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ЭдЭР олоҥХоһут Бастакы БоччумнааХ үлЭтЭ

Юрий Борисов диэн билиҥҥи са-
хаҕа биллэн эрэр ааты сүгэр кимий, 
кини бу маҥнайгы кинигэтигэр тугу 
таһаар тарда дии саныыр ааҕаач чыга 
анаан суруйабын. 

ааптар миигин эрэнэн, итэҕэйэн 
олоҥхотун кинигэтигэр аан тыл-
ла суруй диэн көрдөспүтүгэр испэр 
улаханнык үөрдүм. дьууруйу кытта 
одун саастаах оҕо эрдэҕиттэн бил-
сэн, алтыһан, оҕо бэйэтэ номнуо си-
тэн, үрдүкү үөрэх кирбиитин ылан 
учуонай буолаары киирсэ сылдьар 
субу кэмигэр диэри тэҥҥэ тиийистим. Бу кини бастакы 
олоҥхото диир сатаммат. Инньэ сэттис кылааска үөрэнэ 
сылдьан «айыы киһитэ аһыныгас санаалаах, күн ки һитэ 
көмүскэс майгылаах  кэскил Бухатыыр» диэн оҕо олоҥ-
хотун этэн таһаарбытын учуутала Т.Т. степанова итиэннэ 
ГЧИ учуонайдара көрөн-истэн, мин эмиэ көрсө түһэн, ол 
олоҥхото икки үйэ кир бии тин эргин «кэскил» хаһыакка 
бэчээттэммитэ. Бу «кэскил Бухатыыры» оҕолор бэркэ тап-
таан үөрэтэн этэ сылдьыбыттара, элбэх оҕо маны толорон 
олоҥхо эйгэтигэр киирбитэ. ол кэлин түөлбэ олоҥхотун 
толоруҥ, улахан олоҥхоһуттар олоҥхолорун үөрэтиҥ диэн 
ирдиэхтэн тохтуу быһыытыйан сылдьар. 

оттон дьууруй бэйэтэ кэпсииринэн, аан маҥнай Эмис-
тэн аммаҕа табаарыс уолаттарыныын ардахтаах күн уһун 
суолу субуйа хааман, сатыы айаннаан иһэн олоҥхолообут. 
Итинник суолу быһа этэн тиийбит. Итиччэлэргэ кини ыл-
лыы илик. ол олоҥхото бука ол ардах анныгар бадараан 
суол га хааллаҕа. Эйгэтэ буоллаҕа — хаалааччы. Туох да мээ-
нэ хамнаппакка турар эйгэтигэр ийэ тылбыт, ийэ култуура-
быт, олоҥ хобут тыыннаах баар  түгэнигэр түбэстэ да, тиллэн 
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тахсан тиийэн кэлэ турар. Манныгы к.Г. Юнг «принцип 
синхронизации» диэн ааттаан олус бэркэ быһаарар.

оттон «кэскил Бухатыырын» ааптар бастаан 2003 с. сун-
таар күүкэйигэр «олоҥхо дойдутун» оҕотобун» бэстибээл-
гэ баран кыттан толороругар оҕолор ыллыылларын истэн, 
сонно тута бэйэтэ санаа булан, биир дойдулаахтарын бө-
түҥ нэри кэпсэтэн, тылыгар киллэрэн, олоҥхотун ырыатын 
«оллоон» бөлөх үс кыыһынан ыллатан туран толорбута. 
Маны мин олус хайгыы саныыбын уонна куруук оҕо лорго, 
ыччакка холобур оҥостон кэпсии сылдьабын. Бу кыттан, 
аакка-суолга тиксэн, үөрэн-көтөн, дойдулуурбутугар эмиэ 
били суолун олоҥхото киирэн кэлэн оптуобус ка олоро-
от, киһибит олоҥхолоон киирэн барда. оптуобус кэлин 
өттүгэр оҕолору тула олордон эрэ, барыларын тус-туһунан 
аат-суол анаан, олоҥхо дьоруойдара оҥорон эттэ-тыынна. 
айан Верховцев аатынан олоҥхобут «айан Баатыр» дэн-
нэ, кыыспыт оруолугар персонаж сахаайа Львова талыллан 
«сахаайа куо» дэннэ. уоннааҕыларга атын араас аат-суол 
бэриллэн, бары кыттан, букатын ис-истэриттэн тартаран, 
күө-дьаа олорон уһун суолу быһа дьууруйдарын олоҥхотун 
тыыннаахтыы истэ,ноо-лоон биэрэ истилэр. аара суолга 
Бүлүү бэтэрээ кыраныыссатын эргин аһаары тохтообуппу-
тугар арай көрбүтүм — уолбут букатын баайыллыбыт ат кур-
дук тэпсэҥэлии турар, аһыыр да санаата суох быһыылаах. 
оттон чаайынайбыт хаһаайыттара биир уоллаах  дьахтар 
ууларыгар баттатан арыычча аҥаарыҥнаһаллар, уочарат 
олох хамнаабат, саатар чааскылара тиийбэт. ону көрөммүн, 
диана Егоровна Тарабукинаны иһиттэ сууйсуохха диэм-
мин, иһит суу йан, тылбай-өспөй буолан арыый да түргэ-
тээ тибит. кэлин хайа эрэ оҕо сөҕөр сурахтааҕа: «са наа йа 
иһит сууйар эбит!» — диэн. дьэ оннук дьаһанаммыт со-
тору соҕус салгыы айан ныыр буоллубут, киһибит олордо да 
эмиэ түһэрбитинэн барда. Хор, оннук гынан букатын куо-
рунай кыраныыссатын ааһан, куоракка чугаһаабыт кэннэ 
олоҥхотун үмүрүтэн дьэ уурайда. улахан дьон бары утуйан 
айаннаатылар, мин хара ааныттан уол олоҥхотун истэн хаа-
ламмын, онно тартаран букатын утуйбатым, оҕолор да ха-
рахтарын симпэккэ ол курдук куораппытын буллубут. онон 
этэбин: «суол олоҥ хото диэн баар эбит», — диэн. 

Ити аата, мин билэрбинэн, дьууруйга икки төгүллээн 
суол олоҥхото киирэн ааспыт буолан тахсар. Маны дьиҥнээ-
ҕин бигэргэтэбин уонна бу олоҥхоһут киһи айылҕатыгар 
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баар көстүү диибин. Манныгы ханна да түбэһэн ааҕа да, 
истэ да иликпин, онон тус санаам. 

онтон салгыы сайдан, күүкэй лааҕырыгар ыҥырыллан 
тиийэн, Никандр Прокопьевич Тимофеевтан ыллыырга 
үөрэт тэрэн, аны бэйэтэ ой-бото ыллыыр, тото-хана олоҥ-
холуур киһи буола охсон хаалар. Өрөспүүбүлүкэтээҕи лис-
сиэйгэ үөрэнэ сырыттаҕына киниэхэ саҥа олоҥхо кэлэр — 
«Баһырҕастаах аттаах Баабый Баатыр» диэн аатынан. 

оскуолатын ситиһиилээхтик бүтэрэн биһиги бакылты-
акка тылбаас идэтигэр киирэн үөрэнэр уонна таарыйа мин 
уһуйааммар сылдьан, биэс сыл ыкса алтыһабыт. Магис-
трдыыр да сылларыгар син биир арахпакка хоһоон биэрэн 
этитэбин, бырайыактарбар кытыарабын — киһим айыл-
ҕаттан улгума, сайаҕаһа таайан тылбын быһа гыммат, хо-
һоо ну биирдэ эмэ аахта да тута билэр, этэн кулугуратан 
кэ биһэр. Мин бытааннык аахтара сатыырбын ылыммат, 
бэйэтэ хайдах этэринэн бара турар — бу эмиэ ис айылҕата 
баһыйарыттан, миэхэ утарылаһан диэбэппин.

устудьуоннуу сылдьан, сыл ахсын кэриэтэ «Муҥха 
олоҥхотугар» кыттан эмиэ аат-суол ылаттыыр, тоҕо диэ-
тэххэ айылҕаттан дьарыгын букатын хаһан да бырахпакка 
дьаныһан илдьэ сылдьар. кини олоҥхотун куруук чочуйан  
биэрэ сылдьыбытын билэбин. Истэрим тухары этэригэр 
хаһан да тылыттан тылыгар түһэрэн хатылаабат, сырыы 
аайы арыт уһатан, арыт кылгатан биэрэн иһэр. Биирдэ 
«Муҥха олоҥхото» Бүлүү Лөкөчөөнүгэр түһүлгэлээтэҕин 
сыл олоҥхотун тыла куота бараары ыксаан тыынын нэһиилэ 
ыла-ыла этэн кулугураппыттаах. Тоҕо олус ыгылыйаҕын 
диэ тэххэ: «оттон тыла итинник кэлэ турар ээ», — диэн 
бэйэ тэ да сөҕөөччү. Ити сыл кини кэннэ өссө Рая Федорова 
диэн күүкэй кыыһа инньэ гынан турар — эмиэ инньэ диэн 
бы һаар быттаах: «Тылым куота кэлэ турар, ону батыһабын», 
— диэн. Ити кыыс букатын түөрт-хас олоҥхону субуруччу 
үөрэ тэн Педагогика кэллиэһигэр устудьуоннуур үс сылыгар 
этэн турар. 

дьууруйу мин «айыы кыһата» оскуолаҕа оҕолорго олоҥ-
хо лоп путум. Бастакы сырыыга биир уруогу былаһын тухары 
олоҥ холообута, онно аһаҕас уруогум буолан, икки пиэрибэй 
кылааһы, ити аата алта уонча оҕону, уонна элбэх учууталы 
биир саалаҕа мунньан олорон истибиппитин өйдүүбүн. ол 
эмиэ дьиктилээх этэ. Биир даҕаны оҕо аралдьыйан көрбөккө, 
сэҥээрэн истэн баран, тугу өйдөөбүттэрин дьиэлэригэр 
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ойуулаан аҕалбыттара. салгыытын олоҥхолото аҕалабыт 
дуо диэтэххэ, модьуйсан туран аҕалтаран истибиттэрэ — бу 
сэт тэ-аҕыс саастаах кыра оҕолор. куорат сир оҕолоро. 

Биир түбэлтэҕэ солоҕоҥҥо «Муҥха олоҥхотугар» ба-
раары кыратык бэлэмнэнэ түһүөххэ диэн мин дьиэбэр 
олоҥхолоото. онно кыра дьиэҕэ тахсан иккиэйэҕин дьарык-
таныахха диэн буолла. көр, онно ол кыра дьиэм дьигиһийэн 
олоруор диэри тэбиэһирэн олорон олоҥхолообута, мин бу-
катын тохтоппокко толору истибит дьоллоохпун. оннук 
кудугун тоҕон ааспыттаах. ол тиийэн Гран-при ылан кэ-
лэн, уп-улахан собо сувениры кууһа сылдьан хаапыдыра-
лары барытын кэрийэ сылдьан онтун көрдөрөн үөрэ-көтө, 
киирэ-тахса элэстэнэ сылдьара харахпар бу баар. 

Эһиилигэр эмиэ оннук бэлэмнэнэ диэн ааттаан үлэһэн 
кэлбитигэр суох кэмим буолан дьоммор — кэргэммэр уолбар 
икки — олоҥхолоон ааспыт этэ. сүрдээҕин биһирээбиттэр, 
сөхпүттэр уонна олоҥхо диэни чахчы астыммыттар этэ. 
онон этэбин айылҕалаах оҕо диэн. олоҥхоһут аны төрөөбөт 
диири букатын ылыммаппын. Маннык оҕолору, айылҕалаах 
дьону кытта алтыспат, ис туруктарын аанньа билбэт киһи 
итинник этэр куолу. 

аны маннык баар. Бу кини олоҥхолообутун санаан кэ-
лэ-кэлэ сурукка киллэрэригэр, мин иһиттэхпинэ, судургу-
тутар. Чочуйуохтааҕар судургутутар. онон киниттэн устан 
ылбыты расшифровкалаан сурукка тиһиэххэ баара. олоҥ-
хо ҕун суруйаргар киэргэт диири букатын ылыммат — була 
сатаан суруйбут диэхтэрэ диэн тардынар, кириитикэттэн 
улаханнык саллар, учууталларыттан, учуонайдартан тол-
лор. ол аата кини үөрэхтээх киһи буолан литэрэтиирэлии 
олоҥ хону суруйбут диэхтэрэ диир быһыыта. арааран билэр 
буолан. 

2012 сыл сэтинньитигэр Москуба куоракка саха Өрөспүү-
бүлүкэтин күннэригэр олоҥхолоон турардаах. онон Мос-
кубанан эҥин баран олоҥхолотолуур таһымҥа тахсан 
сылдьар олоҥхоһут диэммин бигэ санаабын этэбин. Толо-
рооччу буолбатах — дьиҥнээх олоҥхоһут. Миигин бэйэбин 
испэсэлиис буолбатах эрээри этэр диир дьон баар. олорго 
хардам маннык. култуура диэн тугун, кини сайдар сокуон-
нарын, култуура тылын тутулун биир толору мөһүлгэттэн 
ордук кэмҥэ дьаныһан үөрэтэн биллим, онон тиэкис хай-
дах айыллан тахсан баар буоларын сөпкөөйдүүбүн. аан 
дойду учуонайдарын түөрүйэлэригэр олоҕуран, идэлээх 
учуонайдар, билим анал сэбиэттэрин бигэргэтиитин аас-
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пыт үлэлэри олоҥхоҕо анаан суруйдум. Элбэх олоҥхону 
иһит тим, аахтым, тиэкистэрин анаан, анал ньымаларынан 
чинчийдим. онон чуолаан бу оҕобун даҕаны, атын кими 
барытын даҕаны олоҥхоһут быһыытынан сыаналыыр толо-
ру кыахтаахпын. ону билинэн «олоҥхо ассоциациятыгар» 
үлэ лэтэллэр. 

олоҥхоһут дьууруй Бэрииһэп «Баһырҕастаах аттаах Баа-
бый Баатыр» олоҥхотугар сибиир омуктарын эпостарын 
«типические места» диэннэриттэн толору манныктар баал-
ларын ыйабын [кузьмина, указатель типических мест... 
Новосибирск, 2005, с. 8-10]. 

I. олоҥхо эйгэтин этии: 1) айыллыы кэмэ; 2) бухатыыр 
уонна кини утарсааччыларын бас билэр сирдэрэ-дойдулара; 
3) Бухатыыр баайа-дуола, сүөһүтэ-аһа; 4) дьиэлэрэ-уоттара; 
5) дьоно-сэргэтэ; 6) бухатыыр айаҥҥа аттанар түгэнэ; 7) абаа-
һы кэлэн уоран-талаан барыыта; 8) айманыы. 

