,
 Тµнэ куйах сонун
 ¥³´э[э] дьиримин т³л³рµтµнэр.
2130 Хаалдьыктаах бэйэтэ ха²кыйар,
 Сµ´µ³хтээх бэйэтэ сµгµрµйэр.
 Уо´ун хомуйда,
 Уолугун томтотто,
 А´аабыт ала уба´а курдук
 Алаарыччы Аал Дуук ма´ын одуулаата,
 Уулаабыт улаан уба´а курдук
 Унаарыччы к³рд³,
 Уос-тиис о²о´унна,
 Хаас-харах хамсатта,
2140 Бы´ыы-тутуу тупсарынна,
 А±ыс салаалаах
 Аал Дуук ма´ым диэн ту´улаата,
 Эйэн Иэйиэхсит Хотун
 Иннэ диэн
 Этэр кµнэ кэллэ.
 £р³³бµт уо´ун дьэ, ³´µллэ,
 Хоммут уо´ун дьэ, хомурда,
 Омун ³с омолуйда,
 Кэс тылым диэн
2150 Дьэ, кэпсээтэ.
 Тэргэн ый* 
 Тимэ±э буолбут,
 Дьирибинэ кµн
 Дьэ, эмиэ эргийбит.
 Бу ки´и
 Бу курдук са²алаах буолбут:
    – Дьэ-буо, диэ² до±оор!
 А±ыс иилээх-са±алаах
 Аан ийэ дойдум,
2160 Алгыстаах 
 Арыы-налах алаа´ым
 Ара±ас кырдалыгар
 Айыллыбыт,
 А±ыс салаалаах
 Аал Дуук ма´ым иччитэ буолбут,
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 Алтан дала±ай тµ³рэх кэскиллээх,
 Айыы На²нарыын Хотун эбэм,
 Ахтар Айыы´ыт а±ам,
 Этэр тылбын дьэ,
2170 Истэн131 сэ²ээри² эрэ!
 Мин кимтэн кииннээхпин,
 Хантан хааннаахпын,
 Туохтан тутулуктаахпын,
 Аат ааттаан
 Айан-кэрдэн кулу²!
 ¥³мэн тиийбэт
 ¥рдµк аатым,
 Кэ´эн тиийбэт
 Киэ²132 сура±ым
2180 Кимнээхтэрий?
 Миинэр ми²эм133,
 Ыйаастар ырыганым,
 Аналлаах ат сылгым
 Хантан-хайтах айыллыбытай?
 Ааспыт-туорбут бэйэ±итин
 А´ата кэлэн турабын,
 Тутайбыт бэйэ±итин
 Тоторо кэлэн турабын,
 Бары отум-ма´ым иччилэрэ,
2190 Бары уол-кыыс!
 Матыспат мааныгыт,
 Кµрµ³хтээх
 Кµ³х ойуурум иччитэ
 Баай Байанай
 Барылыы Кэскил Тойон,
 Бары кµнµµлэспэт
 Кµндµгµт буоллун!
 Ынах сµ³´µм Айыы´ыттыын,
 Сылгы сµ³´µм Ийиэхситтиин134,
2200 ¥рµ²-хара тµµлээ±им т³рµттµµн,

131 Лит.: истэ. Салгыы истэн диэнинэн хаалларылынна.
132 Рук.: киэн
133 Лит.: мигэм
134 Лит.: Иэйэхситтиин
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 Т³лк³л³ммµт
 Тµ³рт Тµгэн Айыыларым
 Этэр тылбын
 Истэн сэ²ээри²!
 Ыллыыр ырыам дор±ооно,
 Ытык тылым хо´ооно
 То±ус тыллаах
 Дьулай хобо чуораан буолан,
 То±ус халлаан дьулуруйар
2210 Дьулуо ма±ан дьуодьатыгар
 Чу²кунаан и´илиннин!
 Улуу Дуксуур аартыктаах,
 Кэннинэн чугуруйар сµ³´µлээх,
 ¥³рбэ µ³дэн олохтоох,
 £р³ Харах ¥с Кырыы ¥³с Тардар
 Норуйдаан Хара
 Дьонун бии´игэр дьиэрэйдин!
 Айдаарбыт айдааным
 Аллараа а±ыс билтэхтээх,
2220 Аппа²ныыр-ньими²ниир
 Алын ³ттµгэр ар±ахтаах,
 Аптаах-хому´уннаах бии´ин уу´угар,
 Аатырбыт Арсан Дуолай айма±ар
 Алта тыллаах
 Алтан хобо чуораан буолан
 Ли²кинээн-ньирилээн и´илиннин!
 Субу µµттээх таас
 ¥[µ]с-аас бэйэлээх
 ¥³´э ¥рµ² Айыы айма±ар
2230 ¥³р туллук курдук
 £р³ к³т³н тунуйдун!
 Ол курдук,
 Дьыбардаах ырыаны,
 Хатан ха´ыыны
 То±о са²ардын диэтэргит,
 А±ыс ахтар
 Айыы сиригэр,
 Туох иннигэр ананан т³р³³ммµн
 Тµ³рт тµллэр
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2240 £л³р ³лµµ суолун
 Бµгэр µ³скээбиппиний?
 А±ыс айыы аймахха
 Туох ту´угар
 Ананаммын айдарбыппыный135?
 Аар Тойон а±ам,
 Кµбэй Хотун ийэм кимий?
 Ытык уруум,
 Ыраас хааннарым ханныктарый?
 Тардар тымыр
2250 Тардыалаан барда,
 Хоннохпуттан 
 Хомнуолуур буоллум,
 Быттыкпыттан
 Быыппастар буоллум,
 Халы² тириилээ±и хайыталыах,
 Хара хааннаа±ы то±уталыах,
 Хатан уоттаа±ы харда±астыах,
 Ураа²хайтан136 умсубат уйгуулаах137,
 Кэбэкэйтэн кэхтибэт кэскиллээх
2260 Ки´и буолуох этим.
 £лб³т-сµппэт
 ¥тµ³ ³р³г³йбµн
 ¥рдэтэ кэпсээн биэрдэргит
 ¥чµгэй да буолуох этэ.
 Со±ото±ун сура±ырдым,
 А²ардастыы аатырдым,
 «Кэл» диир кэргэн,
 «Тур» диир до±ор,
 Утары хаамар
2270 У´угунан µктэнэр,
 Оройунан к³р³р ураа²хай 
 Улаан ньуурдаах утарбата±а 
 Омнуо ку´а±ан ки´и эбит.
 Атахпынан
 Аан ийэ дойдуну

135 Рук.: айдаарбыппыный
136 Рук.: ураанхайтан
137 Лит.: уйгулаах
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 Аймаары аттанан
 Ааттыгы тутаары,
 £ст³³х бии´ин ³´µ³ннэ´эн,
 Саастаах бии´ин дьаныйсар
2280 Кµнµм-дьылым буолла.
 Тэргэн ыйым µтµ³тµгэр,
 Дьикти кµнµм кµлµмµгэр
 Дьол-соргу
 Ту´а диэммин дьонуйдум.
 Этэр тылым
 Иччитийэн,
 Эбир былыт буолан
 Эргийдэр курдук,
 Бу-йа-кка!
2290    Уокка а´ын кутан барылатар.
 Кырдьык да, 
 Аан дойду бары, 
 Алгыстаах Айыы´ыта бары 
 А´аабыт-сиэбит курдук
 ¥³ргµ-сµ³ргµ к³р³н турдулар.
 Этэр тыл дуораана
 Сµтэ илигинэ
 А±ыс салаалаах
 Аал Дуук мас
2300 Аргыый иэ±эс гиннэ138.
 Ол иэ±эс гинээт
 Т³рдµттэн т³б³тµгэр дылы 
 Хайа барда.
 Хамыйахаан139 курдук эттээх,
 Хаар ма±ан баттахтаах
 Хотун дьахтар
 Н³рµ³ннээх тµ³´µттэн
 ¥³´э ³тт³,
 Эмиийдээх бэри²ниин быган 
2310 Былтас гинэ тµстэ.
 Ону к³р³³т

138 Лит.: гынна. Салгыы гиннэ диэнинэн хаалларылынна.
139 Лит.: хабыйахаан
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 Би´иги ки´ибит
 Ыыппыт уба´а курдук ыстанна,
 Этэрэр уба´а курдук эстэн тиийдэ.
 Икки илиитинэн
 Ха²ас эмиирдээх140 бэри²ин
 Болточчу тутта,
 ¥с т³гµл 
 И²сэлээх со±устук
2320 Сабыр±аччы обордо,
 ¥с хамыйах холобурдаах
 ¥рµ² илгэтин
 И´эн и´игэр и²эрдэ.
 «Абытай», – дии тµ´эн баран
 Мас ма´ынан буолан хаалла.
 Онтон, 
 Мас т³рдµн диэки
 Эмээхсин дьахтар
 Нарыын со±устук 
2330 Ыллаан кы²кынатта,
 Алгыс а²аардаа±ынан,
 Арбын-дарбын
 Аатын ааттаан 
 Айдаарбыта эбитэ µ´µ:

    – Дьэ-буо, к³р дуу!
 Нохой уолум!
 Уо´у² оботтоммут,
 Тылы² имэ²нэммит,
 Са²ан иччилэммит,
2340 Кимтэн кииннээххин,
 Хантан хааннааххын
 Истиэххин сэ²ээрдэргин,
 И´ит эрэ,
 Таллан таас оройгор
 Таба дугуйдат эрэ!
 Субу ³р³ к³рд³хх³
 £рµккµйэн141-кµрэ²сийэн к³ст³р

140 Лит.: эмиийдээх. Салгыы эмиирдээх диэнинэн хаалларылынна.
141 Лит.: ³рµкµйэн
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 Кµ³х халлаан µрдµгэр олохтоох
 Хара Дьа±ылыман
2350 Айыы Тойон а±алаах
 Буолуох эти²142,
 Эбир Дьа±ыл Ийиэхсит Хотун
 Ийэлээх буолуох эти²143.
 Хаардаах бугул са±а бэйэлээх,
 Чаан олгуй са±а бастаах,
 Чааскы курдук харахтаах,
 Даладыйар Даллан £кс³кµ аттаах,
 ¥рдµк халлаан
 ¥рдµгэр олохтоох,
2360 ¥µттээх таас µктэллээх,
 ¥[µ]с-аас бэйэлээх
 ¥рµ² Айыы
 ¥рдµк к³рµ³хсµт буолбут,
 Кµн анныгар
 Кµ³нµн биэрбэтэх
 Хара Кыыт Тойон
 Урутунан т³рµ³бµт
 Убай тойонноох
 Буолуох эти²,
2370 Ити кэнниттэн,
 Кэлин кырыыта
 Кµн быатыгар олохтоох,
 Ый быатыгар дьиэлээх144

 ¥³´ээ ¥рµ² Айыы
 ¥рдµк домньута буолбут,
 Нуура-нусхал,
 Намыы-наскыл
 Кµн Кµ³гэлдьин Куо диэн
 Айыы Намы´ын уда±ан
2380 А±астаах буолуох эти²,
 ¥³р туллук
 £р³ к³т³н и´эрин курдук
 ¥µт Дь³´µ³л ааттыктаах,

142 Рук.: этин
143 Рук.: этин
144 Рук.: дьиэлээн
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 ¥рµмэ долгун олохтоох,
 ¥µт ньµ³лсµн тэлгэ´элээх
 Кµрµ³л Дь³´³г³й Хотун,
 Тµµлээх Би´э±эй Тойон
 Хара±ын харата буолбут
 Ха´аа тµгэ±инээ±и
2390 Халы² хара атыыр айбыт,
 Сэлэ тµгэ±эр бааллыбыт
 Сэлбэриин ма²ан биэ ийэлээх,
 То±ус халлаан
 Тор±о сиигин
 Туту´ан т³рµ³бµт145

 Даарда Буулуур аттаах
 Даадар Хара диэн
 ¥рдµк халлаан 
 Дьµµлдьµттэрэ дьµµллээннэр,
2400 Ийиэхсит ийэ±э и²эрэннэ[р],
 Айыы´ыт а±а±а айаннар,
 Тµ³т Тµгэн Айыы т³лк³тµнэн,
 Одун биис о²о´уутунан
 Охтон баранар мас уор±алаах,
 Уолан бµтэр уу ойбонноох,
 Орохсуйан хагдарыйар
 От кырыстаах,
 Ойон тахсар кµн э²ээрдээх
 Отто дугуй
2410 Туой кэрэ дойдуга
 Тойонунан дуо´унустаан146,
 То±ус сиринэн
 Тулла²наабат гинэ
 Кулугулаан,
 А±ыс сиринэн
 Ахсаабат гинэ харал±алаан,
 Сэттэ сиринэн
 Кэбэлдьийбэт гинэ билтэхтээн,
 Тµ³т сиринэн

145 Лит.: т³р³³бµт. Салгыы т³рµ³бµт диэнинэн хаалларылынна.
146 Лит.: дуо´унастаан
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2420 Т³л³рµйбэт гинэ сµллµгэстээн147,
 ¥с сиринэн
 ¥рэллибэт гинэ курдуулаан148;
 Баттаатар маталдьыйбат,
 ¥ктээтэр кµ³гэлдьийбэт
 Кэтит аан ийэ дойдуну
 Киэ² киэлитин ситэрэргэ,
 Кэтит уора±айын толорорго
 Кэрэ ки´и буоллун диэн айаннар,
 Эрэ´элээн ииттэрэннэр
2430 Ийэ дойдум
 Э±эрдэлээх ньээ²кэтигэр,
 Имэ²нээх а´ыгар
 Иитиллэ²²ин,
 Ийиэхсит тахсар
 Иэримэ кырдалыгар 
 Этитиллэ²²ин,
 Айыы´ыт тахсар
 Ара±ас хонуутугар 
 Анана²²ын,
2440 Бу отто дойду
 Уо±ан Айыыта олохтоон,
 Эдьээн Ийиэхситэ э²ээрдээн
 Туой кэрэ дьиэ±э
 Тутулла²²ын,
 А±ыс айыы айма±ар
 А´ыныылаах сµрэхтээх,
 Абыраллаах санаалаах
 Отто дойду
 Удур±аччылаа±ын толуга,
2450 Алдьархайдаа±ын абыра±а,
 ¥лµгэрдээ±ин бµ³тэ буол диэн
 Буор ийэ кыайбат
 Бу±атыыра149 буолуох тустааххын,
 Улуу´у у´атарга,
 Нэ´илиэги тэнитэргэ,

147 Рук.: сµллµгэстээх
148 Рук.: курдуулаах
149 Лит.: бухатыыра. Салгыы бу±атыыра диэнинэн хаалларылынна.
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 Бэлиэлээх сµ³´µнµ иитэргэ,
 Мэ²нээх о±ону т³р³т³рг³
 Айыллан анаммыт
 Ки´и буолуох эти²,
2460 Са²арар са²а² саталаммыт,
 Этэр тылы² илбистэммит.
 ¥³´э µс бии´ин уу´угар
 ¥стээх соно±ос сылгы буолан,
 Соноон-сура±ыран
 Дырылаччы кистээтэ.
 Аллараа а±ыс бии´игэр
 Алталаах кµрэ²*150

 Атыыр о±ус буолан
 Кµтµр µлµгэрдик
2470 Кµрдьµ³ттээн м³²µрээтэ,
 Орто дойдуга
 Орой-бурай
 Холорук буолан
 Хотуулаахтык
 Эбир былыкка
 Иэнигийэн и´илиннэ,
 Уон тарбахтаах
 Энигин151 олус уумматын!
 Биэс тарбахтаах
2480 Бэтэ дьиэлийбэтин!
 Айанныыр кµ²²эр
 Аартыгы ал±аан,
 Аан дойдугуттан бырастыыла´ан
 Кэскилгин о²осто
 Кэлэр-барар буол!
 Кэскиллээх кэрэ бэлэ±и,
 Симэхтээх сиэли
 Кэлэр-барар суолгар
 Кэ´ии биэрэр буол!
2490 Оччо±о, 
 Уу харахтаах

150 Рук.: кµрэн
151 Лит.: эйигин
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 Утарыа суо±а,
 Татаар тыллаах
 Таба этиэ суо±а,
 Сµµдµрµ[µ]н152 сµ´µ³хтээх
 Таба дугуйуо суо±а,
 А±ыс ахтар
 Айыы ийэ²
 Алгы´ыттан матыма,
2500 Аан дойду иччитэ
 Алам Дахсын Хотун
 Айылгыгын алдьаппатын!
 Баай хара тыа иччитэ
 Балым баайыттан матарбатын!
 Сµ²кэ далай иччитэ
 Кµндµ хатырыктаа±ыттан к³²³³б³тµн!
 Ки´и-сµ³´µ аналлан,
 Кэскил-дьа±а ба´ын
 Кичэйэ олохтоо!
2510 Этэр тылым
 Э´иннэ,
 Быдан тэгил
 Бырастыы!
 Сибилигин а±ай
 Ааттаахтар
 Айахтарын аттылар,
 Бэрт ки´и
 Бэйэ бодо±ун тардын!
 Бу-йа-ка!
2520    Итини истэн баран,
 Би´иги ки´ибит
 С³рµ с³пк³ эттэ±э диэн
 Уордайбыта умуллан,
 Кыы´ырбыта уостан,
 Кµµкэдийбитэ к³нньµ³рэн,
 Илин-ар±аа диэки
 Эргийэ к³р³н турбута.
 Оло²хо буолуон и´ин

152 Лит.: сµдµрµµн
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 Обуннаах153,
2530 Тыл буолуон и´ин
 Сымыйалаан кинээттэххэ,
 ¥³р туллугу
 £р³ к³тµппµт курдук
 ¥рµ² былыттар
 £рµтэ µ³мэхтээн та±ыстылар,
 Итии тыаллар 
 Э²инник тыалырдылар,
 Эбир самыыр
 Ньиккирэччи тµстэ,
2540 Илэ Ийиэхсит
 Эргийбит кµнµн курдук буолла.
 Ол турулуур тус илин диэки
 К³р³н турдахха
 Маннык эбит:
 А±ыс айыы сырдьар аартыгынан
 Ньолдьоо куобах
 Буута бууттаах,
 Холо холлоох,
 Ма±ан ат баланыйбыт,
2550 ¥рµ² тµµ ³лб³³дµйбµт,
 Ы²ыыра к³хсµгэр хам хаппыт,
 К³лб³хт³³х ат кµ²эрэйдээн
 К³хс³ к³ст³рг³ дылы гиннэ.
 Ол µрµт ³ттµн
 £йд³³н к³рд³хх³:
 Былыргы олооччу этэрбэстээх,
 Тµгэ±э бараммыт,
 Аан диэкитэ хаалбыт
 Буур тайах тириитэ богуускалаах*154,
2560 Уллук сутуруо
 Тобук ³тт³ бµппµт,
 ¥рµт ³тт³ хаалбыт,
 Былыргы оноолоох,
 Тµнэ куйах сон

153 Лит.: омуннаах
154 Лит.: бо±уускалаах
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 Икки э²эрэ бµппµт,
 Са±ата эрэ хаалбыт
 Былыргы нуогайдаах155,
 Киис бэргэ´э иннэ бараммыт,
 Кэтэ±э хаалбыт,
2570 О±о ки´и уолдьаспыт,
 Эр ки´и эмэ±ирбит,
 Айыы ки´итин аналлаа±а,
 Кµн ки´итин кµµстээ±э
 Кµнэ харааран,
 Кµµ´э баранан,
 Иэдэйэн-куодайан и´эр эбит.
 Ол гинэн баран,
 Ааттыгы та²нары тµ´эн и´эн
 Бу курдук ырыалаах
2580 £´µн кэпсии,
 Номо±ун туойа,
 Ытыы-со²уу истэ±э эбитэ дугуй156:
    – Дьэ-буо!
 К³р бу,
 Аны туран
 Атын дойдум ки´итин
 А²аарыйар ааттаа±а буолуо диэн
 Аат ааттаан,
 Ат миинэн и´эбин,
2590 Охтон баранар мастаах,
 Уолан бµтэр уулаах,
 Орохсуйан хагдарыйар
 От кырыстаах,
 Ойон тахсар кµннээх
 Отто дугуй
 Туой кэрэ дойдум
 Тулла²ныыр тутаа±а,
 Эргиччийэр иэччэ±э буолбут,
 £р³ к³рд³хх³,
2600 £рµкµйэ-кµрэ²сийэ к³ст³р

155 Лит.: нуо±айдаах
156 Лит.: тугуй
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 Кµ³х халлаан µрдµгэр олохтоох,
 Хара Дьа±ылыман Айыы Тойон а±алаах,
 Эбир Дьа±ыл Ийиэхсит Хотун ийэлээх,
 То±ус халлаан
 Тор±о сиигин
 Тутан т³рµ³бµт
 Даарда Буулуур ат сылгы к³л³л³³х
 Даадар Хара буойун
 То² кµ³²²эр
2610 Тускул буоллун!
 Кимтэн кииннээххин,
 Хантан хааннааххын диэн
 Ыа´ыйалаан ыйыттаргын
 Турулуур тус илин диэки дойдулаахпын,
 К³т³р кынаттаах ³рµ³ллээ±э
 ¥с т³гµл сымыыттаан-та²алайдаан,
 К³тµтэн тиийэр сиригэр дойдулаахпын.
 Сµµрэр атахтаах м³нд³г³й³
 ¥с т³гµл тугуттаан чэччитэн
2620 Тиийэр сиригэр
 Дьиэлээх-уоттаах этим,
 Иэгэйэр икки атахтаах,
 Иннинэн сирэйдээх,
 Э²инэ бэйэлээх бэрдэ
 ¥с т³гµл т³р³³н,
 Уйаланан-би´иктэнэн
 £л³р саар µйэтигэр,
 Тиийэн тиксэр сиригэр
 Сииктэ кµ³х от кырыстаах,
2630 Сиэкилэ157 дугуй уулаах,
 Сиэмэлэс сырдык мас э²ээрдээх,
 Кµн т³рµµр
 Кµкµр хайалаах,
 Ый т³рµµр
 Ытык хо²орой тумуллаах,
 Кµн Тэгиэримэй дойдум баайа буолбут,
 То±ус бууттаах

157 Лит.: сиэркилэ. Салгыы сиэкилэ диэнинэн хаалларылынна.
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 Дьоллоох мас торуоскалаах
 Туоллуман Тойон а±алаах этим,
2640 Сэттэ буут ыйаа´ыннаах
 Сэлбэрикээн Баай Эмээхсин ийэлээх этим,
 Бэйэм атым
 Айыы´ыт сиэнэ,
 Аар ма±ан
 Ат-сылгы к³л³л³³х,
 А±ыс былас 
 Айыы таймыыр кымньыылаах
 Айыы Дуурай бу±атыыр диэн этим,
 Миигин кытары 
2650 Бииргэ т³рµ³бµт,
 Чуулаан дурдалаах,
 Хаппаччы158 хаайыылаах,
 Сэттэ былас
 Сиэрэ² к³мµс су´уохтаах,
 Сиртэн сэрбэйиэ±иттэн
 Сэ´э²²э киирбит,
 Номоххо турбут,
 Тойукка хо´уллубут
 Сэмэристэй Куо диэн
2660 Намылыйар дьахтар дьаалы балыстаах этим,
 ¥с бии´ин
 ¥тµ³тэ буолбут,
 Со±уруу сордоох
 Соххор халлаан
 Содуомугар т³рµ³бµт,
 Со±отох харахтаах,
 Сойуо тумустаах
 Суо´аан-сура±ыран
 Кµтµ³т буолаары
2670 Кµ³кэлдьийэ киирэн сытар.
 Илин идэмэрдээх халлаан уола
 Иччилээх Эрилик байхал159 ортотугар
 Иэнигийэн µ³скээбит,

158 Лит.: хаппахчы
159 Лит.: бай±ал
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 Хаан харбыыр,
 Б³лµ³х уобар,
 £л³р ³лµµ
 Дуксуур буойун
 Чобуо тумус
 Кµтµ³ттээн кµлтэйэн сытар;
2680 Анысханнаах, 
 Ар±аа халлаан алдьархайдаах
 Алын кулугутугар ар±ахтаах,
 Аптаах-албастаах бии´ин уу´ун
 А²аарыйар ааттаа±а буолбут
 Дь³л³ куурда т³рµ³бµт,
 Та²нары кураанахтыы µ³скээбит
 То±ус о±о
 Дьо±устаайы диэн
 Абаа´ы уолун
2690 Албан ааттаа±а
 Кµтµ³т буолаары,
 Кµнµ-ыйы хаххалаан
 Кµр тµ´эн сытар.
 Ити и²сэлээхтэр
 И´ит-хомуос
 Ирээтин ирээттэтэллэр,
 Та²ас-сап б³±³нµ
 На´аа ылаары гинэллэр,
 Ки´и-сµ³´µ аналын ту´аайтараллар160,
2700 Энньэни-ситиини эрэйэллэр,
 Этэрбэс устар
 Энньэ кулут ки´и суох буолла,
 Ат ы²ыырдыыр
 Ата±астык ки´итэ,
 Аналлаах µлэ´итэ
 Адьас суох µ´µ,
 Ол и´ин,
 Эйиэхэ,
 Ирдьитинэн161 ыыттылар,

160 Рук.: ту´айтараллар
161 Лит.: илдьитинэн. Салгыы ирдьит диэнинэн хаалларылынна.
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2710 Тµ³р[т] уон сылгы манньалаах
 Тµнэ мыаннырыгы* т³л³рµтэринэн
 Эр ки´ини
 Эйиигин162 буллулар,
 А±ыс уон сылгы манньалаах
 Ааттаах сарыы мыаннырыгы
 Сада±алыырга саталлаах тарбахтаах
 Саха ки´ититтэн
 Эрэнэн тураннар
 Эйиигин буолуо диэн эттилэр,
2720 Ат миинэригэр
 Ара²ах мас буоларынан
 Аат ааттаан эйиигин
 Анаатылар,
 Ки´и буолар б³±³
 Кэхтээри гиммит µ´µ,
 Т³р³т³р о±о
 Тµµлээх уйатын
 £±µрэтиэ² суо±а µ´µ,
 Иитэр сµ³´µ
2730 Э´эгэйдээх кµрµ³тµн
 Эн кэчирэтиэ² суо±а µ´µ,
 Онон, барар-барбат тылгын
 Онолуйан кулу,
 Эн билигин тиийбэтэххинэ,
 Субу тиийэрбин кытары
 ¥с µтµ³ абаа´ы
 Энньэ кулуту а±албыты²163 диэннэр
 ¥ллэстэн µтэ гинэр кµннэрэ буолуо,
 Ыый-ыыйбыан,
2740 Аай-аайбыан!
 Дьэ-буо! – диэтэ да,
 Кэлбит суолун диэки
 Эргиллэ хайы´аат 
 Тус илин диэки тµ´э турар.
 £р гиниэ дуу,

162 Лит.: эйигин. Салгыы эйиигин диэнинэн хаалларылынна.
163 Рук.: а±албытын
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 £т³р гиниэ дуу,
 Би´иги ки´ибит уордайан
 Уодай хаанын хааннанна,
 £´µк сирэйин сирэйдэннэ,
2750 Киирбэтэх ойун
 Кэмэлдьитин киллэрдэ,
 Тахсыбатах ойуун
 Та²аратын тµ´эриннэ,
 А²аар хара±ын
 Т³б³тµн оройугар
 Туруору к³р³н та±аарда164,
 Ха²ас хара±ын
 Имин ортотугар дылы
 Та²нары к³рд³,
2760 Икки чанчыга
 Хаардаах бугул курдук
 £р³ кµµрэ тµстэ,
 Сиэрэ уотун ыыппыт курдук
 Сирдьигинии умайа турда,
 Сирэйин тириитэ
 Дэлэй-дулай со±устук хамсаата,
 Кэтэ±э сал±алаата,
 Уон о±уруо к³мµс тарба±ын
 Кумуйа тутта,
2770 Ты´ы кырынаа´ы
 Сыыйа таппыт курдук
 Субай хаан
 Тарба±ыттан тохтон чарылаата,
 Хабдьыгырыы тµстэ,
 Хабырынан кэбистэ,
 Айа±ын и´инээ±и
 Тии´ин бµтµннµµ
 Тµ³рэ хабырынна,
 Айа±ын и´иттэн
2780 Тибиртэлээн кэбиспитэ,
 Ты´ы курупааскы165 кыыл буоланнар

164 Лит.: та´аарда
165 Лит.: куруппааскы. Салгыы курупааскы диэнинэн хаалларылынна.
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 Тырыбына´а к³т³ турдулар,
 Икки сотото
 Таппатах166 о±ус
 Была±атын курдук
 Мадьайбахтаан киирэн барда,
 £р гиниэ дуу,
 £т³р гиниэ дуу,
 Ньир муос саатын
2790 Н³гµ³167 кулгаа±ар дылы
 Тардан а±аамыллатан кэбистэ,
 Мас сандааны* оно±о´ун уурунна,
 Эрбэрээгэр168 µс илии
 ¥µт кырыа тµ´µ³р дылы
 Айаннаан барбыт ки´и
 Аартыгын диэки
 Кыы´ыран-уордайан
 Кы²ыы турда,
 Дьабарааскы курдук дьардыр±аата,
2800 То² туос курдук
 То´ута барыах,
 Хатан мас курдук
 Хайытыах курдук буолла.
 Бу курдук
 Дохсуннук кыы´ырда,
 «Энньэ кулутунан ирдьэллэрэ169

 Итэ±эс буолла±а», – диэн
 Кыы´ырда-кыыллыйда,
 Айахтарын абатын,
2810 Тумустарын суу´ун,
 Уолугун ходьос уо´ун 
 Томтос гиннэрдэ,
 Омонос омолуйа турда:
    – Дьэ-буо,
 К³р бу, ма²айахаан аллаах
 Айа±ын абатын

166 Лит.: тарпатах
167 Лит.: н³²µ³
168 Лит.: элбэрээгэр
169 Лит.: илдьэллэрэ
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 К³рµ² эрэ!
 Айан ыта ардыр±ас,
 Суол ыта тор±он,
2820 К³с ыта к³²³с дииллэрэ кырдьык эбит,
 Кэлбит-барбыт аны,
 Кэрэх мас гинэн
 Кэнийэрэ кэлбит буолла±а,
 Ата±ар ииктиир
 Атах сыгынньах
 А²ала кыыс о±о±о,
 Аны баран,
 Кэлэ-бара
 Кэтэххэ бэриллэр
2830 Кирии²кэ кинээ´э,
 Хотон хобото,
 Долборук чуораана
 Буолар ки´ини
 Бу миигин буллугуот!?
 Этэр тылы²170 сэтигэр
 Сэт барда – 
 Сэрэн!
 Ох барда – 
 О²о´ун!
2840 Кустук* курдук куо´ардым,
 Кэриэс тылгын кэпсээ!
 Омон ³скµн омолуй!
 £йд³пп³кк³ ³л³рдµ² диэйэ±ин,
 Сэрэппэккэ сиэти²171 диэйэ±ин,
 Аар ма±ан аттаах
 Айыы´ыт сиэнэ
 Айыы Дуурай
 Ал±а´аама!
 Айыым таайда,
2850 Буруйум булла диэн,
 У²а сэбиргэхпинэн172*,
 Нохтолоох сµрэхпинэн,

170 Рук.: тылын
171 Рук.: сиэти²
172 Рук.: сэбиргэхкинэн
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 Тыйыс тымырым быатынан
 Сырыыр±аатын диэ!
 Дьоро±ой туттуу,
 Хапса±ай хамсаныы
 Буоллун диэ!
 Тµргэн-мµччµкэй
 Ыгым-ыксабыл
2860 Тиэтэй-саарай буоллун!
 Буй-ак-ка!
    Эрбэрээгин173 тардан кэбиспитэ,
 Тµ³рт сµµллэр эти² тыа´а буолан
 Тµ³рт халлаан
 Тµ³рт т³ргµµ былытыгар
 Тигинэччи этэн кэбиспитэ µ´µ.
 Ол гинэн баран,
 Оно±ос ол ки´ини
 У²а к³хсµн хара±ынан тµ´эн,
2870 У²а эмиийин кэрэтинэн
 К³²д³йд³³н174,
 К³²µл к³тµрµ тэбэн
 Ааста бы´ыылаах.
 £лµ³х сэниэтинэн175

 ¥²µ³х гинэ176 тµстэ,
 Ааттыгы ³р³ тахсан и´эн,
 Ытыыр-со²уур
 Са²ата и´иллэр:
    – Аай-аайбыан!
2880 Ыый-ыыйбыан!
 £лµ³ суохха ³лл³хпµн,
 Хаалыа суохха хааллахпын!
 Букатын да буруй суо±а,
 Адьа´ын да айыы суо±а,
 А±ыс айыы айма±ын
 А´ыныылаах сµрэхтээ±э диэбиттэригэр
 Абырал к³рд³´³,

173 Лит.: элбэрээгин
174 Рук.: к³нд³йд³³н
175 Рук.: сэ²иэтинэн
176 Рук.: гиннэ
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 Кµн уу´ун
 К³мµскэллээх сµрэхтээ±э,
2890 Кµдэн кµµстээ±э диэбиттэрин и´ин
 К³мµскэл к³рд³´³ кэлбитим,
 Бу буойунтан
 Бу айылаах буоллум,
 Аны кэлэн,
 Туохтаах буолан
 Тугум толуйуой?
 Ханныктаах буолан
 Ханныгым харыстыай?
 Ыый-ыыйбыан!
2900 Аай-аайбыан!
 Ол дойду
 Улуу кырдьа±астара,
 А±а ба´ылыктара 
 Инньэ диэн,
 Этиэх[x]э µчµгэй диэн
 Илдьит этиппиттэрэ,
 Ону этэбин диэн
 Охтон-³л³н эрдэ±им,
 Аны туран,
2910 Адьарай айма±а
 А´аабытын-алдьаппытын ордугун
 А±ыс айыы айма±а
 Ардьатарга177 итэ±эс эбит буолла±а,
 Былыргы дьылга
 Аан кырдьа±астар
 Сиргэ тиийэ сиэттийэлээх,
 Халлаантан тиийэ тардылыктаах,
 Т³рµт т³лк³л³³х,
 Одунтан о²о´уулаах,
2920 Эстибэккэ этитиилээх,
 Ыал буолар сурахтаахтара
 Сымыйа да эбит,
 Тµбэспит б³±³
 Тµ²нэрэргэ дьµµллээх,

177 Лит.: алдьатарга
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 Табыллыбыт б³±³ та²наран,
 Та²нарыта анньа сырдьар му²ун, о±олоор!
 Аанай-туонай
 Абам эбит,
 Бу гинэн, 
2930 Ха´ан тиийэн,
 £л³н эрэри
 £рµ´µйµ³х бэйэбиний?
 Хаалан эрэри
 Хары´ыйыах му²мунуй?
 Саатар, 
 Тыл а²аарын178 тылланан,
 Са²а а²аарын са²аран
 Тиийэрим эбитэ буоллар,
 Дэлэ с³п буолуо этэ дуо!
2940 Ыый-ыыйбыан!
 Аай-аайбыан!
 Бууйакка!
    Бу би´иги ки´ибит,
 Итини истээт
 Уордайбыта умуллубата,
 Кыы´ырбыта кыйдаммата,
 Хатан бии кэхтэр гинэ
 Хатаннык к³рд³,
 Сытыы кылаан
2950 Сынтарыйар гына
 Сыыдамнык о²о´унна,
 А²аар ата±ын
 Сото кэбистэ,
 А²аар илиитинэн
 Иэдэ´ин тутунна,
 Илиннии со±уруу диэки,
 Кы´ы²²ы кµн 
 Кылбайа тахсыытын диэки
 Кы´ахтыы кынчайда,
2960 £р³³бµт уо´ун
 £´µлэн киирдэ,

178 Лит.: а²арын. Салгыы а²аарын диэнинэн хаалларылынна.
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 Хоммут уо´ун
 Хомуран барда,
 Хо´оонун истибитим
 Холобура маннык:
    – Дьэ-буо!
 ¥³р туллук
 £р³ к³т³н и´эрин курдук
 ¥µт Дьµ´µ³л179 ааттык
2970 ¥рµт ³ттµгэр,
 ¥рµмэ долгун сибиирдээх,
 ¥µт нµ³лсµн тэлгэ´элээх,
 Сылгы сµ³´µ т³рд³ буолбут
 Кµрµ³н Дь³´³г³й Хотун,
 Тµµлээх Дьµ´эгэй180 Тойон
 Баайа буолбут,
 Харысталлаах ха´а тµгэ±эр
 Хааллыбыт,
 Ха²ыл хара атыыр а±алаах,
2980 Сэрэхтээх сэлэ тµгэ±инээ±и
 Сэлбэрики ма²ан биэ ийэлээх,
 То±ус халлаан
 Тор±о сиигин
 Туту´ан т³рµ³бµт
 Даарда Буулуур соно±о´ум
 Таскар181 дьалы²нанан,
 Искэр имэ²нэнэн
 Илэ-кэлэ тардый!
 Куру-куру*!
2990 Кµ²²э т³р³ппµттэн
 Кµ³лэ´ийэр к³л³м,
 Аналлаах атым,
 Ыйаастар ырыганым
 Кэлэ о±ус!
 Куру-куру!
 Дьэ-буо, дьэ-буо!
 Бу-йа-кка!

179 Лит.: Дь³´µ³л
180 Лит.: Дь³´³г³й
181 Рук.: таспар
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    £р гыныа дуу,
 £т³р гыныа дуу,
3000 Ити этэр тыл
 Дуораана сµтэ илигинэ,
 ¥с µрµ² былыт
 ¥рдµгэр олорон,
 Тµ³т тµ³рэ² к³мµс туйа±а
 Т³гµрµйэ к³ст³н,
 Ат сылгы барахсан
 £р³ к³т³н,
 Тиксэн-тиийэн кэллэ.
 Онуоха к³рбµтµм:
3010 ¥с кµннµк сиртэн*
 £рµкµйэн к³ст³р
 ¥³рбэ дьа±ыл к³±µллээх,
 Сэттэ кµннµк сиртэн
 Тэнийэн-тэлгэнэн биллэр
 Нэлим к³мµс сиэллээх,
 Отут кµннµк сиртэн
 Оронон субуллар
 Орук о²очо кутуруктаах,
 Тµ³т тµ³лбэ сир са±а
3020 Тµ³рэй-тµ³рэм к³мµс туйахтаах,
 Бы´аарыылаах быччымнаах182,
 У´аарыылаах уллуктаах,
 Сомсуулаах сотолоох,
 Хапса±ай харылаах,
 Кµн к³р³ тахсар кµ³ннээх,
 Та²ара сырдыы тахсар* таныылаах,
 Толбонноох хо²оруулаах*,
 Икки алаас сир са±а
 Аламай к³мµс харахтаах,
3030 Тэргэн ый кэрэтэ буолбут
 Икки ³рг³ст³³х кулгаахтаах,
 ¥рэллибэт µс нµ³рсµн
 Хос тµµлээх,
 Кытты´а тµспµт былыт кычымнаах,

182 Лит.: былчы²наах
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 Холбо´о тµспµт былыт холуннаах;
 ¥рдµк халлаан
 Н³гµ³нэ ы²ыырдаах,
 Босхо былыт ботолоох*,
 Аа´а тµ´эн эрэр
3040 Былыт чаппараактаах183,
 Тµ³т дойду
 Т³ргµµтэ дьиримнээх,
 Отуон дойду кутуруга 
 Хо²суоччуйалаах184*,
 Ыраас халлаан сындыы´а
 Куо-дьэллик кымньыылаах,
 Бах-та²ара
 Бакаайыта* басты²алаах,
 Кµн та²ара
3050 К³дь³х³т³ к³нт³ст³³х,
 Хаан та²ара
 Хантар±ата тэ´иилээх185,
 Бойбуругар 
 Боруу кµ³ллээх,
 Быттыгар 
 Былдьырыыт* чыычаахтаах,
 Дь³´³г³й ийэттэн т³рµттээх,
 Соргулаах соно±ос сылгы
 Дьолуолаах дьогдьойор саалыгар
3060 Халдьаайыттан к³ппµт
 Хара улар курдук
 Хап-бааччы олордо,
 Куулаттан к³ппµт
 Куттуйах186 улар курдук
 Куо´ара олордо,
 Итинтэн к³ппµт
 Эрдэ±эс улар курдук
 Айаннаан и´эн к³рбµтэ – 
 Кыталык кыылым кыстаан

183 Лит.: чаппараахтаах
184 Лит.: хо²суоччу
185 Лит.: тэ´ииннээх
186 Лит.: куртуйах
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3070 Кыынньыбыт кындаллара187 буолла,
 Туруйа кыылым тохтуур
 Тобурахтаах дьоллоох 
 Толоотторо188 буолла,
 Сибиэ´эй буор µктэллэрдээх,
 Сиибиктэ кµ³х от кырыстардаах,
 Сиэкилэ дугуй уу ойбоннордоох,
 Сиэмэлэс сырдык мас э²эрдэрдээх,
 Кµн т³р³³бµт кµкµр хайалардаах,
 Ый т³р³³бµт ытык хо²орой тумуллардаах
3080 Дойду буолла;
 Эбир былыт эккиннэрдээх,
 Ибир самыыр сирдьиттэрдээх,
 Итии куйаас тыыннаах,
 Илэ-чахчы Ийэхситтээх
 Ийэ дойду буолла;
 Кµн Тэбиэримэй Сибиир
 Диэн бу буолар эбит.
 Ол килэдийэр киинигэр
 Алгыстаах-айхаллаах
3090 Арыы кэрэ алаастар
 Айгыстан-аралдьыйан
 ¥³скээбит эбиттэр.
 Ол оттотугар
 Дьоллоох дьолуо толоонум
 Уу дьулайыттан
 Тумуллан тахсыбыт.
 Туохха да суох
 Туой уораан дьиэ бы´ыыта к³´µннэ,
 Ол диэкки туттан,
3100 Хадьымаллаа±ар намтаан
 Нуоралдьыйан истэ,
 Хара харах к³рб³тµнэн,
 Хапта±ай кулгаах истибэтинэн
 Сµµрµк ат
 Сµ´µ³±э м³±³р

187 Лит.: кырдаллара
188 Лит.: толоонноро
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 Сµµдµрµµннээх µµт с³л³²³й тэлгэ´эни
 £р³ сµµрэн та±ыста,
 Хаамыылаах ат
 Хааман хардарбатах
3110 Халыр±аннаах халтан тэлгэ´э±э
 Хааман та±ыста.
 Дьоруо ат дьоруолаан
 Тулатын булбатах
 Добуун189 дьолуо тэлгэ´э±э турар
 То±ус томтор±олоох,
 Чочугурас ойуулаах,
 Дьо´ууннаах190 толуу мас сэргэ´э±э191

 Тиийэ баттаан,
 Тула кэрийэн,
3120 Дьо´уннаа±а буолуо диэн
 Тохсус хара±адыгар тохтоото.
 Тос-тос то²суйда да
 Добдугураччы тэбиэлээтэ,
 Ыраахтан кэлбит
 Ыалдьыт ки´итинии
 Ыраастаммыта буолла.
 Бу дойдуну тула к³рд³хх³:
    То±ус µйэ тохору192

 Тохто байбыт
3130 Дьоллоох толоон
 Кырдьык кини эбит.
 Дьо´уннаа±а кимий диэн
 Туоккалаан к³рбµтэ:
 Бу дойду баайа буолбут,
 То±ус уонун
 Чорчоччу туолбут,
 То±ус бууттаах
 Дьоллоох мас торуоскалаах
 Туоллуман Тойон диэн эбит,
3140 Сэттэ µйэ тохору

189 Лит.: Добун
190 Лит.: дьо´уннаах
191 Лит.: сэргэ±э
192 Лит.: тухары. Салгыы тохору диэнинэн хаалларылынна.
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 Ситэ байбыт,
 Сэттэ уонун ситэ туолбут,
 Сэттэ бууттаах
 Сиэдэрэй мас тайахтаах
 Сэбэрикээн Эмээхсин
 Хотуннаах буолар эбит.
 Оруолдьута193 кимий диэтэххэ – 
 А±ыс Айыы´ыт сиэнэ буолбут
 Аар ма±ан аттаах,
3150 А±ыс салаа
 Айыы таймаар кымньыылаах
 Айыы Дуурай бухатыыр уол
 Оруолдьуттаах буолар эбиттэр.
 Сэттэлээ±иттэн,
 Сиртэн сэрбэйиэ±иттэн
 Сэ´э²²э киирбит,
 Номоххо холбоспут,
 Чуулаан дурдалаах,
 Хаппахчы хаайыылаах,
3160 Сэттэ былас
 Сиэрэ² к³мµс су´уохтаах
 Сэмэриэстэй Куо диэн
 Кыыс о±олоохтор эбит.
 Харахтарын харата,
 Тиистэрин µрµ²э,
 М³гµ³ннээх сµрэх чопчута буолбут.
 Бу дьахтар ки´и
 К³ссµ³194 аатыгар,
 Сэмэй сура±ар
3170 Ситэ сураан,
 Симиэт бии´э сирэйдэнэн
 Систээбит сирэ,
 Адьырай195 бии´э к³т³±µллэн 
 Кµ³´эйбит сирэ.
 Ар±аа ³ттµн
 А´ары к³рд³хх³:

193 Лит.: арыалдьыта. Салгыы оруолдьут диэнинэн хаалларылынна.
194 Лит.: к³рсµ³
195 Лит.: адьарай
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    Анда±ардаах ара±ас тумул арга´ы±ар196

 А±ыс кутаатын отуннарбыт,
 А±ыс ааттаах айыы ки´итин бэрдэ
3180 Кµ³счµт тэриллибит,
 А±ыс абаа´ы ааттаа±а арыалдьыттаах,
 А±ыс кµрдьэхтээх ки´и
 Саах ыраастыччылаах197,
 Айа±ынан куттаран,
 Эмэ´итинэн эргиттэрэн сытар илиэ´эй эбит.
 Айа±а биирдэ эмэ
 Соло булла±ына
 Сура´ара эрэ диэн – 
 «Даарды Буулуур ааттаах
3190 Даадар Хара, хайа, 
 Этэрбэс устааччы,
 Энньэ кулут кэллэ дуо?» –диир.
 «Ол ый эргэтигэр,
 Бу ый са²атыгар кэлиэ», – диэн
 Арылдьыталлар198 эбит.
 Илин Ийэхситтээх
 Ийэ тумулларын
 Эмпэрэ µрдµгэр
 Ити курдук биир абаа´ы,
3200 А²аарыйар бэрдэ
 А´ыы-куоккуу сытар эбит.
 Айа±а соло булла±ына:
 «Даарды Буулуур аттаах
 Даадар Хара
 Энньэ кулут уолгут кэллэ дуо?» – диир.
 «Кэлиэ арыый илик,
 То±ус хонук туораатар,
 Дьо´уннаах кµн µµннэр кэлиэх этэ,
 Тохтуу тµ´µ²199», –диэн
3210 Айыы аймахтара
 Аралдьытар эбиттэр.

