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II туйумэх
И.Г. ТИМОФЕЕВ-ТЕПЛОУХОВ
«КУРУУБАЙ ХААННААХ КУЛУН КУЛЛУСТУУР»
ОЛОНХОТУН ИС ТУТУЛА*

CYPYH СИРЭЙДЭР

Орто дойду олохтоохторо
Г — герой: Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур — «санныгар cap кыыл- 

лаах, кехсугэр ке±ен кыыллаах, еттугэр етен кыыллаах, борбуйугар борчук 
куобахтаах, Аллараа Сибииргэ ааттаммыт аата ата±ынан оонньуур айдаар кугас 
аттаах, кутуругунан оонньуур чимэчи кугас аттаах, Орто Сибииргэ ааттаммыт 
аата кутуругунан оонньуур Кунньалык Куйаар кугас аттаах».

К — герой кэргэн ылар дьахтара уонна ойо±о: Кун Толомон Нъургустай 
уда±ан — «то±ус былас уйуллаах суйуохтаах астаах, солко долгун тыыннаах.., 
келуйэ куел са±а дуербэ магсан дугсурдээх, а±ыстаах баайтайын биэ а±ыс 
ойо±остоох агсаар холун са±а кырыылаах сылбарагс магсан булаайахтаах, кыйыл 
кемус кыайааннаах кылааннаа±а буолбут, харытынан охсуллубут хампа быты- 
рыыстаах, сототунан охсуллубут солко бытырыыстаах, улуу уда±ан гиэнэ уйук- 
таа±а буолбут.., дьахтар гиэнэ бэрдэ, бухатыыр гиэнэ мугсутуура».

Ки [т ийэтэ: «Кун уотун уоттаммыт Кулум Хотун эмээхсин».
Ка — кэргэн тахсар кыыс а±ата: «Ый уота манаардаах Сандаар Тойон о±он- 

ньор».
СБ — кинилэр соруктаах суорумньулара Солук Боллур.
Г1 — герой улахан уола: «То±ус уон бууттаах доруобай мас торуоскалаах, 

сэттэ уон бууттаах сиэмэлэс мас тайахтаах Босхоколлой Мулгун бухатыыр».
Г2 — герой орто уола: «То±ус куннук сири биирдэ дьо±ус гынар 

До±ороогско сиэр аттаах Ытык Суйуллаа бухатыыр».
Г3 — герой оччугуй уола: «Тумул туллубутун курдук Тойомсук тура±ас ат

таах Тойон Нъургун бухатыыр».
ААУ — Г2 кыыйа: «А±ыс былас суйуохтаах астаах Айыы Айбакса уда±ан».
КНьУ — герой улахан уолун кэргэн ылар кыыйа: «Кылааннаах ергестеех 

Кыыс Нъургун уда±ан».
Ки1 йэтэ: «Кыыйыр былыт иччитэ Кыыкыллаан уда±ан».
К2 — герой орто уолун кэргэн ылар кыыйа: «То±ус былас уйуллаах суйуох- 

таах астаах, солко саптаах, кемус инньэлээх Кун Туланы».

* Бу туБумэх А.П. Решетникова монографиятыгар — «Фонд сюжетных мотивов и музыка 
олонхо в этнографическом контексте» — Якутск: Бичик, 2005. — 223—268 с. бэчээттммитэ.
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Ку2 — кини убайа: «Yc хаардаах YffKyy Битик диэн yyt ма±ан аттаах Ypyw 
Уолан бухатыыр».

Ка2 — кини а±ата: Охумал Баай Тойон.
КЗ — герой кыра уолун кэргэн ылар кыыйа: Ypyw ¥вкэйдээн.
КаЗ — кини а±ата: Айаатыйар Ала Нъургун Тойон.
КиЗ — кини ийэтэ: Чыскыйар Тыйы Хотой Хотун.
ДСБ — ААУ кэргэн тахсар кийитэ: Дугуй Саарын бухатыыр.
ДСа — кини а±ата: Ыадан Нъургун бухатыыр.
ДСи — кини ийэтэ: Кыыс Нуо±ай уда±ан.

Yehaa дойду олохтоохторо 
Айыылар:
YAT — ¥рун Айыы Тойон , 44 до±уолу тойоттордоох.
¥вйээ дойду уда±аннара — Kyh Тойон, Ый Тойон кыргыттара.
Халлаан а±ыс айыы намыйын уда±аннара.
КО — то±ус айыы кэкэт ойууннара.
¥вйээ дойду бухатыырдара — Kyh Тойон, Ый Тойон уолаттара; К ^р эх - 

тэйэн кыайталыыр тустааччыта, ыстандлааччыта, кылыыйыта.
Дьыл±а кинигэлээх Ытык Дъуорсун суруксут.
Харабыл бухатыырдар.