II. олоҥхо персонажтарыттан. 
A. киһини ойуулаан-дьүһүннээн этии: 1) бухатыыр айыл-

лыыта, суос соҕотох баара; 2) бухатыырдарга аат иҥэрии, 
аат биэрээччилэри этии; 3) бухатыыр омуннаахтык улаа-
тан ситэрэ-хоторо; 4) бухатыыр айаҥҥа аттанар төрүөтэ; 
5) айаҥҥа хомунара; 6) таҥаһа-саба, сэбэ-сэбиргэлэ; 7) бу-
хатыыр айана, айан кэмэ-кэрдиитэ, ол айаҥҥа көрсөр мо-
һоллоро; 8) Биир хааннаахтарын көрсөн эйэргэһэрэ, кэпсэтэ-
рэ, уруурҕаһара; 9) Бухатыыр уонна атын да айыы дьонун тас 
көстүүлэрэ, дьүһүннэрэ-бодолоро; 10) Бухатыыр уонна атын 
да айыы дьонун уйулҕаларын туруга, бухатыырдыы утуйуу; 
11) Бухатыыр өйүн-мэйиитин, күүһүн-уоҕун бары өттүттэн 
ойуулааһын — булугас өйүн, албастарын, тулуурун, истэр-
көрөр дьоҕурун, сытымсаҕын, кэрэ-чуор ырыатын, бары 
алыптарын, дьүһүн кубулунар түбэлтэлэрин; 12) Бухатыыр 
киһи аһыыр аһын, төһө аһастааҕын; 13) Бухатыыр  охсуһуутун 
этии — ыҥырсар-сэрэтиһэр сиэрэ, хайдах-төһө охсуһары 
уурсуу, охсуһуу саҕаланыытыгар си рэй-харах анньыһыы, 
оҕунан ытыы, ох көтүүтэ, охсуһан эти-сиини сэймэктэһии, 
тэҥ-тэҥэ буолан туран хаалыы, ох су һар кэмҥэ бухатыыр-
дар туруктара, төһө өр охсуспут, өл бөт мэҥэ уутун, о.д.а. 
тыын киллэрэр эттиктэри ханна ууран, кистээн , харайан 
сылдьар, охсуһуу тулалыыр эйгэни аймыы ра; 14) айыы бу-
хатыыра кыайара; 15) Хотторбут абааһы бухатыырын  этин-
сиинин дьаһайыы; 16) айыы бухатыыра быстахха былдьа-
нара; 17) Өлбүтү тилиннэрэн тыын угуу, күүс киллэрии; 
дьайтан ыраастанар албастар; 18) кэргэн кэпсэтии, кыыс 
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сөбүлэҥин ылыы, моһоллору ааһан бэйэ дойдутугар ат-
таныы; 19) Өрөгөй ыһыаҕа — уруу ыһыаҕар бэлэмнэнии, 
ыһыаҕы төһө өр ыһаллара; 20) күтүөт уолу тургутар араас 
сорудахтар, хапсыһыылар.

Б. Бухатыыр атын хоһуйу: 1) аты хоруутаан ыҥырыы; 
2) аты ойуулаан-дьүһүннээн этии (хантан анаммытын, 
өҥүн-дьү һүнүн, ураты кыаҕын); 3) аты дьалты утаарыы, со-
рудах биэрии, бырастыылаһыы; 4) аты айаҥҥа бэлэмнээһин 
— үүннээн-тэһииннээн ыҥыырдааһын; 5) ат сүбэтэ-амата, 
сэмэтэ-суҥхата. 

В. ураты айылҕалаахтар, этитиилээхтэр: 1) көмөлөһөөч-
чүлэр; 2) куһаҕаны оҥорооччулар. 

Г. киһиттэн атыттар: 1) атыыр абааһылар; 2) абааһы ты-
һылара,  3) абааһылар миинэр миҥэлэрэ, көлөлөрө, 4) атын 
араас харамайдар. 

III. аптаах тэриллэр — дьылҕа суруга, суруктаах таас, 
илдьит сурук, ох, туох эмэ мал-сал, о.д.а. 

IV. олоҥхо атын олуктара: 1) уос аһар ырыа; 2) ситим 
олуктар; 3) олуктар икки ардыларыгар киллэһиктэр; 4) ку-
турук салайар ырыа.

V. олоҥхоһут кыбытык тыллара: 1) истээччилэригэр ту-
һаайар тыллара; 2) олоҥхотун быыһыгар кыбытык тыллара; 
3) бүтэһик тыла. 

Чинчийээччи Е.Н. кузьмина ыйар миэстэлэриттэн 
«Эйэргэһэн табах тардыы» (раскуривание трубки) итиэн-
нэ «Быстахха былдьанан өлбүт бухатыыры уҥуох тутуу» 
(захоронение богатыря (богатырки)) дьууруй олоҥхотугар 
да, саха бары олоҥхолоругар да суох көстүү. саха табах-
сыта суоҕа уонна олоҥхотугар айыы бухатыыра быстахха 
тыына быһыннаҕына даҕаны хайаан да айыы хаан аймах-
тарыттан көмө тиийэн кэлэн быыһанар баара — бу биһиги 
ураты төрүт үгэспит. Табах үүммэт сиригэр төрүт олохтоох  
дьон буоларбыт бэлиэтэ бу ыйа сылдьар — төрүт култуу-
ра диэн итинник, туох да, ким да сатаан балыйбат суо-
ла. аны бэйэ ийэ итэҕэлбит күүһэ этиллэ сылдьар — күн 
айыы улууһа, айыы хаан аймаҕа буоларбыт. Өлбөт үөстээх, 
өспөт тыыннаах, тохтубат хааннаах, тоһуттубат уҥуохтаах 
айыы бухатыыра кэлэн орто дойду дьонун быыһыырыгар 
итэҕэлбит олоҥхобутугар уйаланан тыыннаах. онуоха со-
рук Боллур уолу сатаан ыҥырар, аан алахчын Хотуҥҥа са-
таан сүгүрүйэр тустаахпыт. ол сатабылбыт — төрүт бэйэ 
итэҕэлбит үөрэҕэр хараллан тыыннаах. 

Бу барыта дьууруй уол олоҥхотугар баар, кэлим этил-



лэн киирбит. Мин олоҥхо тэттигиттэн сэдиптээн испэр 
туга эрэ суох дуу дии саныыр этим уонна бу анаан сирийэн 
көрдүм, исписэлиистэр сааһылаабыттарын кытта кичэйэн 
тэҥнээтим. Барыта баар. Маннык тэттик, оҕо олоҥхото 
диэн ааттаныан сөптөөх олоҥхолор урут да баал лара чахчы. 
Илларионов В.В. маннык кылгас, тэттик олоҥхолор үөс-
кээн үөдүйэ сылдьыбыттарын бигэргэтэр, итиэннэ «сээн 
олоҥ хо» диэн ааттаан бэлиэтиирэ «дьааҥы олоҥхоһутта-
рын үгэстэрэ» кинигэтигэр ыйыллар.

онон, ытыктабыллаах ааҕааччы, бу ааптара биллэр аны-
гы олоҥхону аах, дьоҥҥо аахтар, оҕоҕор-сиэҥҥэр аах, этэ 
үөрэн, ырыатын көхсүҥ иһигэр киҥинэйэ сырыт. 

оҕолор, ыччат дьон, саастыылааххыт, аныгы олоҥхоһут 
этэн таһаарбыт олоҥхото — сабыс саҥа тиэкис — ону 
сэргээҥ, болҕойуҥ, саллыбакка арыйа биэрэн ааҕан киирэн 
барыҥ. Экчи сэҥээриэххит. 

саха буолуҥ, киһи буолуҥ, саха айыы киһитэ буолуҥ. 
дом! 

Г.с.Попова-санаайа, 
М.к.аммосов аатынан ХИФу арассыыйа Бэдэрээссийэтин 

Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын 
уонна култууратын үнүстүтүүтэ (аБ ХИНТкҮ) 
культурологияҕа хаапыдыратын бэрэпиэссэрэ, 

бэдэгиэгикэ билимин хандьыдаата, дассыан, 
«Хомуһун» уһуйаан салайааччыта
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1  Былыргы дьыл
Быһылааннаах мындаатыгар,
урукку хонук
охсуһуулаах ортотугар,
огдолуйбут кэмим
отой анараа өттүгэр,
ойон тахсар
аалыы көмүс сардаҥалаах
аламай маҥан күннээх,

10 ойоҕолоон сүүрэр 
Тэргэн ыйдаах,
кэхтэн баранар мастаах
күөх ойуурдаах,
уолан баранар уулаах 
улуу уулардаах,
аҕыс иилээх-саҕалаах,
атааннаах-мөҥүөннээх,
алаҕаркаан-тэтэгэркээн
аан ийэ дойду

20 Тииҥ тилэҕин саҕаттан
Үөскээн-үөдүйэн,
кэҥээн-тэнийэн,
Үүнэн-сайдан,
көҕөрөн-наҕаран,
Чэчирээн-чэлгийэн
Турар эбит, доҕоттор!
Тула өттүн
Өйдөөн-дьүүллээн,
анааран көрдөххө

30  Хайдаҕый дэстэргит — 
Муҥурун булбатах
уостан бүппэт уулаах,
силис уутунан силбэнэн,
сир тымырыттан эбинэн,
сирилии-дьирилии тэбинэн 
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кутулла-суккулла айманар,
кыһынын-сайынын устар
улуу Эбэ өрүстэрдээх эбит.
аан ийэ дойду

40  атаҕа буолбут,
Туруу дойду
Тилэҕэ буолбут
Үүт туман бүрүөһүннээх,
Муҥутуур чыпчаалын
Чарапчыланан да көрдөххө
Харахха көстүбэт
Туруук таас хайалардаах эбит,
Хантайан көрдөххө — 
Үс биттэхтээх

50 Үрүт мөҥүөннээх
Үрүмэ долгун урсуннаах
Өндөл маҥан халлааннаах эбит.
устата кэмнэммэтэх,
улаҕата көстүбэтэх,
оломо1 биллибэтэх,
күүгэннирэ-долгуннура турар
улуу куйаар байҕаллаах эбит.
Туруйа кыылым
Тохтоон ааһар

60 Тунаа маҥан
Томтордордоох эбит,
кыталык кыылым түһэн
Ыллаан ааһар
кылбаа маҥан
кырдаллардаах эбит,
сылбах тиит сыстыбатах
сылбараҥ маҥан
сыһыылардаах эбит,
Эмэх тиит эҥэрдэспэтэх 

70 Эҥинэ бэйэлээх 
Эмпэрэлэрдээх эбит,
куурбут тиит кэккэлэспэтэх
кэрэ бэйэлээх
кэрии тыалардаах эбит,

1 олом — ууну (хол., үрэҕи) кэһэн эбэтэр кэстэрэн туоруур үчүгэй 
үктэллээх чычаас уулаах сир. 
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Хаппыт тиит ханыыласпатах
Хаарыан бэйэлээх
Хочолордоох эбит.
Тардыы көмүс2 талахтардаах эбит,
Иэҕии көмүс3 иирэлэрдээх эбит.

80 Мотуок солко
Мутукчалаах мастардаах эбит,
сиэрэй солко сэбирдэхтээх
сиэдэрэй таһаалаах
Хатыҥнардаах эбит,
Хаарыс солко4 лабаалардаах
Харыйа мастардаах эбит.
ол тунаа маҥан томтордор
Үрүт өттүлэриттэн 
күн сирин сирийэ көрдөххө — 

90 айыы аймаҕын улууһун
аалыы көмүс киинигэр
аҕыс салаалаах
ача күөх от тэллэхтээх,
сэттэ салаалаах
сиибиктэ от көбүөрдээх,
Үс салаалаах
Үкэр күөх от үктэллээх,
күн киһитин иэйэхситэ
Илэ кырдьык эргиллибит,

100 сылгы сүөһү дьөһөгөйө
көстө-бааччы дьиэлэммит,
Ынах сүөһү айыыһыта
ала чахчы уйаламмыт
аан алахчын хотун иччилээх,
аҕыс салаалаах
аал Луук Мас
силигилии үүнэн, чэчирээн,
сир ийэ килбэйэр киинигэр
сириэдийэн турар эбит оҕолоор!

110 субу туран
субу курдук диэн
санаа оҥостон саҥара-иҥэрэ,

2 Тардыы көмүс — уһун синньигэс гына таптайан тэнитиллибит көмүс. 
3 Иэҕии көмүс — үрүҥ көмүс көрүҥэ, иирэни, талаҕы хоһуйан, ойуулаан , 

киэргэтэн этэр кубулуйбат эпитет.
4 Хаарыс солко — нууч., гарус, натуральнай түүттэн оҥоһуллубут таҥас 

матырыйаала.
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кэпсээн оҥостон кэпсии-ипсии
Турбута үһү:
— көр буо, көр буо!
аһара үүнэн, улаатан,
кыырай дьэҥкэ халлааны
кырыылаах салаабынан
Тоҕо үүнэн таҕыстахпына — 

120 Үөһээ дойду ааттаахтара,
Үрүт дойду атыырдара
Үтүөнү оҥордуҥ диэн
Үөрэллэрэ биллибэт,
улуу дьаалылар
уордайбыт санааларыгар
Тоҕус түүннээх күнү мэлдьи
Тугу барытын
Тоҕута көтөр тыалы түһэрэн
Тоноҕоспун тоһутуохтара!

130 аһара үүнэн, сайдан, 
Муҥутуур силиһим 
сири буоллар түгэҕин 
ситэри үүнэн киирдэҕинэ — 
аллараа дойду адьырҕалара,
адьарай бииһин атамааннара,
абааһы аймаҕын тойотторо 
абыраллааҕы оҥордуҥ диэн 
айхаллыыллара биллибэт,
улуу күтүрдэр

140 уордайбыт санааларыгар
сэттэ түүннээх күнү мэлдьи
ситиһэн туран силиспин кэрдиэхтэрэ! 
дьэ оччоҕо буоллаҕына,
дьоллоох үтүө бэйэм
Тосту сытыйан хааллахпына — 
Ынах сүөһү
айыыһыта салыйыа буоллаҕа,
сылгы сүөһү
дьөһөгөйө төннүө буоллаҕа,

150 киһи киэнэ
Иэйэхситэ эргиллиэ буоллаҕа, — диэн
Халлааннаах былыты
кыратык да таарыйбакка,
Туора силигилээн тахсан
Таҥнары түһэн
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Намылыйан үүнэн,
Төбөтүнэн өҕүллэн
Үрүҥ илгэнэн5

күрүлэччи кутуллан түспүтэ
160 араҕас илгэнэн6

аллар долгуннаах,
Үрүҥ илгэнэн
Үллэр күүгэннээх
көлүйэ күөл буолбут эбит, оҕолоор!
силиһэ буоллаҕына 
сир түгэҕэр тиийэн иһэн
ол амырыын дойдуга 
кыратык да быкпакка 
Төттөрү иэҕиллэн,

170  Туруу бараан дойдуга 
Тоҕо анньан тахсан 
Тоҕус уон ойуун үҥэр
Толуу дьүһүннээх
Тиит мастара буолбуттар эбит, оҕолоор. 
субу сиргэ-дойдуга,
сэттэ субурҕа үрэх
сиэттиһэн киирэн
силбэһэр төрдүлэригэр,

  аҕыс ааттаах үрэх
180   аҥаарыйан киирэр
 алгыстаах аартыга

арчылаан ааһар сиригэр,
айыы хаан аймахтара
ааттаах улуу алаастара,
күн улууһун дьонун
көмүс ньээкэ7 уйалара
күннүк сиртэн
киэркэйэн көстөллөр эбит.
Тоҕус үрэх

190   Тоҕо охсон киирэн
 Тоҕуоруһар олохторугар

Тусаһа бөҕөтө
Туртайан көстөр эбит, 

5 Үрүҥ илгэ — күүһү-уоҕу, дьолу-соргуну, баайы биэрэр аптаах утах.     
6 араҕас илгэ — күүс-уох киллэрэр, уйгу-быйаҥ төрдө буолар таҥара 

биэрэр аптаах сөлөгөйө.
7  көмүс ньээкэ — төрөөбүт төрүт дьиэ диэн суолтаҕа туттуллубут. 
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улуу өрүстэрим
улам-улам унаарыйан
уулара устар сиригэр
урааҥхай омуктарым 
уораҕайдара тоҕуоруһан
Тураллар эбит.