196 Лит.: ар±а´ыгар
197 Рук.: ыраастааччылаах
198 Лит.: аралдьыталлар
199 Рук.: тµ´µн



 ДААДАР ХАРА

 – 111 – 

 Со±уруу²²у200 ³ттµнээ±и
 Хо²орой Дьуоссун тумул µрдµгэр
 Со±оруу²²у соллонноохторо буолбут
 Суо´ан сытар эбит.
 £´µ³ тµ´эринэн,
 ¥тэ тардынан кэлбитэ,
 ¥с ый то±ус уон хонуга туолбут эбит.
 Ол тохору
3220 Айа±а соло булла±ына:
 «Ааттаах ки´игит
 Ат ы²ыырдааччы кэллэ дуо?» – диэн 
 Сура´а сытар эбит.
 «Кэлэ илик,
 Тохтоо-бол±ой улуу ки´иэ201,
 Аны туран,
 Дьахтар ки´и тараанан-тэринэн,
 Энньэ-сулуу эптэрэн барара
 Итэ±э´э бэрт элбэх.
3230 Ити кэнниттэн,
 Т³рµµр ый диэкки т³рг³³р*,
 ¥µнэр ый диэкки ³йд³³р,
 Онно туолуо», – диэн к³рд³´³лл³р эбит 
 Кµн улуустара.
    Маны, 
 Би´и ки´ибит к³р³н баран,
 Бэри да бэкки´ээтэ202,
 С³рµ да с³хт³:
 «Хайтах гыммыт ки´и
3240 Хатан у²уох биссиэ203 буолла,
 Эрбэх эпчи² тарды´ыа буолла?
 Илэ бэйэтинэн сырыттахпына,
 Итиннэ иинниэх,
 Манна барыах,
 Сотору суох гыныах дьон эбиттэр.
 Арай,

200 Лит.: со±уруу²у. Салгыы со±уруу²²у диэнинэн хаалларылынна.
201 Лит.: ки´и
202 Лит.: бэрки´ээтэ
203 Лит.: билсиэ
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 Аан кырдьа±астара,
 А±а ба´ылыктара буолбут
 Туоллума[н] Тойо²²о
3250 Тылла этэммин,
 Са²ата са²араммын,
 ¥рдµк дьµµлµнэн
 ¥тµ³ сµбэтин истиэхпин µчµгэй».
 Сэргэни ата±ынан
 Дор-дор тэбэн туран,
 Тутум да буоллар туойа турда,
 Намчы да буоллар айаара турда,
 И´ин тоторо этэ-кэпсии турда.
 Сордоох сото уол:
3260    – Улуута-ордьоолу
 Эминээтэ-тугунуй, субу ахай?
 Сибиэ´эй буорун алыннаах,
 Сибииктэ от кырыстаах,
 Сиэкилэ дугуй уу ойбонноох,
 Сиэмэлэс сырдык мас э²эрдээх,
 Кµн т³рµµр
 Кµкµр хайалаах,
 Ый т³рµµр
 Ытык хо²орой тумуллаах
3270 Кµн Тэ²иримэн дойдум баайа буолбут
 Туолуман Тойон,
 Сэйбэликээн эмээхсин, о±олор!
 Чуулаан дурдалаах
 Хаппахчы хаайыылаах,
 Сэттэ былас
 Сиэрэ² к³мµс со´уохтаах204

 Сэмэриистэй Куо
 Сэмэй аата тар±анан,
 К³ссµ³ сура±а тэнийэн,
3280 К³стµбэт бии´э кµ³ннээн,
 То±ус бии´э чуо±уйан,
 Адьырай205 ааттаахтара айгыстан

204 Лит.: су´уохтаах
205 Лит.: адьарай
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 Ойох-уруу ыланнар,
 ¥рµ² тµ´элгэ тµ´эттэрэннэр,
 Тµ³стээ±и тµ²нэрэн,
 У´алаа±ы умсаран
 Улаат-халаат оло±урбут диэтилэр.
 Ба±а чамыргыыр,
 Ыт чаллыргыыр,
3290 Чоху µ²кµрµйэр
 Дьоллоох дьолуо быйа²а
 Тунуйда диэбиттэрэ,
 Ол иннигэр кэлбитим,
 Кимтэн кииннээххин диэтэргин – 
 То±ус µрэх чууруктатыгар
 То²он ³л³³рµ олорор
 Томухал диэн о±онньор а±алаахпын,
 А±ыс µрэх ба´ыгар,
 А±аамылын т³рдµгэр
3300 Аппытынан бараар сытар
 Амыхал диэн эмээхсин ийэлээхпин.
 То±ус µйэ тохору
 Босуо²калаах* умна´ыт удьуордаах,
 А±ыс µйэ тохору
 Манаагылаах кумалаан т³рµттээх,
 Сордоох-му²наах
 Сото Боллур уол диэммин.
 А´аабата±ым а±ыс хонно,
 Сиэбэтэ±им сэттэ хонно,
3310 Топпото±ум то±ус хонно.
 Туох эмэ толунньа²ы*
 Туора быра±ан биэрэр ба±ас буолбаккын?
 Дьо´ун дьонуом,
 Дьолло тосхойу²,
 Ким²э эрэ бырахтары²,
 То²нохпун-ыччакабын,
 £лл³хпµн-сµттэхпин,
 Буйака-буйака!
    Итини истэн баран,
3320 Дьиэлээх о±онньор
 Дьиэ и´игэр са²ата:
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 «Нээй-нохоо,
 Сордоох-му²наах
 Сото Боллур уол кэлбит,
 Сорук Боллур уол, бар, киллэр эрэ!
 Туох тµµллээх-биттээх буолаарай,
 Туох эмэ тоно±у-инэ±и
 Кутан биэрдэххэ,
 И´ин тотордоххо,
3330 Тугу эмэ билэн биэрээрэй, – диэн этэн
 Бµтэрэри[н] кытары,
 Эмиэ кини курдук
 Ба´ыттан ата±ар дылы
 Та´ырд[ь]а а´аабыт,
 Таа±ылаах уба´а* тириитэ та²астаах уол
 Тахха баттаата.
 Бии уолу
 Оройго биэрдэ,
 Умса аста.
3340    – Бачча бэйэлээх буолан баран,
 Бэлэстэтэ турда±ын,
 К³стµбэт обургу сиэбитин ордугун
 Т³´³нµ сиэн к³±µрэтээри
 Кэлбит ба±айыный?
 Алаата, саатар би´иэхэ
 А´ы а´ыыр, тылы кэпсэтэр
 Айыы айма±а кэлэрэ ба±алаах,
 Абаа´ы алба´а,
 К³стµбэт к³лдьµнэ кэлли² дуу?
3350 Маны к³р³н, 
 Т³´³нµ сµрэ±э к³ньµ³лэнэр
 Мин Аар Тойон а±ам? – диэн баран,
 Дьиэ и´игэр уолу
 Умса анньан би´эр,
 Боруок ааныгар уол
 Биэстэ-алтатыгар хоньуостанан
 И´ирдьэ тµстэ.
    Кэрэ алаас курдук
 Кэккэлэччи тµ´эн [б]арбыт
3360 Кэрэниистээх кэтэ±эриин оронутттан
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 Тиийэн кэллэ.
 Дьиэлээх тойон уолу
 Икки окумалыттан тутан,
 Бачыгырас ойуулаах
 Басты² алаастар
 Батыгыра´ан µ³скээбитин курдук
 Басты² оронугар илдьэн олорто.
 Алаас сир са±а
 Ара±ас сандалы остуолугар
3370 Арыылаах-сыалаах
 Алтан амыйаны206

 Ахса биллибэт гына тардан киирдэ.
 Мандардаах мас и´иттэргэ
 Байта´ын майма ³ттµн
 Батары-³т³рµ хоторон а±алла,
 Барыллаан к³рд³хх³
 Балтараа сµ³´µ этэ бы´ыылаах.
 Мааныламмыт ки´и бы´ыытынан
 Кырбас эттэри ыстаталаан барда,
3380 Хол-буут хомуссан киирдэ.
    Бу а´ыы олордо±уна,
 Ха²ас диэкки
 А±ыс уон а±ыс
 Арыалдьыт кыргыттар
 Абаа´ы айма±а ата±астаан
 Аска-та²аска тиксиминэ
 Алдьана сылдьар курдук буолтар207 – 
 «Ити о±онньор
 Ити биикээйик208 уолга
3390 Итиччэ элбэ±и а´атар буолла±а», – дэстилэр.
 «Ама барытын сиэ дуо?», – диэччи
 Бас-баттах са²алаах
 Онно да баар эбит.
 «Ордордо±уна, бии209 мин
 Кµрдьэх о²орбут уолбар

206 Лит.: ымыйаны
207 Лит.: буолбуттар
208 Лит.: быыкаайык
209 Лит.: били. Салгыы бии диэнинэн хаалларылынна.
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 £²³л³´µ³м», – дэстилэр.
 У²а о´ох чанчыгын диэкки оло±урбут,
 То±ус уон то±ус
 Дьоро±ой тутуулаах,
3400 Хапса±ай хамнаныылаах
 Оруолдьут уолаттар
 Ойуохала´ан киирдилэр
 «Улахан а´ы а´ыы олорор ки´и», – диэн
 Ордук санаатылар;
 Ороспуой айма±а оло±уран
 Ордук чорбох тµбэспэккэ
 Олус хоргуйан сылдьар
 Дьон курдук буоллулар,
 «Итини барытын сиэ дуо?
3410 Би´и ³лµµбµт ордуо,
 ¥ллэстиэхпит», – диэн 
 £м³р-ч³м³р µ³мэлэ´эн кэпсэттилэр,
 «Хата бии мин
 Этэрбэспин уллаттарбыт кыыспар
 £²³´³лµ³м», – дэстилэр.
 Ити икки ардыгар,
 Эппит тылларын номо±о сµтэ илигинэ,
 Би´и[ги] ки´ибит
 У²уо±ун ордордо,
3420 Олоччу бараата,
 Таппыттарын тан210 да гыммата,
 Та²кыначчы тамнаата.
 И´ит хомуйан
 Элэ²-сэлэ² сµµрдµлэр,
 «Итиннэ-манна туох баарый?» – диэн
 £²³й³н к³рдµлэр.
 £рµµ да суох буолбут 
 ¥лµгэрэ буолла.
 Кыргыттар кыы´ырсан
3430 Кытыйанан кырбастылар,
 Уолаттар омнуоссан
 Улдьаанан охсустулар.

210 Лит.: там
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 Ол уурайыытын кэнниттэн
 £йд³³н истибитэ:
 Хаахыныар хаппахчыга,
 Чуукунуур чуулаа²²а
 Ырыа´ыт ыпса±ай тыллаа±а
 Ыллыыр эбит,
 Оло²хо´ут у´ун тыыннаа±а
3440 Номохтуур эбит – 
 Сэттэ сиринэн сэ´эн,
 То±ус т³гµлµнэн тойук буолан бардылар.
 Тµµллээх-тµµлµн дьµµллээтилэр,
 Биттээх-битин билгэлээтилэр.
 Оннук буоттун211 гынна,
 Чуулаан тµгэ±эр сытар дьахтар
 Чуолкай хо´ооно
 Сири аннынан оччугуйдук и´илиннэ: 
    – Дьээ-ээ-буо-оо!
3450 Аай-аайбын!
 Ыый-ыыйбын!
 К³р бу,
 Мин туспар
 Тµµллээх б³±³ тµµлэ тµ²нэ´иннэ,
 Биттээх б³±³ битэ бэтиннэ,
 Таайыгас б³±³ таабырына та²на´ынна.
 Ыый-ыыйбын!
 Аны кэлэн,
 Мин µрµ² тыыммын ³лл³йд³³н,
3460 ¥рµ² кµ²²э хаалларан,
 А±ыс Айыы сиригэр 
 Анатар буолуо дуо?
 Даарды Буулуур аттаах
 Даадар Хара буойун диэн
 Сиргэ тµ´µ³хпµттэн сэрибиэйим212,
 Окко тµ´µ³хпµттэн
 Одуун213 Хаан о²о´уум,
 Дьыл±а Хаан ыйаа±ым,

211 Лит.: буолбутун
212 Лит.: сэрэбиэйим
213 Лит.: Одун
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 Тµ³т Тµгэн Айыы´ыт т³лк³т³
3470 Киниэхэ дьµµллээбитэ диэн биттэнэн
 К³рбµ³ччµ к³ртµм214,
 А´а±ас эттээх и´иттим диир буолара
 Сымыйа да буолар эбит.
 Ити буолан олордохторуна,
 Дьиэлэрин аанын арыйа баттаан
 Бы´а±а´а и´ирдьэ,
 Бы´а±а´а та´ырдьа
 Сорук Боллур уоллара
 Таа±ылаах кулун та²а´ын
3480 Та²нан туран субу курдук
 Уо´а ходьойо,
 Уолуга томтойо
 Улуу Тойон а±атыгар
 Айа±ынан айдаара,
 К³стµбэт илдьитин кэпсээн
 Ытыы-со²уу турбута µ´µ:
    – Улааты-ардьаалы!
 Эминээтэ-тугуй!
 Улуу Аххан Тойон да а±аккам,
3490 Туоллуман обургу,
 Олоро тура толкуйдаа,
 Сыта-тура сыаналаа!
 К³р эрэ!
 Субу халлаан,
 И²сэлээх мэнэгэй да халлааным
 Ийэтэх ³ттµгэр
 Эрили муора иччикэтэ буолбут
 Дьиибэ-бааба
 Иэгэл-куо±ал 
3500 Куохтуй Хотун уоллара,
 Хаан хабар,
 Б³лµ³х уобар
 Улуу Дуксуур 
 Дьойуо Суорун бухатыыр обургу
 Дьоллоох кыыскын

214 Лит.: к³рдµм
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 Туура тутан барара чуга´аата,
 Биэрэр-биэрбэт тылгын
 Биллэриэ² µ´µ.
 Со±оруу215 сордоох соппуордаах
3510 Солло² туйгун халлааным
 Суодуйар алын
 Сор муо´ун тосту тута т³р³³бµт
 Со±отох харах,
 Сойуодуку Хара да обургу,
 Аны туран,
 Ороскуотун аа±ан,
 Алдьахайыэтэн да
 Элбэх µгµс
 Эрэйэ да таххыбытµ´µ – 
3520 Т³л³бµрµн к³рд³³н да сордоото,
 Маанылаах кыыскын
 Биэрэр да,
 Биэрбэт да тылгын этэ охсуо² µ´µ.
 Ар±аа да анда±ардаах халлааным
 Алыныктыыр сэниэтигэр олохтордоох
 Араат бай±ал
 Анараа аххан дьайы²ынан216

 Ар±ахтаах айа±ымсах бии´ин уу´ун
 А²аарыйар ааттаа±а
3530 Ала Мо±ой Тойон а±алардаах,
 Ааттаах-суоллаах
 Дь³лµ куурдан,
 Та²нары кураанахтаан µ³скээбит
 То±ус о±о
 Дьо±устаанай Буойун обургу
 Субу да±аны кэлбитэ
 То±ус ыйа
 То±ус хонугар барбыт µ´µ,
 Ону да, кыыскын да
3540 Биэрэр биэрбэт тылгын да этиэ² µ´µ.
 Т³р³т³лл³р³ т³ннµбµт,

215 Лит.: со±уруу. Салгыы со±оруу диэнинэн хаалларылынна.
216 Рук.: дьайынынан



Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун

– 120 –

 Кэлэллэрэ кэхтибит ки´и буолар,
 Кµµтэллэригэр кµннэрэ бараммыт,
 Кэтэ´эллэригэр кэлтэгэй буолбуттар,
 Онон ороскуоту-ночооту тардыа² суо±а µ´µ.
    Онуоха о±онньор
 Туох диэн толунуох,
 Ханнык диэн халбарытыныах,
 Му²-та², иминэ тугуй,
3550 То±ус бууттаах
 Дьоллоох мас торуоскатын
 Туппутунан туолла²наан туран,
 Дух-дах µктэнэн,
 Ту´ааннаах уоругуттан
 Дьул±аран таххан,
 Ийэхсит ийэ илэ таххан,
 Иэнигийбит илбэргэстээх
 Иэримэ к³мµс тµ´элгэтин баттаата.
 То±ус иилээх-са±алаах,
3560 Дьоллоох-соргулаах кулун тунуйар
 Дьулуо к³мµс толоонун оттотугар
 Тобуктаан токуйда,
 Ата±ын µрдµгэр арбас гынна,
 А±ыс Айыы217 а±ата курдук буолла,
 ¥с киис тириитэ
 Киргиллээх-нуо±айдаах бэргэ´этин
 Э²ил ба´ыгар
 Эргитэ тардан кэбистэ.
    Ол гынан баран,
3570 Турулуур или²²илии со±уруу хайы´ан олорон,
 Уолуга ходьойдо,
 Уо´а томтойдо,
 Омун-³с тохто,
 Ырыа-тойук ыста,
 Кэс тыл кэпсээтэ:
    – Дьээ-буо-уо-уо! Буйакам!
 К³р бу,
 Бµгµ²²µ бµтэй бараан кµ²²э

217 Рук.: ыйыы



 ДААДАР ХАРА

 – 121 – 

 Бµдµгµрµччµ кырдьан олорон
3580 Этэр тылым эгэлгэтин
 Истэ б³±³ сэ²ээрин,
 ¥³´ээ,
 ¥µттээх таас µктэллээх,
 ¥рµ² аас бэйэлээх,
 £т³±³л³³х ¥рµ² Аар Тойон айымньытынан
 А±ыс биттэхтээх
 Аан ийэ дойдубар анаа²²ын,
 Ата кырдьыахпар дылы
 А²ардастыы аатыран,
3590 Со±отохтуу сура±ыран олорбут бэйэм
 Кырдьар саа´ым кырыытыгар,
 £л³р µйэм µккэнигэр,
 Хаалар кµнµм хабырыытыгар
 Аны туран,
 Адьырайдар
 А²аарыйар ааттаахтара,
 К³стµбэттэр
 Кµдэн кµµстээхтэрэ кэлэннэр,
 Кµн ³ттµбµн кµ³нтээннэр
3600 Киэ² к³хсµбµн кыараттылар,
 Кэтит µтµгэммин аччаттылар,
 Ким диэммин толунуомуй?
 А±ыс ахтар айыым анаабыт,
 Кµн Кµбэй Ийэхсит кµ´эйбит,
 Тµ³т Тµгэн Айыы т³лк³л³³бµт
 Хара±ым харата,
 Тии´им µрµ²э,
 Тойон болуо сµрэ±им
 Чопчута буолбут
3610 Чуулаан дугдалаах218,
 Хаппахчы хаайыылаах,
 Сэттэ былас
 Сиэрэй к³мµс су´уохтаах
 Сэмэриистэй Куо диэн
 Сэмэйдик ииппит,

218 Лит.: дурдалаах. Салгыы дугдалаах диэнинэн хаалларылынна.
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 К³ссµ³тµк µ³рэппит,
 Кµ²²э к³рб³т³х
 Кµдэн тыыным,
 К³рд³р хара±ым буолуох этэ,
3620 Ону баара,
 Адьырай ахсыытыгар биэрдэхпинэ
 Атах-илии µллэрэн,
 Хол-буут тµ²этэн биэрэрим µлµгэрэ бэрт,
 Биир эмэ
 Сµрэ±э с³бµлµµрµгэр,
 Хара±а хайгыырыгар
 Биэс тарба±ынан бигээн,
 Уон тарба±ынан утарсан,
 Отто дойдум о²о´уутунан
3630 Ойох барара буоллар µчµгэй буолуо этэ.
 Кµµс кыайбыт,
 Тарбах талааннаах,
 А´ара албастаах,
 Куота кубул±аттаах
 Кыайан-хотон былдьа´ыннаран,
 Быспакка былдьаспыты бы´ан,
 Тардыспыты чанчыктаан,
 К³стµбэт да буоллар
 Кµµстээ±эр ананан,
3640 Чахчы т³рµтэ
 У´улуччу улахана,
 Кµдэн кµµстээ±э ылара буоллар,
 Олох олоруо этэ,
 О±о т³р³тµ³ этэ.
 Мин бэйэм т³рдµбµн219

 Т³рг³³т³хпµнэ,
 Сиртэн тиийэ ситимнээх,
 Халлаантан тиийэ тардылыктаах,
 Сир иччитэ
3650 Сириэдики Баай ийэлээх,
 Дойду иччитэ
 Сэ´эн Туйгун Тойон а±алаах буолар этим.

219 Рук.: т³рдµбµт
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 Мин µ³лээннээ±им буолбут,
 ¥³´ээ µс бии´ин
 ¥тµ³тµнэн аатырбыт
 £р³ Харах ¥с Кырыы ¥³с Тардар
 Нµрµ Хара диэн буолара,
 Аллараа а±ыс бии´иттэн
 Миигин кытары
3660 Аргыста´ан саастаах
 Арба±а´ын ар±а´ыгар
 Анньынан т³р³³бµт,
 Аныга´ын µµннэрбит
 Арбыйа баттах,
 Атара кутурук
 Ада±алаах Аан Дьаа´ын
 Дуолай Тойон диэн баар буолуох этэ,
 ¥³´ээ ³нµскэннээх,
 ¥µттээх таас µктэллээх,
3670 ¥рµ² аас бэйэлээх,
 ¥рµ² Айыы айма±ын
 ¥тµ³тэ буолбут
 ¥рдµк дьµµллµтµн
 £т³±³л³³х ¥рµ² Аар Тойон буолуох этэ,
 Халлаан тµ³т ³ттµгэр
 Тµ³т т³ргµµ бухатыыр дьон диэн
 Айыллыбыттара,
 Кимнээ±ий диэтэргин – 
 ¥рдµк халлаан уола
3680 ¥ллэр эти²
 Буура Дохсун ¥рµ² Дугуй
 Диэн тойон баара,
 Хатан халлаан уола 
 Харылаан Мохсо±ол диэн буолуох этэ,
 Модун халлаан уола
 Орулуос Дохсун диэн буолуох этэ,
 Кµ³х халлаан кµµстээ±э
 К³±³н Сµµрµк диэн этэ.
 Сибиир тµ³т т³´µµ
3690 Буойунунан [ан]анан турар дьон этилэр.
 Итини о²орбут ким этэ диэтэргин,
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 Отто дойдуну о²ороругар
 Абаа´ы-айыы диэн
 Арааттыы220 илигинэ,
 ¥³´ээ биис диэн айа илигинэ,
 Отто дойду диэн 
 О²куллуу илигинэ олохтообут
 Отут биис
 Улуутуйар Улуу Тойон диэн баара,
3700 Ол дьµµлµнэн о²о´улламмын
 Отто дойдуга тµ´эн, 
 Олох олорон,
 О±о т³р³т³н,
 Сир ийэм сибииктэлээн тэтэрэргэ
 Сиэтийэлээммин,
 Айыылаах а´ы а´ааммын,
 Анда±ардаах дьиэ±э айдаараммын,
 Ара²ас кэскили олохтооммун
 А±а ба´ын тосту олорбутум.
3710 Ол бэйэтэ туран,
 ¥³´ээ-аллараа
 £л³р ³лµµ дьонноро
 Бэйэлээн кэлэн эрдэхтэрэ.
 Ол эрээри
 Мин курдук
 Т³рµттээх-т³б³л³³х буоллахтарына
 С³п буолуо этилэр.
 Бары истэн сэ²ээрэн олору²!
    Ити бµтэрин кытары
3720 Со±оруу Хо²орой Дуорсун
 Тумул µрдµгэр турар
 Абаа´ы уола
 Тура эккирээтэ,
 Илин-ар±аа чарапчыланан к³рд³.
 Икки абаа´ы а²аарыйар бэттэрэ
 Сыталларын к³р³н баран,
 Хатан хал±ан дьыбардаа±ы тыа´ын курдук
 Халы² буутун

220 Лит.: араартыы
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 Харыс бадахтаах
3730 Хайа саанан «тап» гыннарда,
 Лэп-лэп эккирээтэ,
 Ли´ир-ли´ир ойдо.
 £мµрээри ³мµрбµт,
 Со´уйаары со´уйбут.
 У´ун утаата
 Умсары бырах диир,
 Кылгас утаата
 Мэнээнэй татат диир.
 «Дьон баарын билбэтэх
3740 Эбит буолла±ым эбээт.
 Кимтэн кииннээх, 
 Хантан хааннаах дьон сыта±ыт?
 Т³рµк[к]µтµн т³ргµµ охсу²221», – диир.
 Илин, ар±аа абаа´ы
 Итинтэн истэн,
 £р³ илгистэн, ли´игэрэ´эн222 
 Турдулар. 
 Ата±ын алдьатыах курдук
 Алыс улаханнык «лап» гын[н]а,
3750 Хатан тимир тыа´ыныы
 Хабыр±аччы та´ынна,
 £мµрэн-со´уйан 
 ¥³´ээ-аллараа к³рд³: 
    – Эчи-сах, 
 Эмин[э] тугуй,
 Бу туох µлµгэрий?
 Ийэ курдук ийэлээх этим,
 А±а курдук а±алаах этим.
 Ар±аа халлаан
3760 А²аарыйар ааттаа±а
 Алам Мо±ой Тойон
 Аарыма кырдьа±ас
 А±алаах этим,
 Аптаах-хому´уннаах

221 Рук.: охсун
222 Лит.: лиhигирэhэн
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 Алып Куо±ай Хотун 
 Ийэлээх этим.
 Дь³л³ куурдан т³р³³бµт,
 Та²нары кураанахтаан µ³скээбит
 То±ус о±о Дьо±устаайы Буурай этим.
3770    Оттон223, 
 Илин халлаан аннынаа±ы уол
 £р³ сарас гыммыт,
 ¥³´ээ-аллараа тыыммыт,
 £´³г³йд³³±µнэн к³рµммµт.
 £л³р ³лµµ
 £´³х хара тарба±ынан
 £ттµгэ µнтµ барыар дылы
 ¥²µµ-батас курдук
 ¥нтµрµтэ сабынан:
3780    – £л³р ³лµµ до±оор,
 Алдьа[р]хай бии´э алаатыыр 
 Бу ханныктар буоллахтарай?
 Мин да 
 Ки´и курдук ки´ибин.
 Илин халлаан 
 И²сэлээх идимэригэр дьиэлээх
 Эрилик муора иччитэ
 Сэттэ µйэ тохору
 Иирээн т³рдµн дьиэлэппит
3790 Дьиигэ-Бааба
 Эрбэхтэй Куохтуй эмээхсин диэн 
 Ийэлээх этим.
 Ки´и курдук ки´ибин,
 Т³рµт курдук т³рµттээхпин.
 Одун бии´э о²орбута,
 Со±уруу соппуордаах халлаан
 Солло²224 мэнэгэйигэр олорбут 
 Сор муо´у тосту тута т³р³³бµт
 £р³ Харах ¥с Кырыы ¥³с Тардар
3800 Нµрµ Хара бии´ин уу´а 

223 Лит.: онтон
224 Рук.: соллон
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 Буолбут
 Сойуодуку диэн
 Тойон а±алаахпын,
 Муус Булгуйа Хотун 
 Ийэлээхпин.
 Баай курдук баайдаах
 Ки´ибин.
 Чугуруйар чоккуруос
 Чуо±ур сµ³´µлээх,
3810 Хара кµдэн дойдулаах,
 Хара хапсыыр хонуулаах,
 Хамсык ³лµµ буолбут 
 Уолаттардаах,
 Сотуун дьоно суорумньулардаах,
 Хоморуку биис э²эрдээх,
 Уот Хобочой алаастаах 
 Буолар этим.
 ¥³´ээ µс бии´ин 
 ¥тµ³тµгэр тиксэммин,
3820 £лбµгµлээх225 мунньустан
 ¥стµµ тарбахтарынан
 Эрийэ тутан
 Илии баттаабыттара,
 ¥²µµ-батас µктэлинэн
 ¥³рбэ-долодо´ун226 олохтон
 Ныр-хар кыстыктан,
 Сайа-кµдµ³н сайылыктан 
 Чэкэ-курус дьиэлэн диэннэр
 Тойо²²о талбыттара,
3830 То±усµйэ тохору
 Кулубалаан куохайбытым,
 Кинээстээн килбэйбитим,
 Ки´иттэн ордук курдук сананабын,
 Кэби´ин, нохолоор,
 Э´и киэр буолу²!
 Биирдээ±иттэн миэнэ этэ,

225 Лит.:³лбµгэлээх
226 Лит.: доло±одо´ун
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 ¥стээ±иттэн µлэхтээх этим.
 £йµ³бµн а±алынан,
 ¥тэбин о²остон,
3840 £лбµгэлээхпин устан кэлэн,
 £лµµ б³±³нµ к³рбµтµм
 ¥с ыйын то±ус уон хонуга
 Бµгµн туолла.
 Тутума²227-тардыма²!
 Туораны о²ордоххутуна,
 Оройго охсуом,
 Уодьуга²²ытын тардыам,
 Уоруйаххытын хостуом, – диэбитэ.
 Анараа ба±айылар:
3850 «Эрбэх эпчи²нээх, 
 Тµ³с кµµстээх кыайдын,
 ¥чµгэй кэлтэччи киэбиримэ
 А²ардастыы аатырыма», – дэстилэр.
    £р буолуо дуо, 
 £т³р буолуодуо
 Кэлэн кэккэлэ´э тµстµлэр.
 Сирэй-сирэйдэрин,
 Харах-харахтарын
 Тобулута одууластылар.
3860 Онно к³рд³хх³ – 
 Со±отохтуу атахтаах,
 Со±отохтуу илиилээх 
 Дьон эбиттэр.
    Илин халлаан уолун 
 Эргитэн к³рд³хх³:
 Эрэй тириитэ этэрбэстээх,
 Сор тириитэ сутуруолаах,
 £л³р ³лµµ тириитэ
 £лµнньµк сонноох,
3870 Сах* тириитэ
 Хара сандалы бэргэ´элээх,
 Омуруку тириитэ
 Хобочой µтµлµктээх,
 А±ыс ап-чарайын быата

227 Рук.: тутуман
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 Алларааннан кэлгиэлээх 
 Буолар эбит.
 Сэттэ илии кирдээх
 Дьэбиннээх иэдэстээх,
 А±ыс илии кирдээх
3880 Аннахтаах хо²оруолаах228,
 То±ус илии кирдээх
 Тордохтоох ньуурдаах.
 Ураа²хай утарбатах,
 Ки´и умсугуйбат,
 Уу харахтаах утары к³рб³т³х
 Улуу дьаалыта эбит.
    Ар±аа халлаан уола – 
 Атын тириитэ
 Аптаах этэрбэстээх,
3890 То±ус кулахай тириитэ
 Купчуур сутуруолаах,
 Сотуун тириитэ
 Солло²ноох сонноох,
 Бэдик тириитэ
 Мэнэгэйдээх бэргэ´элээх,
 £´³с-б³ппµрµ³к т³рд³
 £лµµ µтµлµктээх,
 Хара сатана хандалата
 Хатыс курдаах,
3900 Кэ´иир* сы²аахтаах,
 Кэ²эрдии муруннаах,
 Чуол±ан харахтаах,
 Тобук сµµстээх,
 Чохоойу* кэтэхтээх,
 Кэриэдэл сотолоох,
 Тупсарымматах ньуурдаах,
 Табыга´а суох у²уохтаах
 Дьаабал ки´итэ эбит.
    Со±уруу²²у халлаан уола – 
3910 Со±уруу солло²ноох халлаан
 Содуомугар о²о´уллубут,

228 Лит.: хо²оруулаах
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 Со´[о] буурай этэрбэстээх,
 Му²ар булуллубут му²наах 
 Улуу дьалкыыр сутуруолаах,
 Хааннаах хара кµ²кµлээт сонноох,
 £рбµт туу курдук ³´³хт³³х, 
 £лµµ чомпо бэргэ´элээх,
 ¥с тарбахтаах,
 ¥тµгэн тµгэ±эр*
3920 £тµйэлэнэн о²о´уллубут,
 Бµргэстэнэн µµйµллµбµт
 £лµµ чарай та²а´а µтµлµктээх,
 Ки²киниир киэ² халлаан
 Кэтэ±ин быата
 £лµµ сатанах курдаах,
 У´ун сирэй, 
 Умсары уос,
 Уоттаах дуксуур харах эбит.
    Итинтэн
3930 Уостара-тиистэрэ
 Умн[ь]аныахха дылы у´уттар.
 Чуга´аан к³рд³хх³ 
 Тумустаах курдуктар,
 Тыытан биллэххэ 
 Ты²ырахтаах курдуктар.
    – Дьэ, µ´µ³н µллэстэрбит
 Табыллыбат,
 Дьэ, кырдьык, 
 Буут-хол µллэ´иннэхпитинэ,
3940 Илии-атах иттэхпитинэ
 Ньыгыйыкпыт сыы´а 
 Ки´и-хара буолуо дуо?
 Онон, 
 Ким кыайбыт,
 Биир бэппит ылыах тустаах.
 Ха²астыы тарбаххытын
 Хайыта бы´а²²ын229

 Хааннаах хабалата баттаа².

229 Рук.: бы´а²²ыт
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    Абаа´ы уолаттара µ´µ³н
3950 Тарбахтарын т³рдµнэн
 Бы´ыта бы´а-бы´а 
 Хабала баттаатылар,
 Улуу Хо²орой тумул
 Уу дьулайыгар 
 Ойбон µµтµн курдук
 Ойута баттаан бистилэр.
 ¥с ба±ана µµтµн курдук
 Дь³л³рµйэ к³ст³н
 £´³хт³³х хаан 
3960 £лµгµрэ сытар эбит.
 Ити буолан бараннар,
 Хохочуолларын* т³рд³
 Хотун-ойох былдьа´ан
 Хоккуоска бэссэн230 бардылар,
 Уолукка тµ´µстµлэр,
 Умсарыта тыытыстылар.
    У´уо баара дуо,
 Улуу со±уруу халлаан уола
 Со±отох харах
3970 Сойуодуку Хара
 Ар±аа халлаан уолун
 £рг³ст³³х µ³´µн
 £лµµ дугуй тумсунан
 Тобулу хатаата:
    – Ту´ааннаах дойдутугар 
 Туораны о²орбуккун,
 Тутан илдьэммин 
 Тойонноох хотун
 А±алаах ийэ±эр туттарда±ым буоллун!
3980    Ол гынан баран,
 Ытырбытынан ³р³ к³т³н
 Тус ар±аа к³т³р.
 То±ус туой булгунньах
 Туура ыстаныах курдук
 Туман холорук ортотугар

230 Лит.: бэрсэн
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 Тµ´э231 турда.
 Ол и´эн тойуктаах этэ:
    – Ээй, арт-татай!
 Иэн ийэбэр тэ² дуо,
3990 Ада² а±абар тэ² дуо?
 Аар акаары,
 Ас а´ыам диэн таххыбыккын,
 Баскын хайа тµ´эр
 Балай акаары эбиккин, о±олоор!
 Хата, 
 Бу турулуур тус ар±аа
 Тулата биллибэтэх,
 Дьуодьаччы к³стµбэтэх,
 Туман холорук аргыстаах
4000 Араат бай±ал анныгар
 То±ус кумалааннаах*,
 ¥с к³²д³йд³³х232,
 А±ыс лабаалаах,
 Сэттэ мэ²э´иктээх233,
 А´а±ас мутуктаах,
 Адаархай хатырыктаах,
 Куодалаахсаастаах,
 Кураанах т³б³л³³х
 £л³р ойук тииккэ* илдьэммин,
4010 £л³р ³лµµ 
 £´³х хара быатынан
 ¥с т³гµл солбуйатардаммын,
 ¥йэ±эр ³´µллµбэт гына
 Отто дойдум
 Уус-уран тыллаах
 Ойууна-уда±ана т³рµµр
 Орук ма´ын* иччитэ буола²²ын,
 То±ус хойгуо тутуурданан,
 А±ыс дапсыыр сабыдыалланан,
4020 £´³х хаан утахтанан,

231 Рук.: ту´а
232 Рук.: к³нд³йд³³х
233 Лит.: мэгэ´иктээх
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 Кы´ыл хаан угу²уохтанан234,
 Кэрэх сµ³´µ кэ²ирдиилэнэн,
 Т³л³² тµлэ´э* а´ылыктанан
 Тур диэн дьµµллээтим.
    Этэр тылын235 дуораана 
 Сµтэ илигинэ,
 Ийэлээх а±атын
 Ийэлээ236 ³ттµгэр илдьэн
 Кэлгийэн кэбиспит.
4030 Ол кµнтэн
 Бу кµ²²э дылы
 Ойуун-уда±ан µ³скµµр 
 Орук ма´а диэн 
 Ону этэллэр эбит.
 £р гыныа дуо,
 £т³р гыныа дуо,
 Т³нн³ тµ´э баттаата,
 Илин халлаан уола эрэйдээххэ
 Иилистибитинэн тµстэ.
4040 Онно к³рд³хх³:
 Бу дойду 
 Дьоллоох быйа²ын тохпуттар,
 Томоонноох сµ³´µтµн бараабыттар,
 Толуу ма´ын суо´арбыттар,
 Чуо±ур кэрэх дойдута о²орон
 Тордуйалаах уу гынан
 Долгулдьута тµспµттэр;
 Атыйахтаах уу гына аймаабыттар,
 А´ыыртан-сииртэн 
4050 Араарар гына
 Адьынат б³±³нµ анаппыттар.
 О²ойор уолугуттан
 Умса µµнэн тµспµт 
 У´ун умсары дабыдалынан
 Илин халлаан уолун
 Оройун у²уо±уттан

234 Лит.: о±унуохтанан. Салгыы угу²уохтанан диэнинэн хаалларылынна.
235 Рук.: тылым
236 Лит.: иньэтэх
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 Умса харбаан 
 Улуу булгунньах курдук
 Т³кµнµйэ237 м³±µ´µннэ.
4060    ¥с хонук туолуутугар
 £йд³³н к³рбµтµм:
 ¥³´ээ уола 
 £л³н эрэрин
 £р гыныа дуо,
 Илин халлаан уолун 
 Эргитэ тутан,
 Иэнин-тириитин бараан
 Э²элэйин этиттэ*.
 Илиитинэн муус чэ²кириин этигэр
4070 Ыгыс гына кыбынан кэбистэ.
 Тус илин диэкки ту´улаан,
 Бу дойду 
 Туой буорун
 Туура тэбинэн
 Тобурахтаах дьулай
 Хара хорол±он буолан
 Туйма´ыра турда.
 Ол и´эн тойуга маннык: 
    – Ыай-ыай!
4080 Ма±айыкай аллаах,
 Бу дьµ´µ²²µнэн кэлэ²²ин, 
 Ки´и буолаары кэнэлийэ²²ин,
 Биир ийэлээх, 
 Биэс уон а±алаах,
 Чµ³мпэ±э сµрэхтэммит*,
 Тµбµккэ µ³скээбит,
 Тµµнµгµрэн т³р³³бµт,
 Тµ² тµ³кµн, 
 Хор, миигиттэн ордо²²ун
4090 Аат-суол былдьа´а 
 Кэлбит абакка±ын, 
 Сэттэ дьэллик иирээн иирэр
 Илин идимэрдээх халлаан иэччэ±эр

237 Рук.: т³кµнµµйэ
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 £лµµ Дьэкэ Буурай
 Мас баар буолуо±а.
 Онно илдьэммин
 Ба±ах буолар
 Баччах238 ба±ана239,
 Ытык ыйыыр, 
4100 Алтан сатанах,
 ¥³тэн та´аарар
 ¥рдµк ³´µ³ гынан,
 £л³р ³лµµ
 Ап-чарай быатынан
 Хабар±а±ыттан ылан
 Хантаччы кэлгийэммин,
 Хааннаах ытык т³рд³ гынан
 Ыйаата±ым буоллун.
 ¥йэлээх-сааскар
4110 £´µллµбэт гына
 Ки´и-аймахтан 
 Кэ´ии к³рд³³н,
 Тµлэ´илэнэн-т³л³нн³´³н, 
 Кэ²эрдиитигэр тура²²ын,
 Кэнтигэр* э[р]чиллэ²²ин,
 Улуу ойуун ки´и 
 Уйгууран таххар
 Уо±ан ³лµµтµн т³рд³ буолан, 
 Туран к³р!
4120 Туох буруйгар бу гынны² 
 Диэтэргин – 
 Толкуйа суох кэлэ²²ин,
 Туораны о²оро²²ун,
 Суолбун туорайдаа²²ын
 Маннык буоллу²240,
 Хаан тардан
 Тыы²²ын быспатым,
 £л³рбµт-сµтэрбит µ´µ диэн,
 ¥тµ³лэрбэр

238 Лит.: баттах
239 Рук.: ба±аны
240 Рук.: буоллун
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4130 ¥гэ±э-хо´оо²²о 
 Киириэх бэйэм буолуо диэн
 Мин ³л³рб³тµм.
    Ити гынан баран,
 Этэр тыл дуораана 
 Сµтэ илигинэ,
 Ийэтин ийэтээ241 ³ттµгэр,
 Илин халлаан 
 И²сэлээх мэнэгэйин бэлэ´игэр
 Бэдик Буурай Хара маска баайда,
4140 Баттах ба±ана буолла,
 Дьэллик-иирээн т³рд³ диэн
 Кини буолбут эбит.
 Онтон ыла ойуун-уда±ан 
 Онолуйар 
 Одун Халлаан уола диэн 
 Туойбуттар эбит.
 Ытык таххар
 Ыа±ас к³±³т³,
 Ба±ах турар
4150 Баттах ба±аната буолбута µ´µ.
    Ити кэнниттэн, 
 Кыайбыт-хоппут
 Кыайар уола
 Тиийэн-тиксэн,
 Ти²ийэн-та²ыйан,
 Тии´игирэ[э]н кэллэ.
 Хо²орой Дуорсун тумулун µрдµгэр
 Туора-таара соттон барда,
 Дур-дар тэбинэн киирдэ,
4160 Тух-дах туттан тупсарынна.
 Амаан-дьамаан 
 Айа±ын аттыгар
 Хоппо кµрдьэх са±а 
 Нуорай далаан ыты´ынан
 Хоолдьуктары куо´ары харбанна.
 Ити гынан баран,

241 Лит.: иньэтэх
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 Айа±ын а´ан аппа²натан,
 Кэ²ириитинэн тыынан,
 Ки²кинээн кэпсэтии буолар.
 Кэс тылым диэн
4170 Кэпсээн ки²кинээн эрэр.
 Са²арда±ын аайы 
 Чорбос гынан,
 Чолох гынан, 
 У´аан-кылгаан,
 Ол-бу буолан,
 Уос-тиис о²остон 
 Оччо´уйа турда: 
    – Ыыай-аай-да до±оор!
4180    Дьэ, бу
 Адьарай а²аарыйар 
 Ааттаахтарын суох гынным,
 Бэрэлийэр бэт бэйэбинэн оттум242.
 Ыкса ыалгытын ыырдаатым,
 Чугас дьо²²утун тордоотум.
 Ама миигин утарар,
 Ол и´ин ким кэлиэй эбитэй?
 Т³рдµбµнэн да±аны
 Т³рµт курдук т³рµттээхпин.
4190 Ааты² ким диэтэргит –
 Со±уруу сордоох халлаан уола 
 Со±отох харах,
 Сойуо тумус 
 Сойуодугу Хара диэммин.
 Сиргэ тµ´µ³хтэн сэрэбиэйим,
 Окко тµ´µ³хтэн о²оруум
 Э´и243 о±о±утугар этэ.
 Онон,
 Кэргэнинэн кэмпэчийэн,
4200 До±орунан туохха´ыйан
 Кэргэн к³рд³´³ кэлэн турабын.
 Биэс тарбахтаахха

242 Лит.: ортум
243 Лит.: э´иги
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 Бэтэ диэлиттэриэм244 суо±а,
 Уон тарбахтаахха
 Олус ууннарыам суо±а.
 Отто дойду 
 О²о´уутуттан туораабаппын.
 И´иттээн-хомуостаан, 
 Энньэлээн-ситиилээн
4210 Агала245 тарды²!
 Сулуута* диэн т³´³нµй
 Судургу этэ охсу²!
 Манньата диэн хаччаный246

 Батары этэ тарды²!
 Кулу диэбиппин 
 Кубулуппат ки´ибин,
 А±ал диэбиппин аралдьыппаппын.
 Биэрдэргин да ылыам,
 Биэрбэтэргин да ылыам!
4220 Ки´илии кэпсэтэн,
 А±абыттан-ийэбиттэн анатан 
 Ылбата диэн атыгыраан247 
 Ата±астыы248 оонньуо диэн
 А´ыырбын249 э´эн,
 Амнахтаахпын устан,
 Бэрт ночоотунан кэллим.
 Сулуута диэммин
 Со´он-сµгэн, 
 Сорбонон кэлэн турабын.
4230 Туоллуман Тойон кынным,
 Сэйбэрикээн эмээхсин
 Ийэ кынным,
 Айыы Дуурай уол кынным!
 Олоро толкуйдаан,
 Сыта сыаналаан, 

244 Рук.: диэликтэриэм
245 Лит.: а±ала
246 Лит.: ха´ый
247 Лит.: аты²ыраан
248 Рук.: ача±астыы
249 Рук.: а´ыырбыт
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 Биэрэргитин биэрбэккитин
 Биллэрэ охсу²!
 Хонук б³±³ хоронно,
 Сыл б³±³ сылайда,
4240 Тиэтэл-саарыл250,
 Ыксабыл-ыгым буолла, о±олоор!
    Ити тылы истээччитин251