Иччилар:
«Yc yh^ yy квмYC дьYвдьэй булгунньахтар ортокуларыттан» тахсар герой 

сирин-дойдутун икки иччи дъахталлар.
ИК — Илбис кыыйа, сэрии тандрата Илбис кыыйа: «Кыйыах уллундх, кып- 

тыый буут, кырыы тYвc Кыыра Чохчой уда±ан».
Илдьит тиардааччилар:
Кс — «Мин — кэпсэ±эй киэлээнитэбин, соххор муойаанытабын», — дэнэр 

кийиит суорумньута (кeмYC чыычаах).
УКА — утуйар кийини арагсаччылыыр Айыыйыттай.

Аллараа дойду олохтоохторо:
Араат бай±ал иччитэ [8.1.4.].
А1 — «Буордаах сыгынах аттаах» Муос Буодъулаан бухатыыр.
Аи1 — кини ийэтэ.
АУ — абаайы уда±ана, кини эдьиийэ.
А2 — Турбутунан Тимир Суорун абаайы бухатыыра.
Аи2 — кини ийэтэ: Уот Курбай уда±ан.
Аа2 — кини а±ата: айыы хотойо, Г ыраа±ынан уруута — «Ончолуун Тойон, 

Хомпоруун Хотойтон тeрeeбYт».
А2 кeмeлeheeччYлэрэ, Аллараа дойду олохтоохторо.
АДБ — Аллараа дойду байылыга Буор Маналай буор Сургэй о±оннъор.
АДБ хамначчыттара.
АЗ — Таас Олорчох бухатыыр.
АиЗ — кини ийэтэ ¥ргэр Саанык, влуу  Бойол ойуун балта.
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А4 — хаттаан тереен, Кытыгырас Бараатай диэн сана ааттаах А2.
АДь — «Эриэн таба аттаах, эриэн талах кымньыылаах, дагда таба тириитэ 

саныйахтаах, кэлин тыйа этэрбэстээх сутуруолаах, илин тыйа сиэхтиин 
утулуктээх, баттада бэргэйэлээх» тонус бухатыыра Ардъамаан Дъардъамаан.

КА1 — кутуеттээччи абаайы — Г3 куентэйэр естееде, КЗ кутуеттуур УНуу- 
туур УНун Туйгун бухатыыр.

КАа1 — кини адата: содуруу халлаан байылыга, умайар Уот байдал иччитэ 
Обот Туруктай ойуун.

КАи1 — кини ийэтэ: кербуеччу эмээхсин Иксэ мэнэгэй.
КА61 — кини балта: Кыыс Соллонтай удадан.
КА2 — кутуеттээччи абаайы — ГЗ естееде: Тимир Дъыбырдаан, ардаа хал

лаан байылыга.
КА3 — кутуеттээччи абаайы — ГЗ куентэйэр естееде: Тимир Нъычыллаан, 

илинни халлаан байылыга.
КАи3 — кини ийэтэ: Икиэттэр хайа.
КАа3 — кини адата: Акааттар хайа.
А5 — Г1 естееде: Дъэбэдийэ Суорун бухатыыр.
Аа5 — кини адата: адыс тебелеех Арсан Дуолай.
Аи5 — кини ийэтэ: сэттэ тебелеех Тимир Сигидики.

Оло^хо персонажтарын тылларын-естерун толоруу уратылара («толоруу 
ньымата» графада буукубанан бэлиэлэр):

А — дъиэрэтии ырыа, олонхо айыы персонажтара ыллыыллар: Уейээ дой
ду айыылара, кийини-суейуну араначчылыыр иччилэр, айыы аймада дьон, бу- 
хатыыр ата, айыы хотойо.

В — Аллараа дойду эр дьонун ыллыыр ньымалара, бийиги ааттыырбыты- 
нан, кутуруу.

С — дэгэрэк ырыа, кулуулээх персонажтар ыллыыллар: абаайы дьахталла- 
ра, Симэхсин эмээхсин, Сорук Боллур.

D — хойоонунан этии ньымата.
Р — кэпсээн быйыытынан толоруу.
(!) — ылламмакка, хойоонунан эбэтэр кэпсээнинэн бэриллэр толоруу.
i — ырыа туйумэдин садаланыыта.
f — ырыа туйумэдин тумугэ.
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№№ Сюжет матыыптара Строкалар Толоруу
ньымата

1 2 3 4
1 Киириитэ

1.1 Эпическэй кэми хойуйуу 1-5 D
1.2 Герой (Г) мэтириэтэ, сирэ-дойдута, баайа- 

дуола
1.2.1 Г атын дьуйуйуу 6-23 D
1.2.2 Эр содотох герой (Г) дьуйунэ-бодото 24-68 D
1.2.3 Г туох ханнык теруттээдин туйунан ис толкуйа 69-111 D (туойбат!)