200  Туруук таас хайаларым
 Түмүллэн үөскээбит көҕүстэриттэн

Өҥөйөн көрбүтүм — 
Хайам тэллэҕэр,
Хонноҕун аннынан
Хороҕор ураһа бөҕөтө
Хонойон ахан турар эбит.
«Хайа омук олорор?» — диэн туоһуластаргыт,
Туут хайыһар8 аттаах,
Таба кыыл көлөлөөх,

210  Тоҥус-эбээн омук 
 сөбүлээн үөдүйбүт

сирэ эбит!
Баараҕай мыраан хайаларым
Баар сирдэриттэн
Батары көрөн турбутум — 
Буор сыбахтаах
Балаҕан дьиэ бөҕөтө,
Тоҕуоруһан турарын
Бэлиэтии көрдүм.

220  «Бу кимнээҕий?» — диир буоллаххытына,
 Иэгэйэр икки атахтаах,

Иннинэн сирэйдээх,
Бокуйар сүһүөхтээх,
Босхо бастаах,
Тириини хайа соппут курдук
уоннаах харчы саҕа 
Тирии-тиэрбэс харахтаах
Бороҥ урааҥхай
саха омук барахсан,

230  сыһыы-сыһыы муҥунан
 сыспай сиэллээҕи сырыырҕатан,

Хонуу-хонуу муҥунан
Хороҕор муостааҕы хойуннаран,

8 Туут хайыһар — таба илин тыһыттан аттарыллан оҥоһуллубут түгэхтээх 
кэтит хайыһар.
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Харайан олорор сирдэрэ буолла.
Тула өттүбэр
«Туох баарый?» — диэммин
Тула холоруктуу
Тулабын көрбүтүм — 
Тоҕус халлаан үрдүгэр олорор

240   Тойон айыыларым
 алдьархайынан аарыгырар,

сүрдээҕинэн сураҕырар,
Ынырыгынан ыадайар
Ыас хара дойдуттан,
атара-батара айахтаах,
аҥаар харахтаах,
аҥаар илиилээх,
аҥаар атахтаах,
уһуктаах уостаах,

250   укулаат тимир9 тыҥырахтаах,
 арҕаһыттан арбаҕаһын араарбатах

атара-Батара Эмээхсин ойохтоох
арсан дуолай оҕонньор
аатырбыт ороспуой бииһин ууһуттан
алдьархай буолан кэлэн
ааҥныахтара диэн,
айыы дьонун сирин 
аҕыс уон аҕыс
алтан сэргэ туруораннар

260 Үс бүтэй маһынан күрүөлүү туппуттар эбит.
аны туран,
аллараа дойдуттан
алдьархай аймаҕа тахсан
айыы дьонун дьоллоох олоҕун
атыйахтаах уу курдук
аймыахтара диэн,
сэттэ уон сэттэ суруктаах
Ытык дэриэспэ тааһынан

   саба бырахпыттар эбит.
270   Үөһэттэн үргүөр үлүгэрэ

 Үргүйүө диэн,
Өрө көрбүт абааһы аймаҕа
Өҥөйүө диэн

9 укулаат тимир – нууч., уклад, хатырыллыбыт тимир.

2 Çàêàç ¹ 240
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Үс сүүс үс баҕана маһы
Батары анньан
Өһүөлээбиттэр эбит.
Туора омук
сэриинэн кэлбэтин диэн,
сис тыанан тулааһын оҥорбуттар эбит.

280  субу дойдуга
 кэтэх тыаларыгар 

кэҕэ кыылларым
кэрээбэккэ этэллэр эбит,
куула тыаларыгар 
кукаакы кыылларым
куттаммакка куллугурууллар эбит,
Өтөх сирдэригэр
Өтөн кыылларым
Өрөөбөккө үөтэллэр эбит,

290  Тоҕой сирдэригэр
 Тойон кыылларым

Тохтообокко чоргуйаллар эбит.
субу орто туруу дойдуга
кыһыл көмүс күн
килбиэнин күүтэ көрсөр
Ньургуһун сибэккилээх,
Нуурал күөх
Ньаассыын оттоох10 халдьаайылаах,
саҥа күн 

300  сардаҥатын саргылыы көрсөр
 сардаана сибэккинэн

сиэдэрэйдик симэммит сыһыылардаах,
кэрэ күнү үҥкүүлээн көрсөр 
кырыымпалыы куоластаах
кыталык кыыллаах күөллэрдээх.
кулуба тойон киһи 
алталаах ааттаах сылгынан 
алта күнү быһа көтүтэн
улаҕатын булбатах,

310  кинээс тойон киһи
 сэттэлээх сэнэх сылгынан

сэттэ күнү быһа сүүрдэн
уҥуоругар тиийбэтэх,

10 Ньассыын от – бытархай, сымнаҕас от. 



19

күөх көбүөр үктэллээх
киэҥ нэлэмэн алаас эбит. 
Бу алаас буоллаҕына
ардахтаах былыт 
аараан ааспатах
арылы маҥан халлааннаах эбит,

320  Хаардаах былыт
  Хонон ааспатах

 кыырай дьэҥкэ халлааннаах эбит. 
Хатыҥ мас күөх бытырыыс сэбирдэҕэ
Хаарыс солкоҕо дылы
сиккиэр тыалга уйдаран
сэлибирии оонньообут, 
Тиит мас күөх нуоҕай мутукчата
Хампа солкоҕо дылы 
Хахсаат тыалга хаарыллан

330  Тэлэбирии оонньообут,
аҕыс айан суола ааһар,

 сэттэ аартык11 суола арыллар,
Үчүгэйкээн бэйэлээх 
күн күөрэйэр
күөрэлэ алааска
урааҥхай омук
ууһа буолбут
дархан Тойон оҕонньор,
далбар Хотун эмээхсин

340  силигилии-сайдан,
саха омук аатын ааттатан,

 аар саарга аатыран,
күөх унаар буруону таһааран,
күннээх халлааҥҥа кылыстанан,
Былыттаах халлааҥҥа быһыччаланан,
Халыҥ хаһанан мохсуо12 бырахсан,
суон саалынан сонор оонньоон, 
Ыал киэнэ ытыга буолан,
киһи киэнэ кэрэмэһэ буолан

350  олорбуттара эбитэ үһү.
күннээх-күөнэх саастарыгар

 күүстээх-уохтаах бухатыыр уоланы 
күөх окко үктэтэн,

11 аартык – киэҥ, улахан айан суола; сүрүн суол. 
12 Мохсуо – оонньуу көрүҥэ, хос быһаарыыны көр.

2*
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күн сирин көрдөрөн
күн киһитэ
көмүскэс санаалаах,
айыы киһитэ
аһыныгас майгылаах,
айыы хаан уола

360   айысхаан Бухатыыр буоллун диэн
ааттаабыттар үһү.

 кэм кэрдии ааспытын кэннэ,
Илин астара13

Элэмэстийэрин саҕана,
кэлин астара
кэрэмэстийэрин саҕана,
Тахсан эрэр күн 
сардаҥатын курдук,
киирэн эрэр күн

370   килбиэнин курдук
кэрэ бэйэлээх кыыс оҕону

 күн сирин көрдөрөн
дьоллоро өссө үрдээбит,
санаалара өссө сиппит.
 субу кыыс оҕо барахсан,
аҕыс сааһын туолуор диэри
аналлаах аата суох буолан
аата суох сылдьыбыт.
арай, биир үтүө күн

380  айбыт аар тойон аҕата,
Төрөппүт күн күбэй ийэтэ 

 кыыстарын кэрэ куолаһын
кулгаахтарын уһугунан истэн:
«күөрэгэйгэ ханыылаах,
кэрэ чуор куоластаах,
күөрэгэйдээн куо буоллун!» — диэн
ааттаабыттар эбит.
Бу кыыс оҕо кылааннааҕа 
күөрэгэйдээн куо барахсан

390  уон алтатын туоларын саҕана,
Таҥас бүтэй 

 Тамана14 сандааран көстөр,
Эт бүтэй 

13 ас — эргэр., бу кэрчиккэ баттах диэн суолтаҕа туттуллубут.
14 Таман — эргэр., эт-сиин диэн тыл урукку көрүҥэ.
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уҥуоҕа ыйдаҥаран көстөр,
уҥуох бүтэй 
силиитэ дьалкыйан көстөр буолбут. 
Ыйдааҕар ыраас ньуурдаммыт,
күннээҕэр күндү сэбэрэлэммит.
аатырар кэрэ дьүһүнэ

400  аҕыс аартыктаах
аан ийэ дойдуну

 сиккиэр тыалга уйдаран 
Тилийэ көппүт эбит.
Төрөөбүт төрүт сирдэриттэн
Тойон киһи бөҕө аттанан арахсан,
күөрэгэйдээн куону
кэргэн ылыан баҕарар
күтүөт киһи бөҕө
кэлэн көрдөөн көрбүттэр.

410 онуоха буоллаҕына,
алтан араҕас аттаах

 айысхаан Бухатыыр
кыыһырар, кыынньар хаана
көмөгөйүгэр туран, 
уордайар, уолуйар хаана
уолугар оонньоон,
абарар, сатарыыр санаата
арҕаһыгар мунньустан,
Өһөрөр, өһөхтөөх өйө

420  оройугар охсуллан
Өрөөбүт уоһун өһүлэ,

 Хоммут уоһун хоҥноро 
Турбут эбит: 
— көр бу!
көр бу!
кээнчэ быттара
кэтэххэ ыттаҥҥыт,
олооччу15 быттара 
оройго тахсаҥҥыт,

430  олустук туттаҥҥыт,
салаҥнык сананаҥҥыт, 

 көрдөһүүбүт диэн сааппакка 
көрдөһө кэлбиккит!
ааттаһыыбыт диэн аахсыбакка

15 олооччу — эргэр., мараҕа кэтэр кылгас остоох этэрбэс. 
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ааттаһа тураҕыт!
Бу буола турбуккутун
Бука барыгытын 
Биир дьылҕалааммын
суорума суоллуурум

440  субу тирээтэ курдук! 
Бииргэ үөскээбит баар суох

 Балтым оҕотун 
Эһигинньик курдук 
Эристииттэргэ отой биэрбэппин!
Биэрэн ыытар күннээх да буоллахпына,
Үрдүкү айыылартан айдарыылаах,
Үтүө, үрдүк төрүттээх
Үөһээ дойду уолугар биэриэҕим! — диэн 
Баай оҕото буолан бардымсыйа,

450  Тот оҕото буолан торҕомсуйа 
Турбута эбитэ үһү.
оччолооҕу истибит 
айбыт аар тойон аҕата
дархан Тойон оҕонньор
сытыары тутан сыаналаан,
Туруору тутан толкуйдаан баран,
субу курдук диэн саҥалаах,
сити курдук диэн тойуктаах буолбут:
— дьэ-буо,

460  дьэ-буо!
сир-сир аайыттан 

 саха чулуу уоланнара
субу бүгүҥҥү күҥҥэ
Тахсан эрэр күн 
сардаҥатын курдук,
киирэн эрэр күн
килбиэнин курдук
кэрэ дьүһүннээх
күөрэгэйдээн куо кыыспытын

470  күндү кийиит гынаары
кэпсэтэ кэлбиккит даҕаны,

 суос соҕотох кыыс оҕом
сүрэҕин аҥарын булбата,
аналлааҕын таайбата.
кырдьаҕаһы баалаамаҥ даа!
саастааҕы саҥарымаҥ даа!
сарсыҥҥы күн сарыалыгар
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саамал кымыс утахтаах
саха улуу малааһынын

480  Ытык ыһыаҕы ыһыахпыт,
Ыһыах оонньууларыгар

 кыайбыт-хоппут,
күүстээх-уохтаах киһиэхэ
кыыспыт тахсыам диэн
Тылын биэрдэ! — диэбит. 
Итини истэн 
Бысталаабыт тиит курдук
Быыппастар былчыҥнара күүрэ турбут
айысхаан Бухатыыр

490  алтан араҕас атын 
Үрдүк мындаатыгар 

 Үгүрүө кыыл курдук
Хатана түстэ да
Өһүн-сааһын тарҕата диэн
Баай хара тыатын диэки
Быстала суох көтүтэ турда.  
кулгаах иччитэ буолан 
Истэ сэргэҕэлии,
Харах иччитэ буолан 

500  көрөн чыпчылыҥныы 
Мустубут дьон, күтүөт буолуох
Баҕалара бэрт буолан,
Бу күн хараҥа түүнэ
Буолуор диэри
Бэлэмнэнэн тахсыбыттар.
сарсыҥҥы ылааҥы күн
сардаҥата тыгыыта
сиэрдээн-туомнаан
Ытык ыһыаҕы ыспыттар,

510  Ырыаһыт бастыҥнара
Ырыа ыллаан ырааппыттар,

 Тойуксут туйгуннара
Тойук туойан доллоһуппуттар,
оһуокайдьыт ааттаахтара
оһуокай этэн көппүттэр,
олоҥхоһут ааттаахтара
олоҥхолоон онолуйбуттар.
күн ортото буолуута
күтүөт буолуон баҕалаах дьон

520  күөн көрсүһэн
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күрэс былдьаспыттар.
Үрүҥ түүнү үмүрүтэн эрдэхтэринэ
сүрдээҕинэн сураҕырар,
алдьархайынан аарыгырар,
Ынырыгынан ыарыгырар,
арҕааҥҥы халлаан сиксигиттэн
Хара былыттар
Харсыһан кэлэн
Халлааны бүөлээн,

530  Хараҥаны халытан кэбистилэр.
киһи куйахата күүрүөх

 Ыар этиҥнэр нүҥсүйэн эттилэр,
киһи эрэ хараҕа саатыах,
кута куотуох үлүгэр
Чаҕылҕан чаҕыллан чаҕылыйда,
Ытыс таһынар
Ыас хараҥа түстэ.
Бар дьон соһуйан-уолуйан
Үрүө-тараа сүүрдүлэр.

540  Хараҥа хотугу халлаантан
Хара сүдү улахан холорук

 сири-буору көтүтэн,
кырыһы хайа сотон,
Халыйан кэлэн,
Бу ыал баараҕай таһаалаах
Балаҕан дьиэлэрин диэки
Бу тигинээн кэлэн
Биирдэ хорус гыммыт.
Өйдөнөн кэлэн

550  Тирии тиэрбэс харахтарынан
Өйдөөн дьүүллээн көрбүттэрэ,

 сүүһүн ортотугар 
суос соҕотох харахтаах,
Түөһүн тылыттан тахсыбыт
Токуруйбут тоһоҕо курдук тарбахтардаах
суос соҕотох аҥаар илиилээх,
самаҕын ортотуттан үөскээбит
Тимир тордуох курдук
суос соҕотох аҥаар атахтаах,

560  сыыр быара
сиҥнэн түспүтүгэр дылы

 сымара таас сирэйдээх,
Хайа быара 
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Хайдан түспүтүгэр дылы
Хара таас сэбэрэлээх,
арбаҕаһын түүтүн,
кэппитинэн төрөөбүт
абааһы аймаҕын атамаана,
утуйа сыттаҕына

570  уолукка астахха 
уолуйан уһуктубут

 уот уоппут
уот уобурдаан обургу
Ыыра баран ырыалаах буолбут,
Тоҕо баран тойуктаах буолбут:
— ар-дьаалыа, 
ар-татай ини оҕолор!!!
дархан ини Тойон оҕонньор,
далбар ини Хотун эмээхсин!