 Би´и ки´ибит
 ¥²кµрµс гына тµстэ,
 Кµ³лэ´ис гына тµстэ.
 Урукку оччугуйа диэн баара дуо,
 Уонунан улаатта,
 Биэ´инэн бэргээтэ.
 Саар булгунньах курдук
4250 Сарайа дуоллан та±ыста,
 То² буору
 Тобугун хара±ар дылы
 Тобулута µктээтэ,
 Ириэнэх буору
 Иэччэ±ин хара±ар дылы
 Дь³лµтэ и²иэтиннэ.
 А²аар хара±ын
 Т³б³тµн оройугар
 £р³ к³рд³,
4260 А²аарын 
 И²ин ортотугар тµ´эрдэ.
 Киил мас курдук
 Кэдэрги тыыттаран киирэн барда,
 Чуор мас курдук
 То´ута барыах µлµгэринэн тутунна,
 Хатан мас курдук
 Хайыта барыах µлµгэринэн
 Хабырынан хабдьыгыраата,
 Хатан µлµгэрдик ха´ытатылаата252.
4270 А±ыс дьайаалаах,
 Уон икки оноолоох

250 Лит.: саарал
251 Лит.: истээт. Салгыы истээччитин диэнинэн хаалларылынна.
252 Лит.: ха´ытаталаата
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 Тµнэ куйах сонун
 Т³лµтэ тыылынна253,
 Дьиримин-холумун
 Чи²этэн баанна.
 Куота со±ус куонньалыгыт[т]ан
 Хостуу тардан ылла.
 А±ыс [с]а±аатай тириитинэн о²о´уллубут
 Саада±ын* сахсыйталаата.
4280 Бухатыыр ки´и
 Туттар сэбин
 Мараччы к³т³хт³,
 Хааннаах хапсал±атын
 Ха²ас илиитигэр
 Та²нары тайахтанан,
 £´³хт³³х сµгµлээнин
 £р³ тутан,
 £ст³³±µм кэллэ диэн,
 £´³г³йд³³хтµк к³р³н,
4290 £´³хт³³хтµк санаан,
 £р³ хааман
 Ытык Хо±орой Дуорсун тумулга
 Тахха баттаата.
 Сабарай таас уллу²а±ынан
 Сабыта тэпсэн,
 Саар булгунньа±ы
 Сарыы балаакка курдук
 Самна±ыта254 тэпсэн киирэн барда.
 Тула ³ттµн
4300 Толкуйдаан к³рбµтµм:
 Туман буор тунуйбут,
 Дьолуо холорук аргыстаммыт,
 Ту²уй сылгы кэччирээбит,
 Тобурах тохтооботох
 Добун хонуу тулла²наабыт,
 Дойду-сир дьалкыйбыт.
 Ту´ааннаах бухатыыр турара

253 Лит.: тыытта
254 Лит.: самнарыта
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 Туманнаах буолар эбит.
 Тус иннигэр тиийэ баттаан,
4310 Тула то²суйа сылдьан,
 К³стµбэт уолугар
 Тыл кэпсии,
 Са²ара-са²ара сырдьыбыта эбитэ µ´µ.
 Уолуга ходьойдо,
 Уо´а томтойдо,
 Оннук дии удур±аччылаахтык
 Утарыта к³р³н
 Уо±ура-кµ³´µрэ турбута µ´µ.
 Онно к³рд³хх³:
4320 Сытыы бии сынтарыйар
 Сытыы сирэй-харах буолла,
 Хатан кылаат кэхтибэт
 Хатан харах уоттанна.
 Омун хо´оон омолуйбута маннык эбит: 
    – Дьээ-боо-боо!
 К³р бу,
 К³стµбэт уолун кµтµрэ,
 Адьарай уолун
 А²аарыйар ааттаа±а,
4330 Буор сирэй,
 Бур±альдьы255 сото,
 Ыраах ыал уола,
 Ыастаах уллу²ах,
 Туспа дойдум
 Туустаах уллу²а±а,
 Атын сирим
 Айах абалаа±а,
 Бэлэс бэтэлээ±э!
    К³р бу,
4340 Мэник айа±ынан
 Миигин кэлэн
 Бэстэрэлэ[э]н эрдэ±ин к³р!
 Бу к³стµбэт айма±а,
 Кµн улуу´уттан к³²µллэтэн,

255 Лит.: бур±алдьы
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 Ким ойох-уруу ылан 
 Олорорун истибит
 У´унун аанньа
 У´ун акаары кэлли²256?
 Тµµн т³р³³бµт,
4350 Тµбµккэ µ³скээбит,
 Тµµнµктээх µ³дэн
 Дьµµлдьµтэ буолбут
 Со±отох харах,
 Хойгуо тумус
 Сойуодуку Хара обургу
 Суон у²уоххун чууккалыам,
 Хатан у²уоххун харда±астыам,
 Халы² тириигин хайытыам,
 Хара хаа²²ын то±уом.
4360 Кэриэс тылгын кэпсии тур,
 Аман ³скµн аналыйа257 о±ус!
 Умса быра±ан
 К³хсµгµн дь³л³ µктµ³м,
 Иттэннэри быра±ан
 Искин тыырыам,
 Сырдык буруйгун
 Сырайгар сылытыам,
 Халы² айыыгын
 Хаа²²ар буккуйуом.
4370    Чэ, этэ тат258!
 Оройго охсон
 Уодьуга²²ын тута кэллим,
 Киэ² ки´и кыараатым, 
 У´ун ки´и кылгаатым,
 Элбэ±и эппэппин,
 ¥гµ´µ тыыммаппын.
    Ити кэнниттэн,
 К³стµбэт ки´итэ
 К³р³ баттаата.
4380 Кµ²µрэйин к³тµрµ тµ´µ³х курдук

256 Рук.: кэллин
257 Лит.: амалыйа
258 Лит.: тарт. Салгыы тат диэнинэн хаалларылынна.
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 Кµµскэ со´уйда,
 Кµ´µгµрэччи кµллэ,
 К³дь³х-к³дь³х эккирээтэ,
 К³²д³й µлµгэрдик са²арда:
    – К³р эрэ,
 Кµтµр ³ст³³х, хата,
 Ки´ини со´утта дии,
 Бу,
 А±ыс айыы айма±ын
4390 Аа´ар албастаа±а,
 Куотар кубул±аттаа±а
 Буолуом диэ²²ин
 Кэлэн тура±ын дуо?
 Аатын-суолун ким
 Эбитэ буолла?
 Эйиигин259 сиэтэрбин да
 Тотуом суо±а.
 Эн са±аны
 Испэр и²эрбитим,
4400 Куттахпар курулаабытым.
 Мин – 
 ¥рдµк халлаан µрдµн
 £л³р ³лµµ хахай кыыла буолан,
 £´µ³тµттэн тутан
 ¥³скээбит ки´ибин,
 Аллараа аат айа±ар
 £лµµ дьуос* дьирибинэ
 Балык буолан
 Ти²илэхпинэн тэпсибит ки´ибиэн,
4410 Со±отох харах,
 Сойуо тумус
 Сойуодуку Хара диэммин.
 Хата, нокоо, дьэ ³л³рдµм,
 Бар дьо²²уттан бырастыылас,
 Кэриэс тылгын эт!
    Инн[ь]э диэн баран,
 Суодаллан турда±ына,

259 Лит.: эйигин. Салгыы эйиигин диэнинэн хаалларылынна.
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 Би´и ки´ибит тиийэн
 То±ус бууттаах
4420 Чомчо чохоойу сµллµгэ´инэн
 Уу дьулайын охсон
 Киирэн барда,
 Тутаа±а туура ыстанна,
 ¥нтµ ыстанан баран, 
 Ты´ы курупааскы кыыл
 Буолан к³т³ турда.
 Биэс бууттаах
 Бэрилиир бэс мээчигинэн
 Мэйиитэ манан буолуо диэн
4430 Биэрэн к³рд³ – 
 Мэник дьахтар о²орбут
 Сиикэй тиэстэтин курдук
 Ньылбыс гына тµстэ.
 Онтон,
 Уолан ки´и
 Уостаах тии´игэр
 Утарыллан-у´аарыллан,
 У´ун турба бата´ын
 Уйма´ырдан та´аарда,
4440 О²ойор уолугун т³рд³ диэн
 Ойон туран
 Ойуостаан киирдэ – 
 Уу хор±олдьун курдук
 ¥нтµ баран хаалла.
 Кыыс дьахтар
 Хаастаах хара±ар
 Ханыыланан хаппыт
 Дьиэрэ²кэй µ²µµтµн
 ¥³´ээ хабан ылла,
4450 £нд³с гынна,
 ¥рдµк µ³стµµрэ
 Манан буолуо диэн
 £тµрµ тµстэ – 
 Ку´а±ан уус о²орбут
 Тимирин курдук
 Кµ³гэс гына 
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 Т³тт³рµ хайынна,
 Ха´ытыы тµстэ.
 Хааннаах дапсыл±атын
4460 Хаччылаах
 Хасыанай билээги
 Уобуруччутун курдук
 Хатаннык-хатыылахтык
 Ха´ыты´а-ха´ыты´а,
 Халта² ойо±осторуттан
 Харба´а-харба´а
 Хап сырайдарынан
 Умсарыта халбарыстылар.
 Туут балык* курдук
4470 Туруорута тутустулар,
 Дуола² атыыр о±ус курдук
 То±ута тыытыстылар.
 Киэ´э биллибэт
 Кэмэ суох охсу´уутун киллэрдилэр,
 Кµн талата к³стµбэт
 Кµµстээх охсу´уу буолла.
 Манна к³рд³хх³:
 Отто дойду
 Чун ма´ын орохсутар
4480 Улахан будул±ан
 Буур±а тµспµт эбит,
 Кулун к³хсµн дь³л³ µктээбиттэр,
 Кута хара±ын тиэрэ тэпсибиттэр,
 Куру² мас курдук
 Кубарыччы куурдан
 Куттаа±ы-сµрдээ±и
 Куттуур µлµгэр
 Кубул±ата буолбут эбит,
 Бу дойду кэскилэ кэхтэр,
4490 Т³рµµрэ к³±µрµµр 
 Курдук буолан барда,
 Кэтит ийэ дойдуну
 Киэ² к³хсµн кыараттылар,
 Кэтит уора±айын аччаттылар,
 Кµнµн быатын
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 К³тµрµ µктээн,
 Ыйын быатын
 Бы´а µктээн,
 Тахсар-киирэр
4500 Дьаабытын биллэрбэккэ
 Та²нары тибилийэн,
 Талбыттарынан тэпсэн,
 Аллара,
 То±ус дьуодьалаах,
 Сэттэ биттэхтээх
 Кэйбэлдьийбэт
 Кэй µ³дэн260 тµгэ±эр
 Киллэрэннэр кэдиги тэпсэр
 ¥лµгэрдэрэ буолла.
4510 Тордуйалаах уу гынан долгуттулар,
 Атыйахтаах уу гынан аймаатылар.
 «А±ыс ахтар айыы аймах 
 Ардьахайы261 о²ордулар диэннэр, 
 ¥³´ээ µс хаттыгастаах
 ¥рдµк ма±ан халлаан
 £р³±³тµгэр µ³скээбит,
 Турулуур тус со±уруу
 Чугуруйар сµ³´µлээх, 
 Чупчуруйар дьонноох,
4520 Тулата к³стµбэтэх, 
 Туймуута биллибэтэх,
 Чулуу ма²ан халлаан
 Чу²ургуур бэлэ´игэр
 Дьуо±аран µ³скээбит,
 То±ус убайар262 уот 
 Итиитэ итиилээх,
 Сэттэ кыынньыбыт 
 Уу т³л³н³ т³л³нн³³х, 
 Т³пт³рµлээбити263 т³нн³рб³т³х,
4530 Тµбэ-таба биллибэтэх,

260 Рук.: µ³дэх
261 Лит.: алдьархайы
262 Лит.: умайар
263 Лит.: т³тт³рµлээбити
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 Тµ²нэри холорук тыыннаах,
 Обуннаах264 Уот Судьулу муора 
 Модьо±ото буолбут туйахтаах,
 Таба дугуйбатах ты²ырахтаах,
 Таба тирэммэтэх ты²ырахтаах,
 Кыыс дьахтар 
 Кытайа кырааскалаах,
 Уолан ки´и
 О´о±о у²улуохтаах265,
4540 О´ох баргый хайа µрдµгэр 
 £´µ³мнээх ³л³сс³р,
 Саастаах дьаныйсар 
 £кс³кµлээх Мэлэрик 
 Улуу Ту²уй буолак*
 Баар буолуо,
 Онно тиийэ²²ит 
 Охсу´уоххут µ´µ диэн
 Орто дойдум
 Улуу ба´ылыктара266,
4550 Аан кырдьа±астара
 Окко-маска о²от[т]орон,
 Сиргэ-уокка сибээстэтэн,
 Сµµнэ сµмµйэнэн267

 С³п диэн,
 Талыы тарбахтарынан талан,
 Эт илиилэринэн
 Илии баттаан,
 А±ыс салаалаах
 Аал Дуук маска 
4560 Хаан а±аатылар,
 Эккээйи о²ордулар.
 Онон, 
 Онно барыаххыт µ´µ», – диэн
 А±ыс Айыы´ыт сиэнэ
 Аар ма²ан аттаах

264 Лит.: омуннаах
265 Лит.: о±унуохтаах
266 Рук.: бы´ылыктара
267 Лит.: с³мµйэнэн
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 Айыы Дуурай бухатыыр
 Ааттыкка тахсан, 
 Ити курдук илдьит268 этэн
 Т³ннµбµтэ µ´µ.
4570 Маны истэн баран,
 Анараа ба±айылар,
 Айыылаах абаа´ы
 Кырдьык айдааны
 Таттахпыт диэннэр
 ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гыннылар.
 Би´иги ки´ибит – 
 Моонньугар мойбордоох,
 Кутуругар хоболоох,
 ¥с хос µрэллибэт
4580 ¥рµ² к³мµс хото±ойдоох
 Мохсо±ол кыыл буолан,
 К³т³н ку´угураата.
 Абаа´ы уола – 
 Хайыылаах тумустаах,
 Хойуо ты²ырахтаах
 Хара ма²аас,
 £л³р ³лµµ суора буолан
 £р³ к³тт³.
 £р гыныахтара дуу,
4590 Охсу´уулаах охсу´ар,
 Эти´иилээх эти´эр
 £кс³кµлээх Мэнэри²
 Улуу Ту²уй буолакка тиийдилэр.
 Таас уллу²ах
 Таба тирэммэтэх,
 Туос уллу²ах
 Таба бугуйдаабатах,
 Ынырыктаах муус дьолуор
 Дойду буолар эбит.
4600 Тула ³ттµн тула к³рд³хх³:
    Со±уруу ³ттµгэр
 Сордоох ойуун ки´и

268 Рук.: ирдьик
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 Сонноох бэйэлэри
 Та²нары тутан,
 Сототуттан ыйаабыт курдук
 Ытык солло² тумуллардаах эбит.
    Ар±аа ³ттµн а´ары к³рд³хх³:
 А±ыс ааттаах
 Уда±ан дьахтар
4610 Арба±астаах бэйэтин
 Та²нары ыйаабыт курдук
 Айа²ымсах Ытык Хо²орой
 Тумуллардаах. 
    Хоту ³ттµн
 Куо´аран к³рд³хх³:
 Кугас ыт
 Хоолдьугун уо±ун
 Холбуу баайбыт курдук
 Уода´ыннаах то±ус кудулу
4620 Байхал к³ст³р буолла.
    Илин ³тµн 
 Эргитэ к³рд³хх³:
 Сэттэ иирээн
 £лµµ т³рдµгэр µ³скээбит 
 И²сэлээх Мэнэгэй Бэдик буурай
 Биэрэктэр буолан
 Та²нары мэ²ийдилэр. 
 Бу оттотугар
 Охсу´а оонньоотулар,
4630 Ха´ыыта´а тµ´эн 
 Хардарыта хапсан, 
 Ы´ыта´а269 тµ´эн
 Ыксарыта туту´ан,
 Тас та²астарын 
 Дьаабытыттан та´ааран,
 Ис та²астарын
 Иититтэн бараан,
 Эт бэйэлэринэн,
 Ити дьµ´µннэринэн

269 Лит.: ы´ыыта´а
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4640 Ибилитэ дайба´ан,
 И²нэритэ сынньы´ан
 Киирэн бардылар.
 Онтон ³йд³³н к³рбµтµм:
 ¥с хонугу 
 Томтойо туолуутугар 
 ¥тµ³ дьµ´µн
 ¥рэллэн барда,
 Бэт дьµ´µн 
 Бэттэх киирдэ,
4650 Айыылаах хаан тохтон тµстэ,
 Анда±ардаах кµн адьас мэлийдэ.
    Би´иги ки´ибит 
 Т³р³³бµт ку²а
 ¥с т³гµл
 Тирии буолан у´улунна,
 А±ыс у²уо±а
 Аа±ыллан к³´µннэ,
 То±ус у²уо±а 
 Толугураан билиннэ,
4660 К³мµскµµрэ эрэ к³мµскэтэ,
 Харыстыыра эрэ 
 Хара±ын уута буолан барбыт.
    Абаа´ы уола 
 Сылаас хаанын сы´ыаран, 
 Сылаас этин тириитин эмэн 
 Олох и´э туолбут бы´ыылаах,
 У´уктаах дьолуо
 Тумсун туорайдыы тутан,
 То±ус ойо±о´ун быы´ын
4670 Тобдугураччы то²суйара
 Чуга´аан турар,
 Нохтолоох сµрэ±ин
 Тобулу хостоон та´аардарбын
 Ту´аныам этэ,
 Диэбит курдук
 Онно дьулуруйар эбит.
 Би´иги ки´ибит
 £лµ³х сэниэтинэн,
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 Баар кµµ´µнэн,
4680 Улуу ки´и
 Улуу дуксуур тумсун
 Саамай сыа бэлэ´ин т³рдµгэр 
 Эрбэхтээх илиитинэн
 Кэдирги тутан,
 Киэр анньан сылдьар эбит.
 Ол сылдьан
 Ха²ас хара±ыттан
 Хаан сµµрдэ,
 У²а хара±ыттан 
4690 Уу субуруйда.
 Уолуга тойтойон,
 Уо´а томтойон
 Оннук диэн хо´оонноох
 Омун ³с омолуйа сылдьыбыта µ´µ:

    – Дьээ-буо! 
 Адьарай ааттаа±а,
 К³стµбэт кµтµрэ 
 Ситэн туран
 Сииригэр аналлаах
4700 Эбит буолла±ым.
    Ый-аай! 
 Ытаата±ыам ыксарытын,
 Со²оото±ум со´уччутун,
 Айыылаах хааным баранна±ын,
 Анда±ардаах кµнµм э´иннэ±иэн270,
 Суон тыыным µктэттэ,
 Сырдык дуу´ам салыйда.
 Аны кэлэн, 
 Туохтаах буоламмын
4710 Туо±ум толуйуой!
 Ыый-ый-аай-аай!
    Арай туран,
 Былыргы дьылга,
 Урукку хонукка
 £р³ к³рд³хх³ – 

270 Лит.: э´иннэ±ин
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 £рµккµйэ271-кµрэ²сийэн к³ст³р 
 Кµ³х халлаан µрдµгэр
 Дьа±ылыман Тойон диэн
 Айбыт а±алаах272 буолуохтаахпын,
4720 Эбир Дьа±ыл 
 Иэйиэхсит Кµбэй Хотун
 Ийэлээх сурахтаа±ым.
 Ол эмирдээх 
 Кэрэтин µµтµн 
 ¥с т³гµл ыан,
 Ыган а±алан,
 Айахпар тµ´эрэн,
 Таспар дьалы²наан,
 Испэр имэ²нээн
4730 Биэрэр ба±ас баар буолбат273.
 Бииргэ т³р³³бµт,
 Урутунан µ³скээбит,
 Кµн быата µктэллээх,
 Ый быата дьиэлээх,
 ¥µттээх таас µктэллээх,
 ¥рµ² аас бэйэлээх,
 ¥³´э ¥рµ² Айыы тыллаах
 Тылбаа´а буолбут,
 Кµн кыы´а 
4740 Кµ³гэлдьин нуура-нусхаа,
 Нарын кэскил 
 Айыы Намы´ын Куо Хотун диэн 
 А±астаах буолуох этим.
 Этэр тылым дуораанын
 Эбир былыт гынан
 Истиэ²274 баара дуо?
 Мин туспар
 К³р³р хара±ы²275 сабылынна,
 Истэр кулгаа±ы²276 бµ³лэннэ.

271 Лит.: ³рµкµйэ
272 Рук.: а±ам
273 Лит.: буолбаат
274 Рук.: истиэн
275 Рук.: хара±ын
276 Рук.: кулгаа±ын
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4750    Ким-хайа ³ллµ²-сµттµ² диэтэргин,
 Даарда Буулуур 
 Ат-сылгы к³л³л³³х 
 Даадар Хара буойун
 Тас иэмминэн
 Таас таала хонууга 
 Хаптаччы тµ´эн,
 Ты² гынар тыыным
 Быстара чуга´аата,
 ¥рµ² кµн ³й-мэй
4760 К³ст³р буолла,
 Аламай кµнµм 
 Алах-былах
 Биллэр буолла,
 Адьарай ааттаа±а,
 Со±отох харах,
 Сойуо тумус 
 Сойуодуку Хара суох гынара 
 Субу курдук хаалла дии,
 Бу-йа-ка!
4770    Этэр тылын277 дуораана 
 Сµтэ илигинэ,
 £лµµ болдьохтоох
 Истэн-кэтээн турар[ын] курдук
 Бу ки²киниир
 Киэ² халлаан ³рµ³лэ
 ¥³´э диэки а´ылларга дылы гынна,
 ¥рµ² аас бэйэлээх
 ¥рµ² айыы сиргэ
 Кµндээрэн к³ст³рг³ дылы гынна.
4780 Онуоха±а, 
 Хотун дьахтар
 Н³рµ³ннээх ба´а быган
 Былтас гынна,
 Ха²ас хара±ыттан хаан аллыбыт,
 У²а хара±ыттан уу субуруйбут,
 Уо´ун-тии´ин о²остон хомуйда,

277 Рук.: тылым
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 У²а илиитин у´улуччу уунна,
 Биэрэн эрэрдии
 Бэккэ тутунна.
4790 Бу гынан баран,
 Маннык диэн
 Номохтоох буолла: 
    – Дьээ-буо!
 Даарда Буулуур аттаах
 Даадар Хара буойун 
 Тойон сурдьу´а±ыам!
 Айыылаах хаанын 
 Бу айылаах баранна±ын,
 Анда±ардаах кµнµ²278

4800 Бу курдук э´иннэ±ин.
 Одун биис о²о´уутугар,
 ¥тµгэн айыы т³лк³тµгэр
 Сиртэн ситии са±а ситимэхтээх,
 Халлаантан сап са±а тарды[ы]лыктаах,
 Та²ара иннигэр
 Даамын биэрбэт,
 Кµн анныгар
 Кµ³нµн к³мн³рб³т
 Кµµстээх буойун диэннэр, 
4810 Кµн сиригэр к³´³р³нн³р,
 Отто дойдуга олохтооннор,
 Т³рµ³ххµттэн
 Т³ннµбэт гына т³лк³л³³н,
 Кэхтибэт гына кэскиллээн279

 Кµн улуу´ун к³мµскµµргэ,
 Айыы улуу´ун ара²аччылыырга
 Отто дойдум 
 Ороскуоттаа±ын толуга,
 Ночооттоо±ун бµ³тэ,
4820 Алдьархайдаа±ын абырала буол диэн 
 Айыллыбыты²280.
 Улуу´у у´атарга,

278 Рук.: кµ²µн
279 Рук.: кэскиллээнэр
280 Рук.: айыллыбытым



 ДААДАР ХАРА

 – 155 – 

 Нэ´илиэги тэнитэргэ,
 Мэ²нээх о±ону т³р³т³рг³,
 Бэлиэлээх сµ³´µнµ иитэргэ,
 Айыылаах а´ы а´аа²²ын,
 Анда±ардаах дьиэ±э аната²²ын,
 Иэйэхситтээх ийэ сиргэ этиллэ²²ин
 Куккун-сµргµн а±ыс салаалаах
4830 Айыы Кудук Маска холбооннор,
 Алтан дала±ай 
 Тµ³рэх кэскиллээх,
 Арыы-сыа олохтоох
 Аан дойду иччитэ
 Арыы На²нарыс Хотун ийэлээх гына 
 Ииттэрбиттэрэ.
    Ол эбэн этиитигэр,
 Ийэ дойдум 
 Илби´игэр и²эттэрэн
4840 Эмиирдээх бэри²ин µµтµнэн
 Ииппитэ µ´µ.
 Т³р³³бµт кµбэй хаан
 Эбир Дьа±ыл 
 Иэйэхсит Хотун ийэ²
 Эммэтэх эмиийдээх
 ¥µтµн кэрэтин
 ¥с т³гµл ыгаммын
 £лб³т М³²µ³ Нµ³ссµн 
 Уута о²орон 
4850 Кэлэн турабын.
 Ким²иний диэтэргин,
 Арыый урут т³р³³бµт
 Кµн кыы´а
 Кµ³гэлдьин 
 Нуура-нусха
 На±ыл-наскыл 
 Айыы Намы´ын Куо диэммин – 
 Эн ки´и эдьи[и]йи²
 Буолуохсут турабын.
4860 Ас барда айаххын ат,
 ¥ккэн барда кµ³мэйгин к³²к³т.
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 Таскар дьалы²,
 Искэр имэ²281 буолуох этэ.
 К³стµбэт уолу²282

 К³±µрэтэр кµµс буоллун,
 Адьарай уолу²283

 Алдьатар а´ара 
 Албас буоллун!
 Баскар-атаххар балкыйдым,
4870 Тула б³±³±³р
 Домнуубун,
 Сискэр силлиибин.
 Дьиэ±ирбэт дьµлэй мэйиилэн,
 Тыллыбат ньыгыл эттэн,
 Хайдыбат халы² тириилэн,
 Тостубат суон у²уохтан!
 Хатан бии кэхтэр ки´итэ,
 Тор±о-кылаан сынтарыйар,
 ¥²µµ-батас µнтµрµйэр гына
4880 Дул±ан туоллун,
 Силгэ² ситтин!
 А±ыс ахтар айыы²
 Алгы´ыттан матарбатын!
 Алам Дахсын хаты²284

 Айыы айылгыгын олохтоотун!
 Баай хара тыа иччитэ
 Балым баайыттан матарбат
 Маанылыыр ыччата буол!
 Сµ²кэ далай иччитэ
4890 Кµ³т хатырыктаа±ыттан к³²³³б³т
 Кµндµ ыччата буол!
 £лб³т-сµппэт
 £р³г³й б³±³²
 Ньургу´ун оттуу тэтэрдин!
 Дуомал-дуомал-дуомал!
 Бо-йа-кка!

281 Рук.: имээн
282 Рук.: уолун
283 Рук.: уолун
284 Рук.: хатын
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    Ити этэр тыла
 Дуораана сµтэ илигинэ,
 Би´иги ки´ибит 
4900 Айа±ын атан биэрдэ.
 £лб³т-м³²³285 уута
 Орулуос кыыл сымыытын курдук
 О²ойор айа±ар тыган 
 Тµ´эн кэбистэ – 
 Ону «кул» гына ыйыстан кэбистэ.
    Абаа´ы уола 
 £лб³±³ миэхэ тµ´ээрэй диэн
 Бэрт ³р атан олордо –
 Киниэхэ ким да тµспэтэ.
4910 Би´иги ки´ибит 
 Ити кэнниттэн
 И´э имэ²нэннэ,
 Та´а дьалы²нанна,
 Уруккутадиэн баар дуо – 
 Уонунан отто,
 Биэ´инэн бэргээтэ.
 Эт оннугар эт µµннэ,
 Тирии оннугар тирии µ³скээтэ,
 Урукку охсу´уута диэн баар дуо –
4920 Уонунан ордон охсуста.
 £рµтэ ³рµ³тээн,
 Ойон тура-тура
 Оройго биэрэн 
 Уйма´ырдан барда.
 Уруккутунаа±ар
 Уора-к³ст³ дайбыырынан
 У´ун илиилээх дьолуота буолла,
 Халбарыйарынан 
 Халтан ойо±остоох
4930 Та´ыл±ата буолла.
 Та´ыгыраччы дайба´ан,
 Та²нарыта анньы´ан бардылар.
 Ат-биэ курдук оонньоотулар,

285 Лит.: мэ²э
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 Атыыр о±ус курдук атыаластылар.
 Хара ³ттµгµн та´ыгар
 Ха²ас ³ттµнэн,
 Ха²ас ыты´ынан
 Хатан мас курдук
 Хабыр±аччы ³ттµктээтэ.
4940 £л³р ³лµµ уолун
 £´µргэс хабыр±атыттан
 ¥рµ² куолайы т³рµттэри
 У²а илиитинэн
 Умсары харбаата,
 У²а ³ттµгэр
 Умсары садьыйда.
 Ол µрµт ³ттµн ³йд³³н к³рд³хх³:
 £л³р ³лµµ сандааны бэргэ´этин
 ¥нтµ дайбаан тµ´эрдэ,
4950 Кэтэ±ин оло±ор µ³скээбит
 Аптаах ап-чарай батта±ын
 Тµµ т³рдµттэн
 ¥с т³гµл эрийэ баттаан,
 Умса тардан,
 ¥рµ² сµнньµттэн
 ¥нтµ µктээн,
 ¥с хонукка ³р³ м³±µ´µннэрэн,
 ¥ллэ²нэтэн сырытта.
 £лµµ уола286

4960 ¥гµ´µ ³йд³³б³т буолан барда,
 Сордоох со±отох илиитинэн
 Умса тайанар буолла.
 Хап сирэйинэн
 Хара буору уобан
 Халта² таа´ы сирэйинэн
 Суорар буолан барда.
    ¥с хонук туолуутугар
 Дьолуо тобугар туора тардан,
 Тула эргитэн тэлэгэчиттэ.
4970 Май хара тыаны ба´ынан

286 Рук.: уолу
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 Малахачытан балык ку²уттан
 Батарыта харбаан а±алан,
 Кэй хара тыаны кэтэ±инэн
 Тэлэкэчитэн киэ² к³хсµн кыаратта.
 Улуу хайалары улахаатынан287

 Умса тутан уйма´ырдан,
 Охсу´уулаах охсу´ар
 Улуу ту²уй буолагы
 Оттотунан дь³л³ быра±ан тµ´эрдэ.
4980 С³рµ³´µннэри тардан,
 ¥рµ² сµнньµн анньан,
 Тыллаах сы²аа±ын т³рдµнэн тыыран,
 Ылып-чылып бы´ыйатынан
 Ылыбыр-илибир бы´ан,
 Нохтоолоох сµрэ±ин 
 Сµдьдьµµлэри, 
 Эмэ´этин эттэри буутуттан
 Булта´ан холутта,
 Хомуссан288 хоо[л]дьугун µµтµнэн
4990 Хостоон та´аарара чуга´аата,
 Тµ³´µттэн тэбинэн си´ин-µ³´µн
 Сэттэ сиринэн бы´а тардан
 Чиккэ²нэтэ оонньоото.
 Адьарай ки´итэ
 Айа±ын а´ан айдаара сытта,
 Тµннµк муу´ун 
 Кµдьдьµк289 ³´³хт³³±µнэн 
 Ытыы сытта.
 Ыараханнык ынчыктаан,
5000 Иччилээхтик э²элийэн
 Кэриэс тыл кэпсии барда.
 Бу к³рдµк тылла´а сыппыт:

    – Ыый-ыый! 
 Ыалдьар эт 
 Айаката маннык эбит,
 Тохтор хаан 

287 Лит.: ула±атынан
288 Лит.: хомуйсан
289 Лит.: кµрдьµк
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 Абытайа маннык эбит.
 Хара кµдэ² тыыным, дьэ, бы´ынна.
 Со±уруу сордоох солло²ноох,
5010 Халлааным состуойугар олохтоох
 Муус Булгуйа Хотун ийэкэм,
 Быдан бырастыы!
 £р³ Харах ¥с Кырыы ¥³с Тардар
 Н³рµ Хара Тойон а±ам
 Быдан бырастыы!
 Кыдьык кыргыттар,
 Хамсык уолаттар, 
 Сотуун дьонум, 
 Хомуруку ыалларым, 
5020 Сут Хобдо±ой алаа´ым,
 Чучуруйар сµµ´µм,
 Чупчуруйар ыччаттарым,
 Чуо±ур Хо²орой тумулаттарым,
 Улуу Дµксµµр ааттыктарым, 
 Кэлбэт кэлтэгэй ыйдарым, 
 Тахсыбат та²нары ³´³х кµннэрим, 
 Быдан бырастыы!
 ¥³рбэ долодо´ун оло±ум, 
 ¥лµгэр дьа´ах оло±ум,
5030 Хаар кыстыгым,
 Сай кµдµ³н сайылыгым,
 Удур±аччылаах удьуордарым,
 Идимэрдээх э²эрдэрим,
 Солло²ноох дойдум
 Дьэ, быдан бырастыы буоллун!
 Киэ² к³±µс дьэ, кыараата,
 Кэтит µ³дэн дьэ, аччаата.
 Аны кэлэн туо±ум толуйуой?
 Даарда Буулуур аттаах
5040 Даадар Хара буойун обургу
 Хайа дойдум хайча±айын тириитин
 Хал±ан аан кынан,
 Харда² окко
 Халтан ойо±о´унан
 Халтарыйан тµспµтэ буолла.
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 Уу харахтаах 
 Умса хорутуо диэбэтэ±им,
 Эт тыллаах 
 И²нэри этиэ диэбэтэ±им,
5050 Кµн улуу´угар
 Кµрэхпин биэриэм диэбэтэ±им.
 Субата туттагыр,
 Кысса290 кылба±ыр.
 Ба´ын а²аара
 Былай ма²аас,
 Курданарыттан µ³´ээ ³тт³ 
 Уота куба±ай
 Чэмэлиистэй Куо диэн,
 Тыа ³тт³ – уот ³тт³, 
5060 О²хой иннэ диэммин,
 Ойох ылан, 
 Уруу тµ´эрэн
 Уодьуган тутуом диэммин
 Бу у´ун у²уохпун 
 Урусхаллаттахпыан,
 Хатан у²уохпун
 Харда±астаттахпыан.
 Хаалар кµн хабырыйда,
 £л³р кµн µтµрµйдэ.
5070 ¥с µ³дэн тµгэ±эр 
 ¥³лээннэ´эн µ³скээбитим.
 Арба±а´ын тириитин
 Анньынант³р³³бµт, 
 Ана±а´ын µµннэрэн µ³скээбит
 Арбыйа баттах, 
 Атара кутурук 
 Аан Дьа[а]´ын Тойон а±алаах,
 Алып Куоктуй Хотун ийэлээх,
 ¥с бараа, 
5080 Хара кµлµк
 Тимир Мэ²ийэ Бухатыыр Тойон
 Этэр тылбын и´ит.

290 Лит.: кырса
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 ¥³´ээ киэнин µтµ³тэ буолбут,
 Сордоох халлаан 
 Кулугута аатырбыт 
 Со±отох харах,
 Сойуо тумус 
 Сойуодуку Хара
 Дьэ, мин ³ллµм. 
5090 Айыы айма±ар,
 Кэлэр-барар ааттыктарыгар
 Кэнтик буол!
 Бэт ки´и 
 Мэлийэр биэрэгэр мэлэйдээн,
 Ааттаах ки´и 
 Алдьанар ааттыга буолан, 
 Харгыстаах-сурахтаах ки´и 
 Суох буолар суола буолан,
 Солбуйан 
5100 Кулун кэннин кэтэрди²!291

 Кэриэс тылбын этэбин,
 Тылбын истэ сэ²ээри²,
 К³р³ сµ³ргµлээ², о±олоор! 
 Буойака!
    £р гыныа дуу, ³т³р гыныа дуу,
 Ити буолтун кэннэ, 
 Абаа´ы уолун
 Си´ин-µ³´µн бы´а тардан ылла.
 Ол кыыс ту²уй буолагы
5110 Ортотунан дь³л³ µктээтэ,
 Абаа´ы уолун айа±ыттан со´он
 Т³б³тµн оройунан 
 Та²нары анньан кэбистэ.
 У²уоргута к³стµбэтэх,
 Тµгэ±э биллибэтэх
 Уот Судьулу муора±а
 Уга охсон бистэ,
 Хаардаах бугул са±а
 Хара т³л³²µн

291 Рук.: кэтэрдин
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5120 Саба баттаата,
 Тилэ±инэн тэпсэн,
 Уллу²а±ынан о²орон
 Уруккутун курдук гынан кэбистэ.
 Сµлдьµµлээх сµрэ±ин
 То±ус болгуо тобо±о буолбут,
 А±ыс болгуо аддайа292 буолбут,
 Сэттэ болгуо чээрэтэ* буолбут,
 Тимир т³рдµгэр µ³скээбит
 Бэгидэл Хара уус 
5130 Биэс мэ²э биэни 
 Бэрик ылан туран,
 ¥с тµ[µ]ннээх кµнµ мэлдьи
 ¥нтµ сынньан
 £´³г³йд³³±µ µ³´µн тардан, 
 ¥ккэнинэн диэн
 £´³хт³³н-хатаран, 
 О²орон биэрбит.
 ¥тµ³ бы´ыйатын т³б³тµгэр иилэн,
 ¥рдµк халлаан ³´³хт³³х 
5140 Былытын µрдµгэр µ³скээбит,
 Ибиэ-дьа±аа са²алаах,
 Идимэрдээх тыллаах,
 Улай хаан утахтаах,
 Кы´ыл хаан уонахтаах,
 Илбис т³рдµн
 Илэ миинэ т³р³³бµт,
 Эриэн былыт к³л³л³³х
 Эччигийэ-татат
 Ырыа Чыбыйдаан обургуга
5150 Ыйдаран-кэттэрэн,
 Ту´анаары бэлэх биэрэн,
 £р³ анньан турбута µ´µ.
 Ол туран, уолуга
 Ходьой да ³ст³³±µн ³л³рбµт,
 Саастаа±ын дьаныйбыт 
 Ки´и курдук сананан 

292 Лит.: ардайа
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 Кини са²а са²ара турбут µ´µ:
    – Дьэ-буо! 
 ¥рдµк халлаан 
5160 ¥ллэр бµ³рµгэр дьиэлэммит,
 ¥рдµк ар±а´ыгар уйаламмыт,
 Эриэн былыт к³л³л³³х,
 Аа´ар былыт аттаах,
 Кыы´ар былыт кымньыылаах,
 Дьай хара холорук дапсыырдаах,
 Чэкэ-курус дьыбар сирдьиттээх,
 Обот уота умсуурдаах,
 Улай хаан утахтаах,
 Кыа хаан уонахтаах,
5170 Илбис кыы´а, 
 Эрэдэ´ин кутурук
 Ырыа Чыбыйдаан
 Хотун эдьи[и]йим,
 Манньа±ын балбы биэрдим,
 Сулуугун сулбу биэрдим.
 Биэс тарба±ым бэриитин к³р,
 Уон тарба±ым улуутун уруйдаа!
 Ас барда айаххын ат,
 Тµргэнник тµ´э охсу[у]й,
5180 Тиэтэй-саарай!
 Тµргэн мµччµкэй293,
 Дьоро±ойдук тутун!
 Хапса±айдык хамнан!
 £ст³³хпµн ³л³рдµм,
 Саастаахпын дьаныйдым.
 £´³±µттэн µллэрэбин,
 Сµрдьµтµн294 бэлэхтиибин.
 £лб³т-сµппэт ³р³г³йгµн 
 Дул±алары толору домноо!
5190 Иннибин-кэннибин 
 Ситэри сэ´эргээ эрэ,
 Эдьиийиккэм!

293 Лит.: мµлчµркэй
294 Лит.: сµлдьµµтµн
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 Буйакка! 
    Ол этэр тыл дуораана
 Сµтэ илигинэ,
 Эриэн былыт эргиллэ[н],
 Сµµрэн тиийэн кэллэ.
 Имэ²нээх-илбистээх
 Ийэ хара холорук
5200 И²эн-сµтэн,
 £р³ ытыллан турда.
 Ол устун би´иги ки´ибит
 Быра±ан кµ³рэттэ.
 Сы²аах тыа´а «лап» киннэ,
 Куолай тыа´а «кук» гынна.
 Халлаан халлаанынан,
 Сир сиринэн буолан туран,
 ¥рдµк ар±а´ыгар 
 Суукур-суукур тумус тыа´аата,
5210 Та´ыгыраччы дабытал295 тыа´аата,
 Чачыгыраччы кµлэн киирдэ.
 Хатын296 µлµгэрдик
 Хайыта-тырыта ыстанан,
 Хабараан со±устук ыллаан хабыргалатта297,
 Субу курдук тойук чу²кунаата:

    – Ээ-´э-иэх, ээ´э-нэх!
 Чу²куй-чулуку, 
 Чалыппын-дьалкыырбын,
 Иэкээйик-чуохаайык,
5220 ¥³рµµкэй-к³тµµкэй курдук буоллун!
 К³рб³т³хпµн к³рдµм,
 Билбэтэхпин биллим.
 Со±отох Харах
 Сойуодукку Хара
 Тыллаах сы²ыа±ын298

 Тµ³рэх гыныам,
 Сµрэхтээх быарын

295 Лит.: дабыдал
296 Лит.: хатан
297 Рук.: хабыр±алатта
298 Лит.: сы²аа±ын
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 Кµ²э´э* о²остуом,
 ¥рдµк сµлдьµµтµн*
5230 Киэргэл киистэ киниэм.
 Хаанын хаптым,
 Б³лµ³±µн уоптум!
 Ымдаан эккин ырыакайым,
 Уу доло±ой тойуктарым 
 Буоллун, о±олоор!
 Даарда Буулуур аттаах
 Даадар Хара буойун
 Тобулу толкуйдаа!
 Ту´ааннаах туойдум, туомал!
5240 Тойон ханны² туоллун,
 Сири ханны² ситтин,
 Ох ханны² улааттын!
 Чэри²-буру² тэ²нэстин,
 Киэби²-киэли² туоллун,
 Киини² б³лт³йдµ²!
 Уста±ын у´аттым,
 Кэстэ±ин кэтирэттим.
 Ытык кµнµ² ыадайдын,
 Тураах кµнµ² туругурдун299!
5250 Таман кµнµ² тар±аннын,
 ¥ллэр кµнµ² µµннµн!
 £лб³т-сµппэт µккэннэн!
 ¥рдµк ар±астаахтартан µнтµрµйµмэ,
 Хатан уохтаахтан халтарыйыма,
 Суон у²уохтаахтан толлума!
 Уон тарбах олус уумматын,
 Биэс тарбах бэтэ дьиэлийбэтин,
 Татаар тыллаах таба эппэтин,
 Уу харахтаах умса к³рб³тµн,
5260 Сµµдµрµ[µ]н сµ´µ³хтээх таба дугуйбатын!
 Охтоохтон охтума,
 Саадахтаахтан самныма,
 Биилээхтэн кэхтимэ,
 У´уктаахтан чугуруйума! 

299 Рук.: туругунду²
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 Туомал!
 Тµ³стээ±и тµ²нэр,
 У´алаа±ы умат,
 Бэрди бэтиннэр!
 Адьарай бии´ин алдьатарга анан,
5270 К³стµбэт бии´ин к³±µрэтэргэ кµµстэн,
 ¥³´э-аллара бии´ин уу´ун
 £л³р³н-сµтэрэн µллэрэ-тµ²этэ300 µ³скээ!
 Мэлдьи да±аны миэхэ±э 
 Биэрэ мэлэрий,
 Ыла содуоруй!
 ¥тµ³нµ ³л³рд³ххµнэ – 
 ¥тэтэ сал±аар!
 Бэрди мэлиттэххинэ – 
 Бэлэхтэ биэрээр!
5280 Дьолуо илии²
 Дьо´унун туттараар,
 Хаанна хаптараар,
 Б³лµ³хтэ уоптараар!
 £рµµ да±аны
 £л³р ³лµµ суолун
 £рг³н ³тµµ курдук
 £лµµ ситимэ±э миэхэ буолуо – 
 £´µлэн-сµ³рэн биэриэм.
 Ааттаах ки´и 
5290 Алдьанар ааттыгынкулугута
 Миэхэ±э буолуо –
 А´ан-сабан биэриэм.
 Бэрт ки´и мэлийэн хаалар
 Биэрэгин алын биттэ±э
 Миэхэ±э буолуо – 
 Мэтэриччи-ханарыччы
 Тардан биэрдэхпинэ
 Бэт ки´и аатын ыла²²ын,
 Мэник-тэнэх б³±³нµ
5300 Мэйиигэ биэрэн мэлдьи кыай301!