D
D1.2.4 Танайын-сабын ойуулаайын 112-118

1.2.5 Сэбин-сэбиргэлин ойуулаайын 119-143 D
1.2.6 Г сирин-дойдутун хойуйуу 144-202 D
11.2.7 Баайын-дуолун: сылгы, ынах уердэрин хойуйуу 203-225 D
1.2.8 Дьиэтин-уотун ойуулаайын 226-329

2 Кэргэн суктэр дьахтартан суорумньу кэлиитэ
2.1 Г содотохсуйуута
2.1.1 Г ийэлээх адата да, кулут-чадар дьоно да суох 330-381 D
2.1.2 Ремарка - Г уордуйар, куен керсуех естеехтере 

суодуттан кыйыйар-абарар
384-402 D (!)

2.1.3 Г тонмот муорада суейулэрин уулатар; 
сайынны кун сарыала суйуйа сырдыыр

402-436 D

2.2 Итэдэллээх илдьит буолан, чыычаах (Кс) кетен
кэлиитэ

2.2.1 Халлаан уларыйар, арадас былыкка олорсон 
суорумньу - кыйыл кемус чыычаах кэлэр

437-480 D

2.2.2 Кс ырыата: дорооболойор, герой аналлаада 481-635 £1О

удадан дьахтар сирин-дойдутун ойуулуур. (бадар, D):
"Кэпсэдэй кээлээнитэбин, соххор муойааныта- i: Чып-чап,
бын" - диэн бэйэтин билийиннэрэр чып-чап! 

f : суох
2.2.3 Г уордайыыта 636-666 D
2.2.4 Г 1-кы ырыата: удадан дьахтары ончу ойох 667-720 A-Г:

ылыа суох буолан андадайар i: Муо, муо!
f: суох

2.2.5 Батыйатынан Кс сырбаппыта - чыычаада быйа 
ыстанан, сэттэ буруо буолан, халлаанна ере 
унаарыйан тахсар

P

2.2.6 Буруо халлаанна тахсан, холбойон, чыычаах 
буолар уонна, арадас былыт урдугэр олоро ту- 
йээт, илин халлаан диэки айанныы турар

721-730 D

2.2.7 Г айын астыыр уонна, оронугар тиэрэ туйэн 
сытаат, утуйар

731-753 D
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1 2 3 4
3 Герой аналлаадын кытары керсуйуутэ

3.1 Г кэтэйиитэ
3.1.1 Г ус хонон баран, олоро туйэр P
3.1.2 Г удадан абыланар тубэйэн, "иирбититтэн" 

кыйыйар
754-763

764-773

D (!)

3.1.3 Г атынан тонмот муорада ыстаннарар D
3.1.4 Тодус ойбону алларар, "урун-хара туулээдин" 

уулатар
P

3.1.5 Халлаан сырдыыта хара былыт бурдачыйан 
тахсар; Г сэбин-сэбиргэлин хомуна охсор

774-811 D

3.1.6 Г удадан кэлбитин кэпсиир 812-820 D (!)
3.2 К кэлэр
3.2.1 Хара былыттан хаар, холорук, тобурах муус 

ардах туйэр
821-875 D

3.2.2 Былыкка удадан дьахтар (К) кестер 876-907 D
3.2.3 К 1-кы ырыата - сир иччитин, бары удадан 908-1031 A-К:

тердун, иэримэ дьиэ, от-мас иччилэрин i: Айхал!
эдэрдэлиир, араначчылыылларыгар кердейер; Уруй-айхал!
бэйэтин билийиннэрэр, урду к айыылар Ойлоот-ой-
ыйаахтарын толорон, Г кэргэн тахсар соруктаах лоот! Куе-
кэлбитин этэр гэл-нусхал!

Куегэйэ
доммун! 
f: Уруй- 
айхал!
Куегэл-нус- 
хал! Ойлоот-
ойлоот!

3.2.4 К тас сэбэрэтэ: кыырар танайа сараланан 
туйэн, мааны танастаах кыыска кубулуйар

1032-1074 D

3.2.5 К 2-с ырыата: аналлаадын эдэрдэлиир (бэйэтэ 1075-1160 A-К:
суорумньу буолан), айыылар ыйаахтарын i: Нуу, а-а-
толорон, ойох буоларга тылланар ы-а-ы-а! 

f: Аай-баай!
3.2.6 Г уордайыыта 1161-1184 D
3.2.7 Г 2-с ырыата: "ытык этин ыстаабыт" адьарай 1185-1233 A-Г:

кыыйын кэргэн ылартан аккаастанар, елеруех- i: Луо, ой,
ейеруех буолан саанар муо-о! 

f: Ой-ой!
Буйакка-ам!