580  Тус бэйэҕитигэр,
Тоҥ күөҥҥүтүгэр 

 Тоҥхороҥнуур дорообо буоллун!
Тоҕус былас суһуохтаах,
Туналҕаннаах ньуурдаах,
Тахсан эрэр күн
килбиэнин курдук
кэрэ дьүһүннээх,
күөрэгэйгэ холоонноох
кылыһахтаах кэрэ куоластаах

590  күөрэгэйдээн куо кыыскытын
кэргэн биэрээри

 күтүөт буолуох киһини
сэмээр көрүнэ сылдьар сурахтааххыт!
Истэн-билэн кэбиһиҥ,
күндү күтүөт буолаары бу
кэлэн күттэллэн турабын, 
Биэрдэргит да ылыаҕым, 
Биэрбэтэргит да ылыаҕым!
аҕала тардыҥ, 

600  аҕала тардыҥ!!! — диир,
ардьас гыммытыгар

 аар-дьаар сыт саба биэрэр.
дархан Тойон оҕонньор
уҥан түһэ сыһа-сыһа:
— дьэ-бу, дьэ-бу!
арҕаһыттан тэһииннээх
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айыы хаан аймаҕа
абырааҥ даа!!!
көхсүттэн көнтөстөөх

610  күн-өркөн улууһун дьоно
көмүскээҥ даа!!! — диир.

 Итини истэн уолан дьон
абырыыр санаалара 
арҕастарынан киирэн,
көмүскүүр санаалара
көмөгөйдөрүнэн оонньоон
уолуйбакка, ыгылыйбакка
дурда-хахха буолбуттар,

  Былчыҥнара күүрэн
620  Быыппаста турбуттар.

абааһы атамаана
 күлэн алларастыы-алларастыы

Өрүһүйүөх буолбуттары
Өлөртөөн кэбиспит,
күннэрин киллэртээбит,
күһэҥэлэрин16 быһаталаабыт, 
күллэрин көтүтэлээбит.
Тыыннаах хаалбыт өттө

  Тилэхтэрэ эрэ харааран көстүбүт,
630  атах балай мээнэ сүүрбүттэр.

уот уоппут 
 уот уобурдаан обургу

Хатыылаах балаҕан халҕанын
Тоҕо тэбэн киирэн,
Халыҥ эркиннээх хаппахчыны
Чараас хаптаһын курдук
Хайа тэбэн киирэн,
Тоҕус былас суһуохтаах,
Туналҕаннаах ньуурдаах,

640  Тахсан эрэр күн 
сардаҥатын курдук,

 киирэн эрэр күн
килбиэнин курдук
кэрэ дьүһүннээх
күөрэгэйдээн куону
көтөҕөн ылбыт да,

16 күһэҥэ – эргэр., ойуун кыырар таҥаһын көхсүгэр баайыллар кылырҕас 
төгүрүк тимирдэр.
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Хаһыытаппытынан-сарылаппытынан
Хотугу хоромньулаах 
Халлаан диэки

650  соҕотохто субурус гынан
Илдьэ бара турбут.

 Илиэһэй аймаҕын
алдьатыылаах дойдутун
аҕыс атахтаах ооҕуй
Хара элэмэс ата
Хараҕа тэстэринэн
Хаардаах сирдэри
суптурута көтөн,
Бадараан сирдэргэ

660  Батыллан көрбөккө,
кыһыл кыырпах

 кумахтаах сирдэри
кыраһалаабыт хаар курдук
көтүтэн ааһан,
Таастаах сирдэргэ
Тохтоон көрбөккө,
Туруору таас хайалар
Тэллэхтэрин ааһан,
Туруу дойдуттан

670  Тэскилээн ааһар
аартыгы арыйан, 

 аллараалыыр дойдуга
аҥардаста дьирэс гынан
Төрөөбүт төрүт сиригэр кэлэн,
Түөрт илин атаҕынан үктэнэн
Тирээбиллии тэбинэн,
Түөрт кэлин атаҕынан анньынан
Тохтуу биэрбит.
күтүөт буолуохсут

680  уоран-талаан аҕалбыт
кийиит кыыһын

 кыырай хараҥа халлааҥҥа
кытаран көстөр
кыһыл хайа кирбиитигэр
Халыҥ дэриэспэ таастары
Эркин курдук эпсэри уурталаан
Хаппахчы оҥорон,
киллэрэн кистээн кээспит.
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кыыс оҕо барахсан
690  Хотторбут хомолтотуттан,

кыаттарбыт кыһыытыттан
Хара буспут моонньоҕон
Харахтарын уута
Халыс гынан
Харыс кэриҥнээх чалбаҕы үөскэтэн,
алтан чуораан
айаҕын атан,
алаһа дьиэтин
аламай маҥан күнүн

700  аймах-билэ дьонун ахтан
субу курдук ырыалаах, 

 сити курдук тойуктаах буола олорбут:
— Ыый, ыый-ыйбыан,
аай, аай-айбыан!
аламай маҥан күннээх
айыы хаан улууһуттан
Бухатыыр бэрдэ убайым
Бу тиийэн кэлэн,
Быыһаан илдьэн

710 Бар дьоммун, ийэбин-аҕабын,
алаһа дьиэбин көрдөрүүй!!!

 Чыҥыс хаан ыйааҕа
Ыараханын даҕаны,
дьылҕа хаан оҥоруута
Ынырыгын даҕаны!
Харыстатарым эрэ
Хараҕым уута буоллаҕа, 
көмүскэтэрим эрэ
көмүскэм уута буоллаҕа, — диэн

720  Ытыы-сулана олороохтообут.
ону истэ охсон

 абааһы уола буолуохсут
Хардалаах буолан
Хахаара турда:
— аар татай, оҕолоор!
ама да ахтыбытыҥ иһин
аргыый тыллаһыаххын,
айаххын кыатана туттуоххун,
аймаммытыҥ тугун сүрэй?!

730  алтан далбарай күөрэгэйим оҕото,
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аҕыйах хоноот
Хоойго сытар
Холооннооҕуҥ буолуом,
ороҥҥо сытар
оҥоһуулааҕыҥ буолуом, — дии турбут.
Ити кэмҥэ-кэрдиигэ
күн киһитэ
көхсүттэн тэһииннээх
көмүскэс санаалаах,

740  айыы киһитэ
арҕаһыттан тэһииннээх

 аһыныгас майгылаах,
алтан араҕас аттаах
айысхаан Бухатыыр
Баай барыылаах
Байанай оҕонньор 
Балай эмэ куду анньан биэрбит
Быйаҥнаах булдун көтөҕөн,
Өттүк харалаах,

750  Илии тутуурдаах
кыараабыт көхсө кэҥээн,
кылгаабыт санаата уһаан
Баай хара тыатыттан кэлэн,

 уот уоппут
уот уобурдаан обургу
күүс өттүнэн
күтүөттээбит сураҕын истэн,
кыыһырар хаана

  көхсүтүнэн киирэн,
760  уордайар хаана

уолугунан оонньоон,
Балтын төннөрөр баҕалаах
ача күөх окко

 олоро түһээт,
аал уотун оттон,
айысхаан Бухатыыр
алгыс киэнэ арыылааҕын этэн
аман өһүн амалыйа туойа олорбута үһү:
— дьэ-бу,

770  дьэ-бу!
аал уотум иччитэ,
ала туйгун,
Бырдьа Бытык,
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Тойон эһэм
кыырык төбө,
кырдьаҕас тойонуом,
Хатан Тэмиэрийэ эһэкээн,
Чуор кулгааххын
Чөрөтөн иһит.

780  күҥҥэ көрбүт
күөрэгэйдээн куо балтыбын
уот уоппут
уот уобурдаан обургу

 уоран-талаан барбыт!
Ир суолларын ирдээн
Ириэнэҕэр тиийэн иҥнэммин,
Тоҥ суолларын тордоон
Тоҥугар тиийэн тохтооммун, 
Төнүннэрэр санаалаах

790  Турунан эрэбин,
алгыһыҥ сыалааҕыттан
аҕалан кулу даа! — диэт,
Ыксаабыт киһи быһыытынан

 Ыҥыырдаах атыгар «хап» гына
Ыстанан олоро биэрээт
соҕурууҥҥу
Cодуомнаах-суостуганнаах
соһо тураҕас халлаан диэки
соҕотохто

800  субурус гынан хаалла.
сылы эргиччи
айаннатан ааһарын
ааһар былыт

 ардахтаан аастаҕына,
Хонуктуур былыт
Хаардаан аастаҕына билгэлэнэн,
Быһыыта биэс сыл айаннаан,
Тоҥ суолларын тордоон,
Ир суолларын ирдээн,

810  Туһааннаах сиригэр
Тиийэн кэлэн,
уот уоппут
уот уобурдааны

 уун утары көрөн туран
уордайа турбут эбит:
— көр бу,

3 Çàêàç ¹ 240
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көр бу!
Түүн сырыылаах
Түүлээх уллуҥах17,

820  Чаҥнаах18 чабырҕай,
атаҕастыыр эрэ дьонуҥ
кырдьа барбыт дьон,
кыыс, оҕо-дьахтар эбит!

 кыаҕыҥ тиийбэт буолан
киһи суоҕуна
кыайан барбыккын,
күүстээх суоҕуна
күннээн барбыккын!
кыах өттүнэн баһыйан,

830  күүс өттүнэн хотон,
Өй өттүнэн сүүйэн,
Өлөрөн-өһөрөн бара иликпинэ,
Хаан толору,

 Эт бүтэй эрдэххинэ,
Эрэйдээбэккэ-буруйдаабакка эрэ
Этиһиитэ-охсуһуута суох
Эн миэхэ балтыбын
Биэрэн ыытыах тустааххын!!!
Итинниги истэн баран, 

840  уот уоппут
уот уобурдаан
Тоҕо баран
Тойуктаах буолбут,

 Ыыра баран
Ырыалаах буолбут:
— аар-дьаалы, 
аар-таатай, оҕолоор!!!
көрөллөөр-көрбөттөөр,
кып-кыра буолан баран

850  Тумуһун тууһун,
Тылын кыһыытын!
аҥаар да аһыыбар
амтаныҥ биллэрин

 анаарбакка турабын,
Биир да тииспэр
сытыҥ иҥнэрин

17 Түүлээх уллуҥах — түөкүн диэн суолтаҕа. Үөхсүү тыла.
18 Чаҥнаах — куһаҕан, мара, сааппат сирэйдээх диэн суолтаҕа.
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Билбэппин эбээт, нойоон!
Мин бэйэлээҕи кытта
күрэс былдьаһан,

860  кыах кэмнэһэн
кыайан бараргын
көрбөккө турабын!
Эйигиннээҕэр буолуохтары

 Эттэрин эттээн,
Тириилэрин хайытан,
Иэннэрин эриэннээн,
оройдорун охсон,
Чэчэгэйдэрин тэһэн
Чаҕыл маҥан күннэриттэн матарбытым!!!

870  кыайа үөрүйэх киһи
кыайаа инибин,
Һа-һа-һаа!!! — диэн
Эриэн ыт

 Элэгэр тэбиэх,
күөрт ыт
күлүүтүгэр түһэриэх,
Бэлэһин муҥунан
алларастаан аппаҥныы,
куолайын муҥунан

880  күүллэрэстээн күлтэҥнии
Турбут эбит.
уот уоппут
уот уобурдаан обургу
уһун уктаах сүллүгэһин туппутунан

 утары атыллаабытыгар,
айыы киһитэ
аҥаар илиитигэр
саабылаан батыйатын
сулбу тардан ылан

890  саайталаан барда.
абааһыбыт уола
аһаран биэрэ сылдьан
сэби сэпкэ тоһуйда,
Үҥүүнү үҥүүгэ аста,

 Батаһы батаска
Түһэрбитинэн барда.
сити курдук
сэттэ күнү мэлдьи

3*
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Өрө холоруктуу
900  охсуһа сырыттылар.

Чабырҕай тыаһа
Тохтоло суох иһилиннэ,
сыҥаах тыаһа
Cотору-сотору билиннэ.
субу сылдьан 
саха урааҥхай киһитэ
сэниэтэ быстара буолла.
Үрүт күүһэ 
Үмүрү тутан барда,

910  алын күүһэ 
аччаан киирэн барда.
абааһы уола
абарбыт санаатыгар
адьас тохтоппокко,

 уордайбыт санаатыгар
олох уурайбакка,
Биэртэлээн быллырҕата, 
саайталаан саллырҕата сырытта.
айыы хаан киһитэ

920  «ат кыайан уйбат 
албан дьаһах аатым 
алдьанара дьэ буолла,
оҕус кыайан таппат 
суон дьоһун сураҕым 

 сууллара дьэ буолла.
субу кыайтарар 
кыһыылаах күнүм кэллэ быһыылаах,
субу хотторор 
Хомолтолоох күнүм кэллэ бадахтаах», —  диэн,

930  аһаран биэрэ сылдьан
Ыксаабыт киһи быһыытынан
Ыгылыйа-ыгылыйа ырыалаах буолбут:
— көр да бу!
көр да бу!

 сыыдам сырыылаах
сорукка сылдьар
сорук Боллур уол
суох буолларгын баар буол,
Баар эрэ буолларгын

940  Түргэн үлүгэрдик
  Тиийэн кэлэ оҕус!
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Этиэн эрэ кэрэх,
Хантан да тиийэн кэлбитэ көстүбэт,
Хантан да көтөн түспүтэ биллибэт
 сорукка сылдьар
сорук Боллур уол
субу тиийэн кэлэн
Тура биэрээт
Тииҥ кулгааҕынан,

950 Тирии тиэрбэс хараҕынан
Истэ сэргэҕэлии турбут.
— көр буо,
көр буо!
күннээҕэр күндү бэйэлээх,

 Ыйдааҕар ыраас ньуурдаах,
күөрэгэйдээн куо балтыбын
уот уоппут
уот уобурдаан обургу
ойох оҥостоору, 

960  оҕо төрөтөөрү,
олох олороору
күн сириттэн күрэтэн,
уоран-талаан барбытын
Ир суолларын ирдээн,

 Ириэнэҕэр тиийэн иҥнибитим,
Тоҥ суолларын тордоон
Тоҥугар тиийэн тохтообутум.
кыах өттүнэн кыайан,
күүс өттүнэн баһыйан

970 Төнүннэриэх буолбутум — 
кыаҕым эстэн,
күүһүм баранан
кыайтарар кыһыылаах күнүм
Үүнээри гынна бадаҕа,

 Хотторор хомолтолоох күнүм 
Хаайаары гынна бадаҕа. 
Хара тыыммын харыһыйыах 
Халыҥ халлаан анныгар, 
Үрүҥ тыыммытын өрүһүйүөх

980  Үрүҥ күн анныгар
Үөскээбит дьонтон
суос соҕотох 
Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыр баар.
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ол киһиэхэ тиийэн 
айыы дьонун
абырыа үһүгүн,
күн дьонун
көмүскүө үһүгүн диэн

990  Илдьиттэ тириэрт! — диэн
Этэрин эрэ кытта,
Эргиллэ түһээт
сорук Боллур уол
соҕотохто сүтэн,

 субурус гынан хаалбыт.
Хаардаах суолга 
Тиҥилэҕин суола биллибэт,
кыраһалаах суолга 
атаҕын суола көстүбэт

1000  сорук Боллур уол
Ыксала бэрдиттэн,
омуна төлөнүттэн
аллараалыыр дойдуттан араҕан,
аҕыс аартыгы

 аҥардастыы аһаран,
орто туруу дойдуну
ортотунан эргийэн,
Түмэн бараан дойдуну
Түөрт өттүнэн

1010  Төгүрүччү тилийэ көтөн
Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыр алааһыгар
Баар буола түспүт.  

 Бухатыыр киһи
Баабый Баатыр
сирэ-дойдута,
дьиэтэ-уота
Хайдах эбитий диэн
сураһар буоллаххытына — 

1020  Төбүрүөн19 курдук
  Төгүрүк алааска

Эһэ кыылым
күһүҥҥү киэһэ
күһэллэн кэлэн отонноон сии

19 Төбүрүөн — төп-төгүрүк диэн суолтаҕа.
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куруҥах маска 
күлтэллэн олорорун курдук,
Баараҕай саар булгунньах
алаас биир уһугар
Бэлиэтик көстөр эбит.