300 Рук.: тµгэтэ
301 Рук.: кыайы²
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 Быдан-тэгэл, дьэ, бырастыы!
 Ки´и буолан кичэллэн к³р,
 Ураа²хай буолан уйулгулан!
 Ара² а±ата, 
 Иринньэх ийэтэ,
 Сатыы тайа±а, 
 Аттаах кымньыыта,
 Ааспыт µтэтэ буола²²ын,
 Аан ийэ дойду²
5310 Алгыстаах кэрэтин айа²²ын
 Ара±ас быйа² олохтон!
 А²ардастыы аатыр,
 Со±отохтуу сура±ыр!
 Чулуп-чу²куй,
 Чулуп-чалып!
    Итини истэн баран:
 «Уо, дьэ, с³рµ-с³пк³ туойда», – диэн
 Астыммыт курдук сананна.
 Аны туран,
5320 Туолуман Тойон дойдута
 Манан буолуо диэтэ,
 ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гынна.
 Турулуур тус хоту
 Ту´ааннаах дойдум ту´а диэн
 Моонньугар мойбордоох,
 Кутуругар хоболоох
 Атыыр мохсо±ол кыыл буолан,
 £кс³кµлээх Мэлэрик Улуу 
 Ту²уй буолактан
5330 Тура баттаан
 Орулуос кыыл курдук
 Ку´угураччы к³т³н истэ±инэ,
 £йд³³н к³рбµтэ:
 Отто дойдум
 Уус дьахтар о²орбутун курдук
 Ойуу-дьэрэкээн дьµ´µннэнэн,
 О±уруо курдук т³гµрµйэн к³ст³р эбит.
 Сатыы былыт сабыдыалланан,
 Эбир былыт эккиннэнэн,
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5340 Итии куйаас э²эрдэнэн,
 Ибигирэс самыыр дьµ³рэлэнэн,
 Элэк[к]эй тыал сирдьиттэнэн,
 Ийэ дойду иитигэр,
 Со±уруу ытык 
 Хо²орой Дуорсун тумул 
 Дьулайыгар тµ´э баттаата.
 Толкуйдаан к³р³н олордо.
 Чуга´ынан ки´и толлор
 Дьо´уннаахтара суох буолбут,
5350 Бэт абаа´ы аймах дьэ, мэлийбит.
 Иэйиэхсит ийэ302 тахсан
 Иэнигийэр имэ²нээх
 Хонуулара буолан барбыт,
 Айыы´ыт а±а чахча303 тахсан
 Айгыстар арыылаах-сыалаах
 Ара±ас нµ³лсµн хонуута буолан аатырбыт.
 Айыым айма±а ас тутан
 Айах к³т³±³р
 Ааттаах алгыстаах 
5360 Кэрэ кµнэ буолбут эбит.
 Кµ³х тыа курдук
 Кµрµ³х дьоно мустубут,
 Халы² тыа курдук
 Айыы дьоно хадьырдаммыт,
 Суон тыа курдук
 Суон норуот304 сура±ыран мунньустубут305.
 Сур б³±³нµ суо´арбыттар,
 Ха²ыл сµµрµгµ хастаабыттар,
 Улаат халаат б³±³нµ охторбуттар.
5370 То±ус сиргэ дьоллоох тµ´элгэ буолбут.
 Сылгы и´итин 
 Чороонуттан бэлкэйигэр дылы,
 Холло±о´уттан ситиитигэр дылы
 Толору таспыттар, 

302 Рук.: илэ
303 Лит.: чахчы
304 Рук.: нород
305 Лит.: мунньустубут
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 Ынах и´итин 
 Ыа±а´ыттан ымыйатыгар дылы,
 Лэппэйиттэн тордуйатыгар дылы муспуттар,
 Мас и´ити кыра±ыттан бадаайатыгар дылы,
 Мандардаа±ыттан матаачча±ар дылы
5380 Барытын тµ³рэ муспуттар.
 Бу ки´и кэлбитин билбиттэр бы´ылаах – 
 Дьиэттэн дьиэлээх тойон уол
 Балтын ха²ас хонно±ун 
 Анныгар сиэппитинэн 
 Хонуу хочо оттотугар
 Кµндээрэн та±ыста. 
 Уол тойон ол ки´и диэки
 К³р³н туран 
 Бу курдук тыллаах буолла: 
5390    – Дьэ-буо!
 Даарда Буулуур аттаах
 Даадар Хара буойун 
 То² кµ³²²эр тосхойдум,
 ¥рµ² тииттэн ³лл³рд³³бµт,
 Хара тииттэн хаххалаабыт,
 Суон тииттэн толуйбут,
 Айа±ымса±ы ыраастаабыт,
 Удур±аччылаа±ы уураппыт
 ¥тµ³ манньа±ар сулуута диэн
5400 Солуур эти к³рд³³б³ппµн,
 Кэ´иитэ диэн 
 Ба±аччах эти* ылбаппын,
 Маанылаах балтыбын манньа±ар
 Ханыылаах до±орунан айыыбын,
 Ийэлээх-а±абыттан
 Энньэтэ эптэрэ²²ин,
 Та²аста чаастата²²ын,
 И´иттэ ирээттэтэн,
 Ки´итэ-сµ³´µтэ анаттаран
5410 Аан ала´ан ара±ыста.
 Хотун уйа² кµ³ччµтэ306,

306 Лит.: кµ³счµтэ
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 К³р барааны² кэргэнэ,
 Тэллэххэ ´ытыарар307 тэ²нээ±ин
 Хоойго сытыаран,
 Холобурдаах хотун о²остон,
 Кула² Айыы´ыты холбоон
 И²эн Ийиэхсити эргити²,
 Хаан айыы´ыты кыт[т]ы´ыннары²!
 Этэр тылым итинэн бµтэр.
5420 Ааспыт ки´иэхэ
 А´ыыр ас баар,
 Тутайбыт ки´иэхэ 
 Улай утах баар.
 Бууйака!
    Онтон ынараа308 ки´и 
 ¥²кµрµс гынна,
 Кµ³лэ´ис гынна,
 Бэйэтэ бэйэтинэн буолла.
 Ба±айы, кµ³х сата
5430 Сыстыбыта буолуо диэтэ,
 К³стµбэт дьайын к³±µрэн 
 Кµ³х далайга к³²µ суунна,
 Хара далайга хампы суунна,
 Тµµннээх кµн ч³²³р³ чµ³мпэ±э
 С³тµ³лээн биллигирэттэ;
 Охсу´ууга уурайбат 
 Олоччу алдьаммыт 
 Омной-сомной та²а´ын 
 Олбу-солбу та²ынна,
5440 Сэбин-сэбиргэлин
 Сири курдук симиннэ,
 Хааман-сµµрэн, 
 Туой булгунньах курдук
 Дуолла²наталаан,
 Саар булгунньах курдук 
 Саллан та±ыста.
 Ону к³рд³хх³: 

307 Лит.: сытыарар
308 Лит.: анараа



Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун

– 172 –

 Кырыытыттан кы²аан
 Кыра´ык булбат
5450 Кыыс-дьахтар сириэ дуо,
 Ойо±о´уттан одуулаан
 Омсо к³стµбэт,
 О±о-дьахтар 
 Умсугуйар ки´итэ буолан барда.
 К³хсµттэн к³рд³хх³ – 
 Кµтµр улахан,
 Инниттэн к³рд³хх³ – 
 Эгэлгэ эриэккэс ки´и эбит.
 Ол инниттэн дьахтар ки´и 
5460 Уос-тиис о²остон барда,
 Хаас-харах хамнатан киирдэ;
 Уолуга ходьойон,
 Уо´а томтойон,
 Омун ³с к³р³н барда:

    – Дьэ-буо! 
 Охтон баранар мас бµ³рдээх,
 Уолан бµтэр уу ойбонноох,
 Орохсуйан хаддарыйар309 от кырыстаа[х], 
 Ойон таххар кµннээх,
5470 Туой кэрэ буорум тойоно буолбут,
 Даарда Буулуур ат сылгы к³л³л³³х
 Даадар Хара буойун,
 Дьэ, сµрэ±им с³бµлµµр,
 Хара±ым хайгыыр
 Айан ки´и ааспыты²310 буолуо,
 А´ыы тµ´эн, 
 Ар±аа±ын сылытан, 
 Суолун ´итэ311 тутайбыты² буолуо.
 Тохтуу тµ´эн, 
5480 Дьулайга тохтоон,
 Хойууга б³т,
 Уба±аска чачай,
 Саамал кымы´ынан 

309 Лит.: хагдарыйар. Салгыы хаддарыйар диэнинэн хаалларылынна.
310 Рук.: ааспытын
311 Лит.: ситэ
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 Санаа±ын тар±ат,
 К³й кымы´ынан
 Кµ³мэйгин о²о´ун,
 Халы² ха´анан хаччыта кэбис,
 Суон саалынан мохсуота уур,
 К³мµрµн312 у²уо±унан тиистэ саан,
5490 ¥рµ² тыыммын ³рµ´µйбµт, 
 ¥тµ³ µккэ²²эр ³р³´µйэн
 Тµ´элгэ таттылар,
 Сол313 т³рдµн сынньар буолуохтара,
 Ки´и буоларбытын кэпсиэхтэрэ,
 И´ит-хомуос ыламмын,
 Та²ас-сап чаастанаммын,
 Ки´и-сµ³´µ аналланаммын,
 Энньэ-ситии эптэрэммин,
 Кэскил са±а салайтаран,
5500 Ки´и курдук сµктµ³хпµн, 
 ¥чµгэй убакаам,
 Уордуйбуккун умуллар,
 Кыы´ырбыккын кыйдаа,
 Кыра-хара ³тт³
 Кыстыктарын буллулар,
 Кыайар айма±а
 Быстахха быстара²²ын,
 Омуннаахха о±устара²²ын,
 Сааспын сарбыйда диэ²²ин
5510 Санаа±ын хамнатыма,
 Кµннээх та²ара маннык эбит буолла±а,
 Былыттаах халлаан диэн 
 Маннык эбит буолла±а,
 Сиикэй а´аабата±ым,
 Сииккэ µктэммэтэ±им,
 Чуулааны дурдаламмытым,
 Хаппахчыга хааллыбытым,
 Оноолооххо орооспото±ум,
 Бииллээххэ биссибэтэ±им,

312 Лит.: к³мµрµ³
313 Лит.: ол
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5520 Сµрэххинэн с³бµлээ²²ин,
 Тарбаххынан тала²²ын,
 Бэйэ±инэн билэ²²ин
 Ылар буоллаххына,
 С³рµ с³п буолуо этэ.
 Бууйака!
    Ол икки ардыгар 
 Би´и ки´ибит:
 «Кырдьык да±аны 
 С³рµ-с³пк³ эттэ бы´ыылаах».
5530 Уулаабыт улаан уба´а курдук
 Уунаарыччы к³р³н киирэн барда,
 А´аабыт ала уба´а курдук
 Алаарыччы к³р³н барда.
 Аллараа уостарыттан
 Алта хамыйах
 Арыы тахсыар дылы,
 ¥³´э уостарыттан
 ¥с хамыйах 
 ¥µт тахсыар дылы
5540 Уура´а турбуттар.
    Айыы Дуурай бухатыыр
 Таба-тайах тириитин
 Тар±ата ууран, 
 Дьаралык тэллэх 
 Тэлгээн барда,
 Тµµлээх-кылааннаах µттµнэн314

 Тµ´эх ууран бардылар,
 Дьиэ та´ыттан
 Тэ´иин тутан,
5550 Аан а´ан,
 £лб³х ууран,
 О´уор тардан киллэрдилэр.
 О±о-кµтµ³т ойо±унаан
 ¥с хонукка 
 ¥ккэннээх урууну тµ´эттэрэн 
 Олорбуттара µ´µ.

314 Лит.: ³ттµнэн. Салгыы µттµнэн диэнинэн хаалларылынна.
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 ¥с хонук буолуор дылы
 Халы² хаттанан 
 Куолайдаах тургуйда,
5560 Суон у²уо±унан 
 Харыылаах билистэ.
 Ол курдук,
 Отто дойдум
 Оонньуута буолла – 
 Дьоро±ой б³±³ 
 Ту´уннулар,
 Хатан б³±³ 
 Хапса±айдаста,
 Чэпчэки б³±³ 
5570 Дьиэрэ²кэйдээтэ,
 Дьо±ус б³±³ 
 Чохчоохойдоото,
 Сата±ай б³±³ 
 Сардыр±аччы атах тэбистэ;
 Олуктаах б³±³ 
 Ойуоккалаан буурдаата,
 Кырбада´ын* б³±³ 
 Кылыйан сыбыр±атта,
 Ыраа±ас б³±³ 
5580 Ыста²алаан бырда²алатта,
 Хо´уун б³±³
 Куобахтаан хо²кучахтаата;
 То±ус сиргэ номохтоох 
 Оло²хо буолла,
 А±ыс сиргэ 
 Айдаан ырыа тардылынна,
 Сэттэ сиргэ
 Тµ³рµйэ сэ´эн сэ²ээрилиннэ;
 Бу быйа²²а
5590 А´ыытыгар астыннылар,
 Хойуутугар б³ттµлэр,
 Мунхал ойуун 
 Тойуга туойулунна,
 Сата±ай ³мµрэх 
 Сайдан ³мµрдэ,
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 Дьэллик иирээн
 Сатыылаан мэлэрийдэ315.
 Мантан ордук
 Баарын билбэтим –
5600 Ойуурдаах куобах
 Кэтэ±инэн оонньоото,
 Ба±а халтарыйар,
 Чоху µ²кµрµйэр,
 Ыт чалыптыыр,
 Соххор айыы быйа²а буолбут.
 Ити буолан турда±ына,
 Тµµлээх т³рµт 
 Тµ´элгэтин ортотугар
 А±ыс салаалаах,
5610 Арыылаах-сыалаах
 Алтан ымыйаны
 Туруору тутан,
 То±ус буут
 Дьоллоох мас торуоскалаах
 Туоллуман Тойон
 Аан дойдутун айыытын 
 А´атан барылатта:
    – Алам Дахсын айыы´ыттарым,
 Отум-ма´ым!
5620 Т³рдµгэр олохтоох
 О´уор-мандар уолаттар,
 Ойуу дьэрэкээн кыргыттар!
 Баай хара тыам иччитэ,
 Баай Байанай,
 Барылы кэскил, 
 Тойон э´э,
 А´аа-сиэ!
 Сµ²кэ далай иччитэ
 Сµдьµ Буурай Хотун
5630 Матыма!
 ¥тµгэн айыым т³лк³т³ буолла!
 Одун Хаан о²о´уутунан

315 Лит.: мэнэрийдэ
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 Отто дойдум ³р³г³й³ µрдээтэ,
 Сылгы сµ³´µм айыы´ыта
 Кµрµ³н Дь³´³г³й Хотун,
 Тµµлээх Тµ´эгэй Тойон 
 А´аан ис!
 Ынах сµ³´µ айыы´ыта
 Аан Нэчир Хотун,
5640 Ахтар Айыы Тойон 
 А´аа-сиэ!
 Ки´и айыы´ыта
 Хаан Айыы´ыт Тойон,
 Инэ² Иэйэхсит Ийэ
 А´аа-сиэ!
    Ити курдук,
 К³л³´µн бала´ын аллыар дылы
 А´атан-сиэтэн барылатта±а.
 А±ыс дьайаалаах,
5650 Уон икки оноолоох
 Тµнэ куйах сонун дьиримин
 Т³лµтэ татта нэлэкэйдэнэн,
 Т³тт³рµ хайы´ан,
 Т³нн³н кэллэ.
 Дьиэтигэр киирэн эмээхининиин316

 Ибир-сабыр кэпсэттилэр,
 Энньэ-сулуу 
 Чаа´ынан кэпсэттилэр.
 Эмээхсин этэр:
5660    – О±о бэйэтэ 
 К³рдµµрµнэн буолуох этэ.
 Кыыстарыттан ыйыттылар:
 «Тугу ыла±ын?» – диэтилэр.
 Кыыстара:
    – Элбэх наадата суох.
 Тамыйах гиэнэ – 
 Томторук наада.
 Кулун киэнэ – 
 К³±µлэ наада.

316 Лит.: эмээхсининиин
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5670 Мас и´иттэн – 
 Матаачча±а наада
 Туос и´иттэн – 
 Тордуйа±а наада.
    Онтон ордугу 
 Эппэт дьахтар тµбэстэ.
 Барар кµннэрэ тиийэн кэллэ.
 Би´иги ки´ибит
 Сµµрэн тахсан,
 То±ус томтор±олоох
5680 Тойон сэргэ±э
 £й³н³н туран,
 Тус ар±аа хайы´ан
 Ту´ааннаах к³л³тµгэр
 Са²а са²ара,
 Тыл кэпсии, 
 Ы²ыра турбута µ´µ:
    – Дьиэ-буо!
 ¥³р туллук
 £р³ к³т³н и´эрин курдук
5690 ¥µт Дь³´µ³л Ааттык
 ¥рµт ³ттµгэр олохтоох,
 ¥рµмэ долгун дойдулаах,
 ¥µт ньµ³ссµн тиэргэннээх
 Ха´аа тµгэ±эр хааллыбыт
 Ха²ыл Атыыр а±алаах,
 Сэлэ тµгэ±эр бааллыбыт
 Сэлбэриин Ма²ан Биэ ийэлээх
 Даарда Булуур соно±о´ум, 
 Аналлаах ат к³л³м
5700 Ыйаастар ырыганым!
 Куруу! Куруу!
 Бэттэх буол! 
    Аан дойдубар айанныыр,
 Т³рµт дойдубар т³нн³р 
 Кµнµм буолла,
 £ст³³хпµн ³л³р³н,
 Саастаахпын самнаран,
 Аналлаахпын ылан,
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 Ту´ааннаахпын тутан
5710 Барар кµнµм буолла.
 Буйакка!
    Этэр тыл дуораана
 Сµтэ илигинэ,
 ¥µт куйаас тµстэ,
 ¥с µрµ² былыты
 ¥ктэл о²остон,
 Ат-сылгы 
 Сиэлин-кутуругун
 Кынаттанан тиийэн,
5720 Тиксэн кэллэ.
 Холун тиийбэт
 Хос хо²нуоламмыт*,
 Та²ас тиийбэт,
 Таата маннаммыт,
 Дьирим тиийбэт
 Тэйгэ±эр истэммит.
 Ат-сылгы уруккутуттан
 Уонтан улаатан,
 Олус тупсан 
5730 Кэлбит эбит.
 Кµн та²ара к³дь³²³т³*
 К³нт³´µттэн кµ³йэ харбаата,
 Хаан та²ара хантар±ата*
 Тэ´ииниттэн тута байаата.
 Ити курдук 
 Ат тиийэн кэллэ.
    Кыы´ы та²ара±а ти[и]йэ та²ыннаран,
 Сиргэ ти[и]йэ симээн,
 Ийэтэ эмээхсин убайыгар
5740 Айыы Дуурайга а±алан:
 «Акка µтэн биэр», – диэн
 Соруйда бу эмээхсин.
 Бэйэтэ мандардаах-ойуулаах,
 Бакыр уктаах
 Бадаайы хамыйа±ынан
 ¥с т³гµл 
 Ара±ас илгэнэн 
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 Ба´ан барылатта. 
 Аал уотугар 
5750 ¥с сиргэ 
 Хаардаах бугул са±а 
 Хотон чо±у тардан баран,
 Кутан кµлµмнэттэ.
 Ити курдук ас биэрдилэр.
    Ол гынан баран,
 Эмээхсин ийэтэ буолуохсут
 Алгыс ал±аан
 Намылытан тµ´эрдэ:
    – Дьиэ-буо!
5760 Чуулаан дугдалаах,
 Хаппаччы317 хаайыылаах,
 Сэттэ былас 
 Сиэрэ² к³мµс су´уохтаах
 Сэмэриистэй Куо кыы´ым!
    Дьэ-буо!
 И´ит-хомуос
 Ирээттээтэ±им буоллун,
 Та²ас-сап 
 Чаастаата±ым буоллун,
5770 Ки´и-сµ³´µ
 Аналлаата±ым буоллун!
 Бу бара²²ын
 Алтан сэр[г]этэ астар,
 Амынньыар318 модьо±ото атыллаа,
 Аал уотта отун.
 Ки´ини биэттим319

 Ки´и т³рд³ буоллун,
 Сµ³´µнµ биэттим
 Сµ³´µ т³рд³ буоллун!
5780 Т³р³т³р о±о²320

 ¥[µ]с-аас 
 К³мµс чарапчы 

317 Лит.: хаппахчы
318 Лит.: амынньыар
319 Лит.: биэрбитим
320 Рук.: о±он
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 Би´ик буолан кы²кынаатын!
 Иитэр сµ³´µм 
 Сэттэ хос ииччигэн
 К³мµс дал буолан тэнийдин!
 Улуу тиэргэни321 у´аты² 
 Унаар тµптэни олохтоо²!
 Илгэ-быйа²ы эккиннээ²322!
5790 Со´он кыайбат соргуланы²,
 Кэ´эн кыайбат кэскиллэни²!
 Ньургу´ун от курдук
 Кµ³х ³р³г³йгµт тэтэрсийдин!
 Чороонно[о]±у долгуппат дьоллону²!
 Амыйахтаа±ы дьалгыппат кэскиллэни²!
 ¥µттээ±эр ньулу²,
 Сµ³гэйдээ±эр м³лб³йµ²,
 Т³рµ³±µ тµскэ т³лк³л³³²!
 Дьолгутун томторго туругурду²323!
5800 Уруй-айхал буоллун!
 Бэлиэлээх сµ³´µтэ иити²,
 Мэ²[н]ээх о±ото т³р³тµ²!
 Буйакка!
    Ийэлэрэ эмээхсин
 Ити курдук диэн
 Бµппµтµн кэннэ,
 Кµтµ³ттээх кыыс
 ¥³рбµт-к³ппµт курдук
 Аттарын миинэн,
5810 Ар±аа диэки
 Аан дойдуларын
 Ту´а диэн хайыстылар.
 Айыы Дуурай бухатыыр
 Ааттыкка дылы
 Атаарда.
 Ол атааран
 Ааспытын гынна324,

321 Рук.: тиэргэнин
322 Лит.: эркиннээ²
323 Рук.: туругурдун
324 Лит.: кэннэ. Салгыы гынна диэнинэн хаалларылынна.
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 А±ыс айыы сылдьар
 Айыы Дьаралык Ааттыгы
5820 £р³ таххан истилэр.
 Бу дойду
 Оттуктаах толоонун туораатылар,
 Кэскиллээх иэнин аастылар.
 Айыы Нама´ын ааттыкка тиийдилэр.
 Итии куйаас э²ээрдэнэн,
 Элэккэй тыал сирдьиттэнэн,
 Эгил былыт дьайы²нанан,
 Эбигирэс самыыр ы´ыахтанан,
 Эгэлгэ µчµгэйдик айаннаан,
5830 Бу дойду чууруктатыгар
 Тиийэн истэхтэринэ,
 Кэннилэригэр кэлиини*
 Ат гыммыт,
 Со±о±у* кымньыы о²остубут,
 Хотон хобото,
 Долборук чуораана,
 Кириинкэ ки´итэ,
 Симэхсит Татай диэн
 Эмээхсин баар буолар эбит.
5840 Ол тахха сµµрэн,
 К³р³н олордо.
 Ол к³рбµтµгэр
 Маннык эбит:
 Тамыйах томторукпуттан 
 Хаалбаппын диэн батыспыт,
 Атыыр о±ус µ³рбµттэн 
 Хаалбаппын диэн батыспыт;
 Кулун к³±³лµттэн хаалбата,
 Атыыр µ³рµттэн хаалбата,
5850 Туос и´ит мээрэй
 Тордуйабыттан хаалбаппын диэтэ;
 Чабычах мээрэйиттэн хаалбата,
 Ыа±ас чабычахтан хаалбата,
 Ходьоойу ыа±астан хаалбата,
 Мас и´ит мандардаа±а
 Бадьыр хамыйах
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 Матааччахтан хаалбата;
 Кытыйа хамыйахтан хаалбата,
 Кытах кытыйаттан хаалбата,
5860 Кэриэн кытахтан хаалбата,
 Чороон кэриэнтэн хаалбата,
 Сири чороонтон хаалбата,
 Амыйах сириттэн хаалбата.
    Ити курдук
 Бары батыстылар.
 Ынах Татай эмээхсин
 Маны аhына санаата:
 «Ити баайбыт-дуолбут
 Бары барда±а», – дьиэтэ325.
5870 Дьиэлээх Туолуман о±онньор
 Тµнэ куйах сонун та´ааран326,
 Мандаардаах басты² сэргэ±э
 Та²нары ыйаан баран,
 Со±о±ун тутта.
 Ол диэн тойуктаах,
 Бу диэн ырыалаах
 Буола олордо:
    – Уольоото, ар-дьаалы!
 Эминэ туомуй!
5880 Билбэтэхпин биллим,
 К³рб³т³хпµн к³рдµм,
 Уолуйдахпын-куттаннахпын,
 Куойдахпын.
 Туох кубул±атай?
 Удьаа±а* уута а±алы²,
 Хамыйахха хаарда а±алы²,
 Кµрдьэххэ кµллэ куту²,
 Тугун сµрэй-кэбэй?
 Аны дьиэлээх тойоммут
5890 Туолуман Тойон
 Тойон сэргэтигэр
 Таххан дьылланна.

325 Лит.: диэтэ
326 Рук.: тахааран
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    Дьэ, хотуох,
 Чуулаан дурдалаах,
 Хаппахчы хаайыылаах327,
 Сэттэ былас
 Сиэрэй к³мµс су´уохтаах
 Сиэмэлистэй Куо кыы´ым!
 Айбыт а±а±ын
5900 Алтан у²уо±ун
 Ара²астаан бардаргын,
 К³мµс у²уо±ун
 К³т³±³н бардаргын
 ¥чµгэй буолуох этэ,
 Олорбуппут сыччах,
 Эн баар дьолгор
 Олорбут эбиппит,
 Орускуоттаах-ньогооттоох328

 Би´иги буоллубут курдук
5910 Ыый! Аай! Буойа²са! – диир.
    Онуоха±а329,
 Сµктэн и´эр кыыс:
 «Ба±айы тугу
 Айахтатта±ай?» – диэн
 Эргиллэн к³р³р.
 Маныа±а±а330,
 Баты´ан и´эр сµ³´µ,
 Баай бары µргэн,
 Т³тт³рµ тµ´эн хаалаллар.
5920 Мантан ыныраа331 ³тт³
 Сµ³´µ барыта
 Ма²аас буолта µ´µ диэн
 Сэ´эргииллэрэ.
 Били кыыс этэр:

    – Били ба±айы, а´ыйан,
 Аны туран,

327 Рук.: хайыылаах
328 Лит.: ньочооттоох
329 Рук.: онуоча±а
330 Лит.: маныаха±а. Салгыы маныа±а±а диэнинэн хаалларылынна.
331 Лит.: анараа
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 А±ам сонун
 Та´ааран ыйаан,
 Араа´ынай буолан
5930 Албастаммыт эбит.
 Ити баай баран
 Миэ±э332 т³´³нµ эбиэ±эй? – диэн
 Хаанын хамнаппакка
 Баран истэ.
 Ол кµнтэн ыла,
 Бу кµ²²э дылы
 Былыргы кырдьа±астар
 Сэ´эннэрэ буолар эбит:
 Сµктэн и´эр кыы´ы
5940 Анараа анаммыт дойдугар
 Тиийиэххэр дылы
 Кэннигин хайы´ан
 К³рб³т буол – 
 Дьолу² тохтуо,
 Соргу² со´уйуо, – диэн 
 ¥гэ туттубуттар эбит.
    Ити курдук
 Айаннаан испиттэр.
 £р гынна дуу,
5950 £т³р гынна дуу,
 Айыы сирэ баранан,
 Мас аабылаан* буолан
 Барыталаан истэ.
 Кµн сирэ баранан,
 К³стµбэт дойдута буолан
 Кµлµгµрµ³х курдук буолла.
 ¥³р уйаланар
 £лµк мастара
 Буолан истилэр.
5960 Итинтэн,
 £йд³³н к³рд³хх³:
 Тиити т³ргµµ мутугунан
 Буордаах хаар

332 Лит.: миэхэ
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 Ньыгыччы тµ´эн баран,
 Кы´ыахтаабыт кыым
 Тириитин курдук
 То²оттоон турар
 Дойдуга тиийдилэр.
    Маныаха±а,
5970 Ньоруо нохчоччу
 Тµ´эн хаалбыт,
 Илии-атах
 Биллибэт гына
 Муу´угуран хаалбыт,
 £л³³рµ µ³кэйбит,
 Быстаары быакайбыт,
 Абаа´ы-айыы
 Икки ардынан
 Са²алаах ки´и
5980 К³р³н баран,
 Ыллыы-туойа,
 Ытыы-со²уу,
 К³рд³´³-аатта´а
 Турбута µ´µ:
    – Дьиэ-буо!
 То²ноххойбун-³лл³ххµйбµн333!
 Ахыс334 µйэ тохору
 Айахымсах335 айма±ын
 Ааттыгын тутаммын,
5990 Ардахтаах аргыа´ыныгар
 Айдараммын, 
 Бу айылаах буоллахпын.
 К³стµбэт бии´ин
 К³л³´µннээх кµ²кµнэс336 суолун
 К³р³³ччµнэн ананаммын,
 К³рб³т³х кµ³х дьайы
 К³р³бµн диэммин,
 Алаатыгар аны тураммын,

333 Лит.: ³лл³хх³йбµн
334 Лит.: а±ыс. Салгыы ахыс диэнинэн хаалларылынна.
335 Лит.: айа±ымсах. Салгыы айахымсах диэнинэн хаалларылынна.
336 Рук.: кµнкµнэс
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 Ахыс айыы аймах
6000 А²аарыйар ааттаа±а
 Даарда Буулуур аттаах
 Даадар Хара буойун
 Тиийэн-тиксэн
 Кэлээхтээтэ дуу?
 ¥тµ³ ки´и
 ¥к[к]эннээх буолуо²,
 Бэт ки´и
 Бэлэхтээн ба±ас 
 Ааспаккын миэ±э±э337.
6010 Муннубун-уоспун угуттуохпут
 Улуу кµдэн
 Буруо к³²сµµтэ*,
 Хатан тамайа 
 Табахта ба±ас 
 Биэрэн ааспат буола²²ын338!
 Бууйака-даайака! – диир.
    Маны истэн баран,
 Би´иги ки´ибит
 Адьарай бии´ин уу´ун
6020 Ааттыгын иччитэ буолла±а,
 Ону да
 £л³р³н аа´аммын
 Туох µтµ³нµ ылыамый?
 Бэйи эрэ,
 Бу эрэйдээх бэккэ эттэ,
 Биэрэн да эриим диэн, 
 Сиэбиттэн биир хамса холобурдаах
 Таба±ы ылан,
 Ыты´ын куо´а±ар
6030 Кутуох курдук
 Уунан «тук» гынар.
 Ол гыныытын
 Кэлин ³ттµттэн
 Сэттэ ый быы´а

337 Лит.: миэхэ±э
338 Рук.: буолан²ын
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 Ыас хара²а буолар.
 И²сэлээх ытыс та´ыйар
 ¥лµгэр улуу холорук
 Та²нары ытыллан,
 Тус хоту тµ´эн, 
6040 Тигинии турда.
 Би´иги ки´ибит
 £йд³³н к³рбµтэ – 
 Кэннигэр баар дьахтара
 Ханна да суох.
 Ыйда²аны ытыста,
 Кураана±ы кууста.
 Ол курдук
 Уордайан турда±ына,
 Ырыах-ыраах
6050 Дьахтар ки´и
 Ытыыр-со²уур
 Ырыата и´илиннэ:
    – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
 Ыый-аай! Ыый-аайбын!
 Даарда Буулуур аттаах
 Даадар Хара буойун
 Быдан тэгэл
 Бырастыы буоллун!
 Мин,
6060 Хаардаах суолбун
 Хайар буолаайа±ын,
 Ата±ар ииктиир
 Атах сыгынньах
 Кыыс о±о
 Тыынын тыыннана²²ын,
 Салыйа²²ын 
 Суор а´алыга339 буолаайа±ын,
 Удьуйа²²ын 
 Улар ута±а буолаайа±ын,
6070 Ыраата²²ын 
 Ыт-кус ы´ыга,

339 Лит.: а´ылыга
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 ¥³н-кµрдьэ±э µтэтэ
 Буолар буолаайа±ын,
 Биир сымыыт
 Ханна сытыйбат?
 Ба±ар хайдах эмэ
 Эргиллэн тахсыам,
 Адьарай а²аарыйар
 Ааттаа±а буолбут,
6080 Аллараа Аан Дьаа´ын Тойон а±алаах,
 Ай Куохтуй Хотун ийэлээх,
 ¥с бараа
 Хара Кµлµк 
 Кµлµктээйи бухатыыр
 Кµн улуу´уттан
 К³²µлэ суох
 Кµµ´µнэн кµрэттэ,
 Айыы аймахтан
 Айдарыыта суох
6090 Альдьатан340 барда.
 Алыс ыраах дойдуга
 Ар±ахтаах буолуо,
 Тµгэх дойдуга
 ¥µтээннээх буолуо±а,
 А´ары албастаах,
 Куота кубул±аттаах буолуо,
 Бука эрэ диэн
 Миигин эккирэтимэ.
 Кµ²²э к³рбµт к³мµ´µ³м,
6100 Айыыга к³рбµт аналлаа±ым,
 Ыый-аай!
    Аны кэлэн ха´ан 
 Аан дойдубар,
 Айыым сиригэр
 Ананар буоллум да
 Буолар ини, – диир.
    Би´иги ки´ибит
 Итини истээт,

340 Лит.: алдьатан. Салгыы альдьатан диэнинэн хаалларылынна.
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 Ньир муос саатын
6110 Киэ² Таатта Эбэ хотун
 То±ойдуу тµ´эн
 Сытарын курдук
 Н³²µ³ таас кулгаа±ыттан
 Н³²µ³ таас кулгаа±ар дылы
 Токуруччу тардан,
 А²аабыллатан* кэбистэ.
 Тии´иктээххэ туттар
 Тимир ти²сирики оно±о´ун
 Кэнтиктии уурда.
6120 Бу ту´унан буолуо диэн
 Тосхойооччутун тардан кэбистэ.
 Элбэрээгин тыа´а
 Эбир былыт буолан,
 Иэдьигэй341 курдук
 Устан киирдэ.
 Илин-ар±аа
 Иччилээхтик сµµрдэ.
 Тµ³т халлаан
 Т³ргµµ былытыгар
6130 Сµµллэр эти² буолан
 Этэн ньири´иттэ.
 Ити кэнниттэн
 Ырыах-ыраах тус хоту
 Абаа´ы уола
 Маннык ырыалаах
 Буола турда:
    – Дьиэ-э, бууйакай-даа!
 Ныгыйыгым, на²нардыырым!
 Сыры-буру сыттыйым!
6140 Тµµн к³р³р чµмэчикэм,
 Кµнµс к³р³р сиэкилэм
 Буолуох эти²,
 К³н³ сµрэ±им к³нчµтэ,
 Тойон сµрэ±им чопчута
 Буолбут до±оччугум!

341 Лит.: иэдьэгэй
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 Тохтоо, бол±ой,
 Ытаама-со²оомо,
 Сир курдук сирдээхпин,
 Дойду курдук дойдулаахпын,
6150 Дьон курдук дьонноохпун,
 Сµ³´µ курдук сµ³´µлээхпин,
 Дьиэ курдук дьиэлээхпин;
 А±а курдук
 А±аттан айыллыбытым,
 Ийэ курдук 
 Ийэттэн т³р³³бµтµм,
 Аллараа
 Ахыс бии´ин уу´ун
 А²аарыйар ааттаа±а буолабын,
6160 £л³р
 £лµµ µс тµгэ±эр
 £лб³т µрдµк
 £´³х ³р³г³йд³³х диэн
 Мин буолабын.
 Ытаама-со²оомо.
 Алаата, ар дьаалы!
 Айыы Даадар Хара буойун
 Таба сµµрдэн
 £л³рд³³±³342 диэ²²ин343

6170 А´ыйан ытыыгын дуо?
 Кини аайы
 £л³р ки´и
 Мин буолуом дуо?
 Килэйэн турар си´им
 Хара у²уо±унан,
 Чиккэйэн турар
 Си´им µ³´µн
 У²а кырыытынан,
 Ох ханныбын
6180 Оччугуй а²аарынан
 У²ардаан344 таххарын

342 Лит.: ³л³рд³±³
343 Рук.: диэн²ин
344 Лит.: у²уордаан
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 Тахыста345 да,
 Туох буолсубун.
 Умса тµ´µ³м
 Угуттаан о´оруом,
 Иттиннэри тµ´µ³м
 Эминэн µтµ³рµ³м.
 Мин киси346

 Му²урум к³стµбэтэх,
6190 Буола±ым347 биллибэтэх,
 £лб³т тыыннаах,
 Быстыбат сµрµннээх,
 Б³±³ µ³стээх
 Буолуох этим,
 Чугаспын тоноон,
 Ыксабын ыырдаан,
 Бары²ныырбын бараан,
 Сµ³дэ²ниирбин сµтэрэн,
 Бэрди бэ´иэннэри мэлитэн,
6200 Ааттаа±ы ахса суох
 Альдьатан олордум эбээт ээ!
 Бууйака, буойака! – диир.
    Дьэ,
 Би´иги ки´ибит
 Ити кэнниттэн
 Турулуур тус хоту диэки
 Тµ´эн киирэ турда.
 Дь³л³ куурдар,
 Та²нары кураанахтыыр,
6210 Хо²кунуу348 хаппыт
 Хара хобор суол устун
 Та²нары айаннаан
 Тµ´эн истэ.
 Ойун-уда±ан оло±урбут 
 Уйгур дьа²-сах дойдутун
 У²уоргу ³тт³

345 Лит.: та±ыста
346 Лит.: киhи
347 Лит.: буолагым
348 Рук.: хонкунуу
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 Буолан истэ.
 Ичээн-мэнэрик дьиэлэммит 
 Идимэр дойдутун 
6220 Иэтэх ³тт³
 Буолан истэ;
 Хому´уннаах бии´ин уу´а
 Холбоспут кула±ай дойду
 Хоту у´уга
 Буолан барда;
 Аптаах бии´ин уу´а
 Аатырбыт Чарай ааттыгын 
 Анараа са±алара буолла;
 Хара хоруо 
6230 Кµлµк хонуу буолла.
 Сут соппон
 От µктэллэннэ,
 Тимир тэмэлгэн
 Мастанан тµстэ.
 Тии´игирэр Дьирики
 Хаан ааттык
 Та²нары ти²кинээн
 К³ст³н истэ.
 Кус-хаас тойуктанна,
6240 Куба лахсыыр сэ´эннэннэ,
 Кута намыл±а дойдуланна.
   Ол анараа ³тт³
 Уолан ки´и тириитэ
 ¥стэ сµлµллэн тµ´эр
 £лµµ Дьобо±он ааттык
 Та²нары чуураадыйан
 Чупчуруйда.
 Кыыс дьахтар
 Кы´ыйар ку²а
6250 ¥стэ баранан туоруур
 £л³р ³лµµ
 £´³х Кирбии
 ¥³дэн Куй ааттык
 Та²нары кµнкµнээтэ.
 Ити анараа ³тт³
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 Бэт ки´и
 Мэлийэн хаалар
 Бэрис Хара ааттык буолан
 Бэрийэн истэ;
6260 Ааттаах ки´и
 Алдьанан аа´ар
 Хаан Та²алы ааттык 
 Та²нары тарды´ан 
 Тµ´эн истэ;
 Сурахтаах ки´и
 Субайа утахтаах
 Уот Суккуй ааттык буолан
 Субуллан истэ;
 Ахал349 диир
6270 Айахымсах дьонноох,
 Кулу диир
 Мэнэгэйдээх* иччилээх
 Биэрэк буолан истэ;
 Сарбайар сара´ыннаах*,
 Илэ барбыт илээ´эйдээх350,
 К³ст³ сµµрэр к³стµбэттээх
 Дойду аххан351 буолла.
 Туйахтаах таба тирэммэтэх,
 Дьулуруйар Дьулуо Муус
6280 Дойду буолан барда;
 С³´µ³хтээх352 таба дугуйбатах
 £л³р ³лµµ
 Ч³лл³рµµн Дь³л³рµ
 ¥³дэн ааттыга буолан
 Дь³л³ тардыллан тµстэ.
 Маннык µлµгэргэ
 Ат сылгы
 Сытаан353 айаннаабат
 Ааттыга буолла.

349 Лит.: а±ал
350 Лит.: илиэ´эйдээх
351 Лит.: а±ай
352 Лит.: сµ´µ³хтээх
353 Лит.: сатаан
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6290 Тура ки´ини
 Тура сулуйар
 Сулунньахай дойду
 Буолан барда.
 Сытар ки´ини
 Сыта сулуйар
 И²сэлээх идимэр
 Биэрэк буолан истэ.
 Тура балыырдаах,
 Олоро мэльдьэхтээх354

6300 О²олу µ³дэн тµгэ±э диэн
 Та²нары у´ууран,
 Тµ´эн истэ.
 Бу и´эн
 Ат сылгы
 Тµ³т ата±ын
 Тµ³т а²ыы355 µктээтэ.
 Батыгыраччы саахтаан,
 Барылаччы ииктээн,
 И´ин тµгэ±иттэн мэ²ийэн,
6310 И²сэлээхтик и²эссийэн356,
 Биэс атах
 Буолан туран,
 Таныытын тааска 
 Анньан баран,
 Таарт гына
 Тыбыыран баран,
 Айыы-буруй ахыйа±ар357

 Ат сылгы
 Тыллаах-³ст³³х буола
6320 Турбута µ´µ:
    – Анньы´ах-тыбыра´ах!
 Дьиэ-буо! 
 Иччилээтэр иччим,
 Ту´ааннаах тойонум

354 Лит.: мэлдьэхтээх
355 Лит.: а²ы
356 Лит.: и²эрсийэн
357 Лит.:а±ыйа±ар
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 Этэр тылбын
 Истэ сэ²ээр.
 Кэ²сик-мунсук сыттанна,
 Кэри-курус тыыннанна – 
 Сµрэ±им-быарым тулуйбата.
6330 Сиэллээх кутурукпуттан
 ¥стµµ сµµмэх кылла ыла²²ын358

 Бу ³´³г³йд³³х
 £лµµ Кµн µ³дэн тµгэ±эр
 Бэлэхтэ биэр.
 ¥с µ³рдээх,
 Чоккуруос харахтаах,
 Чуокур дьµ´µннээх
 Сылгы буолан,
 Ми´игирэччи айаннаан,
6340 Ааттыкка айах тутуллан
 Барыах этилэр.
 Ону
 Сиэн-а´аан астыннахтарына,
 Адьарай айма±а
 Ааттыктарын а´ыах,
 Суолларын тобулуох этилэр.
 Ол устун,
 Бэйэ² бы´а быыкаа,
 Олус оччугуй буола²²ын359,
6350 Куота сохус360 кубул±аттанан,
 А´ары сохус албастанан
 Барары² буоллар
 ¥чµгэй буолуох этэ.
 Илэ бэйэ±инэн бардаххына – 
 Эккин-хаа²²ын361

 Эмэн-оборон,
 ¥с т³гµл сµµлэн,
 Сы´ыаран, саллан
 Сиэтэхтэринэ,

358 Рук.: ылан²ын
359 Рук.: буолан²ын
360 Лит.: со±ус. Салгыы сохус диэнинэн хаалларылынна.
361 Рук.: хаан²ын
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6360 Айыылаах хаа²²ын362

 А±ыйахтара363 а´ыа±а,
 Анда±ардаах кµ²²µн
 Аччыгыйдара ту´аныа±а,
 Тиийиэх буолбут сиргэр
 Тириэппэкэлэр,
 Тиистэрин тилигэ,
 Айахтарын аба
 Гынан мэлитиэхтэрэ,
 Онон, миигин
6370 Кый бырах кыйдаа,
 Дэлэ бырах µµр,
 ¥рдµк халлаан
 ¥ллэр бµ³рµгэр,
 ¥рдµк ар±а´ыгар,
 Тохус халлаан
 Тор±о сиигэ буолбут
 Турахас364 сылгы
 Сиэллээх-кутуруга далбар±алаах
 Айыы Дьаарба² ааттыкка 
6380 Та²нары ³²³й³н тураммын,
 £л³р ³лµµ µ³дэн сах тµгэ±ин
 Тиэрэ тардан,
 К³р³н туруом,
 £л³р кµнµ² µтµрээн,
 Хаалар кµнµ² хаххалаан,
 Анныгар алта илии
 Ара±ас ардах,
 ¥рдµгэр µс илии
 ¥рµ² тµµнµк µ³скээн,
6390 £л³н-сµтэн бардаххына,
 ¥рµ² кµнµ² ту´а диэн,
 ¥тµ³ атым иннэ диэн
 ¥с тылы эттэххинэ,
 ¥с тыллаах
 ¥тµ³ хобо чуораан буолан,

362 Рук.: хаан²ын
363 Рук.: а±ыйа±ар
364 Лит.: тура±ас
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 Кулгаахпар чуора´ыйан
 Чугунаан и´иллиэхтин,
 Онно,
 ¥µттээх таас µктэллээх,
6400 ¥рµ² Аас бэйэлээх,
 ¥³´э µрµ²
 Айыы айма±ым
 ¥тµ³лэрэ буолбут
 ¥рµ² Аар Тойон
 ¥рдµк дьµµлµнэн µ³скээбит,
 Хаардаах бугул са±а
 Чаан олгуй бастаах,
 Чааскы са±а харахтаах,
 Далан £кс³кµ аттаах,
6410 Хара Кыыт диэн
 Тойон убайгын
 Толуйарга ту´аайаннар,
 Абырыырга анааннар
 Ыытыах этилэр.
 Ону этэр
 Тыллаах тылбаас
 Буолан к³рµ³м.
 Дьэ, ыыта о±ус!
 Бууйака! – диир.
6420    Итини истэн баран,
 Би´иги ки´ибит
 Атыттан тµ´эр.
 Кутуругуттан-сиэлиттэн
 ¥стµµ сµµмэх кылы
 Бы´ыта тыытан ылар.
 Ол гынан баран,
 Атын уостаах-тии´иттэн
 Уураан ылар.
 У²а кулгаа±ын
6430 ¥µтµгэр µрэр,
 ¥µннээх тиэрбэ´ин
 ¥рдµгэр быра±ар,
 ¥³´э диэки
 ¥µрэн кэби´эр.
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 Бэйэтэ ааттыкка
 Бу сиэлин
 Та²нары быра±ар – 
 ¥с µ³рдээх
 Дьµ´µннээх сылгы буолан,
6440 Та²нары ла´ыгыраан
 Тµ´эн бардылар.
 Биэрэк иччилэрэ
 Биир-биир
 Бу миэнэ дьэ´эннэр365

 ¥ллэстэн ыллылар.
 Бу айдаа²²а366 аральдьытан367,
 Абаа´ы ааттыга
 А´ылларга дылы гынна.
 Би´иги ки´ибит
6450 ¥²кµрµс368-кµ³лэ´ис гынаат,
 Кµ³х истээх
 Сахсыр±а369 буола[а]т,
 Хара харахтаахха к³стµбэккэ,
 Хапта±ай кулгаахтаахха и´иллибэккэ
 Тохус дьуодьалаах,
 Сэттэ биттэхтээх
 Кэйбэльдьийбэт кэй
 ¥³дэн тµгэ±эр
 Килэрийэр киинэ буолбут,
6460 Тохус370 мэгэ´иктээх,
 Тохус кумалааннаах,
 А±ыс дьабаалаах,
 Сэттэ к³²д³йд³³х371,
 Адаар±ай372 хатырыктаах,
 А´а±ас мутуктаах,

365 Лит.: дэ´эннэр
366 Рук.: айдаан²а
367 Лит.: аралдьытан. Салгыы аральдьытан диэнинэн хаалларылынна.
368 Рук.: µнкµрµс
369 Рук.: сархсыр±а
370 Лит.: то±ус. Салгыы тохус диэнинэн хаалларылынна.
371 Рук.: к³нд³йд³³х
372 Лит.: адаархай
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 Куодалаах саастаах,
 Кохур373 т³б³л³³х,
 £л³р ³лµк
 Мастарыгар киирэн,
6470 Хатанан турда.
 Ол туран к³рд³±µнэ:
 Хайтах эбитий диэн
 Кэрийэ к³рбµтэ,
 Кэпсиэхтэн кэрэгэй,
 К³стµбэтэх кµтµр
 Дойду эбит – 
 Баайта´ын сылгы са±а
 Ба±алардаах,
 Эскэл тый* са±а
6480 Этэ±элэрдээх,
 Кунан о±ус са±а
 Хомурдуостардаах,
 Ты´ы ты´а±ас са±а
 Тыймыыттардаах,
 Бургунас ынах са±а
 Мохойдордоох374,
 То²ор ³лµµ буолбут
 Тууттардаах,
 Хахыс ³лµµ буолбут
6490 Хатыыстардаах,
 Сытыган ³лµµ буолбут
 Сыалы´ардардаах,
 Эргийиилээх ки´и у²уо±а
 Иччитэ бараммыт дэриэбинэлээх,
 Чардааттаах* ки´и у²уо±ун курдук
 £т³хт³рд³³х;
 £´³хт³³х балкыыр
 Хара далай уу тулалаах,
 Тахсыбатах дьаабал кµннээх,
6500 Кэлбэтэх кэбэккэй ыйдаах,
 Кэй табык кэскиллээх,

373 Лит.: хохур
374 Лит.: мо±ойдордоох
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 Кµ³ккэрэ²375 табык т³лк³л³³х,
 Туос хо²холой376 тутуурдаах,
 Уолугунан харахтаах
 Уол бии´э олохсуйбут,
 Кэтэ±инэн харахтаах
 Кийиит бии´э дьиэлэммит,
 Кµлµк уол оруольльуттаах377,
 Элэс хара дьахтар
6510 Энньэ кулуттаах,
 Ай чарай анах ада±ыйбыт,
 Кµлµк дуксуур
 Сур сылгы оло±урбут;
 Масыанньык бии´э баараласпыт,
 Дьиккэр бии´э дьиэлэммит,
 Айахымсах бии´э аа²наабыт,
 Хобуоччу бии´э хонуксуйбут,
 Сымыйаччы бии´э сы´аа±ырбыт
 Дойдута эбит.
6520 Т³тт³рµлэ´эр т³рµ³хтээх,
 Кэдэргилэ´эр кэмэдьилээх378,
 Аккааста´ар адьынаттаах,
 Ийэтин тылын
 О±ото истибэт,
 О±отун тылын 
 Ийэтэ истибэт,
 Уйгур* мэнэрик т³рдµгэр
 Би´иктэнэн µ³скээбит
 Бэдиктэр бэтиэ±элээхтэрэ
6530 Бии´ээбит сирдэрэ эбит.
 Бу дойдум ааттаа±а
 Кини эбит диэн
 К³р³н турбутум – 
 Кырыыстаах кыттыбыт
 Кыр хаар кыстыктаах,
 Тойуктаах бии´э

375 Рук.: кµ³ккэрэн
376 Рук.: хонхолой
377 Лит.: арыалдьыттаах
378 Лит.: кэмэлдьилээх. Салгыы кэмэдьилээх диэнинэн хаалларылынна.
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 Толору чуо±уйбут
 Чой муус олохтоох,
 Чуораан дьа²-сах дойдулаах,
6540 Кэниэрдээх бии´э
 Киэптии379  кэккэлээбит
 Кэкэ-курус дьиэлээх,
 Кэр-дьэбэр сибиирдээх
 Буолар эбит.
 Аллараа дойдум
 А²аарыйар ааттаа±а диэммин
 Ааттаан к³рбµтµм,
 Ахыс бии´ин айма±ын
 Алталаах саа´ыттан ыла
6550 Айахымсахха у´уйбут,
 Албы²²а µ³рэппит,
 А´ыырын эспит,
 Арба±а´ын устубут,
 Салааскалаах умна´ыт
 О²орон дьо±у´аппыт,
 Чуолкай тойонноро,
 Ту´ааннаа±а кимий
 Диэбитим буолла±ына – 
 Сµ³дэ²ниирин сµтэрэн
6560 С³рµ³стµгэс сµрэхтэнэн,
 Бары²ныырын бараан
 Баранаах380 майгыннанан,
 Элэ²ниирин э´эн
 Илэ дьµ´µннэнэн,
 Чуга´ын тулумнаан
 Чуоккай тойонунан аатырбыт
 Маннык ки´и эбит:
 Арба±а´ын кэппитинэн т³рµ³бµт,
 Ана±а´ын µµннэрэн µ³скээбит,
6570 Арбыйа баттах,
 Атара кутурук
 Аан Дьаа´ын диэн

379 Рук.: киэбтии
380 Лит.: баранаак
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 Аарыма кырдьа±ас а±алаах,
 Ай Куохтуй Хотун ийэлээх,
 ¥с баара381

 Хара кµлµк
 Бэрди мэлитэр,
 Ааттаа±ы альдьатар
 Мэ²ийэ Хара обургу
6580 Абаа´ы уолун
 А²аарытар382 ааттаа±а эбит.
 Сиртэн тобулу µµнэн тахсыбыт,
 Му²ура к³стµбэтэх,
 Буолтата биллибэтэх
 Буор бочургуур дьиэлээх.
 Онно уйаланан
 Олорбут эбит.
 Соххор ³ттµнэн
 Тула холоруктуур,
6590 Туой уорук*
 Дьиэ буолар эбит.
 Ол и´игэр
 Ким да баарын
 Билбэккэ олордо.
 Бэт ыраах
 Дьахтар ки´и ытыыр са²ата
 Алах-былах и´иллэн,
 Ы²ырыа кыыл
 Куола´ын курдук
6600 Дыыгынаан аа´ар:
    – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
 Ыый-аайбыан! Ыый-аайбыан!
 Б³лµµ²²µ дµрбµ³ннээх тµµн 
 Тµµл тµ´ээн тµ²нэ´инним,
 Бит биттэнэн бэтинним,
 Даарда Буулуур аттаах
 Даадар Хара буойун
 Тиийэн кэлэн,

381 Лит.: бараа
382 Лит.: а²аарыйар
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 Таспар тараччы
6610 Кэлгиллэн олорорун
 К³рд³±µм эбээт,
 Ыый-аай!
 Хайтах ол курдук
 К³рд³рµ³хтэрэй?
 К³стµбэт бии´э
 Сиэтэхтэрэ эбээ[т].
 Саатар ³лбµтµн гынна
 ¥тµ³ дьµ´µнµн а±алан,
 К³рд³р³н ааспыттара буоллар
6620 ¥чµгэй буолуох этэ,
 Ыый ыыйбыан!
 Биллэрбэккэ мэлиттэрдэхтэрэ,
 К³рд³рб³кк³ к³тµттэхтэрэ,
 Аны кэлэн,
 Туохтаах буолан
 Туохпут толуйуой?
 Кµлµµ-элэк гынаннар
 Тµµлбэр-биппэр
 Биллэрэр буоллахтара,
6630 Абам эбит!
 Биирдэ к³р³н бараммын
 £лл³хпµнэ да±аны
 £ллµм диир этиэм,
 Бууйака нии! – диир.
    Би´иги ки´ибит
 Маны истэн,
 Хатаммыт ма´ыттан
 Халбарыйан тµстэ.
 ¥²кµрµс-нµ³лэ´ис383 гынна,
6640 Бэйэтэ-бэйэтинэн буолла.
 Уруккутунаа±ар уонунан отто,
 Биэ´инэн бэргээтэ.
 Суллаабыт тиит курдук
 Сотолонно,
 Бысталаабыт тиит курдук

383 Лит.: кµ³лэ´ис
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 Быччы²нанна,
 Хастаабыт тиит курдук
 Харыланна,
 Уолах тиит курдук
6650 Уллуктанна,
 Кµ³гэс тиит курдук
 К³±µстэннэ,
 Кµµстээххэ к³рµ²нээх,
 Модьуга бо±уодьулаах
 Бухатыыр ки´и
 Саар булгунньах курдук
 Сарайа туоллан туран,
 Уос-тиис о²остон,
 Харах-хаас хамнатан,
6660 К³й салгын тыыннанан
 Кырыам буолуо,
 Тµ³с кµµ´э,
 Тарбах талаана
 Билиэ буолуо,
 Тиэтэл-саарыл
 Тµргэн мµччµккэй буолла.
    – Оройгун охсон
 Уохкун384 та´аара,
 Умса быра±ан
6670 Уодьуга²²ын385 тарда,
 Халы² тириигин хайыта,
 Иттиннэри быра±ан,
 И²иир тара´а±ын тыыран
 Искин тэлгэтэ киирдим,
 Ким²иний диэтэргин
 Даарда Буулуур аттаах
 Кµн анныгар
 Кµ³нµн биэрбэтэх,
 Та²ара иннигэр
6680 Даамын биэрбэтэх
 Даадар Хара 

384 Лит.: уоххун
385 Рук.: уодьуган²ын
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 Буойун диэн
 Илэ бэйэбинэн
 Дьэ, кииртим, – диир.
    Маны истэн баран,
 Абаа´ы уола
 Тµµнµктэн тµ²нэри холорук
 Туой уоругун турбатынан
 У´улу ойон тахха биэрдэ.
6690 Лэп-лэп эккирээн,
 Лµ´µр-лµ´µр ойон,
 Хатан тимири
 Хабыр±аччы та´ыйар курдук
 Хабараан ³ттµгµн
 Халлыр±аччы сабанна.
 Со´уйар тыла,
 У´ун утаата
 Умсары куонньалык,
 Кылгас утаата
6700 Кэдэрги ´ах386

 Дьии387 турда.
 Онно к³рд³хх³,
 Дьµ´µн бодо дьµ´µйдэххэ,
 Бы´ыы былаан бастахха – 
 Эрэй-му² тириитинэн
 Эбиллэн-сабыллан о²о´уллубут
 Этэрбэстээх,
 Сор-му² тириитинэн
 Аттарыллан-самсанан о²о´уллубут
6710 Аарыктаах арба±астаах,
 £лµµ-дьа´ах бии´иттэн
 £лбµгэлэппит µтµлµктээх,
 Соту[у]н-хомуруку тириитин
 Холбоон-илбээн о²орбут
 Хааннаах куочала² бэргэ´элээх,
 Сама±ын туорайыттан
 Та²нары µµнэн тµспµт

386 Лит.: сах
387 Лит.: дии
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 Тобуга суох,
 Хойуук о²очону*
6720 Умса бырахпыт курдук
 Хааннаах хойуос
 Уллу²ахтаах;
 Тµ³´µн ти´иилигиттэн388

 Дь³рб³л³´³н µµммµт,
 То²оло±о суох,
 Хонно кµрдьэх са±а,
 Куорай далаан
 Дьаккыыр389 ытыстаах,
 Сыыр сыылан
6730 Тµспµтµн курдук
 Сылластыгас сымы´ахтаах,
 Хайа хайдан тµспµтµн курдук
 Ха´ылытта±ас харахтаах,
 £´³хт³³х хара
 Санньыл±а390 кµдэн
 Арбыйа баттахтаах,
 Сэттэ илии тэ²нэспит 
 Дьэбин сирэйдээх,
 Ахыс илии
6740 Арыллыбатах амнахтаах
 Кэ²эриилээх,
 Тохус илии
 То´уттубатах тордохтоох
 Ньуурдаах,
 Ураа²хай утарбат,
 Ки´и кэрэхсээбэт
 Кэбэлэх кэмэдьилээх;
 Т³гµрµччµ тµ³с,
 Эргиччи ис,
6750 Барыта марба,
 Сор±ото со±уо,
 Чиэппэрэ дьэгээркэ,
 Курумньулаах* куттах,

388 Лит.: ти´илигиттэн
389 Лит.: дьалкыыр. Салгыы дьаккыыр диэнинэн хаалларылынна.
390 Лит.: санньыл±а
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 К³ст³р³ к³±µс, 
 Кµтµр бараабыт,
 Кисикэн а±ан391.
 Амаан-дьамаан,
 Абыр-табыр тии´ин ардынан,
 Алыс сатаар±айдык392

6760 Айыы ки´итигэр
 Аккаас тыл
 Биллэрэ турбута µ´µ:

    – Ньиэ-буо! Ньиэ-буо!
 Даарда Буулуур аттаах,
 Даадар Хара буойун,
 Нохоо, миигин
 Билбэккин дуо?!
 Биирдээхпиттэн биллэ сµµрбµт,
 Иккилээхпиттэн илэ барбыт,
6770 ¥стээхпиттэн µ³дµйэн и´иллибит
 Ки´и буолуох этим.
 ¥с баара
 Хара Кµлµк 
 Бэрди мэлитэр,
 Ааттаа±ы алтытар
 Мэ²ийэ Хара диэн
 Мин буолуох этим.
 ¥с µ³дэн тµгэ±эр
 £лб³й ³р³г³йд³³х
6780 Мин буолуох этим.
 Ахыс адьарай бии´игэр
 Альдьаммат а²аарыйар
 Ааттаа±а мин
 Буолуох этим.
 Онуо±а393 кэлэн
 Тулуйуом да диэн
 Туорайда´а тураргын 
 К³рб³ккµн дуо?
 Эн са±аны 

391 Лит.: ки´икэн а±ай
392 Лит.: сытыырхайдык
393 Лит.: онуоха. Салгыы онуо±а диэнинэн хаалларылынна.
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6790 Испэр ииннээбитим,
 Куттахпар394 курулаабытым,
 £йд³пп³кк³ ³л³рд³,
 Биллэрбэккэ мэлиттэ диэн
 Хоргута бараайа±ын395,
 Кэлэргин кэдэргилиэм,
 Т³рµ³ххµн тµ²нэриэм,
 Кэриэс тылгын кэпсээ,
 Аман ³скµн туой!
 ¥рµ² µрдµк кµ²²µттэн,
6800 ¥тµ³ сиргиттэн
 Бырастыыла´а тат!
 ¥´µ³йэх тылы к³²µллµµбµн,
 ¥нтµ охсон
 ¥³дэн та´аан гыныам,
 Хаа²²ар халаахтыам,
 Сыа±ар сы´аа±ырыам*,
 Эккэр элиэтиэм.
 Эрдэтинэ бара тат!
 Бууйака! – диир.
6810    Онуо±а туран,
 Би´иги ки´ибит
 Хохучуол т³рд³
 Хохуоска диэн
 Биэрэн кэбистэ.
 Кулгаах тааска
 Ку´ур±аччы сырбатан
 Киирэн барда.
 Абаа´ы уола:

    – Аат-татай!
6820 Ахыс айыы айма±а
 Адьынаккыт атынай?
 Ата±астыыр ки´игит
 Мин буо! – диир.
    Ха´ыыра тµ´ээт,
 Хааннаах дьаккыыр396 ыты´ынан

394 Лит.: куртахпар
395 Рук.: бараарыгын
396 Лит.: дьалкыыр
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 Харбаан ылар.
 Хатыала´ан-хачыкта´ан,
 Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а
 Хайыта тыыты´ан,
6830 Ы´ыыра-ы´ыыра
 Ыгыта анньы´ан
 Киирэн бардылар.
 £р гыныа дуо,
 К³стµбэт уола
 Кµ³с эт курдугу
 К³²µ тутан барда.
 Бахатчах эт са±аны
 Батарыта харбаата,
 Солуур эт курдугу
6840 Сулбурута сыста.
 Би´иги ки´ибитин
 Мэлитэр суол
 Т³рдµгэр ильдьэ397[400] барда.
 £р гыныа дуо,
 £л³р ³лµµ уола
 ¥рдµк ар±а´ыттан
 Умса баттаан,
 ¥рµ² сµнньµттэн
 Куо´ары куу´ан,
6850 Тµ²нэри холлоруктуур
 Туой уорук дьиэтигэр
 Туут398 балык курдук
 Тохус ойо±о´ун
 Тобулута харбаан,
 Туппутунан до±ор дьахтарыгар
 Киирэн туран,
 Субугурдук399 тойуктаах
 Буола турда:
    – Дьиэ-быа! Дьиэ-быа!
6860 До±оччугуом о±отоо!
 Ту´ааннаах до±оргун

397 Лит.: илдьэ
398 Рук.: тууй
399 Лит.: бу курдук. Салгыы субугурдук диэнинэн хаалларылынна.
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 Тустаах кэ´ии киллэрээхтээтим,
 Аналлаах до±оргун
 Астыылыктаах ас гынаммын
 Айах тутабын,
 Ата´ыгым о±отоо!
 Хайа хат таманыттан*
 Хабан к³р³±µ²?
 Хайа суол у²уо±ун
6870 К³мµрµ³лэтэн оборо±ун?
 Субай хааныттан
 Утахтанан у´аа,
 К³рд³рб³кк³ эрэ,
 К³рд³р³н олорон
 Ко´уоллаатылар400 диэйэ±ин,
 Бэссибэккэ эрэ
 Мэлиттилэр диэмэ,
 Манньа², эн а´аан,
 Мааныланан манньый,
6880 А´аан альдьаттаргын
 Алын ³ттµн
 Атах-бытах
 ¥ллэстэн а´ыа этэ,
 ¥тµ³ ньуурдаа±ыам,
 ¥рдµн эн ³л³р,
 ¥тµгэнэ миэнэ буолуо этэ,
 Дьэ, сы²ыйыгыам,
 Ытаама-со²оомо.
 Мантан ордук
6890 Манньа-сулуу
 Баар буолуо дуо?
 Ба±ар, уура сыльдьан
 Ула±аа уурунар
 Улахан кэ´ии
 О²остуо² буоллар
 Олоччу да туй,
 Ончу харыстаабаппын ээ!
 Бууйакыа-а! – диир.

400 Лит.: хо´уоллаатылар
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    Дьахтар эристиин
6900 Маны, к³р³³т,
 Тохус ойохос401 дурдалаах
 Тойон сµрэ±э
 Тулуйбат гына
 Толугуруу м³±µстэ,
 Ахыс адарай ойохос
 Хаххалаах хай±ах быата
 Хайыттыах курдук
 Хамнаталаан барда.
 Улаан ньуура уларыйда,
6910 Кэрэ ньуура кэ±иннэ,
 Ким да диэ±ин билбэтэ.
 Киэ² к³хс³ атчаабыт402,
 Кэтит µтµгэнэ бµ³лэммит.
 £лµ³х сэниэтинэн
 Абаа´ы уолуттан
 Туура тардан
 Ылан баран,
 Тутан олорон
 Бугурдук403 тойук туойа
6920 Олорбута µ´µ:
    – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
 Адьарай гиэнин
 А²аарыйар ааттаа±а
 Буолуох эти²,
 Бу дойду
 Дьо´уннаах дьонугар
 Ту´ааннаах тупсан404

 О²остуо этибит,
 Кэнэ±эс энньэ-сэтии киллэрэ,
6930 Ийэлээх-а±абар таххар
 Кµннээх буоллахпытына,
 Тµ³скэ уурар,
 Т³ргµµ сµ³рэр

401 Лит.: ойо±ос. Салгыы ойохос диэнинэн хаалларылынна.
402 Лит.: аччаабыт
403 Лит.: бу курдук
404 Рук.: тупсаан
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 Кэ´ии буолуо этэ,
 Кэбис, нохоо,
 Маны да мааныланан
 Т³´³ хачча тотуохпутуй?
 Хата атын улуус
 Ааттаа±ын булан,
6940 Альдьатан а±ала о±ус,
 Атах-бытах дьо²²ун405

 Онон а´атан,
 Атааран аральдьыт,
 Аны тохус хонон баран,
 Ту´ааннаах дойдубутугар
 Ийэ кутпун ирдии,
 Буор кутпун була
 Таххыах этибит,
 Онно туттар
6950 Омнуо кэ´ии
 К³ст³р³ буоллар
 ¥чµгэй буолуо этэ,
 Хата, кэлэ-бара
 Кэтэ´э сырыт,
 ¥рдµк халлаан
 ¥ллэр бµ³рµгэр,
 ¥рдµк ар±а´ыгар олохтоох,
 ¥µттээх таас µктэлээх,
 ¥µс Аас бэйэлээх
6960 ¥рµ² Аар Тойон
 Улуу´уттан биир
 ¥тµ³лэрин ³лµµ-чаас
 Ылыахпытын с³п этэ,
 ¥тµ³ тойонуом! – диир.
    Онно туран,
 Абаа´ы уола
 ¥³рэн ардьас гынна:
	 	 		–	¤ыай!	¤ыгыйы´ым,
 Эттэ±э ба±ас
6970 Тугун эриэккэ´эй?

405 Рук.: дон²ун
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 Аллараа бии´ин уу´ун
 Ааттаа±ын адьас бараатым,
 Отто дойду
 Толуктаа±ын ити туттум,
 ¥³´ээ дойду
 ¥тµ³лэриттэн биир эмэ
 £лµµлээх буолуом этэ,
 Ити диэн баран,
 Ити ба±адьы, до±оччугуом,
6980 Адьас бэйэм да±аны
 Буруйа бэрт элбэх,
 ¥³´ээ бии´ин 
 ¥тµ³тэ буолбут
 Со±отох харах
 Сойуодуку Хара,
 Бэл, µтµ³
 Тылын эппитэ ³л³рµгэр,
 Урут т³р³³бµт 
 Убайын эмиэ ³л³³тт³406,
6990 Онон мин кинини 
 Кэбин кэтэрдиэхпин ба±арабын.
    – Кэбис, улуу кµтµ³р!
 Кэлэрбит кэхтиэ,
 Т³рµµрбµт т³ннµ³,
 ¥тµ³ бухатыыр ки´ини 
 ¥тµ³ ат хоолдьукалаах,
 ¥тµ³ бухатыыр ат
 Ы²ыырдааччылаах 
 Ылыаххын µчµгэй 
7000 Хата, кириэс407 тылын и´ит.
    Абаа´ы уола:
 «Дьэ, буоллар да буолбут», – диир.
 Би´и ки´ибит 
 Ол сытан,
 Субугурдук кэпсээннээх 
 £с номох туойа сыппыт эбит:

406 Лит.: ³лт³
407 Лит.: кэриэс
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    – Дьэ-буо!
 ¥рдµк халлаан
 ¥ллэр бµ³рµгэр
7010 ¥рдµк ар±а´ыгар µ³скээбит,
 ¥µттээх таас µктэллээх,
 ¥рµ² аас бэйэлээх
 ¥рµ² Аар Тойон
 ¥рдµк дьµµлµгэр,
 Одун Хаан о²о´уутугар
 Тµ³т Тµгэн Айыы
 Т³кк³тµгэр408 сытан
 Ситии са±а 
 Ситимэхтээх халлаантан
7020 Сап са±а 
 Тардыылыктаах сурахтаа±ым,
 Соргулаах соно±о´ум
 Даарда Буулуур ат сылгы
 Истэр кулгаа±а
 Кумуйбут буолла±ына,
 ¥с µ³дэн тµгэ±эр тµ´э²²ин
 £л³³рµ гыннаххына
 То±ус халлаан
 Тор±о сиигин 
7030 Дьулайыгар µ³скээбит,
 Ара±ас сылгы 
 Си[э]ллээх кутуруга симэхтээх
 Айыы Дьаралык ааттыктан 
 Та²нары к³р³н тураммын
 Тыллаах тылбаас буолуом,
 Хаан уруугар 
 Харба´ын тымыргар
 Тыллыам диир буолара,
 Этэр тылым µс тыллаах
7040 Этигэн чуораан буолан
 Чуона±аран и´илиннин!
 К³мµскµµрµм к³мµскэй уута,
 Харыстыырым хара±ым уута буолла, 

408 Лит.: т³лк³тµгэр. Салгыы т³кк³ диэнинэн хаалларылынна.
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 Буойакаа!
    Ити тыл дуораана
 Сµтэ илигинэ
 Уот Дьобо±он ааттык
 £р³ ы´ылларга дылы гынна,
 То±ус халлаан
7050 Тор±о сиигэ
 Тордуу батыйа
 Биитин к³рдµк409

 Дьурааланан к³´µннэ.
 А±ыс ара±ас сылгыны 
 Сиэллэри кутуруктары
 Ыйаан симээбит
 Айыы Дьаралык ааттыкка
 Ат сылгы та²нары 
 Хайы´ан туран, 
7060 Ха²ас хара±ыттан
 Хаан сµµрэн,
 У²а хара±ыттан
 Уу сµµрэн
 Ол к³рдµк туойа турбут:
    – Анньа´ас! Дьэ-буо! 
 Охтон баранар мастаах,
 Уолан бµтэр уулаах,
 Орохсуйар хаддарыйар 
 От кырыстаах,
7070 Ойон таххар кµннээх,
 Отто дугуй,
 Кэрэ туой
 Дойдум тойоно буолбут,
 Ту´ааннаах иччим!
 ¥рµ² тыынын оллойо, 
 Хара тыынын харайа
 Суон тыынын толуга буолбут,
 ¥с мµ³ссµн тµµлээх оно±о´о
 Т³рдµнэн этэ±ирэн
7080 Кыргыбыт эбит,

409 Лит.: курдук. Салгыы к³рдµк диэнинэн хаалларылынна.
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 А±ыс айыы айма±а 
 А´ыныылаах санаалаа±а,
 А±аттан-ийэттэн айыллыбыт
 Хаан уруу 
 Харба´ын тимир
 Баар буолуох этэ,
 £р³ к³рд³хх³
 £рµкµйэн-кµрэ²сийэн
 К³ст³р кµ³х халлаан µрдµгэр
7090 К³²µлµнэн µ³скээбит
 Хара Дьа±ылыман
 Айыы Тойон а±алаах эбит,
 Дьа±ыл Ийиэхсит Хотун ийэлээх,
 Хаардаах бугул са±а бэйэлээх,
 Чаан оргуй410 са±а бастаах,
 Чааккы411 са±а харахтаах,
 Дала² £кс³кµ аттаах, 
 Хатан халлаан 
 Хо²оройугар ордуулаах,
7100 Айыылаах а´ы а´аабатах,
 Анда±ардаах дьиэ±э киирбэтэх,
 А±ыс айыыны 
 Абырахтыырга айыллыбыт,
 Кµн улуу´ун
 К³мµскµµргэ о²о´уллубут
 Хара Кыыт диэн 
 Буолунай бухатыыр
 Убайдаах буолуох этэ,
 Истэр кулгаа±а кумуйда±а,
7110 К³р³р хара±а сабылынна±а,
 Даадар Хара Тойон иччим,
 Мантан уолан ки´и µтµ³тэ
 ¥стэ тириитэ у´уллан,
 Ийэ кута иинэн-хатан тиийэр,
 Соро±ор идимэрдээх
 Ийэ уу´угар киирбит

410 Лит.: олгуй
411 Лит.: чааскы. Салгыы чааккы диэнинэн хаалларылынна.
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 Эрэйин эбитин,
 Кыыс о±о кылаанна±а
 ¥с т³гµл
7120 Этэ су[у]ллан эрэйдэнэн,
 Сµрэ сµµдµйэн тµ´эр 
 Сиригэр киирэн,
 Аптаах а²аарыйар 
 Ааттаа±ар ал±аналлара кэлбит,
 Аанай-туонай! 
 Абакатай ньии!
 Буйака!
    Бу ырыа дуораана 
 Сµтэ илигинэ,
7130 Туос халл[a]ан
 Тµ³т ³ттµгэр
 Тµ³т тµллэр эти² 
 £р³ тигиниир.
 £т³±³л³³х µрµ² айыы аймах
 £йд³³н-санаан к³рд³хт³рµнэ – 
 Отто дойдуну о²орбут
 Кинилэр эбит,
 Уол о±о сµрµн
 Анаабыттар эбит.
7140 А±ыс айыы айма±ын
 Адьарай итигирдик 
 Ата±астыа суох эбит.
 Ол инниттэн
 Хара Кыыт бухатыыры
 ¥с бµµрµктээх
 ¥³дэн тµгэ±ин
 ¥нтµ тэпсэн, 
 Кµн улуу´ун 
 К³мµскээн та´аарарга
7150 К³²µл биэрдилэр.
 Онуоха±а, 
 Оло²хо омуннаах,
 Тыл сымыйалаах
 Уот Дьоло±он ааттык устун 
 ¥с бастаах
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 Даладыйар дала² ³кс³кµ кыыл
 Буолан к³т³н тµстэ.
 Тµ´ээри т³гµрµйэ к³т³н
 Тµгэх ³ттµнэн эргийдэ.
7160 Соххор ³ттµнэн 
 Тµ²нэри холоруктуу
 Уларар412 туой уорук
 Дьиэлэрин басты² ³´µ³тэ 
 Ханан буолуой диэн
 Бар±ан толкуйдаата.
 Манан диэн бар±алаан
 Дьиэлэрин µрдµгэр
 «Лип» гына тµстэ.
 Дьиэлэрэ балтара[а] бадахтаах
7170 Батары киирэргэ дылы гынна,
 Барбат кэлбэт буола тµстэ.
    Маныаха к³рд³хх³:
 Барбатах балык ми[и]нин курдук
 Барык-сарык дойду буолла,
 Буспатах бочоох* ми[и]нин курдук
 Боруол-соруол дойду буолла.
 И´идьдьэ413 баар Лиэ´эй айма±а
 Иэрийэн мынаабыйан со´уйдулар.
 Олкынан баран, 
7180 «Хотуок, таххан к³р эрэ», – диэн,
 «Нохоо, таххан к³р эрэ», – диэн,
 Соруйан к³рд³.
 Биир да±аны иннинэн 
 Истэн таххар414

 Лиэ´эй* суох буолла.
 «Кµлµк Дуксуур уол та±ыс!» – диэн
 Улаханнык ыххайда.
 Биир абаа´ы уолун атамаана
 Атах сыгынньах415 арбас гынан,
7190 А²аарыгар дылы 

412 Лит.: олорор. Салгыы уларар диэнинэн хаалларылынна.
413 Лит.: и´ирдьэ. Салгыы и´идьдьэ диэнинэн хаалларылынна.
414 Рук.: таххан
415 Лит.: сыгынньах
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 Аанын а´ан,
 £²³й³н к³рµ³х буолан баран,
 ¥³´µн таттаран ³л³ сы´ан,
 Т³тт³рµ тµ´эн у²ан-таттаран,
 Оннук диэн эппэнэн барда.
 «Туох µлµгэр тµбµлээтэ±ий,
 Ханнык µлµгэр хаадырда±ай?
 Элэс Хара кыыс этэ тардыый,
 К³р³ охсууй! – диэн 
7200 Кµµскэ кµрдьµгµнээтэ.
 Абаа´ы кыы´ын 
 Арба±астаа±ын атамаана буолбут
 Аанын а´ан,
 Арбас гынан,
 Алас-былас алахаччытан416,
 Аанын холуодатыгар
 Аны туран,
 Хара±ын тэ´э тµ´эн дэ²нээтэ.
 Т³тт³рµ киирэн 
7210 Дµ³лбэ417 сир са±аны
 Т³гµрµччµ ытыйан,
 О´о±ун т³рдµгэр
 Уодьан холорук буолан,
 Уйгуура туран 
 Ол к³рдµк ырыалаах,
 Субу к³рдµк тойуктаах
 Буолбут эбит:

    – И´илиигим-та´ылыыгым!
 Иэдээним-куудааным!
7220 Эргиллэ-урбалла, суодьа±ай!
 И²нэллэ-та²налла
 Тойуктарым курдугуй?
 Билбэтэхпин биллим,
 К³рб³т³хпµн к³рдµм,
 Атын улуус 
 А²аарыйар ааттаа±а

416 Рук.: алахассытан
417 Лит.: тµ³лбэ
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 Ар±ахпытыгын418 а´ары
 Ал±ата кэлбит эбит.
 ¥с бараа 
7230 Хара кµлµк
 Бэрди мэлитээччи,
 Ааттаа±ы а´ааччы
 Хара Мэ²ийэ бухатыыр,
 Улуу Тойон убакайыам!
 Кэриэс тылгын кэпсээ,
 Кэриэс аскын а´аа,
 £л³р ³л³нньµккµн419 µллµн!
 ¥рдµк аатын то´унна,
 ¥тµ³ сура±ын 
7240 Эстэр кµнэ кэлбит,
 ¥рдµк ³´µ³±µн
 ¥рдµгµ суо´ардылар,
 Кµлэ-кµлэ
 Кµл буккуйдулар,
 Кµдэ²²э к³тµттµлэр;
 Онньуу-оонньуу
 Уоккун умуруордулар,
 Олоччу огдолутан
 Урусхал кынан уо´уннардылар,
7250 Улуу Тойон убакаам, 
 К³р³ да±аны дьулайдым,
 Истэ да±аны салынным,
 ¥с бµµрµктээх 
 ¥³дэним тµгэ±эр 
 £л³р ³лµµ
 Ч³лк³рµµн т³рдµгэр тµстµм,
 Мин диэхсити
 Туруула´ан кыайдаххына, 
 Кыыс балтыбар диэ²²ин этиттэн
7260 Биир кы´ыл кырбас эти 
 Уурар буолаайа±ын,
 Хааныттан биир хамньах420 хааны

418 Лит.: ар±ахпытын
419 Лит.: ³л³нньµккµн
420 Лит.: хамыйах
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 Уурар буолаайа±ын.
 Сиэбэтэх сиэтин,
 А´аабатах а´аатын.
 К³хсµнэн кµнµ кµ³нтээн,
 Саннынан халлааны хаххалаан
 Сµрэ-кэбэ бэт ки´и кэлбит,
 Сµрµм-кутум сµµдµйдэ,
7270 Дьэ, убакаам!
 Быдан тэгэл бырастыы буоллун!
 Эн айыы² анньа, 
 Мин айыым анньа буоллун! 
 Буойа²ка!
    Абаа´ы уола:
    – Эрт-татай!
 Тугу-тугу эттэ, о±олоор! 
 Кимнээ±и эбистэ, о±олоор!
 Лы´ыр-лы´ыр ойон,
7280 Лип-лип эккирээн,
 Дьиэтин аанын тэлэйэ баттаан,
 Н³рµ³ннээх к³хсµттэн
 Бы´а±а´а быган туран,
 Одуулаан к³р³н турда.
    Би´и ки´ибит 
 Тµргэн µлµгэрдик
 Тµ´э баттаата,
 ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гынна.
 Уруккутуттан уонунан ордук, 
7290 Ки´иттэн кири´инэн у´ун,
 Ураа²хайтан ура±а´ынан µрдµк; 
 Хастаабыт тиит421 харылаах,
 Суллаабыт тиит сотолоох,
 Уолах тиит уллуктаах,
 Баспытынан тиит быччы²наах422,
 К³²д³й423 тиит к³±µстээх;
 А±ыс былас нанайар тµ³стээх,
 Сэттэ былас быакайар бииллээх,

421 Рук.: тиик
422 Рук.: быччыннаах
423 Рук.: к³нд³й
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 ¥с µтµ³ былас дь³рб³й³р ³ттµктээх,
7300 То±ус былас хонтойор систээх;
 Кµн ди[э]ки туруордахха 
 Кµнµ кµлµктµµр, 
 Халлаан ди[э]ки хайыстахха
 Халлааны хаххалыыр, 
 Кµµстээххэ к³рµ²нээх,
 Бэккэ мэтириэттээх
 Кини буолар эбит.
 Хааннаах хапсыл±аны
 Ха²ас илиитигэр 
7310 Та²нары тайахтаммыт,
 £´³ст³³х с³кµлээни424

 ¥рдµк ар±а´ыгар ³р³ сµкпµт,
 Куота со±ус куонньалыгы 
 Куо´ара курдаммыт.
 Бу ги´и425 уо´ун ходьотто,
 Уолугун томтотто,
 Уохтаах-кµµстээх 
 Кµ³мэйинэн кµргµйдээн 
 Киирэн барда.
7320 Айыы ки´итэ:
    – Дьэ буо!
 Аа´ар былыт албына,
 К³т³р былыт к³дьдьµнэ426,
 Тµгэх дойду тµ³кµнэ,
 Дири² дойду дьиккэрэ,
 Отто дойдуну
 Кимтэн к³²µллээх
 Уоран-талаан олорор 
 Оду² оруспуойдьунугар
7330 Сырдык буруйгун сырайгыттан,
 Хара²а буруйгун хаа²²ыттан,
 Суон айыыгын собул±ахыттан
 Иэстии кэллим.
 Ким²инигий диэтэргин,

424 Лит.: с³г³л³³н
425 Лит.: ки´и
426 Лит.: к³лдьµнэ
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 ¥рдµк халлаан
 ¥ллэр бµ³рµгэр 
 Уйаланан µ³скээбит,
 ¥рдµк ар±а´ыгар 
 Дьаарбайан чэччийбит 
7340 Хара Дьа±ылыман
 Тойон а±алаахпын,
 Эбир Дьа±ыл Иэйэхсит 
 Хотун ийэлээхпин,
 А±ыс айыы кыы´а 
 Алгыстаа±а арыадьдьыттаахпын,
 Кµн улуу´ун 
 К³мµскµµргэ к³²µллээх, 
 Дала² £кс³кµ аттаах
 Хара Кыыт бухатыыр диэн буолабын,
7350 Дьэ, тардыый! 
 Тиэтэл-саарал умса бырахтым – 
 Ха²ыл тириигин хайытыам,
 Хара хаа²²ын сµµрдµ³м,
 Иттэннэри бырахтым – 
 Искин тыырыам,
 У´ун уоххун урусхаллыам,
 Суон уоххун чууккалыам,
 Хатан тµ´эрин харда±астыам буолуо,
 Кириэс427 тылгын кэпсээ,
7360 ¥´µ³йэх тылы к³²µллµµбµн,
 £л³н эрэргин ³йд³³!
 Буойака!
    Абаа´ы уола 
 Амаан-хамаан428 айа±ын 
 Дьэ, аста.
 И´илдьэ429 диэки
 Чугурус гынарга дылы гынна,
 И´ин тµгэ±эр ки²инэйэн
 Кэбиринэ-кэпсинэ турбут эбит:

427 Лит.: кэриэс
428 Лит.: дьамаан
429 Лит.: и´ирдьэ
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7370     Ыый! 
 К³р эрэ, до±ор!
 Атын улуус а²аарыйар
 Ааттаа±а баар да буолар эбит,
 Туспа улуус толору дьо´уннаа±а 
 ¥³скµµр да буолар эбит,
 ¥с дойду µтµ³тµн 
 £л³рд³±µм буолуо диэбитим,
 Атын улуус ааттаахтарын
 А±ыйатта±ым буолуо диэбитим – 
7380 Адьас саа´а санаммыт эбиппин.
 А±ыс атастаах адьарай айма±ын
 А²аарыйар ааттаа±а буолуом диирим – 
 Дьэ, алдьаххайга 
 Дьэ, айдардым,
 £л³р ³лµµ 
 ¥с µ³дэн тµгэ±ин
 £лб³т ³р³г³йд³³±³ 
 Буолуом диэбитим – 
 £рг³ст³³хх³ дьэ, тµбэстим,
7390 У´уктаахха дьэ, уолдьастым,
 Дьэ, хата²²а
 Дьэ, хаайтардым
 Бы´ылаах ньии,
 К³р³ дьулайдым,
 Истэ салынным ньии,
 Хайа дойдум 
 Хапча±атын тириитин 
 Хал±ан аан гынан,
 Харда² окко 
7400 Халта² туос ойо±о´унан т³р³³бµт, 
 Хайа сир сиибиктэтин,
 Сиэн сиппит чууруктатын
 Ту´анан туолбут ки´и тµбэстэ±эй?
 Ол эрээри тарбах талаана,
 Эрбэх эпчимэ
 Билиэ буолуо, 
 Бууйака!
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   И´идьдьэ тыас тыа´а
 £р³ тыгыныы тµстэ,
7410 Абаа´ы уола ол гынан баран, 
 £р³ сарбас гынан баран, 
 Тахсан ти[и]йэн кэлэн,
 Сон курдук кэтиллэ тµстэ,
 Са±ынньах курдук саптылла тµстэ.
 Хатан ха´ыыны ха´ыытастылар,
 Хатан тимир курдук 
 Хачыгыраччы туту´ан
 Киирэн бардылар.
 Халтан таас ойо±осторуттан
7420 Хаддарыта430 харбастылар.
 Хаста да±аны 
 Хап сирэйдэринэн
 Умсарыта халбарытыстылар.
    Би´и ки´ибит 
 Халтаны харбатан,
 Кураана±ы куустаран,
 Абаа´ы уолун
 А´аран биэрэн
 Алыс кµµ´µн онон м³лт³тт³.
7430 Ол кынан баран,
 Утары тураннар
 Оройго охсу´ан киирэн бардылар.
 Абаа´ы уола о±уста±ын аайы
 Ыйыргыыр буолла. 
    Би´и ки´ибит
 Кэбиэ´ирбит курдук тэбэн киирдэ.
 К³стµбэт уола би´и ки´ибитигин431

 Кµлµк к³рдµкк³р³р эбит.
 Хара±ынан ку´а±ан буолан,
7440 Халтайы харбыыра µгµс буолан истэ.
 Ити гынан баран,
 Бу дойдуга 
 Охсуспаттара оддук432

430 Лит.: хардарыта
431 Лит.: ки´ибитин
432 Лит.: ордук
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 Орускуоттаах буолан барда.
 Оо±уй о±ус бадараанныыр
 Кута нымыл±ан433 о²орон,
 Кµ³гэлдьитэн тµстµлэр.
 Иккиэн ат-биэ 
 К³рдµк оонньоон
7450 Алыс дохсуннук охсустулар.
 То±ус дьуодьалаах, 
 Сэттэ биттиктээх 
 Кэйбэлдьийбэт
 Кый µ³дэн тµгэ±ин
 Кэдэрги тэпсэллэрэ чуга´аан,
 Киэ² к³хсµн 
 Кыаратан киирэн бардылар.
 Абаа´ы аймах 
 Аллараа а±алаах ийэтэ
7460 Арба±а´ын устар 
 Алдьаххайа буолла,
 Этэрбэ´ин тэбэр 
 Иирээнэ тµстэ,
 Ири²э мэйиилэрэ ирдэ,
 И²иир ку²нара татта.
 Элбэх µттэ434 
 Иэдэйэргэ дылы кынна,
 Иринньэ±э элбээн барда.
 К³стµбэт бии´ин
7470 К³тµрµ µктээн, 
 ¥с µ³дэннэрин 
 Бµµрэн кыараттылар.
 Ол и´ин уолаттар-кыргыттар
 Абаа´ы гиэннэрэ тахханнар
 Ха´ыыта´аллар эбит,
 Маннык диэн:

    – Мэ²ийэ Хара убайбыт,
 Хара Кыыт буойун!
 Бу дойдуга 

433 Лит.: намыл±ан
434 Лит.: ³тт³. Салгыы µттэ диэнинэн хаалларылынна
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7480 Охсу´аргытыгын435 ууратыаххыт µ´µ.
 Ийэлээх а±ам,
 Э´элээх эбэм
 Иэдэйбиттэр µ´µ.
 Эттэрэ-хааннара
 Эрэ´э курдук
 Илгирийэн тохтон,
 И²иирдэрэ-тириилэрэ
 Сµлµллэн-иэрийэн,
 У²ан ³л³лл³р³
7490 ¥с хонук хаалбыт µ´µ,
 Онон,
 ¥рдµк халлаан 
 £р³±³тµгэр µ³скээбит,
 Тарды´ыылаах тарды´ар,
 М³ккµ³рдээх м³ккµ´эр
 Таас Таала буолак436 баар µ´µ,
 ¥ктээтэххэ ³±µллµбэт,
 Баттаатахха маталдьыйбат
 Сир сурахтаа±а, 
7500 Онно тахса²²ыт
 Охсу´уоххут µ´µ, – диэн 
 Илдьити437 этэллэр.
    – Дьэ, кырдьык 
 С³бµ438 эттэхтэрэ, – дииллэр.
 Маны истээччитин439

 Би´и ки´ибит
 ¥с бастаах 
 Дала² ³кс³кµ буолан к³тт³,
 Абаа´ы уола 
7510 Хахсааттыыр хара
 Хуохара кыыл буолан к³тт³.
 Таас Таала хонууга тахсан
 Дьэ, охсустулар.

435 Лит.: охсу´аргытын
436 Рук.: буолан
437 Рук.: илдьиги
438 Рук.: собу
439 Лит.: истээт
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 Урукку охсу´ууларынаа±ар
 Д³кс³440 улаатан, 
 Умсарыта дьаныссар441 буолан бардылар.
 Таас да буоллар 
 Ньалбыйар442 дьон буолла.
 Тµ³т халлаан тµ³´µттэн
7520 £рг³н ³тµ²443 курдук
 Тардыылыктанан
 ¥³скээбит дойду эбит.
 Т³л³ µктээн тµ´эрдэхтэринэ
 Тµµнµктээх µ³дэн тµгэ±эр
 Тµ´эр дойдулара эбит.
 Бу охсу´уу буола444 турар бириэмэтигэр
 Таххар кµн таххыбата,
 Киирэр ый киирбэтэ,
 Ки²киниир киэ² халлаан
7530 £´³хт³³±µнэн к³рд³,
 Хааннаа±ынан ытаата.
 Ийэ дойду Иэйэхситэ кэхтэр µлµгэрэ,
 Аан дойду Айыы´ыта аты²ырыыр µлµгэрэ,
 ¥рдµк халлаан м³²µ³нэ хамныыр µлµгэрэ
 Буолан барда.
 ¥³´ээ µµстээх,
 Таас µ³тэллээх,
 ¥[µ]с-аас бэйэлээх
 ¥рµ² Аар айма±а бары 
7540 ¥ргэн-со´уйан уолуйдулар. 
 «Туох µлµгэрий?» – диэбиттэрэ,
 Абаа´ылаах айыы охсу´ар 
 Эбиттэр диэн билэллэр эбит.
 «Бу дьону
 Бу буолуу[т]тан уураттахха
 С³п буоссу445», – дэстилэр.