1030  ол анараа таһаатыттан
  кытаанах силистээх,  

куодалаах мастаах20
куруҥ үрэх
арҕаа диэки

 Таҥнары тардыстан түспүт эбит.
Булгунньаҕын бас өттүн көрбүтүм — 
Баараҕай таһаалаах,
Түөрт уон түөрт түннүктээх
Балаҕан дьиэ

1040  дьэндэйэн көһүннэ.
  Үс саһаан үрдүктээх

Үөлэстэн унаар күөх буруо
унаарыйан тахсан
кыырай дьэҥкэ халлааҥҥа

 сыыйыллан тахсар эбит.
Чугаһаан кэлэн
одуулаан көрбүтүм — 
Чиэппэр күүстээх21 отут эр бэрдэ 
отут түүннээх күнү мэлдьи

1050  орулаан да туран
  арыйыа суох

аарыма халҕана
аһаҕас турар эбит.
Иһигэр киирбитим — 

 Үс былас холобурдаах
Үс атахтаах олох мас
оһох иннигэр
олоҥхолоон онолуйа
олорор эбит.

1060  антах ааспытым,
  сандалытын көрбүтүм — 

отут үс киһи тэҥинэн
олорон аһаан турар

20 куодалаах мас — таһыттан биллибэт иһиттэн хайдыбыт мас, дьиэк.
21 Чиэппэр күүс — киһиттэн эрэ ураты күүстээх дьону бэлиэтиир тыл 

ситимэ.
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ойуу-бичик симэхтээх остуол 
остуоруйалыы турар эбит.
оһоҕун одуулаабытым — 
отут былас үрдүктээх
отут түүннээх күнү быһа
Тохтоло суох умайар

1070  күтүр улахан
  көмүлүөк оһох 

кэпсээн кэпсии турар эбит.
Иһитин-хомуоһун көрбүтүм — 
Икки сүөһүнү тэҥинэн күөстүүр

 алтан чаан олгуй 
алгыстаан алкыйа турар эбит,
сэттэ уон сэттэ
сылгы сүөһү
саамал кымыһын

1080  сыыгыначчы кутар
  саһаан үрдүктээх

Чочуонай чороон
Чабырҕахтыы турар эбит,
Биэс бэчээттээх биэ

 Биэрбит кымыһын
Барылаччы кутар
Баараҕай баххах  
Таабырынныы турар эбит.
Таҥаһын-сабын туһунан

1090  санаан-ахтан аастахха — 
  алта уон алта

Эһэ кыыл тириититтэн
аттарыллыбыт тэллэхтээх эбит,
Биэс уон биэс

 Бөрө тириититтэн
сириллибит суорҕаннаах эбит,
Түөрт уон түөрт
куобах тириититтэн
Тигиллибит сыттыктаах эбит.

1100  Бу киһи быһыыта-таһаата
  Хайдах эбитий дэстэргит — 

Бысталаабыт тиит курдук
Быыппастыбыт былчыҥнардаах эбит,
суллаабыт тиит курдук

 суон сотолоох эбит,
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Буулаҕа тиит курдук
Бөдөҥ бэйэлээх,
Үс былас
Үөкэйэр өттүктээх,

1110  Биэс былас
  Биэкэйэр бииллээх,

алта былас 
дараҕар сарыҥнаах эбит
Наарба халҕаны22

Тиэрэ туппут курдук
Томтоҕор түөстээх эбит,

 Бугул саҕа
Буулаҕа сутуруктаах эбит.
сирэйин-хараҕын

1120  сыныйан көрдөххө — 
  Хаар саҕанааҕы

Хара саһыллары
  Хардарыта уурбут курдук

Хара хаастардаах эбит,
Икки кыһыл саһылы
Үрүт үрдүгэр уурбут курдук

 кытархай уостардаах эбит,
сылгы ат барахсан
сототун уҥуоҕун курдук

1130  субурҕа муруннаах эбит,
 адьырҕа кыыл курдук

арылхай-кыраҕы харахтаах эбит.
  оҕус тириитэ

олооччу этэрбэстээх эбит,
Тайах кыыл тириитэ
курумулаах эбит,

 Үс эһэ тириититтэн тигиллибит
Үллэркэй сонноох эбит,
Түөрт уон киис тириититтэн

1140  Таҥыллыбыт бэргэһэлээх эбит.
  аата-суола кимий диэн

сураһан ыйыттаххытына — 
  Бу киһи

кимтэн кииннээҕин,
Хантан хааннааҕын,

22 Наарба халҕан – нууч., нарва, буруус мастан аттарыллан оҥоһуллубут, 
туттарыллыбыт халҕан. 
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Туохтан сыдьааннааҕын
Бэйэтэ да билбэт эбит.
Бэйэтэ бэйэтигэр
аат иҥэриммит киһи эбит:

1150  Үүт-аас бэйэлээх
  Үрдүк хороҕор бэргэһэлээх

Үрүҥ аар Тойон
 Үтүө сиэнэ,

Баһырҕастаах айаас аттаах
Баабый Баатыр диэн үһү.
Бу уолан

 оҕо эрдэҕиттэн
атаһа суох буолан
адьырҕа эһэлиин

1160  Хабыр хапсыһан,
  Хапсаҕайдаһан күрэхтэһэн

оонньуур идэлээх эбит,
кыыл табаны кытта
күөн көрсүһэн
күүс кэмнэһэр адьынаттаах эбит,
Буур тайаҕы кытта

 Буута быстарынан
сырсан күрэхтэһэр муокастаах эбит,
дэриэспэ тааһы

1170  Мээчик оҥостон быраҕаттыыр,
  Үөл тиити үҥүү оҥостон кыыратар

Майгылаах эбит.
Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыр
дьиэ-хотон үлэтиттэн
Биир кэм хал буолан,

 Бу курдук
алтан чуораан
айаҕын атан

1180  саха-урааҥхайдыы
  саҥалаах буолбут:

— дьэ бу,
дьэ бу!
дьылтан дьыл кэлэр,
сылтан сыл хатыланар
субу орто дойдуга

 суос-соҕотох буолартан
Эт киһи элэйдим,
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сыа киһи сылайдым,
1190  Эдэр элэккэй киһи 
  Эммэнийэ быһыытыйдым.

Хантан эмэ, ким эмэ
Хабыр охсуһууга ыҥырара буоллар,
Хайдах эрэ хапсыһыам этэ!
кимтэн эмэ, ким эмэ
күөн көрсүһэ кэлэрэ буоллар,

 күүспүн-кыахпын
кэмнэһиэм да этэ,
Туохтан эмэ, туох эмэ

1200  сурах-садьык кэлэрэ буоллар,
  сүрдээх үөрүүнү кытта
  сөбүлэһэн тиийиэм этэ!

сор да буолар эбит
соҕотох буолар
субу орто дойдуга! — диэн
санньыар санааҕа ылларан,

 сонньуйан оһоҕун уотун одуулуу олордо.
ол олордоҕуна,
кустук бэргэн,

1210  кус быһый,
 сорукка сылдьар
   сорук Боллур уол

орто туруу дойдуну
ортотунан эргийэн,
Түмэн бараан дойдуну
Түөрт өттүнэн

 Төгүрүччү эргийэн кэлэн
Тохтуу биэрээт, тура түһээт
Тыын ылан баран,

1220  Тохтоло суох, үрүт үрдүгэр
  Быстала суох, хос-хос

сэһэннээх буола турбут:
— оһулаһыаттан, оһулаһыаттан!
суһаллаах сырыылаах,
суххай23 айаннаах
сорук Боллур уол     

 Cубу турабын эҕэрдэ, эҕэрдэ!
Этэр тылым эгэлгэтин,

23 суххай – түргэн диэн суолтаҕа туттуллубут. 



44

Эриэккэһин, элбэҕин
1230  Эн истэ тур, эн истэ тур!
  айыы хаан аймаҕын

алдьархайтан быыһыахтаах,
алтан араҕас аттаах,
аһыныгас санаалаах
айысхаан бухатыыр
алдьархайга түбэстэ.

 айыы хаан аймаҕа
аймалҕаҥҥа ылларда.
Бухатыыр буойун дьоннор

1240  Баранан да бүттүлэр,
  охчут бэргэн дьоннор

олох да суох буоллулар,
күһэҥэбит быстара,
күммүт киирэрэ
кэллэ быһыылаах.
күн дьонун көмүскээ,

 айыы дьонун өрөһүй,
көрдөһөрбүн батыма,
Ыйытарбын бобума,

1250  курдукчай, курдукчай! — диэтэ.
  оччолооҕу истэн баран

Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыр
уордайа-абара санаата,
Үрдүк булгунньах саҕа
Үллэн таҕыста,

 Тиит мас курдук
кииллийэн таҕыста,
уордайар санаата 

1260  уолугун ортотунан оонньоото,
  кыыһырар санаата 

көхсүн хараҕынан киирдэ. 
Хатан куйах таҥаһын таҥынна,
Хараҕалаах үҥүүтүн дьайыҥнанна,
Хара буһурук хаанын хааннанна,
Хахай модун дьүһүнүн дьүһүннэннэ,

 субу курдук диэн
саҥалаах буолла:
— дьэ бу!

1270  дьэ бу!
  аҕыс иилээх-саҕалаах,
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атааннаах-мөҥүөннээх,
айгыр-силик олохтоох
айыы аймаҕын сиригэр
аһыныгас санаалаахтар,
көмүскэс майгылаахтар
күн сирин көрөн,
күөх окко үктэнэн
кэлэ-бара туралларын тухары

1280  адьырҕа абааһылар
ааҥнаан киириэхтэрэ суоҕа,
көстүбэт бөҕө күүстээхтэрэ
көҥүл дьаарбайыахтара суоҕа!
кимэн киирэн испиттэрин
күүс өттүнэн күһэйэн,
кыах өттүнэн баһыйан

 күн тыктаҕына
күлүк куотарын курдук
кэлбит сирдэригэр

1290  Төттөрү үтэйиэм!!! — диэн
Хахай хаанын киллэрэн
кылыһын өрө көтөҕөлөөтө.
Ити кэннэ
Миинэр миҥэтин,
көлүнэр көлөтүн
Ыҥыран ыллаабыт саҥата

 Ыраахха дуорайда:
— Хору-хору!
Хору-хору!

1300  көлүнэр көлөм буолбут,
  Миинэр миҥэм буолбут

субуйа сүүрэр сылгым,
суох да буолларгын баар буол,
Ыраах да буолларгын
Чугас буола оҕус!
айыы хаан аймаҕа

 алдьархайга түбэспит,
арсан дуолай обургу
аатырбыт ороспуой аймахтара

1310  күүс өттүнэн кыайан,
  кыах өттүнэн баһыйан

Тахсан эрэр күн 
сарыалын курдук
сардаҥалаах ньуурдаах,
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киирэн эрэр күн
килбиэнин курдук
 кэрэ бэйэлээх
күөрэгэйдээн куону
уоран-талаан барбыттар!

1320  Тилийэ көтөр
  Тыалга дылы

Түргэн үлүгэрдик
Тойон сэргэҕэр тура биэрэ оҕус!!!
Этиэн эрэ кэрэх —
дьөһөгөй оҕото барахсан
Үс күннүк сиртэн

 Үөрбэ көмүс көҕүлэ
Үргүөрдэнэн көһүннэ,
Нэлэмэн көмүс сиэлэ

1330  сэттэ күннүк сиртэн
  сипсиэрдэнэн-силэллэн көһүннэ,

уйулҕан көмүс кутуруга
уон күннүк сиртэн
Холоруктана охсуллан
сүүрэн сиэллэрэн кэлэн
Тойон сэргэҕэ

 Туруна түстэ.
Биһиги киһибит
Халдьаайыттан көппүт 

1340  Хара улар курдук 
  Хап-сабар хатана түстэ да 

Түөрт атах түһэрэн
силлиэ-холорук курдук
сир киинин диэки
Түһүнэ турда.
аллаах ат барахсан

 айаннатан сиэллэрэн
аан ийэ дойду
килбэйэр киинигэр кэлэн

1350  күн өркөн улууһун
  айыыһыта буолбут,

аан алахчын Хотун иччилээх
аал Луук Маска
Тохтуу биэрэн
Туруна түспүт.
Баһырҕастаах аттаах

 Баабый Баатыр
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Бу курдук диэн
сүһүөхтээх бэйэтэ

1360  сүгүрүйэн туран,
  Хоолдьуктаах бэйэтэ

Хоҥкуйан туран,
Тоноҕостоох бэйэтэ,
Тобуктаан олорон
саҥалаах буолбут:
— дьэ-буо,

 дьэ-буо!
күөн көрсүһэр,
Хабыр хапсыһар,

1370  кыах былдьаһар
  Өрөгөйдөөх күнүм үүннэ!

аан ийэ дойдум
Хайҕахтаах хара быара буолбут,
улуу ийэ дойдум
Нохтолоох тойон сүрэҕэ буолбут
аан алахчын Хотун!

 аллараа дойдуга
айанныыр күммэр
алгыһыҥ сыалааҕын

1380  анаатаҕыҥ буолуохтун!
  күүскүттэн күүспэр

күүстэ бэрис даа,
кыаххыттан кыахпар
кыахта аҕал даа! — 
диэбитин эрэ кэннэ, 
аал Луук Мас

 Хаба ортотуттан
аан алахчын Хотун
Илэ бэйэтинэн

1390  Тахсан кэлэн,
  Эмиийин кэрэтигэр диэри 

Быган туран 
Тойуктаах буолбут:
— дьэ буо,
дьэ буо!
Баһырҕастаах аттаах

 Баабый Баатыр барахсан,
күн киһитэ
көмүскэс санааҥ киирэн

1400  күн өркөн улууһун
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 көмүскүү турунан эрэҕин!
саалаах бөҕөстөн самныма,
охтоох бөҕөстөн охтума,
Татаар аптаах тыллаах
Табан кыайан эппэтин,
уоттаах алыптаах харахтаах

 утары туран көрбөтүн,
Өстөөхтөргүн өһөртөөн
Өрөгөй бөҕөҥ үрдээтин!

1410  саастаахтаргын самнартаан
  саргы бөҕөҥ сабырыйдын!

саха аатын
самнаран биэримэ, 
урааҥхай аатын
умсаран түһэримэ!
санныҥ үрдүгэр диэри

 саргы дьаалыҥ салалыннын,
Өттүгүн баһыгар диэри
Өрөгөй талбаҥ үрдээтин,

1420  аҕыс ааһар аартыктарыҥ
  арыллан биэрдиннэр,

сэттэ маҥан аартыктарыҥ
сэлэллэн биэрдиннэр,
Тоҕус суол хотуттарыҥ
Тобуллан биэрдиннэр,
айыыһытыҥ аргыстастын,

 Иэйэхситиҥ эҥэрдэстин! — диэт
Томтоҕор эмиийдэрин
Быктаран биэрбитин

1430  Биһи киһибит
  Тохпокко-хорбокко эрэ

Тохтоло суох эмэн соппойдо.
оборбута омуна бэрдиттэн,
соппойбута сүрэ бэрдиттэн,
аан алахчын Хотун 
аҥаарыйан киирэн барда, 

 Хараҕа хараҥаран киирэн барда,
Ыксаан ыгылыйда да, 
сүүһүттэн түҥнэри анньан кэбиһээт,

1440  Ытык аал Луук Маска
  Төттөрү чугуруйан 

киирэн хаалла. 
Биһиги киһибитигэр,
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Бухатыыр дуоламмытыгар   
уоҕар уох эбилиннэ,
күүһүгэр күүс киирдэ,
кыаҕар кыах кыттыста.
күн киһитэ
көтө-мөҕө

1450  Ыҥыырдаах атыгар
  Халдьаайыттан көппүт 

Хара улар курдук
«Хап» гына хатана түстэ да, 
кымньыылаан куугунатта,
Тиҥилэхтээн тэптэ да, 
Тус хоту диэки

 Түөрт атах көтүтэн
Түһүнэ турда.
Өр дуу,

1460  Өтөр дуу айаннаат
  Бүтүннүү таас сиргэ тиийэн кэллэ.