440 Лит.: ³сс³
441 Лит.: дьаныйсар
442 Рук.: ньалбыйан
443 Лит.: эти²
444 Рук.: буолан
445 Лит.: буолсу
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 «¥рµ² Айыы µтµ³тµн ³йд³³нн³р
 £л³ссµµлээх ³л³сс³р446

 £´³г³йд³³х ³лµµ ч³ркµрµ³к тµгэ±эр
7550 Уот Чохо тумул баар буолуо,
 Ол уу дьулайыттан то²о харба´аннар
 Сытыы ты²ырахтаах, 
 Хатан тайахтаах туту´ар сирэ буолуо, 
 Онно биир халтарыйбыттара
 Хааннаах сымала±а
 Хайа сирэйинэн умсары тµстэ±инэ 
 Даамнарын ылыстыннар447», – диэн
 Ыйаах ыйдылар,
 «Онон ол дойдуга 
7560 Киирэннэр кµрэхтэстин[н]эр», – диэн 
 Идьдьик448 ыыттылар. 
 ¥³´эттэн µрдµк халлаан
 £рµ³лэ арыллан, 
 Хотун дьахтар 
 Н³рµ³ннээх к³хсµттэн
 Илин µттэ быган туран
 Манныгы этэр:
    – Дьэ-буо!
 Хара Дьа±ылыман Тойон а±алаах, 
7570 Эбир Дьа±ыл Иэйэхсит Хотун ийэлээх
 Хара Кыыт Тойон 
 Урут т³р³³бµт убакайыам!
 Этэр тылбын истэн дьарыктаа,
 Бу дойду буола±ын449 
 Буораппыт µ´µгµн,
 Хонуутун куттаабыт µ´µгµн,
 Мантан тус хоту ди[э]ки 
 Туту´ан тµстэххэ
 То±ус дьуодьалаах,
7580 Сэттэ биттэхтээх
 Кый тµгэ±ин кэтэх ³ттµгэр

446 Лит.: ³л³рсµµлээх ³л³рс³р
447 Рук.: ыссыахтынар
448 Лит.: илдьит
449 Лит.: буолагын
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 £л³р ³лµµ ч³лкµрµ³к тµгэ±иттэн
 £р³ µµнэн таххыбыт, 
 Туйахтаах тутуспатах, 
 Ты²ырахтаах тыытыспатах, 
 Уулларан уматар 
 Уот Чохо тумул 
 Уу дьулайыттан туту´а²²ыт
 Онно дьоро±ой тумускут,
7590 Дьолуо ты²ыраххыт
 Дьолуота биллиэ µ´µ,
 Онно биир кыайтарбыккыт 
 Тумса баранан,
 Туйа±а туллан,
 Туура ыстанан,
 Умайа турар уот сымала±а
 Тµ´µ³х тустаах,
 Онно ³л³р кµнµн µтµрээтэ±инэ
 £йд³³н к³р³³р,
7600 ¥с бастаах 
 ¥µт ма±ан ³рµ³л кыыл буоламмын
 ¥рдµк ар±аспар тµ´эрэн
 £²кµйэн та±аарыам450,
 ¥тµ³ балты²451 
 Кµн кµ³гэли 
 Н[ь]уура нусхаа, 
 Намыы-наскыл
 Айыы Намы´ын Куо диэн буолабын,
 Сиргэ тиийэ452 сибээстээх,
7610 Халлаантан тиийэ тардыылыктаах
 Дьон буолуох этибит,
 Дьолуотук туттан к³р!
 Буойака!
    Итини истээччитин453

 Аны бу дьон 
 ¥²кµрµс гыннылар,

450 Лит.: та´аарыам
451 Рук.: балтын
452 Рук.: тиийи
453 Лит.: истээт
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 Кµ³лэ´ис гыннылар,
 Турулуур тус хоту 
 К³т³н дьулуруйа турдулар.
7620 Би´и ки´ибит 
 ¥с бастаах
 Дала² ³кс³кµтµнэнбуолан,
 Абаа´ы уола 
 £лµµ тимилгэн хара кыыл буолан
 К³т³н454 тэнийэ турда.
 Ол кынан баран,
 £л³р ³лµµ ч³нкµчµ³к тµгэ±иттэн
 Дь³л³ µµнэн таххыбыт,
 Умса холоруктуу уларар
7630 Ураа²хайы утаттарбатах,
 Туйахтаах тутуспатах,
 Ты²ырахтаах тыытыспатах
 Уот Чохо тумул 
 Аллараа µттэ суптугур,
 ¥³´ээ ³тт³ сулла±ар,
 Манна ки´и туту´ан турар сирэ
 И´ит иитин курдук
 Эмпэрэ хара чабыр±ахтаах эбит,
 ¥рдµнэн µрµ² чыычаах ³р³ к³т³н
7640 ¥рдµн булбатах дойдута эбит.
 Онно тиийэннэр
 Сары ыа±ас курдук 
 Та²нары ыйаастан хааллылар.
 Би´и ки´ибит 
 ¥с тумсунан 
 ¥´µ³ннэринэн ³±µллµ³н тохору 
 ¥нтµ охсон хатаата, 
 Уон хатан к³мµс ты²ыра±ынан
 Халтарыйбат гына
7650 Халтарыта харбаата.
 Абаа´ы уола 
 Ол к³рдµк эмиэ о²остон,
 Тимир тэмилгэн

454 Рук.: к³т³р
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 Кыыл буолан тиийэн,
 Дьэнэйэн турда.
 Абаа´ы да буоллар
 Сытыы ты²ыра±ын т³рд³
 Сиикэй бэргэ баас буолан,
 Сиикэйдээн сиритэ сытыйда,
7660 Тумса туйах буолан, 
 Мµлµрµччµ элэйэн
 Адьас чуга´аата.
 Ол сылдьан 
 Бу курдук ырыалаах
 Буола сылдьыбыт 
 Абаа´ы уола:
    – Ар-дьаалы! 
 Аарт-татай!
 Муунта да буруйа суох этим,
7670 Буруйдааннар-айыылааннар,
 Уот Чохо тумулга 
 Тумсубун-уоспун
 Та±айтараннар 
 Дьолбун-соргубун тоноттохторун, 
 Кµн улуу´а к³рдµн дуо
 Кµллэри к³мн³?
 Айыы улуу´а
 А´айан туран адьдьатта.
 Аны гэлэн 
7680 Тумсум-туйа±ым туллан баран
 Туохпунан тулу´уомуй?
 Ол и´ин даа,
 Т³рµ³хпµттэн т³тт³рµ т³лк³л³³нн³р,
 Кэдэрги кэскиллээннэр,
 Уйан тумустааннар,
 Уйуллаах ты²ырахтааннар
 О²орбут эбит буоллахтара,
 Туохтаах буолан
 Туо±ум толуйуой?
7690 Ханныктаах буолан
 Ханныгым харыстыай?
 То±ус дьуодьалаах,



Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун

– 234 –

 Сэттэ биттэхтээх
 Кэйбэлдьийбэт кэй тµгэ±эр
 Киэ² киэлитин толорорго,
 Кэтит уора±айын ситэрэргэ µ³скээбит,
 Аптаах-хому´ууннаах
 Алып Куохтуй Хотун ийэкэм
 Истэр кулгаа±ы² кумуйда бы´ылаах,
7700 Ыый-ыыйбын!
 Аай-айбын!
    Этэр тыл дуораана 
 Сµтэ илигинэ
 £л³р ³лµµ Хара Ма±аас Дьуора
 Дьалык-Кулук диэн
 Халаахтыыр са²ата и´илиннэ,
 Ол и´эн бу гурдук455

 Кэпсээннээх буолла:
    – И´илигим-тагылыгым,
7710 Иирээним-кутурааным,
 Ымдаан эккин ырыанайбын!
 Иэ±элбин-куо±албын,
 Имиликпин-хомулукпун,
 Дьалкыыным-дара±аным
 Эргиллэ саадьа±айым 
 Эбитэ тугуй!? 
 Аны туран
 Нохтолоох хой муус сµрэ±эйим
 Чомчуката буолбут,
7720 Хай±ахтаах хара ньа±ай быарым
 Кырыыта буолбут
 Хаарыаннаах уолум,
 Хап сирэйгинэн 
 Хараарар-харанар сымала±а 
 Халы² тирии² хаттанан, 
 Хара хааны² 
 Кууран-хатан уо±у² умайар
 Хара му²а тиийэн кэлбит эбит,
 Хайтах да гынар 

455 Лит.: курдук
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7730 Кыа±ын суох буолла,
 Ыый-ыыйбын!
 А±ыс айыы айма±а
 Ал±атарга анаммыттар эбит,
 Ийэ уу´а кэнэ±э´ин кэнэ±эс
 Саатар ки´и к³рдµгэннээ±и ылыам,
 Дьµ´µннээх сµ³´µнэн дьµ´µйтэри²456!
 Уолум то±ус толуу у²уо±ун
 Ту´а диэммин
 Толуу томороон сµ³´µнэн
7740 Толугу ба±ас ылыа±ым,
 Баар эрэ 
 К³рд³р хара±ым, 
 К³тµрдэр тии´им µрµ²µн
 Бу айылаах кыннаххытыгын457!
 Ыый-ыыйбын!
 Аай-аайбын!
 Чулуку! Чу²куй! Чулуп! – диэн
 Тойук туойан бµттэ.
    Итиниэхэ±э к³рбµппµт:
7750 ¥с бастаах 
 ¥рµмэтийбэт µµт ма±ан ³²н³³х
 ¥рдµк халлаан
 £рµ³ллээх ³кс³кµтэ
 £р³ к³т³н,
 Тиийэн-тиксэн,
 £лµµ хара суору
 ¥нтµ к³т³н,
 Бу тумулга чуга´аппакка
 Туора-анньа сырытта.
7760 Абаа´ы уола ³лµ³х сэниэтинэн
 Туту´а сатаата да тулуйбата – 
 Туос тордуйа гурдук458

 Туура устунан 
 Тула холоруктуур кµµ´µгэр туллан, 
 Ту´ааннаах уот сымала±а

456 Рук.: дьµ´µйтэрин
457 Лит.: гыннаххытын
458 Лит.: курдук
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 Т³б³тµн оройунан та²нары тµстэ.
 £лµµ хара суор ³р³´µйээри
 ¥с т³гµл 
 ¥рµ³тээн тµ´эн к³рд³,
7770 ¥с ты²ыра±ын т³б³тµн
 £лµгµрдэ сиэтэн кэбистэ,
 Сыы´аны харбаата
 Сымыйа±а сырыыр±аата.
 Били ма±ан кыыл 
 £р³ г³т³н459 кµ³рэйдэ 
 ¥³дэн уолун
 ¥³дэ²²э тэппит курдук 
 £р³г³йд³нн³.
 £л³р ³лµµ 
7780 Чохо тумул тулатынан
 Тула к³тт³.
 Би´и ки´ибит 
 Туту´ан турарын к³рд³хх³
 Уон ты²ыра±ыттан то±у´а
 Туох да буолбатах
 ¥с тумсуттан иккитэ
 Элэйэн да к³рб³т³х.
 Эргиллэ тµстэ ити и´эн 
 Кыылын µрдµгэр эриллэ тµстэ.
7790 Маанылыыр бу ма±ан кыыл 
 £р³ к³т³н 
 £л³р £лµµ 
 Ч³ркµрµ³ктэн µ³´э ди[э]ки
 ¥с бµµрµктээх µ³дэн µрдµгэр
 То±ус дьуодьалаах,
 Сэттэ биттэхтээх
 Кийбэдьдьийбэт460 кэй µ³дэн
 Киэ² киэлитигэр
 Кэдэрги дайбаан та±ыста.
7800 Бу таххан и´эн маннык ырыалаах:
    – Дьэ-буо!
 Улуу Тойон убайыам,

459 Рук.: к³т³н. Салгыы г³т³н диэнинэн хаалларылынна.
460 Рук.: кэйбэлдьийбэт
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 Этэр тылбын истэ сэ²ээр,
 Тыыны² ыараабыт,
 £р³ г³т³н µрµ² аас айма±ар
 ¥рдµк халлаа²²а таххар кµ²²эр
 ¥³´э а±ыс Айыы Дьаргыл 
 Уда±аттарын ааттаа²²ын, 
 Аччылатан461 ара±аччылатан,
7810 Таххан к³р³³р, 
 Адьарай айма±ын
 Айыылаах хаана
 Сыстыбыта буолуо,
 Анда±ардаах сµрэ 
 С³рµ³стµбµтэ буолуо,
 Сµргµйтэрэн сµр-кут
 Сµгµрµйтэрэн таххаар.
 Отто дойду уола
 Улуу Тойон бырааккын
7820 Кутун холботон, 
 Сµрµн сµµрэйдээн
 Отто дойдум о²о´уулаах
 Оройугар µ³скээбит 
 Аал Луук маска ара²аччылатан,
 А±ыс айыы аймах 
 Адьдьаммат гына ал±атан, 
 Ойдубат гына о²отторон, 
 Кэччэрэйбэт гына кэпсэттэрэн,
 Таххан к³р³³р,
7830 Т³рµµрµ т³кк³л³тт³р³н, 
 Ураа²хайы олохтотон,
 Ки´ини кичэйтэрэн,
 Дьолу туругуттаран
 Т³кк³нµ тµстэтэн таххаар,
 Буойака!
 Быдан тэгэл бырастыы буоллун!
    Айыы Намы´ын Уда±ан балта
 Ити гурдук этэн 
 Ааспыта µ´µ.

461 Лит.: арчылатан
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7840 Итинтэн би´и ки´ибит
 Аллараа 
 Арба±астаах айма±ар хаалан, 
 Ар±астарын арыйан,
 И´идьдьэ киирэн, 
 ¥²кµрµйэн-кµ³лэ´ийэн 
 Бэйэтэ бэйэтинэн буолла.
 Абаа´ы аймах бары а±ыйаабыт,
 К³стµбэт аймах к³±µрээбит эбит.
 Хостон хос аайы 
7850 Куо´аран киирэн истэ.
 Тµгэ±э биллибэт 
 Тµ²нэри µ³дэн
 Дьиэлэрин тµгэ±инэн эргийдэ.
 Бу истэ±инэ – 
 Дьэкэ Бааба Дьэс Хотообо
 Бу к³рдµк тойуктаах буола турда:
    – Ичикиийэ! 
 Иэдэлбэ-куудалба!
 Иэгээйик-чуо±аайык! 
7860 Аны туран, 
 Атын улуу´ум
 А²аарыйар ааттаа±а,
 Туспа улуу´ум дьо´уннаа±а 
 Хара Кыырт Тойон диэн
 Айыым атамаана,
 Кµнµм µтµ³тэ кэлэн,
 Кэргэн ча±ар кына
 Кэлээхтээтэ±э, 
 Ама уол о±о одуулаан462

7870 Миигин омсо булуо дуо,
 Кырыыбыттан кы²аан
 Кырада´ык булуо дуо?
 Бу да буолларбын 
 Иннэлээх463 эриэккэ´элиир,
 Сµµтµктээх сµµнэкэтэбин,

462  Рук.: одуулуом
463 Лит.: инньэлээх
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 Саптаах саталлаа±абын – 
 Ырыган ытым 
 Ыстаныытынан ыстаннаран,
 К³т³р ытым
7880 К³тµµтµнэн к³тµ³ккэлэтэн,
 Ба´ыгар ата±ар анньаммын
 Мааныкайдаан иистэнньэ²мин464,
 Сµµ´µлээбит465 сµµ´µнµ ба±ас
 Олус сµµ´µлµµр этим эбээт – 
 Долборукка торбостообут торбо´ум 
 То±ус хонукка тиийбэккэ
 Толугурдаан то²оохтуура – 
 Ол к³рдµк ту´алаах этим, 
 Кулуннаабыт кулунум
7890 Сэлэлэргэ сэттэ хоммокко 
 Хандааланан хатаахтыыр буолара;
 Астаабыт а´ым µгэххэ уурдахпына
 ¥с хонукка тиийбэккэ
 Хара бастаах 
 ¥рµ² µ³н буолан 
 ¥ллэ²нээн µтµрсµйэрэ – 
 Ол к³рдµк
 ¥тµ³ дьахтар талыыката,
 Кыыс о±о кырысыабата
7900 Буолаахтыыр этим, о±олоор!
 Хоойго сытар холоонноохпун кытары – 
 Дьэ, холбо´он к³рµ³м буолуо,
 Тэллэххэ сытар тэ²нээхпин кытары – 
 Дьэ, тэ²нэ´эн сэндэйдэ´иэм буолуо.
 Умса тµ´µµм – укураат ки´ибин,
 Иттэнэри тµ´µµм – эриэккэспин,
 Кырыыбынан бырах – кырасыабайбын,
 Та²нары бырах – талыыбын.
 Дьэ, до±оччугуом,
7910 Сири-буру сыттыыйыам!
 К³н³ сµрэхпин 

464 Лит.: иистэнньэ²мин
465 Лит.: сµ³´µлээбит. Салгыы сµµ´µ диэнинэн хаалларылынна.
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 К³нчµлээн к³нньµ³т466, 
 Тойон сµрэхпин 
 Чопчулаан ту´алаа,
 Уураан уоскут,
 Сыллаан сылаанньыт467,
 Таптаан аралдьыт,
 Бууйака!
    Би´и ки´ибит
7920 Утары к³р³н турар:
    – Оо, олус да 
 ¥чµгэй эбиккин, – диир – 
 Уолан ки´и 
 Ойо±о´уттан к³р³н
 Омсо булуон булбатым,
 Кырыыгыттан к³р³н
 Кыра´ык булбатым,
 К³рбµккэ да суох,
 Истибиккэ да суох
7930 Эгэлгэ µчµгэй даа эбиккин
 Буолан баран,
 Оччугуй со±ус утары к³рд³хх³
 Омсолоох эбиккин.
 Тугай диэн топпуруостаатаргын468:
 Уура´ыах диэтэххэ,
 Уо´у² у´уктаахха дылы – 
 Оччугуйдук умн[ь]уу тµ´эн биэрбит ки´и
 Олус µчµгэй буолуо эбит,
 Тапта´ыах диэтэххэ,
7940 Тарба±ын табыга´а суохха дылы – 
 Тыыты´ар кµ²²э
 Ты²ырахтыы сатыы´ыгын бы´ыылаах,
 Кыра со±устук 
 Кырыйа тµ´эн биэрбит ки´и
 Кырысыабай да±аны 
 Буолуо эбиккин,
 Иттэннэри ууран 

466 Лит.: к³мчµлээн к³нньµ³рт
467 Лит.: сылаанньыт
468 Лит.: доппуруостаатаргын
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 И²ин-дьµ´µн буоллахха 
 И²нэр-та²нар буолуу´угун,
7950 К³хсµгэр ыдьыыстаахха дылыгын – 
 Куччугуйдук к³нн³р³ тµ´эн биэрбит ки´и
 Кµтµр µтµ³ дьахтар буолуо эбиккин,
 Онтон ордук омсону
 Олоччу булбатым,
 Улуу Хотун!
    – Ээ,– диэн хатаннык ха´ыытыыр – 
 Дьэ´э-дьэ!
 Кыларыйан турар 
 Кырдьыгын этээхтээти².
7960 ¥чµгэйтэн туоруом дуо? 
 Оттон умн[ь]уо² эрэ буоллар
 Умн[ь]аа, тыытан-ырыйан.
    Ол гынан баран туран биэрэр. 
 Би´и ки´ибит
 Уо´ун-тии´ин холбоон биэрбитигэр
 Хааннаах дапсал±атын
 Хабан ылан, 
 Ха²ас илиитинэн
 Сµµ´µн томто±ордору,
7970 Муннун чочо±ордору,
 Уо´ун тэллэгэрдэри,
 И´ин ына±ардары
 Тобугун толунньа²нары469,
 Ата±ын хапта±айдары
 Хайа дайбаан тµ´эрдэ.

    – Абатайбыын, – диир, – 
 Туох µлµгэр ыарыыкатай, кукаам?
 Дьэ, µтµ³±э тиксиэм диэбитим,
 Дьэ, ырдьас гыннардым дуу, – диир – 
7980 Дьэ, кукаам, 
 Дьэ, кэннибин-кэтэхпин
 Тыытан470-ырайан ылан к³р³³р.
 Дьэ, абытайа да бэрт.

469 Лит.: толунньа²нары
470 Рук.: тыытаан
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    – Ыар кыратык ылым[ы]на,
 Улаханнык ылыам дуо?– диир, – 
 Иннигиттэн к³рд³хх³
 Дьэ, эриэнн[ь]эх буоллу²,
 Дьэ, оннук эрэ буоллун, – диир.
    Биирдэрэ: 
7990    – Умн[ь]уоххунан эрэ умн[ь]аа,
 ¥чµгэй эрэ буолуох буолла±ына, – диир.
    Кэтэ±ин чоно±ордору,
 К³хсµн к³пп³±³рд³рµ,
 Эмэ´этин топпо±ордору,
 Сототун бото±олору,
 Тилэ±ин чочо±ордору,
 Хайа дайбаан тµ´эрдэ.
 Нохтоолоох471 сµрэ±э
 Хобо чуораан тылын курдук
8000 Курдаттыы чоро²олоон 
 К³ст³р буолла.
 Ол туран, 
 Чыккыйа турар 
 Си´ин µ³´µнэн эрэ хаалбыт эбит.
 Саас адарайын курдук 
 Икки µттэ баранан баран, 
 £лµ³х сэниэтинэн
 Имиллэ-хомулла, 
 Этэ-тыына турбута µ´µ:
8010    – Тэгэл-куо±ал,
 И²нэл472-та²нал,
 Эрэйим-буруйум,
 Иэдээним-куодааным!
 А±ыс µйэ айма±а
 А´ары албаска айдараннар,
 Куота кубул±акка кугуйтараннар,
 £йд³пп³кк³ ³л³рд³хт³рµ³н,
 Сэрэппэккэ сиэтэхтэриэн!
 £л³р ³лµµ µ³дэн кыы´а

471 Лит.: нохтолоох
472 Рук.: иннэл



 ДААДАР ХАРА

 – 243 – 

8020 Хор, кµн улуу´уттан
 Эрдэнээри, 
 Дьµ´µн тупсаттаран 
 Ту´анаары,
 Бы´ыы эптэрэн абыранаары 
 Ал±аннахпын, эминэ тугуй?
 А´ыйан туран ал±аттыгыт, 
 Ситэн туран кыайдыгыт,
 Одун бии´иттэн о²о´уулаах,
 Тыйыс Хаантан дьыл±алаах 
8030 Дьон эбиккит!
 £лб³т б³±³ ³р³г³йгµт 
 ¥с бµгµнэн µрдээтэ,
 £л³р ³лµµ дьонун 
 £лбµтэ буолан,
 ¥³рµнньэ² бии´ин µ³рдэ²²ит 
 £л³р³н кыайан бардыгыт,
 Аанай-туонай абаларын эбит!
 А±ыс айыы айма±а 
 Ол и´ин, 
8040 Ал±аммат аналлаах473, 
 Ойдубат о²о´уулаах,
 Эстибэт эккээйилээх дииллэрэ – 
 Кыдьдьык474 буолар эбит,
 Субута тутта±ыр,
 Кырдьа кылба±ыр кыыс о±о,
 Сэттэ былас
 Сиэрэй к³мµс су´уохтаах
 Сэмэристэй Куо
 Сиртэн сэрбэйиэ±иттэн 
8050 Сэ´э²²э киирбитэ,
 Сэмэй аата 
 К³ссµ³ сура±а кµµрэн и´иллибитэ,
 К³стµбэт бии´ин 
 К³±µрэтэргэ т³р³³бµт эбит,
 Ала±ар бии´ин 

473 Рук.: аналааттаах
474 Лит.: кырдьык. Салгыы кыдьдьык диэнинэн хаалларылынна.
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 А±ыйатарга айыллыбыт эбит,
 Ол и´ин µ³´ээ-аллараа
 Абаа´ы µтµ³тµн 
 £л³р³н сµтэрэн туран,
8060 ¥с к³с µрэллибэт 
 ¥рµ² мµ³ссµн тµµнµ µµннэрэн
 Ки´и-айма±ы кэ²эт диэн,
 Дьон айма±ы дьолун томтот дэ´эн,
 Ки´и т³рдµн тµскэ т³лк³л³³ диэн
 Алгыстаах ал±аабыта дииллэрэ,
 Тойуктаах туойбута дииллэрэ – 
 Ол чуолкай да буолар эбит,
 Ыый-ыыйбын!
 Аай-аайбын! – диэн барда, – 
8070 Чулуку-чу²куй!
    Би´и ки´ибит 
 Чиккэйэтурар
 Си´ин µ³´µн 
 Бы´а дайбаан тµ´эр – 
 Дьэкэ Бааба ³л³р ³лµµ 
 Бурут хор±олдьуна буолан
 Та²нары тµ´эн бара турда.
 Бу баран и´эн тойуктаах:
    – Чулуп-чалып!
8080 Чу²куй-чулуку
 Тойук буоллун!
 Ма±айкаан аллаахтар,
 ¥с µ³дэн тµгэ±ин
 ¥рэйэн µктээтибит,
 Куккутугун-сµргµтµгµн475

 Толуга суох таххар буолаайа±ыт!
 Бэлиэлээх сµ³´µнэн
 Бэлэ±и ба±ас ылаахтыам буолуо,
 Уол о±о±ут оно±ос тутта±ына,
8090 Кыыс о±о±ут кыптыый к³т³хт³±µнэ
 Боруоккут аннынан 

475 Лит.: куккутун-сµргµтµн
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 Буссан476 к³рµ³м,
 Кэлэр-барар сиргитигэр 
 Кэнтик буолан 
 Кµрэхтэ´эн к³рµ³м буолуо,
 Отто дойдум уолаттара олус да±аны
 У´ун уллу²аххытынан уматтыгыт,
 Дири² ти²илэххитинэн тэбистигит,
 Ыый-ыыйбын!
8100 Аай-аайбын!
 Э´и умнуугут са±ана,
 Мин дьаныарым са±ана 
 Буоллун, о±олоор!
 Буккуур-быккыыр,
 Будуку-бадыкы,
 Дьулуку-дьалыкы
 Тойукпун туойдум! – диэн уйгуура турда.
    Би´и ки´ибит: 
    – Кыайбыт хайа да кµн – 
8110 Кыайыам, – диир, – 
 Хоппут хайа да кµн – 
 Хотуом, – диир, – 
 £л³р ³лµµ тµгэ±иттэн
 £р³ к³т³н таххан,
 ¥рдµк халлаан 
 ¥рдµк µтµ³ ³р³г³йµн
 ¥нтµ тутан киирэр
 ¥³скээбэтэ±э кырдьык ини!
 А±ыс иилээх-са±алаах,
8120 Атааннаах-м³²µ³ннээх
 Аан ийэ дойду айыллар
 Ара±ас илгэтин ал±атан киирэр
 Адьарай айма±а, 
 А²аарыйар ааттаа±а
 Айыллыбата±а адьас кыдьдьык!
 Кэбэл дьоно 
 Кэм ки´иргэс буолуохтара,
 Адьарай айма±а кэм айахха

476 Лит.: булсан
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 Кичээ буолуохтара,
8130 £л³р ³лµµ дьоно
 £лл³р ³лµ³хтэригэр дылы
 Кэм ³´µ³мдьµлээхтэр,
 ¥йэттэн µйэ тухары 
 ¥³скµтµн булкуйуохпут!
 £р³г³йбµт µрдµ³! – диир.
 Дьахтардаах эр ки´ини,
 Бырааттаах кийиитин
 Илиигэр тµ´эрэн,
 Т³тт³рµ-таары т³к³нµтэн,
8140 Тµµ м³³чµк477 гынан,
 ¥²кµрµс гынна,
 Кµ³лэ´ис гынна,
 Икки т³ргµµ быатыгар
 Холбуу улардан кэбистэ.
 ¥³´ээ ¥рµ² Айыым сирэ диэн
 ¥с тµµннээх кµн
 £р³ к³т³н к³рд³ – 
 £лµµ µ³´э кыайан таххыбата,
 £л³р ³лµµ Дьобо±он аартыкка 
8150 £²³йд³±µн аайы 
 ¥³´эттэн та²нары дапсайа турдулар.
 Ол инниттэн:
 «Туох µлµгэр
 Айыытын-буруйун
 О²орбут буолламый?» – дии санаата.
 «К³стµбэт бии´ин
 Кµ³х дьайа
 К³л³´µн буолан
 Сыстыбыт буолла±а,
8160 Адьарай бии´ин 
 Хара кµдэн тыына 
 Хал±а´а буолан
 И²мит буолла±а», – диир.
 Ол дойду ³л³р ³лµк
 Ма´ыгар улара тµстэ,

477 Лит.: мээчик
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 £р³ к³р³н уларан
 Субу к³рдµк ³с туонна:
    – Дьэ-буо!
 ¥с хаттыгастаах
8170 ¥рдµк дьулуо ма²ан халлаан
 ¥ллэр бµ³рµгэр 
 ¥³рдµ´эн µ³скээбит,
 ¥рдµк ар±а´ыгар
 £лµ´µйэн иитиллибит,
 ¥³´ээ ¥рµ² Айыы айма±ын
 ¥тµ³ домньуттара буолуохсуттар!
 А±ыс хаттыгастаах
 Ара±ас сатыы халлаан
 Сатыытыгар олохтоох
8180 А±ыс Айыы Дьаргыл уда±аттара 
 Баар буолуо этигит!
 Айыы айма±ын 
 Ара²аччылыырга аналлаах,
 Кµн улуу´ун 
 К³мµскµµргэ µккэннээх буолуох этигит.
 Кµн кыы´а – Кµ³гэл Наскыл,
 Ый кыы´а – Ырыа Дьаарай, 
 Чолбон кыы´а – Долгуйа Куо,
 ¥ргэл кыы´а – ¥рбэлдьин Дьа²сах,
8190 Сулус кыы´а – Ырыа Дугуй,
 Ыраас халлаан кыы´а – Ырыа Дугуй,
 Хатан халлаан кыы´а – Ха²кыйа Куо,
 ¥рдµк халлаан кыы´а – £рµскэн £р³г³й Хотун!
 Бары ³йд³³н исти²!
 Дьайбын-соболо²мун* 
 Дьалбыйан тар±аты²!
 К³лб³хпµн-кµдэлэммин
 К³нньµ³рдэ478 к³т³±µ²!
 Салгын кутум сатыылаата – 
8200 Салбахтаах санаабын
 Салайа туойу²!
 Ийэ кутум иэнигийэн ыараата – 

478 Лит.: к³нньµ³рдэ
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 Иччилээх тылдьытынан479 
 Этэн эпчимнээн!
 Буор кутум манан сонньуйда480 – 
 Булгу домноо²! 
 Сиспэр силлээ²,
 Таспар салы²наан,
 Испэр имэ²нээ²!
8210 Ийэ дойдуга эргитэн
 Иэнигитэн эккиннээ²!
 £ст³³хпµн ³л³рдµм,
 Саастаахпын дьаныйдым,
 Таххар кµнµм буолла!
 А±ыс Айыы 
 Дьар±ал Дьаралык ааттыкка 
 Айы²481 эрэ! 
 Этэр тыл бµттэ.
 Бууйака!
8220    Ити тыл дуораана сµтэ илигинэ,
 А±ыс хаттыгастаах
 Ара±ас сатыы ма²ан халлаан анныттан
 А±ыс халлаан Дьаргыл уда±аттара
 Кырыылаах тумустаах,
 Кырааскалаах атахтаах,
 Кылдьыылаах харахтаах,
 Кынта±ыр бы´ыылаах482,
 Кынатын ба´ыгар
 Кыырпах харалаах,
8230 Кыыда´ынхан 
 Кыталык кыыл буолан 
 Кытты´а тµстµлэр;
 Кыыбыргыы тыынан,
 Кы²кыначчы са²аран,
 Кы[ы]райа к³т³н
 Уот Дьобо±он ааттык
 Уу дьулайыгар олоро тµстµлэр.

479 Лит.: тылгытынан
480 Лит.: сонньуйда
481 Рук.: айын
482 Лит.: бы´ыылаах
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 ¥²кµрµс гынан,
 Кµ³лэ´ис кынан
8240 ¥тµ³ дьµ´µннэринэн буоллулар;
 К³рбµккэ да суох,
 Истибиккэ да суох
 Кµтµр µтµ³ дьахталлар буолан
 Кµ³гэйдилэр:
 Кµ³х-наах та²астаахтар,
 К³²д³й от кµ²э´элээхтэр,
 Кµн быата к³дь³²³л³³хт³р,
 Ый быата хантар±алаахтар.
 Ара²ас сылгы 
8250 Сиэллээх кутуругун 
 Та²нары бырахпыт курдук
 Айыы Дьаралык ааттыгы 
 Арыйан кэбистилэр.
 К³²д³й от дµ²µрдэрин 
 Кµ³гэччи туттулар.
 ¥рдµк халлаан сындыы´а
 Дьэкэ Буурай дапсыырдарын
 Т³гµрµччµ дьалбыйдылар.
 Ордук хо´у туттубаттар,
8260 Утум ситим турбаттар.
 Биир µµккэ µттээннэр
 ¥рµ² Айыы айма±ын
 ¥тµ³ алгы´ынан ал±аан
 Омун ³с омолойо турбуттар эбит: 
    – Дьээ-буо!
 Дьэргиллэ-дьэрэкэнэ дьаралык! 
 Уруй-тускуй!
 Айхал-мичил буоллун!
 А±ыс Айыы айма±ын
8270 Ара±ас ахтаах илгэтигэр
 Ара²аччылыы киирдибит.
 Адьарай алба´ын 
 Аллара дапсыйабыт, 
 К³стµбэт к³лдьµ²µн 
 К³±µрэтэ халбыйабыт.
 Дуомал но±ойдоох
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 Тула±ас домнуубут,
 Сискэр силлиибит,
 Баскар-атаххар балкыйабыт!
8280 Дуомал диэгирбэт
 Дьилэй мэйиилэни²,
 Хайдыбат халы² тириилэни²,
 Тыллыбат ньыгыл эттэни²,
 Тостубат суон бµлтэстэни²,
 Мµлчµрµйбэт б³±³ мµ´элэни²!
 Аан ханныгын 
 Астыннара а²ардыыбыт483!
 Тойон ханныгытын 
 Толору туойабыт!
8290 Чэри-буру тэ²нии эттибит!
 Дул±а±ын толору домнообот!
 Холу² этэ хойуннун,
 Бууту² этэ мустун484!
 Бэрди мэлдьи мэлити²,
 Ааттаа±ы адьас алдьаты²!
 Кµн уу´а кµ²²э к³т³±µллµ²,
 Айыы уу´а айыыга ара²аччыланы²!
 ¥йэттэн µйэ тухары
 £лб³т-самныбат ³р³г³йд³нµ²,
8300 Быстыбат эстибэт илгэлэни²!
 Ийэ дойду иччитэ буолу²,
 А±а дойду анала буолу²485!
 Уу харахтаах утарбатын,
 Татаар тыллаах таба эппэтин,
 Сµµдµрµн сµ´µ³хтээх таба дугуйбатын,
 ¥µт тураан µчµгэйдик улары²!
 ¥рµ² чыычаах буолан,
 Тµµтээ±эр тµргэнник
 Охтоо±ор олустук
8310 Отто дойдуну булу²!
 Урууй! 

483 Рук.: анардыыбыт
484 Лит.: бустун
485 Рук.: буолун
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 Айхал-мичил!
 Бууйака!
    ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гына тµ´эллэр да,
 Кыталык кыыл буолан
 Кэлбит сирдэрин диэки т³пт³рµ
 К³т³н бараллар.
    Ол кэнниттэн
 Бу ги´и486, дьэ, к³т³н тахсар. 
8320 Уот Дьуба±ан ааттыгы у²уордаан,
 Отто дойду одурууннаах
 Улуу ту²уй очуо´ун булан
 Дугуйдаан тохтуур.
 Дьахтардаах эр ки´ини тµ´эрэн,
 £р³-та²нары эмэрийэн,
 Урукку к³рдµк
 Улаан ньуурдаан,
 У´аты муруннаан
 Ураа²хай дьµ´µннµµр.
8330 Иннигэр илдьэ туран,
 Бу к³рдµк тыл этэн,
 Са²а са²аран
 Бырастыыла´ан арахсар эбит:
    – Дьэ-буо!
 £р³ к³рд³хх³
 £рµкµйэн-кµрэ²сийэн к³ст³р
 Кµ³х халлаан µрдµгэр олохтоох
 Хара Дьа±ылыман а±алаах,
 Эбир Дьа±ыл Иэйэхсит Хотун ийэлээх,
8340 То±ус халлаан 
 Тор±о сиигин тутан т³р³³бµт
 Даарда Буулуур ат сылгы к³л³л³³х
 Даадар Хара буойун
 Ту´ааннаан и´ит!
 Отто дойдуга анана²²ын,
 А±ыс айыы айма±ар тµ´э²²ин,
 Айыылаах а´ы а´аа²²ын,
 Анда±ардаах дьиэ±э айдарбыты²!

486 Лит.: ки´и
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 Тµ³т Тµгэн Айыы² т³кк³тµгэр,
8350 Одун биис о²о´уутугар,
 А±ыс ахтар айыы айымньытыгар
 Ки´и т³рдµн кичэйэргэ эппиттэрэ,
 Саха т³рдµн салайарга айбыттар,
 Ураа²хай улуу´ун олохтуурга о²орбуттара,
 И´ит-хомуос ирээттэнэ²²ин,
 Та²ас-сап чаастана²²ын,
 Ки´и-сµ³´µ аналлана²²ын,
 Кэскил ба´ын салайа²²ын,
 К³мµс уйа±ар,
8360 К³й кии²²эр тиийэ²²ин,
 Отто дойдум 
 Ойуу-мандар
 Уолун-кыы´ын мунньа²²ын
 Кыларыйбат уйгуну олохтоо,
 Кэччэрийбэт кэскили т³рµттээ,
 £лб³т-сµппэт ³р³г³йд³ к³рд³с!
 Аал уоккун а´ат,
 Бар дьо²²ун маанылаа!
 Бэлиэлээх сµ³´µтэ иит,
8370 Мэ²нээх о±ото т³р³т!
 ¥рдµгµнэн µрµ² чыычаах ³р³ к³пп³тµн,
 Анныгынан кµµтээх кутуйах 
 Супту сµµрэн сараар±аабатын,
 К³±³н бии´э кыттыбатын,
 Хамсык бии´э хаадыйбатын!
 Улуу´у ор±ор,
 Нэ´илиэги тэнит!
 ¥йэттэн µйэ тохору
 ¥µнэн µ³скээ!
8380 Быдан тэгэл бырастыы!
 Айыылаах а´аабата±ым,
 Анда±ардаах дьиэ±э айдарбата±ым,
 ¥рдµк халлаан 
 ¥ллэр бµ³рµгэр µ³скээбитим,
 ¥рдµк ар±а´ыгар иитиллибитим,
 Хатан халлаан ха²арайыгар 
 Хаппахчыланан µ³скээбитим!
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 Отто дойду 
 Ороскуоттаа±ын солбуйан,
8390 Уол о±ону о²кулаан! 
 Урууй-туску туругурдун!
 Буойака!
    Инньэ диэн баран,
 Ки²киниир киэ² халлаа²²а
 Бэйэтэ кэлбит сирин диэки 
 К³т³н кµµдµмчµлµµ турда.
    Би´и ки´ибит 
 Маны истэн баран,
 Хоруй тылы эппэккэ буолуон
8400 Хайдах да сатаммат,
 А±ыйах да буоллар этэн хаалла:
    – Дьэ-буо!
 Хаардаах бугул са±а бэйэлээх,
 Чаан олгуй бастаах,
 Чааккы са±а харахтаах,
 Далан £кс³кµ аттаах,
 Хара Кыыт Тойон
 Урутунан т³р³³бµт убайкам!
 ¥рµ² тыыммын ³лл³йд³³н
8410 ¥тµ³ дойдубун булларбыккар, 
 Хара тыымммын харайдаан
 Хаан айыыбар хайы´ыннарбыккар
 Баскар-атаххар дылы ба´ыыба!
 Ол и´ин 
 ¥³´ээ ¥рµ² Айыыттан
 £рг³н ³тµµ са±а тардыылыктаах
 ¥³скээтин дииллэрэ.
 Отто дойду 
 Уо±ан Айыытыгар олохтооннор,
8420 И²эн Иэйэхситигэр ииттэрэннэр
 ¥йэлээх саа´ым усталаах туоратыгар
 Б³±³´µ кытары м³ккµ´эн487, 
 Хатаны кытары хатыала´ан,
 ¥с т³гµл кубулуйан,

487 Рук.: м³ккµйэн
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 Хор±оон хому´уннан,
 Эргийэн кэллим,
 Дьэ, саас ийэ салытыннарда,
 Айан хаан алларытта. 
 Ол эрээри,
8430 Ат-кулун аналлаах,
 Уол о±о сµрдээх
 Буолуох тустаахпын!
 Бэйэбиттэн биэ´инэн бэрди,
 Уонунан ордугу 
 Айан кэрдэн биэриэхтэрэ диибин.
 ¥йэттэн µйэ тухары
 £ст³³х ³лµµ ³´³ст³³хт³рµн
 £´µ³мдьµлµµргэ
 £р³г³й талааным µрдээтин!
8440 Урууй-тускул!
 Буйака!
    Анараа ки´и итини истэн баран
 Сыы´а да, таба да диэбэтэ –
 Арахсан хааллылар.
 Онамаран488 би´и ки´ибит
 ¥с т³гµл хоруотаан,
 ¥с т³гµл сытыытык и´иирэн,
 Соргулаах соно±о´ун
 Даарда Буулуур аты 
8450 И²эссиппитинэн489 уруйдаан ылла.
 Ат сылгы µ³рбµт-к³ппµт курдук
 ¥с µµт былыт µрдµгэр
 Олорон-эргийэн гэллэ490.
 ¥µннээх тэ´ииниттэн тутан ылан,
 ¥рдµк ар±а´ыгар µ³рбµтµнэн,
 £р³ к³т³н миинэн кэбистэ,
 Хахтан ки´ини та´ааран
 Татал±алыы ми²эстэн кэбистэ.
 Та´ааннаах дойдубут диэн
8460 То²хойон айаннаа´ын буолла:

488 Лит.: ол гынан баран
489 Лит.: и²эрсиппитинэн
490 Лит.: кэллэ



 ДААДАР ХАРА

 – 255 – 

 Эбир былыт э²эрдэстилэр,
 Итии куйаас эккиннэннилэр,
 Элэккэй тыал сирдьиттэннилэр491,
 Ибир самыыр ы´ыахтаннылар.
 Ийэ дойду э²ийэтэ 
 Иэнигийэн к³ст³н барда.
 Хаас тохтуур 
 Ханнайытта µрэхтэринэн 
 Айаннаан хаддаддылар, 
8470 Туруйа тохтуур 
 Тунаарытта толоонноругар
 Дьоллоох Дьолуо ааттыгынан
 Тосхойон тµ´эн истилэр.
 Кыталык тохтуур 
 Кыллаарытта кырдалларынан,
 Кэрэ биэрэктэринэн
 Киирэн бардылар.
 Арыылаах сыалаах
 Арыы намыл-налах алаастарын
8480 А²аарыйар ар±а´а буолбут
 А±ыс салаалаах 
 Аал Луук мастарыгар
 Астара баттаатылар.
 Аттарын 
 Сиэллээх кутуругуттан ыланнар
 Сиэл ыйаан ситэрдилэр.
 Ол туран, 
 Би´и ки´ибит
 Бу к³рдµк тойуктаах турда:
8490    – Дьэ-буо!
 И²эн Иэйэхсит ийэлэрим,
 Хаан Айыы´ыт а±аларым!
 Ойуулаах-о´уордаах
 Отум-ма´ым492 иччилэрэ,
 Бары бэттэх буолу²!
 Чугас б³±³бµн 

491 Рук.: силдьиттэннилэр
492 Рук.: отун-ма´ын
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 Хоболоо±унан холбуубун,
 Ыраах б³±³бµн
 Ыа´ыйалаан ы²ырабын,
8500 Уларыйбат уйгуну олохтуубун,
 Кэччэрэйбэт кэскили эркинниибин!
 Хойуубар б³тµ²,
 Уба±аспар чачайы²!
 Кэй бараан кэскиллэннэ,
 Аан ар±ах айылгыланна,
 Аал уот айгы´ынна,
 Алтан сэргэ айгыраата!
 Ахтаах тµ´элгэ тардылыннын!
 Айыым айма±а айхаллаан аа´ы²!
8510 Орто дойдум уруйдаан о²кулаа!
 Бууйака!
    Уонна,
 Дьахтарын илиититтэн сиэтэн
 К³мµс уйатыгар 
 К³й киинигэр 
 Киирэ баттаата.
    Уруккута диэн баар дуо
 Баайа-далайа бур±арбат бы´ыылаах.
 Маныаха±а,
8520 Кэрэниистээх кэтэ±эриин оронугар
 Киирэн олоро тµстэ.
 Улаан ньуурдарын
 Утарыта к³сс³н493 одуула´ан к³рбµттэрэ,
 Уостарын хаана куурбут
 О±онньордоох эмээхсин 
 Сэбэрэлэммит бы´ыылаахтар.
 Ол кынан баран,
 Аны туран,
 Дьахтар ки´и 
8530 Дьалы²а та´ынан таарыйда,
 Имэ²э э²ини этиттэ.
 Айан талыыта ар±а´ынан киирдэ,
 Хоро талыыта кургумунан куо´арда.

493 Лит.: к³рс³н
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 Эр ки´итин ди[э]ки 
 Уулаабат улаан уба´а курдук
 Унаарыччы к³рд³,
 Уо´а ходьойдо,
 Уолуга томтойдо,
 Омун ³с туойа турбута µ´µ:
8540    – Дьэ-буо!
 Тэллэххэ сытар тэ²нээ±иэм,
 Хоойго сытар холоонноо±уом,
 Эйэн Иэйэхситим илэ эргийдэ,
 Хаан Айыы´ытым чахчы хайыста,
 Т³р³т³р о±о тµµлээх уйатын 
 Т³лк³т³ диэн т³рµттээн к³рµ³х,
 Аны туран, 
 Айан талыы алларытан барда,
 Хоро талыы хомуран киирдэ,
8550 Т³рµт дьон 
 Т³кк³л³р³ т³рµµр ³с диэн 
 Тµстµµр сурахтаахтара.
 Тµ´ээхтиир тµ´ээхтээн уларар 
 Т³рµт то´о±о диэн
 Саайар сурахтаахтара,
 Уол о±о о²кулун о²орорго – 
 Уулаах мас булан,
 Улуу сиэл ыйаан
 О²кулуур сурахтаахтара,
8560 Кыыс о±о т³кк³т³ диэн – 
 Кыра мас булан,
 Кыыппай494 сиэл баайан,
 Сиргэ тиийэ симээн,
 Дьоллоох то´о±о мас диэн
 О²орор сурахтаахтара.
 Оннук маста була охсууй!
 Абытай-татат! 
 Эминэ тугуй!
 Буойака!

494 Лит.: кырпай
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8570    Дьиэни отто хото±о´унан
 Отут сыар±алаах
 От тµгэ±иттэн 
 Ойо ыты´ан а±алан
 Оноотугар буолуор дылы 
 Олус тэлгэттэ.
 Кыыс дьиэлийэн, 
 Дьиэрэ²кэйдээн та±ыста.
 «То´о±о мас буолаарай?» – диэн,
 Мас к³рд³³н
8580 Най хара тыаны баты´а сµµрдэ.
 Онуоха±а 
 Ачаахтаах-атыйахтаах
 Ара±ас арыы хаты²
 Дьэ, манна тµбэстэ – 
 Бы´ар бы´а,
 Ха´ан бы´а дайбаан,
 Бы´ара чуга´аабытын кынна
 Хааннаа±ынан ытаата,
 Сыр-сыр са²алаах мас буолла:
8590    – Дьэ-буо!
 Даадда Буулуур аттаах
 Даадар Хара буойун
 Айбыт а±ам буолуоххуот!
 Кэччэгэйдик кэскиллээти²,
 У´урума±айдык о²кулааты².
 Аан дойдун иччитин а´ата²²ын,
 Аал уоккар ас биэрэн,
 А±ыс ахтар айыыгар 
 Алгыс туруоран,
8600 Ара±ас илгэ±ин а±албытынан
 Ара±аччылаан ал±аппыты² буоллар
 Астык буолуо этэ.
 К³рµ³ суох к³рд³ бы´ылаах,
 Билиэ суох биллэ бы´ыылаах. 
 Уол о±о т³р³³т³±µнэ – 
 Буолунай µ³скээбит
 Борук Хара аттаах,
 Боруоктаах тараактаах
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 Бууллуйа Боотур диэн ааттаары².
8610 Кыыс о±о т³р³³т³±µнэ – 
 ¥с былас 
 ¥рµ² к³мµс со´уохтаах,
 ¥рµмэччи ма±ан аттаах
 Кµ³гэлдьин Куо диэн ааттаары².
 Бууйака!

    – Ээ, кырдьык да, 
 Сыы´а гыммыппын, – диир да
 Чыбыр±аччы саайан,
 Бы´а дайбаан,
8620 То´о±отун киллэрэн саайар.
 Ыт сылгы 
 Уйула-тэйилэ суох
 Сиэллээх кутуругун 
 Ойута бы´ан киллэрэн,
 Намылыччы ыйаан кэби´эн,
 Аан дойдум иччитэ диэн
 Тус ту´унан а´ата барар.
 Ол кµнтэн ыла
 Бу кµ²²э дылы 
8630 Иэйэхсит улуу´а 
 Тус-туспа ааттанан а´аабыта µ´µ.
    Дьахтар µс т³гµл 
 £гµрµ³лээн µннэрин кытары 
 Саннын байаатыгар дылы 
 Куударалаах баттахтаах 
 Уол о±о т³рµµр. 
 Дьахтар 
 Таба-тайах тириитигэр 
 Тардан ылан,
8640 ¥с к³мµс 
 Чарапчы би´иккэ уган
 О±олообутунан барбыт.
 ¥с хонук томтойо туолуутугар
 Оро±уна о²орон 
 У´алаа±ы умсардылар,
 Бэрди бэтиннэрдилэр,
 Ха²ылы хаптаттылар.
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 К³й кымы´ынан
 Кµ³мэй о²о´уннулар,
8650 Саамал кымы´ынан 
 Санаа тар±аттылар.
 Отто дойду495 уйгутун олохтоотулар.
 Кµн улуу´ун кµрµ³±э буолла,
 Айыы улуу´ун айхала буолла.
 Б³±³с м³ккµ´эн оонньоото,
 Хатан хапса±айда´а оонньоото;
 Халы² хаттанан
 Куолайдаа±ы тургуттулар,
 Суон у²уо±унан 
8660 Харылаа±ы били´иннэрдилэр.
 ¥³´э б³±³±³ µ²µµ тутан 
 £р³г³й былдьастылар,
 Аллараа б³±³±³ 
 Хойуос тутан ньиргиттилэр.
 Кµн сирин 
 К³²µл к³рµн тµ´эрдилэр.
 Ити курдук
 Уларбыттара эбитэ µ´µ.
 Бµттэ.

495 Рук.: дойдун
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ХОС БЫ¤ААРЫЫЛАР

«Саха оло²хото» серия сµрµн сыалынан урут бэчээккэ тахса илик 
уус-уран ураты та´ымнаах оло²холоруаа±ааччы, оло²хону сэ²ээрээччи 
киэ² ара²атыгар анаан та´аарыы буолар. Оло²хо тиэки´ин араас ва-
рианнарыгар, ис хо´оонунк³рµ²нэригэр ураты бол±омто ууруллар. 

«Даадар Хара» оло²хо айыл±аттан айдарыылаах, ойуун идэлэ-
эх ки´иттэн Н.П. Яковлев-Курууппа ойуунтан 1941 сыллаахха поэт  
П.Я. Тулаа´ынап уонна ТЛИНЧИ корреспондена И.С. Прохоров су-
рукка тµ´эрбиттэр. Рукопись Россия Наукаларын Сибиирдээ±и са-
лаатын Саха сиринээ±и Научнай киинин архыыбыгар харалла сытар  
[Ф. 5, оп. 7, ед.хр. 100]. Оло²хо 271 лиистээх, 1-156 лиискэ диэри 
уруучуканан µрµ² хо´оон форматынан тµ´эриллибит, 157-184 диэри 
харандаа´ынан кирилиццанан, 185-189 диэри латыын албапыытынан, 
190-196 диэри кирилиццанан кэпсээн форматынан, 197-236 диэри 
хо´оон форматынан уруучуканан уонна 237-273 дылы кэпсээн фор-
матынан латыын алпабыытынан харандаа´ынан суруллубут. Латыын 
алпаабытыттан кириллица±а тылбаастаан уонна илиинэн суруллубут 
тиэки´и к³мпµµтэргэ Олонхо НЧИ µлэ´иттэрэ киллэрдилэр. Оло²хо 
барыта 8669 хо´оонунан строка буолла. Итиэннэ анал к³мпµµтэр про-
грамматынан уоннуу строканан нµ³мэрдэннэ. 

Архыыптан ылыллыбыт оло²хо тиэки´ин наука ирдэбилигэр эп- 
пиэттиир гына т³´³ кыалларынан хайдах баарынан биэрдибит. Оло²-
хо´ут бэйэтин уонна тµ³лбэтин тылын уларыппакка, литературнай  
нуорматын тиэкис анныгар «Лит.:» (Литературнай вариана) диэн ыйы-
лынна. Ол курдук «отто-орто», «тµ³т-тµ³рт», «таххар-тахсар», «биссэр-
билсэр», «сырдьар-сылдьар», «кыыппах-кыырпах», «ааттык-аартык», 
«µндµл-³нд³л», «онамаран-ол гынан баран», «анах-ынах», «быраан-мы-
раан», «тµ´элгэ-тµ´µлгэ», «³кс³-³сс³», «гиэнэ-киэнэ», «хаччы-харчы», 
«оруолдьут-арыалдьыт», «обунаах-омуннаах», «ирдьит-илдьит» уо.д.а.

Оло²хону сурукка тµ´эрээччилэр к³ст³н турар орфографическай 
ал±астарын к³нн³р³н «Рук.:» (Рукописка) диэн ыйылынна. Тылга 
к³тµтµллµбµт буукубаны квадрат ускуобка±а ыллыбыт. Холобур, Куга[с] 
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бээгэй бургуна´ым. Аат тыл, туохтуур иккис сирэйигэр «²» оннугар «н» 
суруллубут, ону аныгы орфография ирдэбилинэн к³нн³рдµбµт.

Оло²хону сэргээн аа±ааччыга табыгастаах буоллун диэн, оло²хо 
сµрµн темалара абзацка араарылыннылар. Эргэрбит, тµ³лбэ уонна суол-
талара ³йд³мм³т тыллары Э.К. Пекарскай, Саха тылын бы´аарыылаах 
улахан, Саха тµ³лбэ тылын тылдьыттарыттан, онтон да атын источник-
тары ту´анан т³´³ кыалларынан бы´аардыбыт. Бы´аарыллар тыллар 
тиэкискэ сулу´унан бэлиэтэннилэр. Маны тэ²э сир-дойду, персонаж-
тар ааттара уонна нуучча тылыттан киирии тыллар ыйынньыктара бэ-
рилиннэ.
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ТЫЛЛАРЫ БЫ¤ААРЫЫ

10 – Ииссээннээх ийэтэх ³ттµгэр – ийэтэх-иньэтэх – в другую про-
тивоположную сторону [Пек., I т., стлб. 941].

16 – Ураанай кыыл ту´ахчатын – водяная курица белым пятном на 
лбу [Пек., III т., стлб. 2860].

89 – Хамсык диэн хабы´а илигинэ – хамсык – хворь скота с поно-
сом, язва [Пек., III т., стлб. 3290].

91 – Сотуун диэн сура±ыра илигинэ – сотуун – сибирская язва.
161 – Дьуорсун хо²орой – дьуорсун – эргэр. µрдµк уонна сыгынньах 

(ма´а суох сир) [СТБТ, II т., с. 448].
189 – Кыдьымах тохтооботох – кыдьымах – ³рµс саас эстэригэр, 

кµ´µн турарыгар устар бытархай, к³бд³рк³й муус [СТБТ, V т., с. 186].
200 – Дьуодьатын булан – дьуодьа – ханнык эмэ сир бµччµм, оло-

рорго табыгастаах ³тт³.
239 – Аалай кµ³х амыньыардаах– амыньыар – мас синньигэс, хап-

пыт лабаата, мутуга [СТБТ, I т., с. 458].
264 – Халлаан µ³´ээ µрµт сайыытыгар – сайыы – халлаан алын 

кырыыта, сиксигэ.
296 – Манаа±а мас буолан – манаа±ы – µрµсээккэ майгынныыр, 

санныга кэтиллэр ботуо²ка. Русск. поняга [СТБТ, VI т., с. 213].
307 – Маанылатар баттах ба±ана буола – баттах ба±ана – кэтит, 

суон, модьу ба±ана.
312 – Чугуутугар дурдалаах – чугуу – самое крайнее место (предел) 

[Пек., III т., стлб. 3679].
320 – Сэттэ сиикэй бэргэн урдаах – ур – нарост на теле, шишка на 

теле. Ср.тюрк. ур – опухоль, нарост, монг. ур – шишка, нарост, вол-
дырь [Пек., III т., стлб. 3055].

335 – Дьэгин илиитинэн – дьэгин илии – ха²ас илии.
369 – Удур±аччы иччитэ – удур±аччы – прожора, вор [Пек., III т., 

стлб. 2976].
428 – Дьуолка буоллулар – дьуолка – ханан барыллыахтаа±ы бэлиэ-

тиир, к³рд³р³р сиргэ, хаарга анньыллыбыт мас (лабаа, талах). Дьµ³кэт 
[СТБТ, III т., с. 447].
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440 – Чугуулаан истэ – чугуулаа – тохтуу-тохтуу чуга´ыыр.
465 – Кµµгэстии к³ппµт – кµµгэс – килбэчигэс кµ³х харахтаах, 

эбирдээх кынаттаах, кµлµмэнтэн кыра µ³н [СТБТ, V т., с. 118].
483 – Синньэлээх ойо±остоох – синньэ – таба моонньун тµµтµн 

ылан, саба тута-тута сабынан тигэн о´уор анньан ойуулаа´ын, о´уор 
[СТБТ, VIII т., с. 412].

487 – О±уруолаах к³²µллээх оонньуурдаах – к³²µллэх – сылгы 
тµµлээри сылдьар уор±атын тириитэ [СТБТ, IV т., с.300].

518 – Та²кыл к³мµс чаампытын – чаампы – саха бала±анын инни-
нээ±и кµµлэ.

696 – Амнахтара устубут – амнах – ³лбµт ки´и сирэйин сабыыта.
804 – Сµµмэх тура²наах – тура² – худое место, на котором трава 

не растет; солонец, солонцеватая земля [Пек., III т., стлб. 2841].
806 – Чо±оччу толонноох – чо±оччу-чо±очу – большой сальник 

жвачных животных [Пек., III т., стлб. 3630].
808 – ¥ргµнньэх µрµйэлээх – µргµнньэх – сµрэх, ки´и-сµ³´µ сµрэ±ин 

суута [СТБКТ, 218 с.].
812 – Кутуйа куру²наах – кутуйа – ынах сµ³´µ уонна да атын да 

кэбинээччилэр куртахтарын иккис салаата [СТБТ, IV т., с. 562].
813 – Ча²кычах чара²наах – ча²кычах – третий желудок жвач-

ных животных, книжка; брюшина. Ср. бур. ¤архинах, халх. сархинак 
– нервный желудок у коровы, в который принимает пища [Пек., III т., 
стлб. 3571].

820 – Буо´унньа² морудукаан – морудукаан – кличка коровы с го-
ловою масти утки мороду [Пек., II т., стлб. 1592].

835 – Тµрбэ туос оройдоох – тµрбэ туос – сверток бересты [Пек., 
III т., стлб. 2912].

850 – Сиэллээх бэккэйигэр – бэккэй-бэлкэй – саамай кыра чороон 
[СТБТ, II т., с. 854].

888 – Алтан сатанах буолан – сатанах – столб для привязывания 
лошадей, коновязь (у вилюйских якутов), вешалка-столб, на котором 
оставлены сучья для вешания вещей, для ведер со сметаной. Ср. бур. 
заадон, тел. чадан – жертвенник нечистому духу-столб со сучьями, на 
которые вешают мясо [Пек., II т., стлб. 2128].

969 – Омуннаахтара-удур±аччылаахтара – удур±аччылаах – и²сэ-
лээх-оботтоох, албын-тµ³кµн, кэрээнэ суох ки´и [СТБКТ, 18 с.]

1025 – Титииктэрин и´игэр – титиик – летний хлев для рогатого 
скота, скотник (постройка, служащая для доения коров); помещение, 
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куда загоняются кобылы для удоя; шалаш для конного скота в непо-
году [Пек., III т., стлб. 2690].

1069 – Быстыбатах быллырыыттаах – быллырыыт – ч³кч³²³ 
араа´а.

1073 – Салыйбатах сардаах – сарт – элиэ±э майгынныыр эрээри 
арыый кыра, ты²ырахтаах сиэмэх к³т³р [СТБТ, VIII т., с. 286].

1089 – Буодьу куобах кыыл – буодьу-бодьойоон – ма²ан куобах 
бии´э [СТБТ, II т., с. 368].

1130 – Локуора кµ³х отунан – локуора – торолхой µµнµµлээх от 
араа´а [СТБТ, VI т., с. 116].

1146 – Мэттиэбэ кµ³х оту – мэттиэбэ-бэттиэмэ – тура²наах кы-
рыстаах алаастарга µµнэр, т³б³т³ харааран к³ст³р сµ³´µ с³бµлээн сиир 
туораахтаах ото [СТБТ, II т., с. 897].

1154 – Кучуну хойуннарбыт – кучу – ойуур са±атыгар, сэдэх мастаах 
ойуурга, куру²²а µµнэр элбэх сыллаах от µµнээйи [СТБТ, IV т., с. 585].

1223 – Баабыр кыыл дьµ´µннээх – баабыр – µµтµнэн иитиллээч-
чилэргэ киирэр б³д³² сиэмэх кыыл. Ср. тюрк. бабр, бэбр – леопард, 
пантера [СТБТ, II т., с. 48].

1265 – Бэрт тииттэринэн биллэриктээннэр – биллэрик – саха 
бала±аныгар киирэр ааны утары эрки²²э сыста турар наара орон 
[СТБТ, II т., с. 317].

1266 – Сµдьµ ба´ынан сµргµнэлээннэр – сµргµнэ-с³гµргэнэ-с³бµргэнэ 
– перекладина в юрте, лежащая на концах крайних матиц перпендику-
лярно к ним полку вокруг юрты [Пек., II т., стлб. 2298].

1331 – Уора±айдаах тыынын бохтотон – бохтот – кыайтаран м³л-
т³³н, кыаххын ылларан.

1427 – То±ус болгуо±а тупсаран – болгуо – эргэр. былыргы саха 
уустара уруудаттан у´ааран ылар тимирдэрин сомо±ото [СТБТ, II т.,  
с. 374].

1502 – Буобура буодьутугар муммут – буодьу – дьабака иннэ. 
1513 – Боспуйу от са±а – боспуйу-боскуйа – эргэр. уруккулуунан 

алта былас кыра кээмэйдээх кэби´иилээх от [СТБТ, II т., с. 411].
1517 – Нэлим дойду – киэ²-куо² дойду.
1531 – А²аабыл улар – а²аабыл-а²аалык улар – улар саамай ула-

хана уонна кырдьа±а´а [СТБТ, I т., с. 485].
1534 – Тэргэн ыйым ньэмиэтэ буолбут – ньэмиэтэ – киэбэ, бы´ыыта.
1552 – Олооччу этэрбэстээх – олооччу этэрбэс – сайын кэтиллэр 

кылгас остоох атах та²а´а, этэрбэс.



Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун

– 266 –

1567 – Тор±о оннуттан – тор±о – (ср. тюрк. торка, торко, тор±у –  
шелк, шелковая материя = бур. torgo, trogon.) ткань, бумажная материя 
(синяя и зеленая, нанка (ср. кытаайка) [Пек., III т., стлб. 2737]. 

1609 – ¥³´ээ уонахтаах – уонахтаах – о±унуохтаах (мазь).
1613 – Дьахала балык – дьахала-дьуохала – кµн анныгар уонна 

тыалга хатарыллыбыт эбэтэр уокка µ³лµллµбµт балык.
1628 – Тимир ти²сирики оно±ос – ти²сирики оно±ос – железная 

стрела, разыскивающая врага и попадающая в него сама собою [Пек., 
III т., стлб. 2677-2678].

1644 – Куота со±ус куонньалыгы – куонньалык – эргэр. ох саа хаата, 
саадах [СТБТ, IV т., с. 496].

1665 – Тµктµйэлээн – тµктµйэ – в старину – берестяная посуда-ко-
робка, в которую запирали µ³р-духа (т.е. его изображение) и которую 
клали на матицу юрты, временно давая µ³р духу пищу. Ныне берестя-
ная посуда для рыбы (в нее зашивают печеных карасей, которых несут 
в гостинец) [Пек., III т., стлб. 2886-2887]. Манна мунньунан, ха´аанан 
диэн суолта±а туттуллар.

1690 – Саамал кымы´ынан – саамал – саамыламмыт, к³³нньµбµтµн 
кэннэ атын улахан и´иккэ мунньан, с³рµµ²²э туруоран, астытан 
и´эргэ бэлэмнэммит кымыс [СТБТ, VIII т., с. 77].

1974 – Сордоох суон кµдэн оппуос – оппуос – ³рµ´µ туоруурга кыйа 
барар µрдµнээ±и аартык айа±а.

2103 – Холло±ос бы´а±а´ын са±а – холло±ос – туос у´аат, сигэ 
эрийиилээх тар, хайах ха´аанар и´ит.

2151 – Тэргэн ый – тэргэн ый – туолбут ый.
2467 – Алталаах кµрэ² атыыр о±ус буолан – кµрэ² – кытарымты-

йан к³ст³р боро² ³²н³³х атыыр о±ус.
2559 – Буур тайах тириитэ богуускалаах – богууска-бо±уска – туох 

эмэ о²о´укка, саха та²а´ыгар тигиллэр биитэр и²иннэриллэр киэргэл 
(хол., саха та²а´ын сиэ±эр, к³хсµгэр, аллараа э²эригэр тигиллэр µрµ² 
к³мµс эбэтэр тµµ) [СТБТ, II т., с. 364]. 

2712 – Тµнэ мыаннырыгы т³л³рµтэринэн – мыаннырык-мыаннарык 
– эргэр. сыалыйа буутун бµµрµгэр алтан т³гµрµк иилэргэ кэтэрдиллэн 
сутуруону баайарга анаммыт быа [СТБТ, VI т., с. 384].

2792 – Мас сандааны оно±о´ун уурунна – сандааны-сардаана – эр-
гэр. ы´ыы курдук лаппа±ар у´уктаах былыргы ох [СТБТ, VIII т., с. 277].

2840 – Кустук курдук куо´ардым – кустук ох – стрела с желез-
ным наконечником, боевая стрела с наконечником в виде копья [Пек.,  
II т., стлб. 1902].
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2851 – У²а сэбиргэхкинэн – сэбиргэх – подреберная часть челове-
ческого тела, хрящевые части ребер, прилегающий к груди [Пек., II т., 
стлб. 2144].

2989 – Куру-куру – аты уоскутар, тохтотор тыл.
3010 – ¥с кµннµк сиртэн – кµннµк – биир кµн устата айанныыр 

сир. Ол аата бу тµгэ²²э µс кµн айаннаан тиийэр сир диэн ³йд³бµллээх.
3026 – Та²ара сырдыы тахсар – халлаан сырдыы тахсар. Халлаан 

былыргы суолтата та²ара дэнэр. 
3027 – Толбонноох хо²оруулаах – переносица, носовой хребет, хре-

бет носа [Пек., III т., стлб. 3491]
3038 – Босхо былыт ботолоох – бото – аты ы²ыырдыырга ар±а´ыгар 

уурар оту, сиэли µµйэн о²орбут эбэтэр атын халы² сымнатыы [СТБТ, 
II т., с. 421].

3044 – Хо²суоччуйалаах – хо²суоччу – железный крюк спереди 
седельной луки [Пек., III т., стлб. 3491]. 

3048 – Бах та²арата бакаайыта басты²алаах – бакаайы – сыл-
гыны тэппэтин диэн, кэлин ата±ыттан тартаран, моонньугар а±алан 
баайар быа [СТБТ, II т., с. 142].

3056 – Быттыгар былдьырыыт чыычаахтаах – былдьырыыт – кµ-
рэ²ни²и боро² дьµ´µннээх, синньигэс кэдэгэрди²и тумустаах, ара±ас 
атахтаах ч³кч³²³ к³рµ²э. Дул±алаах, бадарааннаах сиргэ олохсуйар 
[СТБТ, II т., с. 707].

3231 – Т³рµµр ый диэки т³рг³³р – т³рг³³ – исследовать, допыты-
ваться, разведывать, разведать. Ср. тюрк. тэргээ, тергээ, тэргэ осма-
тривать, обыскивать, изследовать. [Пек., III т., стлб. 2776].

3303 – Босуо²калаах умна´ыт удьуордаах – босуо²ка-ботуо²ка – 
сµгэр суумка, куул, µрµсээк. Русск. котомка [СТБТ, II т., с. 423].

3311 – Туох эмэ толунньа²ы – толунньа² – голенная суставная 
кость животных (соответствует пятке у людей), молодая женщина не 
ест, дабы не родился ребенок с лицом, подобным пяточной кости. 
Кость при сочленении бедра и голени у скотины.Ср. кирг. толарсак – 
косточка в задних ногах скота [Пек., III т., стлб. 2720].

3335 – Таа±ылаах уба´а тириитэ та²астаах уол – таа±ылаах уба´а 
– быт буолбут, тµµтэ саралаабыт уба´а.

3870 – Сах тириитэ – сах – ку´а±ан са²наах кµµс, тыын [СТБТ, 
VIII т., с. 323].

3900 – Кэ´иирдээх сы²аахтаах – кэ´иир – кµ³с кэ´иэ±ин кы´ыйар 
тимир лаппаакы [СТБТ, V т., с. 573].
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3904 – Чохоойу кэтэхтээх – чохоойу-чокоойу – деревянный моло-
ток с бородкой на одной стороне [Пек., III т., стлб. 3632].

3919 – ¥тµгэн тµгэ±эр – сир тµгэ±эр.
3962 – Хохочуолларын т³рд³ – хохочуол – разладица, распря, вздор, 

ссора [Пек., III т., стлб. 3539]. 
4001 – То±ус кумалааннаах – кумалаан – µµнэн турар мас к³²д³й³ 

[СТБТ, IV т., с. 474].
4009 – Ойук тииккэ илдьэммин – ойук тиит – ойуччу, туспа турар 

тиит.
4017 – Орук ма´ын иччитэ – орук мас – дерево с ветвями только на 

верхушке [Пек., II т., стлб. 1877].
4023 – Т³л³² тµлэ´э а´ылыктанан – тµлэ´э – старинное, ныне 

забытое слово. Ср. тюрк. тµл варить. Вареное мясо на поминках, за-
ветная пища пред смертью [Пек., III т., стлб. 2888].

4068 – Э²элэйин этиттэ – элэ-была тылларын этиттэ.
4085 – Чµ³мпэ±э сµрэхтэммит – внебрачный, незаконнорожден-

ный ребенок [ЯРФС, ч. 2., с. 370].
4115 – Кэнтигэр эрчиллэ²²ин – кэнтик – булт тэрилэ, айа кылыы-

тын баайар мас [СТБТ, V т., с. 500].
4211 – Сулуута диэн т³´³нµй – сулуу –калым, цена за невесту, 

вено (плата от жениха за невесту). (Ср. калыым, курум, сы²аах хо²норор, 
хоонньо´ор кэ´ии); часть калыма, выплачиваемая деньгами [Пек., III т., 
стлб. 2331-2332].

4279 – Саада±ын сахсыйталаата – саадах – бухатыыр ох саа охто-
рун (оно±осторун) угар хаата, кэ´э±э [СТБТ, VIII т., с. 66].

4407 – Дьуос дьирибинэ балык – дьуос – хаахынай балык.
4469 – Туут балык курдук – туут балык – тууччах. Нельма.
4545 – Ту²уй буолак – буолак – охсу´уу, кыргы´ыы, сэрии буолар 

толооно, хонуута. Поле битвы, сражений [СТБТ, II т., с. 518]. 
5127 – Сэттэ болгуо чээрэтэ – чээрэ – последний остаток чего-

либо, обрубок, оскребок [Пек., III т., стлб. 3608].
5228 – Кµ²э´э о²остуом – кµ²э´э – ойуун, уда±ан кыырар та²а´ын 

к³хсµгэр баайыллар кµн, ый уо.д.а бы´ыылаах кылыр±ас т³гµрµк ти-
мирдэрэ. Ср. тюрк. кµзµ²µ, к³±µ²µ – зеркало, тув. кµзµ²гµ – бляхи с 
лентами (принадлежность для камлания) [СТБТ, IV т., с. 575].

5229 – ¥рдµк сµлдьµµтµн – сµлдьµµ – то же, что сµрэх быата – 
дуга аорты, связки сердца [Пек., II т., стлб. 2388].
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5402 – Ба±аччах эти– ба±аччах-ба±арчах – эргэр. чычаас, нэлэгэр 
туой и´ит, кµ³с (соро±ор атахтаах буолар) [СТБТ, II т., с.110].

5577 – Кырбада´ын б³±³ – кырбада´ын – мындыр ³йд³³х, ону-ма-
ны бытархайыгар тиийэ си´илии билэр, к³р³р [СТБТ, V т., с. 318].

5723 – Хос хо²нуоламмыт – хо²нуо – ки´и, сµ³´µ синньигэс бии-
литтэн, ылгын ойо±остон µ³´ээ ³ттµнээ±итэ, хонно±ун анныгар тиийэ.

5731 – Кµн та²ара к³дь³²³т³ – к³дь³²³-к³дьµгэ – эргэр. сарда²а 
[СТБТ, IV т., с. 227].

5733 – Хаан та²ара хантар±ата – хантар±а – тюрк. кантарма – 
короткий повод, которым подымают головы лошадей, когда их ведут к 
водопою. Монг. хантар±а в выражении чилбу±ур хантар±а – ременный 
повод, привязываемый к кольцу удил для того, чтобы лошадь не зади-
рала голову вверх [Пек., III т., стлб. 3306].

5832 – Кэннилэригэр кэлиини – кэлии – эргэр. бурдук куола´ын ха-
таран баран кутан со±о±унан µлтµрµтэргэ ха´ан о²орбут и´ит [СТБТ, 
V т., с. 469].

5834 – Со±о±у кымньыы о²остубут – со±оох-со±ох – бурдук куола-
´ын хатаран баран, кэлиигэ кутан µлтµ сынньарга аналлаах сµллµгэс 
мас [СТБТ, VIII т., с. 494].

5885 – Удьаа±а уута а±алы² – удьаа – ковш; большой деревян-
ный ковш, средний по величине между хомуос и хамыйах (ср. бадьаа, 
у´аайах, уйабыл) [Пек., III т., стлб. 2977].

5952 – Мас аабылаан буолан – аабылаан – ки´и кыайан хаампат 
сылбахтаах, сы²наах ойуур [СТБТ, I т., с. 116].

6013 – Буруо к³²сµµтэ – к³²сµµ – эргэр. ки´и ³лµ³н иннинээ±и 
бµтэ´ик а´ылыга. Предсмертная, последняя заветная пища человека. 
Тэ²н. кэриэс ас (а´ылык). Ср. монг. хµнс(эн) «продовольствие, про-
визия, провиант» [СТБТ, IV т., с. 294]. 

6116 – А²аабыллатан кэбистэ – а²аабыллаа – айа кирсин аппаччы 
тарт, ох сааны, айан тардан иит [СТБТ, I т., с. 485].

6272 – Мэнэгэйдээх иччилээх – мэнэгэйдээх – и²сэлээх, оботтоох.
6274 – Сарбайар сара´ыннаах – сара´ын – абаа´ы. Ки´и абаа´ыга 

кубулуйбута, абаа´ы дьайдаммыта. Русск. сарацин [СТБТ, VIII т., с. 270].
6479 – Эскэл тый са±а – эскэл тый – жирный, молоком матери 

откромленный сосун-однолеток [Пек., I т., стлб. 310].
6495 – Чардааттаах ки´и у²уо±ун курдук – чардаат – ср. тюрк. 

чардак чердак – крыша над могильным крестом; крыша над могилою 
[Пек., III т., стлб. 3580].
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6527 – Уйгур мэнэрик т³рдµгэр – уйгур – дерзкий, безграничный, 
беспредельный в действиях и желаниях, не унимающийся, ничем не 
останавливаемый, разнузданный, сумасшедий [Пек., III т., стлб. 2981].

6590 – Туой уорук – уорук – ср. тюрк. обрук – овраг, ущелье, гнездо 
(балки), вместилище; дом (юрта) с хорошими удобствами, лучшей по-
стройки [Пек., III т., стлб. 3047].

6719 – Хойуук о²очону – хойуук о²очо – ср. тюрк. кайык лодка, 
паром, барка; каикь, каюк, большое судно с одним килем, большая 
речная лодка [Пек., III т., стлб. 3247].

6753 – Курумньулаах куттах – курумньу-курунньук – уот т³л³нµн 
кытта тахсан, о´ох µ³лэ´игэр, турба±а олорон хаалар хоруо, кµллээх 
тордох [СТБТ, V т., с. 534].

6806 – Cыа±ар сы´аа±ырыам – сы´аа±ыр – удовольствоваться, 
угобзиться, насыщаться [Пек., II т., стлб. 2494].

6867 – Хайа хат таманыттан – хат таман – тас сыа.
7175 – Буспатах бочоох минин курдук – бочоох – кыра, бытархай 

собо.
7185 – Лиэ´эй суох буолла – лиэ´эй – илиэ´эй, абаа´ы, адьарай.
8195 – Дьайбын-соболо²мун – соболо² – эрэйбин-буруйбун диэн 

суолта±а. Ср. бур. зоболон, тув. чобала² – мучение, страдание. Бастакы 
суолтата – ки´и тугу эмэ о²орбут эрэйин т³л³бµрэ, манньата.

Анисимов Р.Н.
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СИР-ДОЙДУ УОННА ПЕРСОНАЖТАР ААТТАРЫН 
ЫЙЫННЬЫКТАРА

Аал Луук Кудук Мас, Айыы Кудук мас, Аал Дуук мас – µс (µ³´ээ, 
орто, аллараа) дойдуну ситимниир ытык мас. Бу мас орто дойдуну, 
онно олорооччу дьону-сэргэни ара²аччылыыр аналлаах. Сир-дойду 
бар±а баайын сирэйдээн к³рд³р³р мас. – 233, 551, 651, 919, 1036, 1815, 
1819, 2048, 2107, 2135, 2142, 2165, 2299, 4559, 4830, 7824 ст.

Айыы На²нарыын Хотун эбэм, Ахтар Айыы´ыт а±ам, Арыы На²на-
рыын Хотун Ахтар Айыы эбэм – Аал Дуук мас иччитин ааттаан ы²ырарга 
туттуллар анал аат. – 2053, 2167, 4835 ст.

Аан Бала´а ааттык – айыылар-иччилэр сылдьар суоллара-иистэрэ. 
– 1971 ст.

Араат Бай±ал – орто дойдуга баар улахан бай±ал. – 39, 3256, 4000 ст.
Айыы Дуурай Бухатыыр – оло²хо бухатыыра. – 2648, 2847, 3152, 

4233, 4566, 5541, 5741, 5813 ст.
Адар Буурай Айыы´ыт – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ 

буолар айыы.– 1453 ст.
А±ыс Ахтар Айыы´ыт – иэгэйэр икки атахтаа±ы ара²аччылыыр, 

харыстыыр айыылар. – 1034, 1466 ст.
Айыы´ыт, Айыы´ыт А±а Тойон, Аар Тойон а±а – оло²хо±о ааттанар 

айыылары айааччы, кинилэри ара²аччылааччы. – 230, 817, 2198, 2437, 
2245, 3352, 3564 ст.

Айыы Дьарылык М³²µ³н ааттык – айыылар-иччилэр сылдьар суол- 
лара-иистэрэ.– 776 ст.

Айталы Баай – оло²хо±о ахтыллар орто дойдуга олохтоох баай-тот 
ки´и. – 789 ст.

А±ыс Айыы ааттыга – µ³´ээ дойдуга айанныыр аартык аата. – 432 
ст.

Арсан Дуолай айма±а – абаа´ы бии´ин уу´а. – 583, 1983, 2223 ст.
Аан Дьаа´ын айма±а, Аан Дьаа´ын Тойон а±алаах – Тимир Мэ²ийэ 

Бухатыыр а±ата. – 588, 3666, 6080, 6573 ст.
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Аптаах хому´уннаах Алып Куо±ай айма±а, Алып Куохтуй, Ай Куохтуй 
– Тимир Мэ²ийэ Бухатыыр ийэтэ. – 958, 3500, 3765, 6574, 7698 ст.

Аллараа Аан Дьа²сал Тойон – аллараа дойду абаа´ытын бии´э. – 
322, 1344 ст.

Ала Дахсын Хотун – аан дойду иччитэ. – 2501, 4885, 5618 ст.
Айыы Нама´ын ааттык – µ³´ээ дойдуга айанныыр аартык. – 5824 

ст.
Айыы Дьаралык М³гµ³н ааттык – µ³´ээ дойдуга айанныыр аартык. 

– 456, 776 ст.
Аатырбыт Чарай аптаах бии´ин уу´а – µ³´ээ дойдуга олохтоох 

абаа´ы бии´ин уу´а. – 6227 ст.
Айыы Дьаарба² ааттыга – µ³´ээ дойдуга айанныыр аартык. – 6379 ст.
Амыхал эмээхсин – Сото Боллур уол ийэтэ.– 3301 ст.
Ала, Алам Мо±ой Тойон – То±ус о±о Дьо±устаанай Буойун а±ата. – 

3530, 3761 ст.
Алып Куо±ай Хотун – То±ус о±о Дьо±устаанай Буойун ийэтэ. – 3765 

ст.
Бэйбэрикээн Хотун – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буо-

лар айыы. – 1460 ст.
Баара±ай Бахсы – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буолар 

айыы. – 1455 ст.
Буруйа Боотур – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буолар 

айыы. – 1470 ст.
Буор Ма±алай Тойон – адьарай бииhин а±ата. – 703 ст.
Баай Байанай Барылы Кэскил Тойон – арыы тыа иччитэ. – 2194, 

5623 ст.
Бэгидэл Хара Уус – тимир т³рдµгэр µ³скээбит уус т³рд³. – 5129 ст.
Буура Дохсун ¥рµ² Дугуй Тойон – µрдµк халлаан уола µллэр эти² 

тойоно. – 3681 ст.
Бэрис Хара ааттык – µ³´ээ дойдуга айанныыр аартык. – 6258 ст.
Дуксуур Буойун, Чобуо Тумус – илин идэмирдээх халлаан уола. – 

2677 ст.
Дагда Буурай – абаа´ы бухатыыра. – 783 ст.
Дьырылыыр Дьыл±а Тойон – µ³´ээ халлаа²²а олохтоох ки´и-аймах 

дьыл±атын бы´аарар айыы. – 493 ст.
Даадар Хара – айыы дьонун ара²аччылыырга анаммыт бухатыыр. 

– 2397, 2608, 3190, 3204, 3464, 4753, 4795, 5040, 5392, 5472, 6002, 6056, 
6167, 6607, 6681, 6765, 7111, 8343, 8592 ст.
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Дьоллоох Дьолуо ааттык – µ³´ээ дойдуга айанныыр аартык. – 8472 
ст.

Дьулуруйар Дьулуо Муус – µ³´ээ дойдуга айаннаан истэххэ баар 
сир аата. – 6279 ст.

Дь³´³г³й – сылгы та²арата. – 231 ст.
И²сэлээх Мэнэгэй Бэдик Буурай биэрэк – абаа´ы-айыы бухатыыр-

дара охсу´ар сирдэрэ. – 4625 ст.
Иччилээх Эрилик Бай±ал – илин халлаа²²а баар бай±ал. – 2672 ст.
Иэйэхсит, Ийэхсит Ийэ Хотун, Игэй Иэйэхсит, Имэн Ийиэхсит, 

Холбуурай Ийэхсит. – 228, 561, 816, 1178, 2197, 2432, 2538, 3081 ст.
Кудулу Байхал – абаа´ы-айыы бухатыырдара охсу´ар сирдэрэ. – 

4619 ст.
Кµн Тэбиэримэй (Тэгиэримэй) – Толлуман тойон, Сэбэрэкээн  

эмээхсин Хотун дойдулара. – 2636, 3086, 3270 ст.
Киэ² Таатта Эбэ Хотун – сир-дойду аата. – 1618, 6110 ст.
Киэ² Хордо±ой Хотун Хонуута – сир-дойду аата. Даадар Хара оло-

рор сирэ. – 1822 ст.
Кэп Суорун дьиэтэ – оло²хо±о к³ст³р ойуулаа´ы²²а туттуллар 

сир. – 706 ст.
Курдьулу Буурай – абаа´ы бухатыыра. – 781 ст.
Кыбыдьыка Буурай – абаа´ы бухатыыра. – 784 ст.
Кµрµ³ Дь³´³г³й Хотун – сылгы иччитэ. – 2974 ст.
Кµн Дь³´³г³й Тойон – сылгы иччитэ. – 491 ст.
Кубаадай Хотун – оло²хо±о ахтыллар сµ³´µ иччитэ. – 793 ст.
Киэ² Хордо±ой алаас – оло²хо±о ойууланар орто дойду алаа´ын 

аата. – 1179 ст.
К³к³³н³й эмээхсин – кµ³счµт т³рд³. – 1363 ст.
Кыыра Даххан о±онньор – былыргы уус т³рд³. – 1421 ст.
Кµ²кµнэс Хаан аартык – Аал-Луук мас лабаалара, силистэрэ µµнэн-

силигилээн тахсарыгар таарыйар сирдэрэ. – 1905 ст.
Кµ³ннээх-хааннаах К³хс³ Буурай ааттык – µ³´ээ µс бии´ин-уу´ун 

µтµ³лэрэ сылдьар ³л³р ³лµµ суола. – 1957 ст.
Кµн Кµ³гэлдьин Куо-Айыы Намы´ын уда±ан – Даадар Хара а±а´а. – 

2379, 4742, 4857, 7608, 7837 ст.
Кµрµ³л Дь³´³г³й Хотун – сылгы айыыта. – 2386 ст.
Кµн Кµбэй Ийэхсит – оло²хо±о ааттанар айыы. – 3604 ст.
Кµн т³рµµр Кµкµр хайата – µ³´ээ дойдуга баар сир. – 2633, 3078, 

3267 ст.
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Кµ³х халлаан кµµстээ±э К³±³н Сµµрµк – µрдµк халлаан уолаттара. 
– 3688 ст.

Кµн Кыы´а Кµ³гэл Наскыл – орто дойдуну, айыы дьонун ара²ач-
чылааччылар. – 8186 ст.

Куохтуй Хотун уола – абаа´ы айма±ыттан т³рµттээх. – 3500 ст.
Муустаах муора – орто дойдуга баар муора аата. – 53 ст.
Модун Буурай – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буолар 

айыы. – 1464 ст.
Муус Булкуур муора – аллараа дойдуга баар. – 669 ст.
Муус Булгуйа Хотун – Сойуодуку Хара ийэтэ. – 3804, 5011 ст.
Модун халлаан уола Орулуос Дохсун – µрдµк халлаан уолаттара. – 

3686 ст.
Муос Лохойдоон о±онньор – аллараа дойду ааттаа±а. – 681 ст.
Орулуур Одун Буурай – Аал-Луук мас µµнэн-силигилээн тахсары-

гар таарыйар сирэ-уота. – 501 ст.
Одун Хаан – ахсыс халлаа²²а олохтоох ки´и-аймах дьыл±атын 

бы´аарар айыы. – 564, 5632, 7015 ст.
О²олу ¥³дэн тµгэ±э – аллараа дойду сирэ-уота. – 6300 ст.
Сэмэристэй Куо, Сиэмэристэй Куо, Чэмэлиистэй Куо – Толлуман 

Тойон кыыhа. – 2659, 5058, 8048 ст.
Сэбэрикээн (Сэлбэрикээн Баай эмээхсин) эмээхсин Хотун – Сэмэ-

ристэй Куо ийэтэ. – 2641, 3145 ст.
Сыбар Дьа±ыл Айыы´ыт – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ 

буолар айыы. – 1451 ст.
Сµдьµ Айыы – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буолар 

айыы. – 1447 ст.
Сойуодуку Хара – улуу со±уруу халлаан уола. – 3514, 3802, 3970, 

4355, 4412, 4767, 5088, 6985 ст.
Сигили Дьа²сах Буурай Тойон – сэттэ сиэмэх бии´ин уу´уттан 

т³рµттээх. – 289 ст.
Сиэр Дьа±ыл ааттык – орто дойду аартыга. – 766 ст.
Симэх Хоруол (Хотуол) Аан Бичик Хотун, Симэх Хоруол эмээхсин – 

сир-дойду иччитэ. – 866, 891, 929 ст.
Сир Ийэ Хотун – орто дойду иччитин аата. – 1137 ст.
Сибиир, Сибиир кириэ´э, Сибиирдээх – орто дойдуга баар оло²хо-

лорго µгµстµк ахтыллар сир-дойду аата. – 225, 1342, 3086, 3689 ст.
Симэхтээх Сиэр Дьа±ыл суол – оло²хо±о ахтыллар сир-дойду аата. 

– 1933 ст.
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Сэлбэриин ма²ан Биэ – Даарда Буулуур соно±ос ийэтэ. – 2392, 
5698 ст.

Симэхсит татай эмээхсин, Ынах татай эмээхсин – Симэхсин эмээх-
син. – 5838, 5866 ст.

Сото Боллур уол – Сорук Боллур уол о±о. – 3307, 3324 ст.
Сорук Боллур уол – Толлуман о±онньор Тойон сорукка ту´анар 

уола. – 3325, 3478 ст.
Сириэдики Баай Ийэ – сир иччитэ. – 3650 ст.
Сэ´эн Туйгун Тойон А±а – дойду иччитэ. – 3652 ст.
Сулус кыы´а Ырыа Дугуй – орто дойдуну, айыы дьонун ара²аччы-

лааччылар. – 8191 ст.
То±ус о±о Дьо±устаайы – абаа´ы уола, ар±аа халлаа²²а олохтоох. 

– 2688, 3769 ст.
Туоллуман Тойон – Сэмэристэй Куо айбыт а±ата. – 2639, 3139, 

3490, 4230, 5615 ст.
Тутах Биис – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буолар 

айыы. – 1458 ст.
Таа² Дьалкыыр Бай±ал – орто дойдуга баар бай±ал аата. – 673 ст.
Тойон Тойборуун суол – оло²хо±о ахтыллар суол аата. – 771 ст.
Та²алайдаах айыы Дьарылык ааттык – суол-иис аартыгын аата. – 

456 ст.
Тµµлээх Би´э±эй Тойон – сылгы айыыта. – 2387 ст.
Томухал о±онньор – Сото Боллур уол а±ата. – 3297 ст.
Тµ³т Тµгэн Айыы – суолга-иискэ к³рс³р о´ол-мо´ол айыыта. – 

558, 2202, 2402, 3469, 3605, 7016, 8349 ст.
Тии´игирэр Дьирики Хаан ааттык – айыы бухатыыра айанныыр 

аартыга. – 6235 ст.
Тимир (Хара) Мэ²ийэ Бухатыыр Тойон – µс µ³дэн тµгэ±эр т³р³³бµт 

абаа´ы. – 5081, 6579, 6776, 7233, 7478 ст.
Улаабыр муора – Урал муора буолуон с³п. – 45 ст.
Улуутуйар Улуу Дьа²сал Тойон – µ³´ээ µс бии´ин µтµ³лээ±э. –  

322 ст.
Ураа²хай саха – саха диэн тылга туттуллар анал, бы´арыы тыл. – 

1101 ст.
Улуутуйар Улуу Тойон о±онньор, Улуу Тойон – µ³´ээ дойдуга олох-

тоох. – 1322, 3699 ст.
Уот Куктуйа биэрэк – µ³´ээ дойду абаа´ытын бии´ин биэрэгэ. – 

1914 ст.
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Улуу Кунтуй биэрэк – ар±аа²²ы абаа´ы айма±а Арсан дуолай 
бии´ин уу´а айанныыр аартыга эбит. – 1978 ст.