суорба таастардаах сирдэри
сыа хаар курдук
сүүрдэн барда,
ону туораан

4 Çàêàç ¹ 240
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кыһыл кумах
куйаар сири
кыраһа хаар курдук
көтүтэн барда,

1470  ону ааһан нөҥүөлээн
Бурҕаҥныыр буор сиргэ кэллэ.
Бу сири буоллаҕына 
Буорах буруотугар дылы
Бурҕачытан ааста,
кымньыылаан кыйдаан
күн сириттэн күрэнэр
аартыгы аһарда.
анараа дойдуга
арсан дуолай сиригэр

1480  атын туйаҕа
Таарыйарын эрэ кытта — 
Ытыс таһынар
Ыарык хараҥа
күндэл күнүһү солбуйда,
аламай маҥан күнэ
атыннык устар ыйга кубулуйда.
күөх көбүөр от
күрбэ таастарга,
куура хаппыт

1490  кубарыйа куурбут сиргэ уларыйда,
ойуу-бичик мастаах
охтон баранар
ойуур тыа
очуос хайалардыын атастаста,
сырдык-маҥан халлаан
суо халыҥ былыттаах,
Тоһуттар этиҥнээх,
Быһыттар чаҕылҕаннаах
Халлааҥҥа кубулуйда.

1500  уҥа диэки 
  уҥан эрэр киһи хаһыыта 

унаарыйан уйаарда,
Хаҥас диэки 
Харбыйан24 эрэр киһи хаһыыта 
Хатыланан иһилиннэ.

24 Харбый — аччыктаан, күүс-уох баранан сэниэтэ суох буол.
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субу курдук дойдуттан
 саха урааҥхай саарына

саллан-толлон туруо дуо?!
Тус иннин диэки

1510  Түөрт атах көтүтэн
 Түһүнэ турда.

атын кымньыылаатаҕын ахсын
Чаҕылҕан чаҕылыйда,
Һаттаатаҕын ахсын
Нүһэр ыар этиҥнэр
Нүҥсүйэн эттилэр,

 Тиҥилэхтээтэҕин аайы
сирэ көтүөкэлээтэ.
субу курдук сүүрдэн истэҕинэ

1520  сылгы ат дьөһөгөй оҕото
  сахалыы саҥалаах,

киһилии кэпсээннээх буолан
кэпсии-ипсии истэ:
— анньыаһа, анньыаһа!
Иччилээтэр иччим,
Ити аартыгы ааспыппыт

 Икки күннүк сиригэр
аллараалыыр дойду
аартыгын иччитэ

1530  аан дьигистэй тойон
  Тоһуйан турар буолуоҕа,

Тохтото сатыыр буоллаҕына
Тоҕойуом, тохтоомо!
Туому толорон бараҥҥын
Бэриктэ биэрээр.
Тоҕо айаннаан кэллиҥ диэтэҕинэ,
Тордуохтаһа барбакка
Тоҕотун кэпсээн биэрээр.
аан дьигистэй тойон

1540  аралдьыппытын ыыппат,
  Туппутун ыһыктыбат идэлээх

улуу күтүр бэйэлээх эбээт! — диэтэ.
Биһи киһибит 
Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыр
сылгытын оҕото эппитин 
сытыары тутан сыаналаата,
Туруору тутан толкуйдаата да, 

4*
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Баһын туппут сирин хоту
1550  Баран истэ.
 Бу истэҕинэ,

Бороҥ урааҥхай
Биирдэ да харахтаан көрбөтөх,
Хаптаҕай кулгаахтаах
Хаһан да истэн билбэтэх,
сыыр быара быстан түспүтүгэр дылы

 сылластыгас сирэйдээх,
адьырҕа харахтаах,
аппа-дьаппа айахтаах,

1560  Түөһүн ортотуттан
  Тахсан кэлбит суос-соҕотох

Такыр тарбахтаах илиилээх,
самаҕын төрдүттэн үүнэн түспүт
соҕотох атахтаах
киһи диэххэ 
киһиэхэ да майгыннаабат,

 абааһы диэххэ 
абааһыга да ханыылаабат, 
аан дьигистэй Тойон

1570  айаҕын аппаҥнатан
  сыҥааҕырда турар эбит.

сылгытын оҕото
сабаҕалаан эппитин курдук
сылгытын сиэлиттэн
сэттэ сиэли туура тардан бырахпыта — 
сэттэ субан сылгы буолан
сүүрэ турбуттарын
аан дьигистэй обургу
аҥаар илиитинэн харбаан ылан

1580  астыга суохтук
 Хап-куп гыннаран ыстаан

Ыйыстан кэбистэ.
утуйан даххаһыйа сытар киһини
уһугуннарбыт курдук
уулааҕынан-хаардааҕынан 
унаарыччы көрөн туран
саҥалаах буолла:
— Буйака, буйака!
Бу хайа диэки

1590  Баран иһэр күтүр буолаҕыный?
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  утуйа сатаабытым
Бэһис хонуга буолла да,
Икки дойду
уолан дуулаҕалара
Чыыстай буолакка25 тахсаннар
омуннаах охсуһууларыттан

 оннооҕор сирим түөрэҥэлиир!
Туохтарын былдьаһан
Тоҕута сынньыспыт баҕайыларай?

1600  сиэбэтэҕим сэттис хонуга 
  ситэри туолбута,

аһаабатаҕым ахсыс хонугун 
аһара барбыта,
Топпотоҕум тоҕус хонугун 
Томточчу туолбута!
Хата, эн бэйэлээх

 айах тутан,
аччык сытар киһини
аһатан абыраан өрүһүйдүҥ!

1610  сонордообутуҥ
  суола арылыннын,

Ирдээбитиҥ
Иннигэр тосхойдун!
Үтүөҕүн үтүөнэн төлүөм,
Ыксаллаах күҥҥэр
Ыҥырар буолаар.
онуоха биһиги киһибит
саманнык диэн хардалаах буолла:
— көр бу, көр бу!

1620  атаһым доҕорум
  аан дьигистэй тойон!

Үкэр куйаас тыыннаах,
Үүт-аас бэйэлээх,
Үрдүк хороҕор бэргэһэлээх
Үрүҥ аар тойон
Үтүө сиэнэ
Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыр буолабын!
арҕаһыттан тэһииннээх

1630  айыы хаан дьоно,

25 Чыыстай буолак – нууч., чистый полог, олоҥхоҕо бухатыырдар охсу-
һалларыгар аналлаах сир.
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  көхсүттэн тэһииннээх
күн өркөн дьоно
күүс-көмө көрдөөбүттэрин
көмөлөһө баран иһэбин, — диэт
айаннаан испитин курдук
аан холорук атастаах,

 сүллэр этиҥ доҕордоох
айанната турда.
Биһиги киһибит, 

1640  Бухатыыр дуоламмыт атын 
  Туйаҕын тыаһа 

Тоҕус толуу сылгы үөрэ
Түһүнэн эрэрин курдук
Тыаһаан иһиллэр буолла,
айыы уолун атын
атаҕын тыаһа 

 аҕыс атыыр сылгы үөрэ
аабылаан эрэрин курдук
абытайдык иһиллэр буолла. 

1650  Инньэ эрэ гынарын кытта, 
  Илин диэки быган көрбөтөх

Илиэһэй идэмэрдээхтэрэ,
арҕаа диэки быган көрбөтөх
адьарай акыларын, 
Лип хаан халҕаннаахтара
Халҕаннарын лип-лап сабыннылар,

 Наарба хаан халҕаннаахтара
Халҕаннарын хачыгыраччы хатаннылар, 
дэриэспэ таас ааннаахтара

1660  ааннарын ыгыччы сабыннылар,
  Тимир килээмпир ааннаахтара

ааннарын кылыгыраччы хатаннылар. 
Инньэ эрэ гынан баран,
Үөлэс-үөлэс аайыттан
Үстүү буолан   
Үҥүөлэһэн турдулар, 
Түннүк-түннүк аайыттан
Түөртүү буолан 
Төбүрүөннээн турдулар. 

1670  ол көрөн турбуттара баара  — 
  Баһырҕастаах аттаах 

Баабый Баатыр 
аллараа дойду 
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аарыгырар киинин диэки 
ааһан көтүтэ турда. 
арай доҕоттоор,

 аллараа дойдуну
аарыгырар киининэн
ааһарын эрэ кытта,

1680  сыллар-үйэлэр кирбиилэригэр
  улуу бухатыырдар

охсуспут сирдэригэр
Чыыстай буолакка
соҕотохто баар буола түстэ.
Бухатыыр киһи
Тиэрбэс хараҕынан

 көрөн дьэргэлдьиппитэ — 
сүрдээх элбэх бухатыыр кэлэн,
аттыын-бэйэлиин өлөн,

1690  уһун уҥуохтара
  урусхал мас буолан,

кылгас уҥуохтара
кыс мас буолан
кыстана сытара үһү.
ол сылдьан
Тииҥ кулгааҕынан

 Истэн сэргэҕэлии турбута — 
сутурук тыаһа
Быстала суох иһилиннэ,

1700  Тиҥилэх тыаһа
  Тохтоло суох дуораһыйда.

Өйдөөн-дьүүллээн
сытыы хараҕынан сыныйан көрбүтэ — 
сэттэ күннүк сиргэ
аарыма буойун дьон
антах-бэттэх дайбаһан,
Туора-маары тэбиэлэһэн,
Буор бөҕөнү бурҕатан,
Бөх бөҕөнү көтүтэн,

1710  Таас бөҕөнү тамнааттаан
  охсуһа сылдьаллар эбит.

айыы киһитэ
алтан араҕас аттаах
айысхаан Бухатыыр
адьарай буойуна
астаҕын аайытын
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 аһаран биэрэ сырытта,
ол сылдьан охтон түстэ.
онуоха анарааҥҥыта

1720  Хааннаах болотун
  Хаба тардан ылан

сайылаары гыммытын
Биһиги киһибит
Буойун дуоламмыт
кыл түгэни мүччү туппакка
кылана түһэн баран
Чычылыйыах икки ардыгар
көтүтэн тиийэ охсоот
Үөгүлүү түһээт

1730  Үөһүн хараҕа манан буолуо диэн
  Үҥүүтүн салайан

Үс саһаан үрдүгү
Өрө ыстана түһэн баран
Өтөрү түспүтэ, үҥүүтэ

 Үс сиринэн тоһута барда,
Түөрт сиринэн тоҕута барда,
Биэс сиринэн быһыта барда.
уот уоппут 
уот уобурдаан обургу

1740  утуйа сыттаҕына
 уолукка астахха даҕаны

уолуйан уһуктубат бэйэтэ
уолуйа түһээт
Эрилис-турулус көрүтэлээтэ,

  Туора-маары ойуоккалаата.
Итиэннэ, сур бөрөлүү улуйда,
Ити курдук диэн
кэпсээннээх буолла:
— аар-дьаалы!

1750  аар-таатай оҕолоор!
  орто туруу дойду

дуолан дуулаҕалара
отой да өрө барбыттар — 
Иккиэ буолан көмөлөөн,

  Эргийэ сылдьан кырбаан эрэллэр!
Эдьиийдээтэр эдьиийим,
Ходьоҥ тобук,
Хобуох эмэһэ
Хатан Хаһыырба куо,
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1760  Холоруктатан кэл даа!
  абыраатаххына эн эрэ

абырыаҥ,
көмөлөстөххүнэ эн эрэ
көмөлөһүөҥ,

  Өрүһүйдэххинэ эн эрэ
Өрүһүйүөҥ!
онон эппит тылбын ылын,
көрдөһөр көрдөһүүбүн толор! —  
диирин эрэ кытта,

1770  Этиэх бэтэрээ өттүгэр
 Эҕирийиэх эрэ иннинэ 

Тус хоту диэкиттэн
Тойон ураһа саҕа улахан
Хара добун холорук

 сирдиин-халлаанныын
Тура эрийэ-эрийэ кэлэн
Харахтарын иннигэр тохтуу биэрдэ.
Өйдөөн иһиттэхтэринэ
Өрө холоруктанан ытылла-ытылла

1780  саҥалаах буолла:
 — Иһиликпин, таһылыкпын,

Иэхэйикпин-чуохайыкпын!
орто туруу дойдуга
ойох-дьахтар өттүнэн

  Эн диэтэх киһийдээн
Чарааһааҥҥын кэллэҕиҥ!
күн сардаҥатын курдук
кэрэ килбиэн дьүһүннээх,
Тоҕус былас уһуннаах

1790  Толбоннурар суһуохтаах,
 Туналҕаннаах ньуурдаах

күөрэгэйдээн куону ылыма,
кини оннугар
Миигин ойох ыл!

 ороҥҥо сытар оҥоһуулаахпын,
Хоойго сытар холоонноохпун,
Тэллэххэ сытар тэҥнээхпин
асчыппынан ааттаахпын,
дьиэһиппинэн бэртээхпин.

1800  сөбүлэспэт түгэҥҥэр
  сытыы тыҥырах
  Хайа тардарын билиэҕиҥ,
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Ылыммат түгэҥҥэр
Ынчык-бөтүөх
Ыарыы буолан өлүөҕүҥ,

 Истибэт түгэҥҥэр
Ийэ куккун көтүтэн ылан
Илэ-чахчы ыйыстыам!
Иэхэйикпиэн-чуохаайыкпыан!

1810  Итини истээт
  Баһырҕастаах аттаах
 Баабый Баатыр

аҕыс уон аҕыс былыты
ааһар албаһа киирэн,
Тоҕус уон тоҕус былыты 
куотар кубулҕата киирэн
Өрөөбүт уоһун өһүллэ,
Хоммут уоһун хоҥнордо:
— көр бу, көр бу!

1820  күн сиригэр
  кэрэтинэн биллибит
 күн сардаҥатын курдук

килбиэннээх дьүһүннээх,
кыыс киэнэ кылааннааҕа,
дьахтар киэнэ дьоһуннааҕа,
ойох киэнэ оҥоһуулааҕа
ол курдук диэн
аллараалыыр дойдуга
олохсуйан олорор диэннэр

1830  ойох ылаары
  оҥостон кэллим,
 күтүөт буолаары

куоһанан кэллим!
оччону истэн баран,
Бэргэһэ быатын саҕа мэнэгэйдээх,
сутуруо быатын саҕа соллоҥноох,
Этэрбэс быатын саҕа иҥсэлээх,
абааһы кыыһа обургу
Үөрэн үөһүн таттарда,

1840  Хаһыыран хайыта ыстанна:
 — Иэхээйикпиэн-чуохайыкпыан!
 олох да оноотугар

Буолар эбит оҕолоор-оҕолоор!
ойох тахсар үчүгэйин
саҥа билэн эрэбиэн-эрэбиэн!
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Тугу диэбиккин
Тоҕо батан, аккаастаан
кээһиэмий, кээһиэмий! —
диэн эрэ баран,

1850  дьиэм диэн
  дьэбин буолбут тимир ураһаҕа
 дьиэрэҥкэйдээн илдьэ бара турда.

Халыҥ харытынан
Харбаан ылан
айыы киһитин
аҥныалаарай26 диэн
сыллаһаары сыстаҥнаабыт,
уураһаары уунаҥнаабыт.
уолан киһи барахсан

1860  уҥа илиитин кэннигэр илдьэн,
  саабылаан батыйатын
 сулбу тардан ылла да

собо балыгы
Үтэһэҕэ үөлбүт курдук
Үөһүн хараҕыттан
Өрө үөлэн таһаарда,
онуоха абааһы кыыһа
сиик буолан симэлийдэ,
Туман буолан уоһунна.

1870  сити курдук дьаһанан
  Өстөөҕүн өлөрөн баран,
 айаас аттаах

айысхаан бухатыырга
көмө буола
көтүтэ турар.
уот уоппут
уот уобурдаан
күн улууһун киһитин
кырбаан-кырбаан

1880  күһэҥэтин быспыт,
  күнүн киллэрбит,
  Хараҕын уотун умулларбыт,

Иэдэһин тэтэркэйин хараардыбыт,
уоһун кытархайын көҕөрдүбүт.
алтан араҕас
айаас аттаах, 

26 аҥнах – эргэр., кийиит сирэйин саптар таҥаһа.
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аһыныгас санаалаах
айысхаан Бухатыыр барахсан
Иччитэ суоҕунан көрөн

1890  сытарын булан
 кыыһырыаҕынан кыыһырда,

абарыаҕынан абарда — 
сирэйиттэн сиэрэ уота
сирдьигинээн түстэ,
Хараҕыттан хатат уота
Хатыастан түстэ да
күүс күүһүн киллэриннэ,
кыах кыаҕын муһунна,
Үөгүлүү түһээт

1900  Үөҕэ-үөҕэ сүүрэн иһэн
  Үөгүлээх буолла:
 — көр бу, көр бу!

Хааннаах айах,
Хара бэкир,
салыҥнаах27 сабырҕах,
Түүн сырыылаах
Түүлээх уллуҥах,
атас туһугар атах тостор!
Эчэйэн да туран

1910  Иэҥҥин хастаан,
  Иҥииргин тэнитэн
 Иэспин ылыаҕым!

Нохтолоох тойон сүрэххин
Этэрбэс гынан кэтиэҕим,
Үрүҥ хааҥҥын тоҕуом,
Хара хааҥҥын халытыам!
Өлөн да туран
Өспүн ситиһиэм!
Өлөр сүбэҕин булбут,

1920  Үрүҥ күҥҥүттэн маппыт,
  күн сириттэн сүппүт
 курдук санан!

Чэ, кэлэн көрүүй,
сааппат сирэй!
уот уоппут
уот уобурдаан обургу

27 салыһыҥ диэн тыл көрүҥэ. Балык салыҥын курдук санньылхай ку-
һаҕан, чалахай.
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Истибэтэҕин истэн
Тиэрэ-маары көрдө,
уолуйбат бэйэтэ

1930  уолуһуйуох курдук буолла:
  — Бээй, бээй, дуҕаар!

Бухатыыр буойун киһи
Бэйэбинэн «мэ» диэн
Бүөбэйим оҕотун
күммүн күөрэтэр чыычаахпын,
күөрэгэйим оҕотун
Биэрэн ыытыам үһү дуо?
Бу кыаҕыра турбуккун
Бу кыстана сытар уҥуохтарга

1940  уһун уҥуохтарыҥ сыыһын
  урусхал мас оҥорон быраҕыам,

кылгас уҥуохтарыҥ сыыһын
кыс мас оҥорон кутуоҕум!
сыа эккин
суор-тураах аһылыга гыныам,
Искин-үөскүн
Үөн-көйүүр аһылыга гыныам,
сырдык эккинэн
сир үөннэрин айах тутуом,

1950 Хара эккинэн
Халлаан көтөрдөрүн күндүлүөм! — диэтэ.
Хата биһи киһибит
Хокуосканан сирэйин быһа саайда,
Биирбит да эппиэт биэрэн
Хокуосканы хардары
Харахха биэрдэ.
Хардары-таары дайбаһан,
Харах харахха саайталаһан,
Мурун муруҥҥа бэрсэн,

1960   уос уоска сырбатыһан бардылар.
Биирдэрэ буоллаҕына
саабылаан батыйатын
сулбу тардан ылла,
Биирдэһэ буоллаҕына
Хааннаах хара дьиэрэҥкэй болотун
Хаба тардан ылла.
Тимири тимиргэ
Түһэрдэхтэрин аайытын
Тыас бөҕө тыаһаан барда,
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1970  Этиҥ этэн ньиргийдэ.
  силээхтэ киһи27

 силлээбит силэ
сиргэ кыайан түспэт
силлиэтэ турда,
Хатан киһи 
Хаахтаабыт хааҕа 
Хаарга кыайан түспэт 
Хахсаата буолла.
Икки буур тайах

1980  Муос муостарыттан
  Ылсан баран
 Эргичийэ сылдьалларын курдук

Эргийэ сырыттылар.
сыҥаах тыаһа
сотору-сотору иһилиннэ,
кулгаах тыаһа
Тохтоло суох куугунаата,
сутурук тыаһа
Быыстала суох битилиннэ,

1990  атах тыаһа
 ахсаана суох хатыланна.
 киирэр күн килбиэнин көрдөрбөккө,

Тахсар күн сарыалын биллэрбэккэ
Ытыс таһынар
Ыас хараҥанан,
Хара туманынан аргыйан,
Харыс хааны халытан,
сах хаан быһылаанын тардан,
Өлүү хаан дибдилгэнин туруоран

2000  кус хараҕа тэстэр,
  куба моонньо тостор

кулан айдаана буолбута үһү.
ол курдук 
отут орулуур хонук охсуһан
айыы киһитэ сэниэтэ эһиннэ,
күн киһитэ кыаҕа бүттэ.
абааһы да уола
Үрүт күүһэ
Үмүрү тутан барда,

28 силээхтэ киһи — үтүөмсүк, маанымсык киһи. Эбии хос быһаарыыга 
көр.
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2010  алын күүһэ 
 аччаан киирэн барда, 

Үөһээ-аллараа көрдө,
Үрүт кубулҕата сүттэ,
аба-хомуһуна бүттэ. 
сэниэ сэниэлэрин киллэрэн
сэттэ күн устата
сынньана түһүөххэ дэһэннэр
сынньанан ыллылар.
алтыс хонуктара ааһан

2020  сэттис хонуктара туолуута,
 арҕааттан күөрэйэр

абааһы аймаҕын
анысханнаах күннэрэ тахсыыта
Хабыр хапсыһа,
күөн көрсүһэ туруннулар.
саха саарына
саабылаан батыйатын
сулбу тардан ылла,
адьырҕа атамаана

2030  Хааннаах хара дьиэрэҥкэй болотун
 Хаба тардан ылла.

 Тимири тимиргэ түһэрбиттэрэ — 
Тоҕустуу сиринэн
Тоҕута барда,
аҕыстыы сиринэн сиирэ барда.
Үҥүүнү үҥүүгэ түһэрбиттэрэ — 
Үстүү сиринэн
Үнтүрүтэ барда,
оҕу оххо түһэрбиттэрэ — 

2040  ортотунан тоһунна.
 ол туран хайдах буолалларын билбэтилэр,

Моой моойдоруттан ылсан
Муомахтаһан бардылар.
Маннык туран
Баабый Баатыр 
уот уобурдааны
уллуҥаҕынан түөскэ тэбэн баран,
Илиититтэн харбаан,
Иһиттэн тэбэн

2050  Нөҥүө быраҕан түһэрээт
  «Нохтолоох тойон сүрэҕэ,

Чараас сирэ манан буолуо», — диэн,
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Хонноҕун аннынан
Батыйатын туһаайан туран
Батары аста.
Биирдэһэ билбэккэ да хаалла,
Бадаҕа өлөн эрэбин диэн айманан
Бүтэһиктээх кэриэс тылын
Этэн энэлитэ сытта:

2060 — аар дьаалы!
  Ыый да ыыйбыан,

аай да аайбыан!
кыайтардыбыт-кыайтардыбыт дэстэхтэринэ
күлэ-күлэ
күллэрин таптайар этим,
Тохтоо-тохтоо, уоскуй диэтэхтэринэ
Тохтоппокко ыстаан туллаҥнатарым,
утары көрбүтү
Эрэйдээн өлөрөр иэһим

2070  утары тирээтэ бадаҕа!
  Барбатах балык миинин курдук

Бүдүк-бадык дойдум,
Быдан дьылларга
Бырастыы буоллун!
абааһы аймаҕа,
Истэр эбит буоллаххытына
орто туруу дойдуттан
кими да ойох ылбат буолаарыҥ!
оннооҕор миннийэлиир киһи

2080  ойох ылан
  оҕо төрөтөн ыал буолан

олох олорботум.
дьэ, Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыр обургу,
кыайыах киһи кыайдыҥ,
Хотуох киһи хоттуҥ.
Мааны ыал
Мааны оҕото этим,
Ытык ыал ыамата этим,

2090  Ыл, сордообокко
  салҕаан биэр,

сайылыы оҕус! — диэбитигэр
Биһи киһибит
Батыйатын өрө күөрэтэн,
Моонньоох баһын

5 Çàêàç ¹ 240



66

Биир охсуунан
Быһа баттаан кэбистэ!
уот уоппут
уот уобурдаан

2100  Туман буолан уоһунна,
 сиик буолан симэлийдэ эрээри,

Тыллаах сыҥааҕын иччитэ
Тыһы тыймыыт29 буолан
Чыбыгыр гына түһээт
Тунаарыс гынан хаалла:
— кыыс оҕоҥ 
кыптыый тутарын саҕана,
уол оҕоҥ 
оҕунан оонньуур буоларын саҕана

2110  Иккистээн төрөөн 
 Иэспин ылыаҕым,

Хаттаан төрөөн
Өспүн ситиһиэҕим! — диэн 
Эргиллиэх буолан саанна.
саастааҕын самнаран,
Өстөөҕүн өлөрөн
Өрөгөйө үрдээн
Өссө күүһүрэргэ дылы гыммыт
Биһи киһибит санаа булунан,

2120  Өй салҕанан
 айысхаан бухатыыры

Өрүһүйэр санаалаах
айыы Намыһын удаҕаны
Ыҥыра турбут:
— көр да бу,
көр да бу!
күн өркөн улууһун
айыы хаан аймаҕын
араҥаччыһыта буолбут

2130  алта арылы маҥан
 кыталык кыыл кутуруксуттаах,

айыы Намыһын удаҕан
айгыстан кэлэҥҥин
абыраа даа!
айыы аймаҕын, күн улууһун
абааһы аймаҕыттан көмүскээри,

29 Тыһы тыймыыт — манна кыра күлгэри диэн суолтаҕа туттуллубут.
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аҕыс үйэ тухары
аҕа ууһун тэнитиэхтээх,
ойдубуту оһорор

2140  одун хаантан оҥоһуулаах,
  Быстыбыты салгыыр

дьылҕа хаантан дьылҕалаах,
алтан араҕас аттаах
айысхаан бухатыыр
аламай маҥан күнүттэн матта!
Өлбөт мэҥэ уута30 аҕалан
Өрүһүйэ оҕус даа!!!
көрүөх бэтэрээ өттүгэр
кынаттарыгар кырааскалаах

2150  кыталык кыыллар
 кырыымпалыы кылана-кылана

көтөн иһэр
кынаттарын тыаһа
куруҥ үрэх
кутулла-суккулла айманан, 
курулаан-сурулаан тыаһаан
Эрэрин курдук иһилиннэ.
Ити икки ардыгар
айыы Намыһын удаҕан

2160  аман өһүн этэн 
 амалыйа турбута үһү:

— дом ини дом,
дом ини дом!
аан ийэ дойду
Хайҕахтаах хара быара буолбут,
орто туруу дойду
Нохтолоох тойон сүрэҕэ буолбут
аал Луук Мас иччитэ
аан алахчын хотун

2170  Чороон курдук
 Чороҕор эмиийдэрин

Ыган-ыган
Үрүҥ илгэ
ас оҥорон ыытта!
ойдубуту оһорорго 
одун Хаантан оҥоһуулаах,

30 Өлбөт мэҥэ уута – өлбүт киһини тилиннэрэр аптаах утах. 

5*
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Быстыбыты салгыырга 
Чыҥыс Хаантан ыйаахтаах,
Үс үйэ тухары 

2180  Үс саханы үөскэтэргэ 
 Үрүҥ аар Тойонтон айдарыылаах 

Үтүө киһи эбиккин, 
алтан араҕас аттаах
айысхаан Бухатыыр!  
онон буоллар 
окко түспүт оҥоһуугун,
сиргэ түспүт сэрэбиэйгин,
силигин ситэриэх тустааххын!
дом ини дом,

2190  дом ини дом! — 
 диэн эрэ баран,

Эбир хамыйаҕынан31

Үрүҥ илгэни
Үс төгүл баһан 
алтан араҕас аттаах
айысхаан бухатыыр
Бэлэһин төрдүгэр куппутун
Биһи киһибит,
Бухатыыр уоламмыт

2220  Биирдэ эрэ ыйыстан кэбиспитэ — 
 Биэс сиринэн 

Быһа сотуллубут баастара
Бүччүччү оһон хааллылар,
алта сиринэн 
Хайыта барбыт этэ
Үмүрүччү оһон хаалла,
Хараҕа уоттанна,
Имэ тэтэрдэ,
Илэ бэйэтинэн буола түстэ.

2230  ойон туран кэллэ,
 ол курдук диэн

саҥалаах буолла:
— дьэ буо, 
дьэ буо!
арҕаһыттан тэһииннээх,
аһыныгас санаалаах

31 Эбир хамыйах – эргэр., түөрт оҥхойдоох, эриэн дьүһүннээх сиэргэ-
туомҥа туттуллар хамыйах. 



69

айыы хаан киһитэ, атаһым,
көхсүттэн тэһииннээх,
көмүскэс санаалаах

2240  күн улууһун киһитэ, үөлээннээҕим,
 Үрүҥ тыыммын өрөһүйдүҥ, 

Хара тыыммын харыһыйдыҥ!
Бу абыраабытыҥ иннигэр
Үйэлээх сааһым тухары
Үс күлүккэр нөрүйүөҕүм,
Түөрт күлүккэр хаптайыаҕым!
Мохсоҕол кыыл саҕа
Махтал буоллун! — диэтэ.
Ити кэннэ иккиэн

2250  кытаран көстөр
 кыһыл хайа кирбиитигэр тиийэн,

Халыҥ дэриэспэ таас
Хаппахчы дьиэ аҥаар эркинин
Баабый Баатыр
Хайа тэбэн кэбиспитэ —
күөрэгэйдээн куо барахсан
кэрэ дьүһүнэ
күндү таастыы
күлүмүрдээн көһүннэ,

2260   Тирии бүтэй
 Этэ көһүннэ,

Эт бүтэй
уҥуоҕа көһүннэ,
уҥуох бүтэй
силиитэ дьалкыҥнаата.
Бэҕэһээ сиэбитэ
Биэстээх харчы саҕа буолан 
Бэлэһин түгэҕэр биллэр,
Үнүрүүн үссэммитэ

2270  Үстээх харчы саҕа буолан 
 Өрөһөтүн иһигэр көстөр,

Үргүүк бүүчээн курдук
кыыс оҕо барахсан
куота буспут моонньоҕон харахтарынан
соһуйа көрөн турар эбит.
Тоһуулаах былыт курдук
Харыс-харыс хардыылаан,
суһуоҕа субуруйан,
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Тэллэҕэ тэлээрийэн
2280  унаарыйан кэлэн
 күөрэгэйдиир чыычааҕым

кылыһахтаах куолаһынан
субу курдук ырыалаах,
сити курдук тойуктаах буолла:
— дьэ буо!
дьэ буо!
Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыр доҕоруом!
Бу үлүгэр ыраах дойдуга
айаннаан кэлэн

2290  алдьархайтан быыһаатыҥ,
 Ынырыктан куоттардыҥ!