Уо±ан Айыы – µ³´э дойду айыыта. – 2441, 8419 ст.
Уот Дьубу±ан Суккуй ааттык – абаа´ы айма±а сылдьар аартыга. – 

6267 ст.
Улуу Дуксуур ааттык – абаа´ы айма±а сылдьар аартыга. – 2212 ст.
Улуу Дуксуур Дьойуо суорун бухатыыр – Дьиибэ-бааба, иэгэл-куо-

±ал хотун уола. – 3504 ст.
Уот Хобочой алаас – абаа´ы бии´ин-уу´ун дойдута. – 3816 ст.
Хотуон Айыы – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буолар 

айыы. – 1445 ст.
Халыан Айыы – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буолар 

айыы. – 1462 ст.
Хаан Айыы´ыт – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буолар 

айыы. – 1468 ст.
Хатан Тимирики Таас Лэбигирэй – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, 

кµµс-к³м³ буолар айыы. – 1472 ст.
Хамчаакы – сир-дойду аата. – 1873 ст.
Хатан халлаан уола Харылаан Мохсо±ол – µрдµк халлаан уолаттара. 

– 3684 ст.
Хара Дьа±ылыман Айыы Тойон а±а – Даадар Хара айбыт а±ата. –  

2349, 2602, 4718, 7091, 7340, 7569, 8338 ст.
Хаан Та²алы ааттык – орто дойду бухатыырын сылдьар аартыга. 

–  6262 ст.
Хо²орой Дуорсун тумул – со±уруу ытык тумул. – 1899, 3720, 4157, 

5345 ст.
Хатан халлаан кыы´а Ха²кыйа Куо – орто дойдуну, айыы дьонун 

ара²аччылааччылар. – 8192 ст.
Хаан Санньыл±а Хабыр±ас Хаан ааттык – µ³´ээ дойдуга айанныыр 

аартык. – 1951 ст.
Хара Кыыт тойон – Даладыйар Даллан £кс³кµ аттаах, Даадар Хара 

убайа. – 2366, 7571, 8407 ст.
Халадьымар Айыы – µ³´ээ дойдуга Аал-Луук мас µµнэн тахсарыгар 

таарыйар сирин-уотун айыыта. – 497 ст.
Хотой Айыы – µ³´ээ дойду µ´µс хартыга´ыгар олохтоох айыы. – 

1177 ст.
Хабаадай Хотун – µ³´ээ дойдуга Аал-Луук мас µµнэн тахсарыгар 

таарыйар сирин-уотун айыыта. – 797 ст.
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Чукча омук – хоту муустаах муора±а олорор а±ыйах ахсааннаах 
омук. – 1103 ст.

Ч³лл³рµµн Дь³л³рµ ¥³дэн ааттыга – айыылар сылдьар аартыктара.  
– 6283 ст.

Чолбон кыы´а Долгуйа Куо – орто дойдуну, айыы дьонун ара²аччы-
лааччылар. – 8188 ст.

Эрили, Эрилик муора – оло²хо±о ойууланар муора. – 3493, 3783 ст.
Эбир Дьа±ыл Ийиэхсит Хотун ийэ-Даадар хара ийэтэ. – 2350, 2601, 

4719, 4839, 7370, 7594, 8339 ст.
Эдьээн Ийиэхсит – ки´и-айма±ы ара²аччылыыр айыы. – 2442 ст.
£кс³кµлээх Мэнэри² Улуу Ту²уй буолак – айыы-абаа´ы охсу´ар 

сирэ. – 4542, 4591, 5319 ст.
£йм³к³³н – сир-дойду аата. – 1882 ст.
£т³±³л³³х ¥рµ² Аар Тойон – µ³´э дойду айыыларын улуулара. – 

517, 525, 528 ст. 
£лµµ Дьобо±он ааттык – аллараа дойду абаа´ытын айма±ын сыл-

дьар аартыга. – 6237 ст.
£л³р £лµµ £´³х кирбии ¥³дэн Куй ааттык – абаа´ы айма±ын сыл-

дьар аартыга. – 6254 ст.
£лµµ Кµн µ³дэн тµгэ±э – абаа´ы айма±а сылдьар аартыга. – 6333 ст.
£лµµ Дьэкэ Буурай мас – илин идэмирдээх халлаан иэччэ±эр µµнэр 

мас. – 4094 ст.
¥³с Тардар £р³ Харах ¥с Кырыы, £р³ Харах ¥с Кырыы ¥³с Тардар 

Нµрµ (Мµрµ) Хара удьуордара, £р³ Харах ¥с Кырыы ¥³с Тардар – µ³´ээ 
µ³тµµлээх бии´ин уу´ун µтµ³тµн аата. – 453 ст.

¥µт Дь³´µ³л ааттык – айыы айма±ын сылдьар аартыга. – 453, 2383 
ст.

¥ндµлµ Айыы´ыт – дьиэ-уот туттарга ту´ааннаах, кµµс-к³м³ буо-
лар айыы. – 1449 ст.

¥µт Ньµ³лсµн ааттык – µ³´ээ дойдуга айанныыр аартык. – 1926, 
2969 ст.

¥рµ² Айыы айма±а – орто дойду дьоно. – 2229, 2364 ст. 
¥ргэл кыы´а ¥рбэлдьин Дьа²сах – орто дойдуну, айыы дьонун 

ара²аччылааччылар. – 8186 ст.
¥рдµк халлаан кыы´а £рµскэн £рµг³й Хотун – орто дойдуну, айыы 

дьонун ара²аччылааччылар. – 819 ст.
Ытык Хо²орой Дьуоссун тумул – Толлуман Тойон олорор сирэ- 

уота. – 3269, 4157, 4292, 4612 ст.
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Ый т³рµµр Ытык хо²орой тумул – µ³´ээ дойдуга баар сир, оло²хо±о 
µгµстµк к³ст³р. – 2634, 3079, 3268 ст.

Ырыа Чыбыйдаан – илбис т³рд³. – 5149, 5172 ст.
Ый кыы´а Ырыа Дьаарай – орто дойдуну, айыы дьонун ара²аччы-

лааччылар. – 8187 ст.
Ыраас халлаан кыы´а Ырыа Дугуй  – орто дойдуну, айыы дьонун 

ара²аччылааччылар. – 8191, 8192 ст.

Обоюкова В.В.
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НУУЧЧАЛЫЫТТАН КИИРИИ ТЫЛЛАР

№ Киирии тыл Тылбаа´а
Туттуллубут 

ахсаана
1 аалай алый; ярко-красный 1

2 аккаас тыл отказ 2

3 акылаат прям., перен. фундамент, основание; 
оклад

1

4 атамаан атаман, вожак, главарь 3

5 бааралаа спаривать, соединять в пару 3

6 балаакка палатка 1

7 балтараа полтора 2

8 билээги фляга 1

9 бириэмэ время 1

10 биэрэк берег 11

11 биэдэмэс ведомость 1

12 боруок порок 5

13 буобур бобр 2

14 буойун воин 22

15 бырастыы прощай 14

16 доппуруостаа допрашивать 1

17 дуо´унустаа назначать кого-л. на какую-л. долж-
ность

1

18 дуумайдаа думать, размышлять 1

19 дьиикэй дикий 2

20 дьыала в разн. знач. дело || деловой 1

21 дэриэбинэ деревня || деревенский 1

22 киистэ 1) кисть; 2) кисть, бахрома 
(украшение); 3) ость;

1

23 кинээс 1) князь; 2) наслёжный староста 3

24 кириэс крест 1

25 кумаар комар 1
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26 куо´ар козырь 1

27 куруппааскы куропатка 2

28 куудара кудри 2

29 кырааска краска 4

30 кырас(´)ыабай красивый 3

31 кытаайыскай ткань китайка 1

32 кэрэниис карниз 4

33 маастар мастер 1

34 манньыат монета 2

35 масыанньык мошенник 1

36 миэрэ мера 1

37 муора море 18

38 мэтириэт портрет 1

39 мээчик мяч, мячик 2

40 норуот народ 1

41 ньээ²кэ няня, нянька 1

42 нэ´илиэк наслег (мелкая административная 
единица в Якутии) 

3

43 ороскуот расход 6

44 ороспуой разбойник 1

45 остуол стол 3

46 отчуот отчёт 2

47 очуос утёс 2

48 ³рµ³л орёл 6

49 са±аатай сохатый 2

50 салааска салазки, санки 2

51 сибиэ´эй свежий (не протухший, 
не испорченный)

3

52 сибэкки цветок; цветы 3

53 сибээс связь 3

54 сибээскэ связка 1

55 симиэт смерть 1

56 сиэдэрэй щегольской 2

57 сиэдэрэс щеголеватость. 3

58 сиэмэлэс жимолость 3
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59 сиэркилэ зеркало 4

60 сокуон закон 2

61 тиэстэ тесто 1

62 торуоска трость 4

63 турба труба 3

64 укураат аккуратный 1

65 хандала кандалы 1

66 хорууда корыто 1

67 хокуоска кукиш 2

68 холуода 1) дверная рама; 2) карт, колода 1

69 чааскы чашка 2

70 чиэппэр в разн. знач. четверть 1

71 чуолкай четкий 3

72 чуулаан чулан, кладовка 9

73 чуурка чурка (короткий обрубок дерева или 
металла)

5

214

Герасимова Л.Н.
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КЫЛГАТЫЫЛАР

Бур. – бурятский.
Лит. – литературнай вариана.
Монг. – монгольский.
ОНЧИ – М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Или²²и федеральнай 

университет Оло²хо научнай-чинчийэр института.
Пек. – Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. В 3 томах. 1959.
Ср. – Сравни.
СТБТ – Саха тылын бы´аарыылаах тылдьыта. Толковый словарь 

якутского языка / под ред. П.А. Слепцова. – Новосибирск: Наука, 
2004; 2010.

СТБКТ – Саха тылын бы´аарыылаах кылгас тылдьыта.
РНА СС CCНК – Россия Наукаларын Академиятын Сибиирдээ±и 

салаатын Саха сиринээ±и Научнай киинэ.
Рук. – рукописка.
Русск. – русский.
с. – сирэй.
стлб. – столбец.
т. – том.
тел. – телеутский.
тув. – тувинский.
тюрк. – тюркский.
халх. – халхасский.
эргэр. – эргэрбит тыл.
ЯРФС – Якутско-русский фразеологический словарь.



 ДААДАР ХАРА

 – 283 – 

ТУ¤АНЫЛЛЫБЫТ ЛИТЕРАТУРА

Грамматика якутского языка / Сост. С.В. Ястремский. – Иркутск : 
Изд. магазина П.И. Макушина, 1900. – 306 с.

Дмитриев, П.Н.-Туутук. Айыл±аттан айдарыылаахтар : ыстатыйа-
лар, бэлиэтээ´иннэр, очеркалар. – Дьокуускай, 2008.

Емельянов, Н.В. Сюжеты якутских олонхо. – М. : Наука, 1980. – 
375 с.

Емельянов, Н.В. Сюжеты олонхо о защитниках племени. – Ново-
сибирск : Наука, 2000. – 192 с. 

Илларионов, В.В. Оло²хо алыптаах эйгэтэ. – Дьокуускай : Бичик, 
2006. – 336 с. 

Илларионов, В.В. Искусство якутских олонхосутов. – Якутск, 1982. – 
123 с.

Илларионов, В.В. Якутское сказительство и проблемы возрождения 
олонхо. – Новосибирск : Наука, 2006. – 191 с. 

Куруппа ойуун к³рµµлэрэ / сост. Афанасьев Л.-Тэрис. – Дьокуус-
кай, 1993. 

Носители эпических традиций // Мегино-Кангаласский улус : 
история, культура, фольклор / Администрация Мегино-Кангалас. улу-
са ; АН РС (Я). Ин-т гуманит. исслед. ; Г.В. Попов (отв. ред.) и др. – 
Якутск, 2001. – С. 297-306.

Ойууннар / сост. Мухоплева С.Д., Рожина Л.Ф. – Дьокуускай, 1993. 
– 7-9, 47-50 с.

Оло±ум кэпсээнэ // Оло²хо´ут – ырыа´ыт Бурнашев И.И. (То² 
Суорун). – Майа, 1993. – С. 2-6.

Пухов, И.В. Якутский героический эпос олонхо. Основные образы. 
– М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 256 с.

Сосин, А. Мэ²э оло²хо´уттара // Ленинскэй знамя. – 1991. – Муус 
устар 1 к.

Эргис, Г.У. Очерки по якутскому фольклору. – М.: Наука, 1974. – 
402 с.



Н.П. Яковлев-Курууппа ойуун

– 284 –

Тылдьыттар:

Афанасьев, П.С., Воронкин, М.С., Алексеев, М.П. Саха тылын диа-
лектологическай тылдьыта. – М., 1976.

Афанасьев, П.С. Саха тылын бы´аарыылаах кылгас тылдьыта. – 
Дьокуускай : Бичик, 1994. – 261 с.

Воронкин, М.С., Алексеев, М.П., Васильев, Ю.И. Саха тµ³лбэ тылын 
тылдьыта: (эбии том). – Новосибирск, 1995.

Пекарский, Э.К. Словарь якутского языка : в 3 т. – Л., 1958. – Т. 1; 
1959.– Т. 2, 3.

Попов Г.В. Этимологический словарь якутского языка. Ч. 1: А – ДЬ 
/ Г.В. Попов. – Новосибирск : Наука, 2003. – 180 с.

Саха тылын бы´аарыылаах тылдьыта = Толковый словарь якутско-
го языка : в 15 т. / Под ред. П.А. Слепцова. – Новосибирск, 2004. –  
Т. 1; 2005. – Т. 2; 2006. – Т. 3.

Саха тылын бы´аарыылаах улахан тылдьыта = Большой толковый 
словарь якутского языка : в 15 т. / Под ред. П.А. Слепцова. – Ново-
сибирск : Наука, 2007. – Т. 4; 2008. – Т. 5; 2009. – Т. 6; 2010. – Т. 7.

Архыып матырыйаала:

Даадар Хара. П.Я. Туласынов уонна П.Я. Прохоров суруйуулара. 
1941 с. Ф. 5, Уоп. 7, Дь. 100/701, Л. 273.

Оло²холор анкеталара. Ф. 5, оп. 7, ед. хр. 1-163.
Суздалов И.А.-Сапалаай. Айыы ойууна. Ф. 5, Уоп. 13, Дь. 196, Л. 5.
ХИФУ ОНЧИ архыыба. Ф.1, Уоп.13. 



 ДААДАР ХАРА

 – 285 – 

СЫ¤ЫАРЫЫ

ОЛО¡УМ КЭПСЭЭНЭ

Саас-µйэ тухары бэстилиэнэй дьада²ы ийэттэн, а±аттан т³р³³-
бµтум. Туох да тойон, хотун буолбатахтар эбит. ...Былыргы т³рµт 
³бµгэлэрим ойуун идэлээхтэр эбит. Аата суох са±аттан ойууттар эбит. 
Бэрт элбэх ыччаттаах дьон. Ол бары дьада²ылар эбит. А±ам ойууннаа-
батах, ыары´ах эбит. ¥тµ³ бириэмэтигэр ыалга хамначчыт сылдьыбыт. 
Ийэм, баайдар ынахтарын ха´ааска ыан, о±олорун а´атан олорбут. 
Би´иги элбэх о±о этибит. Иитиэхтиин-хаардыын а±ыска тиийэрбит. 
Мин, о±о эрдэхпинэ, сµрдээх ыары´ах уол эбиппин. Иккибин туолар-
бар сайын куор диэн дьа²²а ыалдьыбыппын. Онно а²ар харахпын 
сиэппиппин.

Бу ыалдьар дьылбар мин дьоммун кытта Сыбыыкка Мэхээлэ диэн 
бэрт харса-хабыра суох ки´и дьуккаах эбит. Мин ыалдьа сыттахпына, 
бу ки´и мундуну киллэрэн µ³лэн сиэбит. Ол былыргы абыычайынан, 
ки´и ыалдьа сытта±ына, харахтаа±ы сиэбэттэр эбит. Онон мин а±алаах 
ийэм, ол ки´и харса, туолката суох буолан, о±обут хара±а суох буолла 
диэн, хойукка дылы бэркэ хомойоллор этэ.

А±ам ыары´ах ки´и этэ. Ыарыйда±ын аайы мэнэриктэр кэлэн мэ-
нэрийэллэрэ. Онно туран дьон: «Дьэ, а±а±ар мэнэрик хайдах мэнэрий-
дэ»,– диэн µтµгµннэрэллэр этэ. Мин си´илии µтµктэн биэрэрим.

Ойуун ыалга да кыырда±ына, кынчарылла-кынчарылла, м³±µллэ-
м³±µллэ, баран к³р³р идэлээ±им. Ол ойуун кыырарын тойуктары-си-
ликтэри сµ´эн ылар этим. Аны туран бу ойууну ыалга баран µтµк-
тэбин. Дьон син би´ирээн к³р³лл³р³-истэллэрэ. Ийэм, а±ам маны 
с³бµлээбэттэр этэ. М³±µµ б³±³нµ м³±³лл³р³, та´ыйаллара. Дьиэбэр 
биирдэ да ыллаппат да, кутуртарбат да этилэр. Онтон тыыным хаал-
лан, ийэлээх а±абыттан кµрээн баран, ыалга туох тµбэ´иэ±инэн кыыра 
сылдьыбытым. Маны идэ о²остон хаалбытым. Бу кыырдахпына, ай-
даардахпына, тириим тэнийэрэ диэн, санаам к³т³±µллэрэ диэн сµрдээх 
буолара. Сорох дьон с³±³р³-махтайара, сорохтор: «Аата, ба±айы этэрэ-
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са²арара дири²ин», – дииллэрэ. Онон дьон µксэ: «Ойуун удьуордаах  
этэ, онон ойуун буолара буолуо», – дииллэрэ. Сорохтор ийэлээх а±абар: 
«Уолгут ойууннаан абаа´ы буолан эрэр»,– диэн µ²сэллэрэ. Ол и´ин 
а±алаах ийэм та´ыйыы б³±³нµ та´ыйаллара, дьаныйаллара. Онно мин 
истибэт этим. Кыырыахпын эрэ ба±арарым.

А±ам аах баайдарга о±ус сиэттэрэ биэрэллэрэ. Аанньа µлэлээбэт 
этим. О±уска тµспµт кµµгэ´и э²ин ойууннуурум. ¥лэ´иттэр истэн оло-
рор буолаллара. Ол и´ин баайдар бэркэ м³±³лл³р³, кырбыыллара. Ону 
абаа´ы к³р³н кµрээн кэлэрим. А±ам аах онно эмиэ та´ыйаллара. Баай 
кэлэн м³±µ³ диэн: «Мин барбаппын да сабаас, ол кэриэтин ³л³рµ²», – 
диэн ³с³´³н барбат этим. Ол и´ин а±ам аах дьиэлэриттэн µµрэн кэбис-
питтэрэ. Мин ыалга баран о±ус сиэтэрим. Хамна´ым диэн а´ыырым 
уонна к³²µл кыырарым, кутурарым. Ол сылдьан, сутуканан та²ас 
о²остон, туо´у тэлэн дµ²µрдэнэн, со±ото±ун тыа±а сайы²²ы у´ун 
тµµн бы´а кыыран тахсарым. Бу курдук сылдьыбатахпына, оло±ум да 
олох буолбат, уум да уу буолбат этэ. Ол курдук эттиин-хаанныын ыл-
ларан кыырарым.

Бу курдук сырыттахпына, ийэм уоннаахпар ³лбµтэ. £л³³рµ сытан 
илиибиттэн тута сытан кэриэ´ин эппитэ: «А´а-та²а´а суох дьада²ы 
ыалга т³р³³бµтµм. Э´иги иннигитигэр э´игини иитээри бу эрдэ 
µйэлэнним. Бачча о±о тугу да ³йд³³б³ккµн. Бу о±о эрдэххинэ, син 
о±оттон итэ±эс ииппэтэ±им. Бу балыстаргын, бырааттаргын дьэ хайдах 
сµ³´µлµµгµн (оччолорго улаханнара мин этим). ¥тµ³ тылбар киирбэти². 
Ким и´э топпут к³рµдьµ³с о²остор ки´итэ буолуо². Кэптээх кэби² 
кэлиэ. Сордоох, ки´и буола±ын дуу, суох дуу?!» - диэн м³±³ былаастаан 
кэриэс эппитэ. Ийэм кыра ки´и ойо±ор ³йд³³х-санаалаах дьахтар эбит. 
Кэнники санаатахха, дьон да «Тумус Маайа дуо» дэ´эллэрэ. Ийэм ³л³н 
хаалбытын кэннэ, к³²µл барбыт ки´и курдук бууса бардым.

Уон биирим буолла. Арай биир ыалга иккилээх кыыс ыалдьа сы-
тар эбит. «Кыыстара улаханнык ыалдьыбыт», – дэ´эллэрэ дьон. ¥³р 
сиирин курдук кэпсииллэрэ. Бу ыал ойуун а±аллылар. Ол ойуун дьал-
быйан к³рд³ да, дьон этэр µ³рдэрин – Долоду Аананы – ааттаабата. 
Дьэ, онтон ойуун барбытын кэннэ, мин: «Дьэ, ити дьон этэр Долоду 
Аанакаларын туойбут ки´и µтµ³рµ³», – диэн испэр саныы сырыттым. 
Бу ыалга кыырыахпын сµрдээ±ин ба±арабын. Онтон бу ыал: «Бу уол 
айдаарара-куйдаарара бэрт ээ, аны бу ки´и µтµ³рдэн кэби´ээрэй?» 
– дэстилэр. Ону сµрдээхтик т³б³м оройунан и´иттим. Дьэ туран, 
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сиэл ылан, Долоду Аана диэн ааттаан мэнэрийдим. Бу ыалым тойук-
пун бэри-бэркэ и´иттилэр. Кыыстара µтµ³рэн хаалла. Бµ кыырбып-
пын дьоммуттан кистэтэн кэбистим. Кэннэки ол и´иллэн хаалла. Дьэ 
уон иккибэр диэри аймахтарбар эппэт манньа±а мин кыыран истим.  
Кыырбыт дьонум µтµ³рэн истилэр. Онтон биир ки´и ыалдьа сытарыгар 
киирэн илтилэр. Тиийэн мэнэрийдим. Бу ки´и µтµ³рэн хаалла. Ман-
ньатын дµ²µр о²отторон биэрбитэ: «Кистээн кыыра сырыт», – диэн. 
Бу курдук, дµ²µрбµн хаарга к³м³-к³м³, кыыран истим. Манньа±а соч-
чо кы´аммат этим. Оччотоо±уга э²ин буолбут топпут дьон: «Ойуун 
буолан эрэр, абаа´ыгын к³рд³р», – дии-дии кырбыыллара. Ол курдук 
Былахы уола ¥рµ² Харах... (Мэхээс) кырбаабыта. Абаа´ы хантан кэ-
лиэй. Ытыыр эрэ этим. На´аа хоргуппутум. Онно Былахы уола кыр-
быы, ы±арыйа турда±ына, убайа Лэгэнтэй быы´аан та´аарбыта. Лэгэн-
тэйгэ на´аа махтаммытым.

Дьэ, уон биэспэр диэри идэлэнэн кыыра сырыттым. Онтон бу 
былаас буолбута. Ойууннуурум ку´а±ан курдук буолуу´у. Дµ²µрбµн 
быра±ан кэбистим. Урукку курдук кыырарым уурайда. Нэ´илиэнньэ: 
«Кыыр», – диэн к³рд³´³р³ бэрт этэ.

Бэркэ ааттастахтарына, кистээн баран кыырар буолбутум.
Арай биирдэ сайын биир ыалдьыбыт ки´иэхэ, к³рд³спµттэрэ бэр-

диттэн, кистээн баран кыыраары тиийбитим. Онно та´ырдьа остоолбо 
т³б³тµгэр элиэ кэлэн тµстэ диэн, уу ба´ан тахсыбыт о±онньор, саа-
ны ылан, хал±ан быы´ынан уган, ытаары кы²аата. Онно мин элиэни 
хайдах охторон тµ´эрэрин к³р³³рµ туран кэллим. Ол икки ардыгар 
хара±ым биирдэ чыып гына тµстэ. Дьиэ и´э биирдэ хааны ыспыт кур-
дук буолла. Б³стµ³н кэлэн били биир харахпын дэ²нээн кэбистэ. Ха-
рахпын саба туттан баран олоро тµстµм. Хара±ым хайдах эрэ тыа´ыырга 
дылы гынна. Уот сырдыргыырга дылы гынна. Ыарыы кытаанах. Арай 
ол олордохпуна, иннэ µµтµн курдук, сырдык к³´µннэ. Онтум улааттар 
улаатан истэ. Ма²ан таас бµлµµдэ курдук т³гµрµйэн тµстэ. Бу сыр-
дыктан ордук сырдык. Ону д³кс³ µчµгэйдик к³р³³рµ харахпын сотун-
нум. Тарба±ым т³б³тµгэр туох эрэ сыраан курдук сынньылыс гынна. 
Били сырдыгым ханна да суох буолла. Кэннэки дьон: «Ол хара±ы² 
иччитэ тµспµтµн бырахта±ы², ону тойуккар... буоллар харахтаах курдук 
сылдьыа», – эти² дииллэрэ. Ол киэ´э ыарыыкам да бэрт, тулуйбатым 
да±аны, онон кыыран бардым. Ыалдьарбын билбэт буоллум. Ол кыыр-
быт о±ом баар. Дьэ, итинтэн (ыла) то±ус тµµннээх кµнµ бы´а мэлдьи 
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ыал аайы кыырдым. Кµнµс ыарыыбыттан мэнэрийэ, кутура сырыттым. 
Дьэ, онтон кыайан хамсаабат буолан, то±ус тµµн бараммыттын кэн-
нэ, дьэ, сыттым. У´ун сайыны бы´а сытан та±ыстым. Кµ´µнэ буолла. 
¥тµ³рэр суох. Оччотоо±у кырдьа±астар: «Хойгуо±ун хааннаабакка эрэ 
кыыра²²ын бу буоллу². Онон хойгуо±ун хааннаа. Оччо±о, ба±ар, ту-
руо²», – дииллэрэ. Ону кырдьыктанан ойууну ы²ыттарбытым. Ман-
на биир да ойуун кэлбэтэ. Сµр баттатар ааттанан. Онтон бэйэм биир 
тамыйа±ы ³л³р³н, бу´аран, дьону а´атан, малаа´ын курдук о²ордум. 
Онно хойгуо о²орон, эмэгэт о²орон, туойаммын-этэммин, хааннаан, 
дьэ, кыырдым. Битии´иттээх э²иннээх. Онтон ыла µтµ³рэргэ бардым. 
Хара±а суох буолан баран, ыалдьыахсыты тутан-хабан, ыйытан баран, 
мантан ыалдьыбыт эбит диэн тойонноон кыырар этим.

Онтон 18 саа´ым буолла. Ойуун диэн куоласпын быстылар. Ол 
са±ана эбэлээхпин, а±алаахпын, аймахтардаахпын. Олору кытта (куо-
ластарын) бы´ар буоллулар. Барыта биэс ки´и куола´ын бы´ар буоллу-
лар. Ону Былахы уола Лэгэнтэй: «Бу ки´и аймахтара, а±ата куоластара 
быстыан сатаммат», – диэн µ²сэн, миигин ха´аайыстыба арааран ба-
ран, куоласпын бы´ан кэбистилэр. Ити и´игэр биир дьахтары ойох ыла 
сырыттым. Ону бэйэм с³бµлээбэккэ та´аарбытым. Онтон эмиэ биир 
кыы´ы (ойох) ылыах курдук тылын ыллым. Онно а±ата: «Ойуу²²а..
биэриэм дуо?» – диэн с³бµлээбэтэ. Бу дьахтар µс эргэ сылдьыбыта. 
Ара±ыста±ын аайы ыйытар этим да, а±ата биэрбэт этэ. Онтон дьахтар: 
«Эн ойуу²²уттан уурай. Эн би´иги холбо´уох», – диэн уон алта хону-
гу мэлдьи хаайбыта. Ону ылынаммын мин уурайардыы о²остуммутум. 
Онтон сиэмпэрэдиэл диэн кэлбитэ. Онно ойуун, а±абыыт дойдута суох 
буолар диэн сокуон баара. Онон сирэ суох хаалбытым. Ол сыл мин, 
бэйэм аккаастаныам иннинэ, дµ²µрбµн, та²аспын былдьаан ылбытта-
ра. Онно кырдьык а´ыйан ыалдьар да этим, буккуллар-бутугастанар да 
этим. Ойууну, кулаагы ыал к³рб³т этэ. Ыал кыратын кэрийэн сырыт-
тым. Ол курдук хас да сыл сырыттым. Ол сырыттахпына, быыбар кэл-
битэ. Онно дьон: «Курууппа былыргытын бырахта», – диэн, нэ´илиэк 
куоласпын биэрбитэ. Онон куоласпын ылбытым уон биир сыл буолла 
дуу хайа µ³дэн. Онтон ыла биир бырааппар бµк анньан кэбиспиттэ-
рэ. Онтон ыла бурдуктаахха бурдук тардан, тириилээххэ тирии имитэн 
(сылдьабын), кэннэки кыра-кыратык оло²холуубун. Били дьахтарбын 
кытта холбоспото±ум. А´атар ас суо±а. Иккиэн кумалаан сылдьыахпыт 
дуо?
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Былыргыбын билигин олох умуннум. Былыр, кырдьык, итэ±эйэн 
сылдьар са±ана, син иччилээх курдук этим. Билигин тэйбит кэннэ са-
наатахха, туох да суох эбит.

Ордук дьон хара±ар, санаатыгар и²мит, итэ±эттэрбит кыырыылар-
бын эттэхпинэ:

1. А²халлыбыт Дь³гµ³р (К³ст³кµµн Ыстаары´ын) диэн ки´и сµµр-
бэччэлээх саа´ыгар, иирэн бараакка киирэн баран, баппакка дойдуту-
гар та´аарбыттара. Сис кµ³лµгэр £л³кс³³й³п дьиэтигэр бэрт ³р олорбу-
та. Тэ²кэ диэн ойууну кыырдарбыттар этэ да, ол ки´ини А²халлыбыт 
уокка уга сыспыт этэ. А²халлыбыт сµрдээх кµµстээх ки´и. Хас да ки´и, 
кэлгийэн баран, туталлар этэ. Ол ки´иэхэ кыырдарбыттара. Кэлэрбит 
кытта дьонноро: «Кэлгийэн баран эбэтэр сибииккэ±э уган баран, кы-
ырдарыахха», – диэбиттэрэ. Онно мин с³бµлэммэтэ±им. Сибииккэттэн 
та´ааттаран баран уот иннигэр олорторбутум. Кини дэлэ±э да олор-
бот ки´и этэ да, мин киирэрбин кытта, сы´ыйарга барбыта. Олорорун 
кытта:

— Миигин билэ±ин дуо? – диэтим.
— Ээх, билэбин, Куру² уола±ын, – диэтэ.
— Билэр буоллаххына ойууннуу кэллим, тугу² ыалдьар?
Ма²най тугум да ыалдьыбат диэтэ уонна туран кэлэн баран хаамы-

талаата. Онтон мин улахан ба±айытык:
— Нохоо, тугу² ыалдьар, эт! – диэтим. Ки´им туран: 
— Ээ, тугум да ыалдьыбат. Арай ха²ас хара±ым ыалдьар, – диэтэ.
—  Дьэ, оччо±о ха²ас хараххын ойууннуубун. Сыт. С³бµлµµгµн дуо?
—  С³бµлµµбµн, – диэн баран ки´им сытта баран. ¥³´ээ дойдуга 

Хоптолоох Куо±ай Хоту²²а уонна Ытыктаах Ырыа Чураайыга туойдум. 
Онно абаа´ы киллэрэн баран: «бар», – диэтэхпинэ, барар этэ, «кэл», – 
диэтэхпинэ, кэлэр этэ. Урут ки´и тылын истибэтэх ки´и. Онно: «Сэттэ 
хонон баран тии´игириэ», – диэбитим. Онно сэттэ хонукка ки´и кур-
дук сылдьан баран, сэттис кµнµгэр, кырдьык, тии´игирэн, бэргээн аан 
дойдуга баппатах этэ. Ону тулуйумуна, дьоно эмиэ бараахха киллэр-
биттэрин, бараах ки´итэ: «Ки´игит µтµ³рбµт» (диэбит), онон ылбатах. 
Кырдьык, онтон ыла билигин µтµ³рэн сылдьар.

Кыырыахпыттан ыла ордук би´ирэппитим ол. Уон биэс хас сыл 
буолла буолуо. Ити биир.

2.  Мин таспар Кы´а²а Уола Элэгэсдьийэ Сµ³дэр диэн ки´и µс 
сыл устата босхо² сыппыта. Ата±а сап-салыбырас этэ. Манна хас да 
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ойуун кыырбыта. Онно барытыгар мин сылдьарым. Дµ²µрдэнэ или-
гим. Ол сылдьан (к³рд³хпµнэ), бу ойууттар мин санаабын таба туой-
баттар этэ. Ол и´ин дьо²²о: «Таппатылар, µтµ³р бэт ки´и», – диирим. 
Онтон кэннэки бэйэбин, дµ²µрдэммитим кэннэ, ы²ыран ойууннат-
тылар. Хотугу Буом £лµµ т³рдµгэр кыырдым. Манна кµрдьµгэс ма²ан 
аты бэрдэрдим. «То±ус хонук и´игэр турдаххына, маны биэрээр», – 
диэн. Кырдьык ол ки´и µтµ³рэн хаалбыта. Итинтэн ыла улаханнык 
итэ±эттэрбитим.

3.  Дьон элбэхтик итэ±эйэн кэпсээбиттэрэ биир. Ку´а±ан торбо´у 
к³т³хпµтµм. Бу торбос т³р³³бµт сура±ын истибэтэ±им. Ыалым аатын 
умнан кэбиспиппин. Арай биирдэ ол дьиэлээх ки´и миэхэ кэллэ, уон-
на: «Сµ³´µ кыстыгар кыырдарыам этэ», – диэтэ. Икки и´ит арыгылаах 
этэ. Онно и´эн кэбистибит. Холуочук со±ус этим. Дьиэбиттэн уонтан 
тахса к³с этэ. Тµµнµ бы´а айаннаатыбыт. Хас да ыалга сылдьыбып-
пыт. Ыал аайы арыгы и´эрбит. Онтон биирдэ этим саа´а сµрдээхтик 
а´ылынна. Салгын тымныйарга дылы гынна. Ол и´ин:

—  Хайа, бу инним то±о тымныйда? – диэтим. Онно ыалбытыгар 
чуга´аабыт этибит.

Ки´им туран: 
—  Таайда±ы², биллэ±и² то±о бэрдэй? Оннук ку´а±ан торбос т³р³³т³, 

– диэн си´илии кэпсээтэ. Мин сµрдээхтик этим тарта. Куттанным. Илэ 
абаа´ы буолла±а дии санаатым да, бокуой суох сыар±аттан µ²кµрµйэн 
тµстµм. «Хантан а±албыккыный да, онно илт», – диэн µ²кµрµйэ сы-
рыттым. Ки´им ааттас да ааттас буолла. Ол икки ардыгар били Была-
хы Уола Мэхээс: «Курууппа ойуун ол м³кµ торбос сыы´ыттан кутта-
нан т³ннµбµт µ´µ», – диэн тыл тар±атан, аатым алдьаныах, сура±ым 
суураллыах бэйэтэ буолла±а диэн, куттаннарбын да: «Ээх, буоллар да  
буоллун», – диэн барбатым. Арай биирдэ ³йд³³н кэлбитим, та´ырдьа 
сэргэни куу´ан туран, кэ±элии-суордуу ха´ыытыы турар эбиппин. Он-
тон биир ки´и дьиэ±э сиэтэн киллэрдэ. Онтон хайдах сыгынньахтам-
мыппын э²ин билбэппин. Биирдэ ³йд³ммµтµм, хотон и´игэр били 
торбоспун а²ар ата±ын тутан турар эбиппин. Сµрдµк со´уйдум. Ыл-
лым да, к³т³±³н дьиэ±э та´аардым. «У²а тµннµккµт ханнаный?» – ди-
эбиппэр ким да эппэтэ. Бары куттанан хаалтар этэ, бы´ыыта. Арай 
ол туран биирдэ ³йд³н³ тµспµтµм, торбо´ум сарылыы сылдьар эбит. 
Ыллым да сиргэ бырахтым. Дьонум а´атаары остуол тарпыттар этэ. 
Арыгы элбэх. Ону бэйэм уонна ол торбоспор и´эрдэ-и´эрдэ, ол тµµнµ 
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бы´а кыырдым. Хайдах-хайдах кыырбыппын билигин да билбэппин. 
Торбо´у, кутаа отуннаран баран, уокка быра±ан, кутуран-ал±аан ¥³´ээ 
Кумаа´а хоту²²а, Кутаччы тойо²²о µтэйбитим. Бу кыырыыбын дьон 
араастаан кэпсээбиттэр этэ, сµрдээн-кэптээн.

Били Былахы уола ¥рµ² Харах (Мэхээс) кырбыы кырбыы эппитэ: 
Сµ³´µлээхпин, икки уол о±олоохпун, биир хотун ойохтоохпун. Балары 
барытын сиэ. Бэйэбэр Элэмээскибин (ата) эрэ ордор, абаа´ыта к³рд³р. 
Кы´ыйан, хоргутан ытыы-ытыы эппитим:

Ити ³лб³±µрдµµргµн
¥с хартыгастаах 
¥рдµк мэ²э халлаан 
¥рµт ³ттµгэр олохтоох,
¥µс киис тириитэ µктэллээх,
£рµ³ллээх бэргэ´элээх 
¥рµ² Айыы Тойон
баар дииллэр дии, онно элбэ±эрдээ, ба±ар кини хараныа.
А±ыс иилээх-са±алаах,
Атааннаах-м³±µ³ннээх 
Айгыр-силик 
Аан Ийэ дойдум 
Ахтар Айыы´ыта буолбут 
Алам Дахсын Хотун
баар дииллэр, онно элбэ±эрдээ. Ба±ар, кини харайыа.
Сири  сэттэ бэчээтинэй
Дь³л³ тµстэххэ 
Дь³лл³рµйэр 
Дь³лл³р µтµгэ²²э 
Оло±уран т³р³³бµт 
Сара´ын²а суруллубут,
Сатана±а ааттаммыт 
Буор Ма²алай о±онньор
баар дииллэр, онно элбэ±эрдээ. Ба±ар, кини харайыа.
Мин сирэйбэр 
Сыалаах эт гынан 
ымсыырды²,
Арыылаах алаадьы
гынан хара²арды².
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Бу кµнµм буолан 
Сордоо±у, му²наа±ы,
Булан та´ыйан эрдэ±и²,
Туох к³рµ³й?! 
Туох истиэй?!
Мин килбиэннээх сирэйим 
Киртийбитин курдук 
(Эн сирэйи²)
Киртийэрин к³рµ³м дуо,
Биирдии ки´иэхэ а±алан 
Туттарар абаа´ы суох.
Му² и²мит 
Му²наа±абын,
Сор булбут 
Сордоо±обун,
Ону булан, му²наан, сордоон,
Ата±астаан эрдэ±и².
Кимнээх буолан 
Кимим сити´иэй,
Туохтаах буолан 
Тугум иэстэ´иэй?! –

Бу Мэхээс диэн ки´и, о´ол тµбэлтэлээ±ин курдук, сотору со±ус 
буолан баран ол кы´ын икки хонугунан быыса´ан икки о±ото ³л³н 
хаалбыттара. Сылгыта ии²²э тµ´эн диэн, атыллан диэн, ампаарга  
хааллан диэн, к³л³тт³н диэн барыта ³л³н хаалбыта. Ол этэр ата эрэ ор-
пута. Ойо±о кэннэки ыалдьан ³лбµтэ. Бэйэтэ эмиэ ыарытыйа сылдьы-
быта. Маны барытын дьон сэттээх сэлээннээх эбит диэн кэпсииллэр 
сурахтаа±а. 

Кыырдарбын эрэ µтµ³рдэр идэлээх этим.

Н.Н. Яковлев-Курууппа 
Л.А. Афанасьев-Тэрис. «Куруппа ойуун к³рµµлэрэ». 

– Дьокуускай : Бичик, 1993. – 4-12 с
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Ойууннар

Никита Петрович Яковлев-Куруппа Мэ²э улуу´ун Тара±ай 
нэ´илиэгэр т³р³³бµт, дьо²²о-сэргэ±э номох буолан биллибит ойуун. 
Кини э´этэ Ты´а±ас диэн аатырбыт улахан ойуун, онтон а±ата ойуун-
набатах, ыары´ах, дьада²ы ки´и эбит.

Яковлев-Курууппа бэйэтэ кэпсииринэн, кини а±атын эмтии кэ-
лэр ойууннары µтµктэн, мэнэрийэр, кутурар буолбут. Ийэлээх а±ата 
бопсоллорун, м³±³лл³рµн µрдµнэн ыал устун кэрийэ сылдьан ойуун-
наан к³р³р, устунан мантын идэ о²остубут. 10 саа´ыгар ийэтэ ³л³р, 
³л³рµгэр: «Кыырыма», – диэн кэриэ´ин этэр, ол и´ин уол син балай 
кэм²э кыырарын хааллара сылдьыбыт. Ол да буоллар дьон к³рд³´³р³ 
бэрдиттэн эмиэ ойууннуурун сал±ыыр, элбэх ки´ини µтµ³рдэр. Биир 
тµгэ²²э кыырарга бэлэмнэнэ сылдьан муокастык о´олго тµбэспит 
уонна хара±а суох буолбут. Ыалдьан, сыл устата орон ки´итэ буолан 
ылбыт, ты´а±ас ³л³р³н, хааннаах туом о²орон бэйэтэ кыыран ата±ар 
турбут. Кэнники кэргэн ылар дьахтара к³рд³´³н уонна са²а былаас 
бопсор буолан, ойууннуур идэтин хаалларбыт.

Яковлев-Куруппа 1942 сыллаахха олунньу ыйга Таба±а б³´µ³лэгэр 
³лбµт. £л³рµгэр бы´а холуйан 50 саастаа±а µ´µ. Кини орто у²уохтаах, 
халы² искэн к³рµ²нээх, нµксµччµ со±ус тутта сылдьар, хара²а кµ³х 
ачыкылаах ки´и эбит. Дьону с³хт³р³р³ диэн, т³´³ да хара±а суох буол-
лар, нэ´илиэктэн нэ´илиэккэ ойуурунан бы´алыы сылдьар эбит, ону: 
«Сирдьиттээх диэн кэпсиир буолаллара», – диэн ахтар Г.В. Попов, 
ТЛИНЧИ научнай сотруднига. Г.У. Эргис суруйуутунан, Куруппа кэн-
ники ойууннартан биир саамай биллиилээхтэрэ уонна уус тыллаахтара. 
Киниттэн тыл уонна литература Институт µлэ´иттэрэ элбэх фольклор-
най матырыйааллары суруйбуттара. Ол курдук Х.И. Константинов 1941 
сыллаахха олунньуга Дьокуускай куоракка к³рс³н, кини оло±ун уонна 
ойуун идэтин ту´унан элбэх матырыйаалы суруйан хаалларбыта. (к³р: 
ССНК архива ф. 5, уоп. 3, дь. 534-541).

Х.И. Константинов
Ойуун, РНА СО ССНК ТЛИНЧИ, 

Дьокуускай – 1993 с., 7-8 с.

1 1 1
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Курууппа ойуун

Курууппа ойуун – Яковлев Николай Никитич (дьи²нээ±э – 
Никита Петрович) Мэ²э улуу´угар Тара±ай нэ´илиэгэр 1905 сыллаах-
ха т³р³³бµт уонна 1942 сыллаахха ³лбµт. Кинини к³рбµт дьон орто 
у²уохтаах, нµксµгµр, суон ки´и этэ дииллэр.

1940 сыллаахха фольклорист Христофор Иннокентьевнч Констан-
тинов киниттэн ойуун ту´унан элбэх матырыйаалы суруйан ылбыт.

Бу кинигэ±э би´иги Курууппа ойуун саха итэ±элин ту´унан кэпсэ-
энин уонна ахтыытын киллэрдибит. Ситэ ³йд³мм³т этиилэри скобка 
и´игэр ситэрэн биэрдибит. Курууппа этиилэрин ³йд³нµмтµ³ буоларын 
наадатыгар темаларынан наардаатыбыт.

Курууппа кэпсээнин суолтата диэн кини саха былыргы µ³рэ±ин 
дири²ник билэригэр буолар. Кини итэ±эли билэр эрэ буолбатах, 
ту´анар ки´и. Дьэ, ол и´ин би´иги кинини саха биир сэ´энин (фи-
лособын) бы´ыытынан к³р³бµт. Бу кини кэпсээнин курдук ки´и ис 
эйгэтин, туругун ырытар атын матырыйаал суох. Онон би´иги оч-
чолорго µлэлээбит фольклористарга уонна Сэ´эн Боло±о улаханнык 
махтанабыт. Оччолорго ки´и ис туругун былыргы µ³рэ±инэн ыры-
тар дьон элбэхтэрэ буолуо. Ол гынан баран, Курууппа ойуунтан бу 
боппуруо´у балачча си´илии ыйыппыттар. Кини онон атыттардаа±ар 
балачча си´илии кэпсээбит. Бу кини кэпсээнэ саха норуота дири² 
муударастаа±ын туо´ута буолар.

Аны бу кэпсээн о²о´уллубут кэмин эмиэ ³йдµ³хпµтµн наада. 
Фольклористар – наука дьоно – оччотоо±у хааччахтарга хаайтарбакка 
киэ²ник к³р³н µлэлээбиттэрэ биллэр. Ол гынан баран, кинилэр, су-
руйбут ки´и да±аны, итэ±эли хаалбыт дьыала курдук к³р³лл³р³ эмиэ 
сэрэйиллэр. Наука±а наада буолуо, былыргыны µ³рэтэргэ ту´аныллыа 
диэн кинилэр саныыллара. Оттон Курууппа ойуун ойууннаабыт буруй-
угар элбэх эрэйи к³рбµт ки´и, толору а´ыллан кэпсээбэтэ±э биллэр. 
Т³´³тµн да и´ин би´иги кут-сµр, ки´и ис туругун ту´унан саха но-
руотун дири² билиитин бу кэпсээ²²э сэрэйэбит. Ол и´ин «Кут-сµр» 
оскуола Курууппа ойуун к³рµµлэрин саха итэ±элин илэ-чахчы дьи² 
туо´утун бы´ыытынан к³р³р, аа±арга, µ³рэтэргэ ы²ырар.

Л.А. Афанасьев-Тэрис. «Куруппа ойуун к³рµµлэрэ». 
– Дьокуускай : Бичик, 1993. 
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