уһун олоҕуҥ тухары
уоттаах харахтаах
утары туран көрбөтүн,
Татаар тыллаах
Таба кыайан эппэтин!
уруй-айхал,
Махтал буолуохтун! — диэн
Махтанарын эрэ кытта,

2300  айыы дьоно
 аттарыгар олоро биэрээт

Тус илин диэки
соҕотохто субурус гынан көтүтэ турдулар.
аллараа дойдуттан тахсар аартыгы
ааһан эрэ баран
Баабый Баатыр 
аман өһүн
Туойа турбута үһү:
— дьэ буо!

2310  дьэ буо!
алдьатыылаах-кээһэтиилээх
аллараалыыр дойдуттан
адьарай аймаҕа
аны хаһан да
аҕыс иилээх-саҕалаах
аан ийэ дойдуга
айыы хаан аймаҕар
адьаһын биллибэтин,
киирбит күөрэйбэт,
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2320  Барбыт төннүбэт сириттэн
 көстүбэт бөҕөтө тахсан

Бороҥ урааҥхай омугу
уйгу быйаҥ олоҕун
атыйахтаах ууга дылы
дьалкыппатын! — диэн баран,
дьэбин көлүйэ үрдүгэр турар
дэбдилгэ хайаны32

дэгдэҥнэтэн аҕалан
кэмнээтэххэ мээрэйдэммэт

2340  киэҥ-куоҥ аартык суолу
 Наарба халҕаҥҥа дылы

Ылы-чып ыпсаран
Бүөлүү быраҕан кэбистэ.
күн сирин дьоно
Өрө тардан тэһииннээтилэр,
Быһа биэрэн кымньыылаатылар,
Холуоннук хаамтардылар,
Хорсуннук айаннаатылар.
айыы сирин

2350  аартыгын арыйан,
 орто туруу дойду

дьоллоох суолун тобулан,
аан ийэ дайды
алгыстаах аартыгын аһан,
Илин өттүлэригэр
аламай маҥан күн
алгыстаах сардаҥатын эркиннэнэн,
кэлин өттүлэригэр
күн улууһун аатыттан

2360  кэтит кэскиллэнэн,
 абааһы аймаҕар атаҕастаппакка

алыс үчүгэйдик айаннаан
Үөскээбит үтүө сирдэригэр,
Төрөөбүт төрүт сирдэригэр
Төннөн кэлбиттэрэ —
оҕонньордоох-эмээхсин
кыыстаах-уолларын,
Баһырҕастаах аттаах
Баабый Баатыры

32 дэбдилгэ хайа – эргэр., иччилэри манньытаары эгэлгэ бэлэҕи уурар 
сиргэ баар хайа.  
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2370  уруйдаан-утахтаан
 айхалынан далбардаан

Үөрэ-көтө көрсүбүттэр.
ол эрэ кэннэ,
Тоҕус уон хонук устатыгар
Тохтоло суох
дохсун урууну оҥорбуттар,
аҕыс уон хонук тухары
ааттаах малааһыны тэрийбиттэр,
сэттэ уон хонук былаһыгар

2380  Ытык ыһыаҕы ыспыттар.
 саалыыр биэ33 үүтүн

сайа ыатан ыланнар
саар ыаҕас муҥунан
саамал кымыс34 оҥорон
санааларын көтөхпүттэр,
ас амтаннааҕынан
айах туппуттар.
аччык мантан аһаабыт,
ааспыт мантан абыраммыт,

2390  Быстыбыт мантан салҕаммыт.
 субу малааһыҥҥа 

сылдьан дьаарбайар баҕаттан 
содьороҥ, атаҕа суох дьон 
Хаамар буолан бэйэлэрэ
Хааман тиийэн кэлбиттэр,
Хараҕа суох, кыайан көрбөт дьон
көрүөх баҕалара баһыйан
көрөр буолан харах иччитэ буола
көрөн кэрэхсии кэлбиттэр, 

2400  Таас бүтэй, сатаан истибэт дьон 
 Истиэх баҕалара баһыйан 

Истэр буолан кулгаах иччитэ буола
Истэн сэргэҕэлии кэлбиттэр.    
күүстээх бэртэрэ
күөн көрсүбүттэр,
Хапсаҕайдьыт бэртэрэ
Хапсаҕай хапсыбыттар,

32 саалыыр биэ — кытархайдыҥы саһархай бороҥ дьүһүннээх биэ.  
33 саамал кымыс — иһэргэ анаан бэлэмнэммит кымыс. Эбии хос быһаа-

рыыга көр. 



оһуокайы-оонньууну
оройуттан туппуттар,

2410  улуу ойуун кыырбыт,
 улуу олоҥхоһут олоҥхолообут,

улуу ырыаһыт ыллаабыт.
Эйэлээх олох эҥэрдэспит,
саргы-дьаалы салаллыбыт,
сахалыы саҥа сатараабыт,
дьол-соргу тосхойбут!
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ХОС БЫ¤ААРЫЫЛАР

ТЫЛЛаРЫ БЫҺааРЫЫ

55 олом — ууну (хол. үрэҕи) кэһэн эбэтэр кэстэрэн туо-
руур үчүгэй үктэллээх (түгэхтээх) чычаас уулаах сир [сТБуТ, 
Т. VIII, с. 258]. 

78 тардыы көмүс — үрүҥ көмүс көрүҥэ, уһун синньигэс 
гына таптайан тэнитиллибит көмүс [сТБуТ, Т. IV, с. 267].

79 Иэҕии көмүс — үрүҥ көмүс көрүҥэ, иирэни, талаҕы 
хоһуйан, ойуулаан, киэргэтэн этэр кубулуйбат эпитет 
[сТБуТ, Т. III, с. 811]. 

85 Хаарыс солко — нууч. гарус диэн тылтан. Гарус — на-
туральнай түүттэн оҥоһуллубут таҥас матырыйаала [Пек., Т. 
III, стлб. 3378].

158 үрүҥ илгэ — күүһү-уоҕу, дьолу-соргуну, баайы биэрэр 
аптаах утах [сТБуТ, Т. III, с. 620].

160 араҕас илгэ — күүс-уох киллэрэр, уйгу-быйаҥ төрдө 
буо лар таҥара биэрэр аптаах сөлөгөйө [сТБуТ, Т. III, с. 619].

186 көмүс ньээкэ — тугу эмэ таптыыры, сөбүлүүрү ааттаан  
бэлиэтиир тыл. Тиэкискэ төрөөбүт төрүт дьиэ диэн суол таҕа 
туттуллубут. [Пек., Т. II, стлб. 1716].   

208 туут хайыһар — таба илин тыһыттан аттарыллан 
иилил либит түгэхтээх кэтит хайыһар. [Пек., Т. III, стлб. 
2866].     

250 укулаат тимир — нууч. укладъ, хатырыллыбыт тимир 
[Пек., Т. III, стлб. 2991].

298 ньаассыын от — бытархай, сымнаҕас от [Пек., Т. II, 
стлб. 1714].

332 аартык — киэҥ, улахан айан суола; сүрүн суол 
[сТБуТ, Т. I, с. 173].

346 мохсуо — анал бэрээдэгинэн ууруллубут кэрчик мас-
тары таба быраҕаттаан, сурааһын таһыгар таһаарар спортив-
най оонньуу [сТБуТ, Т. VI, с. 304].

363 ас — эргэр., баттах диэн тыл барыйаана [сТБуТ, Т. 
I, с. 591].

392 таман — эргэр., эт-сиин диэн тыл барыйаана [Пек., 
Т. III, стлб. 2545].     

428 олооччу — эргэр. мараҕа кэтэр кылгас остоох этэрбэс 
[сТБуТ, Т. VII, с. 263].

626 күһэҥэ — эргэр., ойуун кыырар таҥаһын көхсүгэр баа-
йыллар кылырҕас төгүрүк тимирдэр [сТБуТ, Т. V, с. 110].
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819 түүлээх уллуҥах — түөкүн диэн суолтаҕа. Үөхсүү 
тыла. 

820 чаҥнаах — куһаҕан, мара, сааппат сирэйдээх диэн 
суол таҕа. Үөхсүү тыла [Пек., Т. III, стлб. 3572]. 

1020 төбүрүөн — төп-төгүрүк диэн суолтаҕа [Пек., Т. III, 
стлб. 2760].

1032 куодалаах мас — таһыттан биллибэт иһиттэн хайды-
быт мас, дьиэк. [сТБуТ, Т. V, с. 486].

1048 чиэппэр күүс — киһиттэн эрэ ураты күүстээх дьону 
бэлиэтиир тыл ситимэ. 

1114 наарба халҕан — нууч. нарва, буруус мастан атта-
рыллан оҥоһуллубут, туттарыллыбыт халҕан [сТБуТ, Т. VI, 
с. 431].

1225 суххай — түргэн диэн суолтаҕа туттуллубут. 
1504 Харбый — аччыктаан, күүс-уох баранан сэниэтэ суох 

буол [Пек., Т. III, стлб. 3353].
1595 чыыстай буолак — нууч. чистый полог, олоҥхоҕо бу-

хатыырдар охсуһалларыгар аналлаах сир. 
1856 аҥнах — эргэр., кийиит сирэйин саптар таҥаһа 

[сТБуТ, Т. I, с. 499].
1905 салыҥ — салыһыҥ диэн тыл көрүҥэ. Балык салы ҥын 

курдук санньылхай куһаҕан, чалахай [сТБуТ, Т. VIII, с. 201].
1971 силээхтэ киһи — 1. Тас көрүҥэр, таҥаһыгар-сабыгар, 

тутта сылдьаргар аһара болҕомтону уурар, үтүөмсүк, маа-
нымсык киһи. 2. олус бириинчиктиир, талымас, сириксэн 
киһи [сТБуТ, Т. VIII, с. 398].

2103 тыһы тыймыыт — манна кыра күлгэри диэн суолтаҕа 
туттуллубут [Пек., Т. III, стлб. 2934].

2146 Өлбөт мэҥэ уута — өлбүт киһини тилиннэрэр аптаах 
утах. 

2192 Эбир хамыйах — эргэр., түөрт оҥхойдоох, эриэн дьү-
һүннээх сиэргэ-туомҥа туттуллар хамыйах [Пек., Т. I, стлб. 
220].  

2327 дэбдилгэ хайа — эргэр., иччилэри манньытаары эгэл-
гэ бэлэҕи уурар сиргэ баар хайа. дэбдиргэ диэн тыл барыйа-
ана [сТБуТ, Т. III, с. 220].

2381 саалыыр биэ — саалыр биэ — харатыҥы сиэллээх, 
сиһэ туртаҕар, кытархайдыҥы саһархай бороҥ дьүһүннээх 
биэ [сТБуТ, Т. VIII, с. 76]. 

2384 саамал кымыс — көөнньүбүтүн кэннэ атын улахан 
иһиккэ мунньан, сөрүүҥҥэ туруоран, астытан иһэргэ бэлэм-
нэммит кымыс [сТБуТ, Т. VIII, с. 77].
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аНаЛ ааТТаР ЫйЫННьЫкТаРа

аал Луук Мас — үс дойдуну сибээстиир орто дойду ытык 
маһа. 105, 1336, 1369, 1423, 2146. 

аан алахчын Хотун — орто дойду иччитэ. аал Луук Мас-
ка олохсуйан олорор. 103, 1335, 1359, 1371, 1418, 2147.   

аан дьигистэй Тойон — аллараа дойдуга ааһарга туоруур 
аартык иччитэ 1513, 1522, 1552, 1561, 1604. 

айысхаан Бухатыыр — айыы бухатыыра, күөрэгэйдээн 
куо бииргэ төрөөбүт убайа. 353, 405, 484, 732, 752, 1218, 
1697, 1851, 1866, 2099, 2122, 2162, 2174. 

айыыһыт — саха итэҕэлигэр киһи-сүөһү ууһуурун, тэ-
нийэрин араҥаччылааччы үҥэр үрдүк айыылартан биирдэс-
тэрэ. 101, 146, 1334, 1409, 

айыы Намыһын удаҕан — үөһээ дойду удаҕана, айыы 
аймаҕын араҥаччыһыта 2101, 2110, 2137.

арсан дуолай оҕонньор — аллараа дойду абааһыларын 
аҕа баһылыктара, муҥур тойонноро. 251, 1291, 1462.   

атара-Батара эмээхсин — арсан дуолай оҕонньор ойоҕо, 
аллараа дойду абааһыларын хотуна. 250.    

Баай барыылаах Байанай оҕонньор — саха итэҕэлигэр 
булду-аһы тосхойон биэрэр хара тыа уонна уу иччитэ. 734.

Баһырҕастаах ат — бухатыырга айыылартан бэриллибит 
аналлаах ата, бу ат ыкса айыылары кытта ситимнээх буолан, 
бухатыыры сэрэтэр-сэрбэтэр оруоллаах, онуоха киһилии 
кэпсиир, сахалыы саҥарар дьоҕурдаах. 968, 996, 1137, 1156, 
1235, 1339, 1379, 1527, 1610, 1654, 1789, 2061, 2245, 2317. 

Баабый Боотур — сүрүн герой, айыы бухатыыра. 969, 997, 
1000, 1138, 1157, 1236, 1340, 1380, 1528, 1611, 1655, 1790, 
2023, 2062, 2212, 2246, 2665, 2318. 

далбар Хотун эмээхсин — дархан Тойон оҕонньор кэр-
гэнэ, айысхаан Бухатыыр уонна күөрэгэйдээн куо ийэлэрэ. 
332. 

дархан Тойон оҕонньор — далбар Хотун кэргэнэ, айыс-
хаан Бухатыыр уонна күөрэгэйдээн куо аҕалара. 331, 447, 
591.  

дьөһөгөй (айыы) — былыргы саха итэҕэлинэн сылгы 
сүө һү нү үөскэтэр, араҥаччылыыр үөһээ дойдуга олохтоох 
айыы, таҥара. 99, 148, 1308, 1503. 

Иэйэхсит — киһини, сылгыны, сүөһүнү, ыты араҥаччы-
лааччы, көрөөччү-харайааччы дьахтар таҥара. 97, 150, 1410. 

күн күөрэйэр күөрэлэ алаас — дархан Тойон, далбар 
Хотун олохсуйан олорор сирдэрин аата. 328.
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күөрэгэйдээн куо — айыы кыыһа, дархан Тойон оҕоннор, 
далбар Хотун эмээхсин оҕолоро, Баабый Баатыр анала, кэр-
гэн ылар кыыһа. 379, 382, 399, 464, 578, 633, 767, 941, 1301, 
1771, 2214. 

сорук Боллур уол — сыыдам сырыылаах сорукка сылдьар 
уол. олоҥхоҕо аптаах-хомуһуннаах персонаж быһыытынан 
киирбит. 922, 931, 978, 985, 1195, 1209.

уот уобурдаан — абааһы бухатыыра. 567, 620, 741, 769, 
799, 827, 868, 943, 1718, 1855, 1904, 2024, 2077. 

Үрүҥ аар Тойон — үс дойду тойоно, үрдүк айыылар аар 
баһылыктара.1135, 1608, 2159. 

Хатан Тэмиэрийэ — аал уот иччитэ. 763.
Хатан Хаһыырба куо — абааһы кыыһа, уот уобурдаан 

бииргэ төрөөбүт эдьиийэ. 1738. 
Чыыстай буолак — олоҥхоҕо бухатыырдар охсуһалларыгар 

аналлаах сир. 1578, 1666. 

кЫЛГаТЫЫЛаР

сТБуТ — саха тылын быһаарыылаах улахан тылдьы-
та. Большой толковый словарь якутского языка / под ред. 
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(IX томов). 
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нууч. — нуучча тылыттан киирии, нууччалыы.
стлб. — столбец.
хол. — холобур.
эргэр. — эргэрбит тыл. 
Т. — том.
с. — сирэй. 
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