3.3 Г уонна К охсуйуулара
3.3.1 Г суллугэйинэн уот садыллыар диэри К 

сырбаппыта, биирдэрэ чыпчылыс да гыммат
1234-1255 D

3.3.2 Г сырбаппыт кууйуттэн бэйэтэ астынар да, 
дьахтара кыйамматадын керен, сойуйар. К, кун 
диэки устэ холоруктаат, тимир куйах танас- 
танар

P
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1 2 3 4
3.3.3 Куустэринэн тэетнээх бухатыырдар oxcyhyy- 1256-1391 D

3.4
лара

Г хантан хааннаадын, кимтэн кииннээдин 
арыйыы

3.4.1 К 3-с ырыата: Г урдук айыылартан терут- 1392-1488 A-К:
тээдин кэпсиир: кини адата — Урует Айыы То- i: Му-у, ой-
йон (YAT) инитэ Уордаах Дьейегей; Г абадаты- му-у!
гар YAT тахсан, меккуердэрин быйааттарарга, f: Ой, буйак-
Дьылда кинигэтин туос араеталарынан ырыета- 
латан керерге тыл кетедер

ка-ам!

3.4.2 Онуоха Г: "Кетуехпун кынатым суох, 
"Аптаахпын" диэн кийиргиигин, тодус халлаан 
дьулайыгар тайаараргын керуем буоллада", -

1490-1517 D (!)

диэн элэк гынар
4 Yehaa дойдуга айанныыр кыырыы

4.1 Кыырыы садаланыыта
4.1.1 Таетас уларыттыы: К айыылыы туойар, кун хоту 

устэ эргийэр, уейэттэн айыы таетайа кэлэн 
туйэр. К ус тегул куну утары холоруктуур, хоро 
тойугун туойар - кыырар таетайа кэлэн, саба 
туйэр

P (!)

4.1.2 Г билиэн ылыы. К ап ырыатын ыллыыр, устэ 
чупчуруйар, ап чалахайын дуетуругэр туйэрэн 
ылан, Г харадар саба тибиирэр, анарааететыта 
ньуду-балай, кербет буолан, охтон туйэр. К, 
айыы ырыатын туойан, уейэттэн ерге маетан 
етууну туйэрэн, эргэ тахсыахтаах кийитин хам 
кэлгийэр

P (!)

4.2 Уейээ Дойдуга айан
4.2.1 К ойук былытын уйулу туойан ылан, Г 

холоругунан сереен, былыт урдугэр бырадар
Р (!)

4.2.2 Г кыланар-суланар, харадын айа, быатыттан 
босхолоно сатыыр да, кыаллыбат: хараетата 
эбии хойдор, босхолонуохтаадар, эбии хам

Р (!)

ылларар, онтон удадан-дьахтар алын еттугэр 
саетарарын истэр

4.2.3 К 4-с ырыата: кинини уйуйбут абаайылартан, 
эмэгэттэриттэн, айыы удадан дьуегэлэриттэн 
Уейээ Дойду аартыгын арыйан биэрэллэригэр 
кердейер, тереппуттэригэр YAT айанныыр 
соруктарын этэр: "Уетсэ тахсан ийэбит"

1518-1629 А-К
i: Айхал-
айхал,
ойлоот!
Куегэлэ
доммун!
Уруй айхал!
f=i
D4.2.4 Г ийиттэдинэ, хоруйдуур саета-иетэ уксуур, 1630-1645
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1 2 3 4
онтон ере кетутэн куугунэтэллэр, aahap 
тохтобулларын лаадан сытынан таайар

4.2.5 Г: "удадан тохсус халлаан дьулайыгар былыар 
тайаардада дуу?" - диэн мунаарар

1646-1655 D (!)

4.2.6 К, кийитин дьулайыгар урэн сирилэппитигэр, 
харадын силимнээбит ап чалахайа хоетнон 
туйэр, баайыллыбыт быата босхо барар. Г тура 
эккириир да, "самадын туорайыгар диэри 
ньимис гына туйэр"

P

5 Ypyff Айыы Тойон (YAT) ыйыада
5.1 Ыалдьыттары керсуу
5.1.1 Араас уоттарынан кулумнуу оонньуур Уейээ 

дойду; туерт уон кестеедунэн тегуруйбут 
кыйыл кемус олбуор, кыйыл кемус сэргэ, туерт 
уон хостоох кыйыл кемус дьиэ; Г туерт уон 
туерт тойон додуйуоллаах YAT уонна ойох 
ылыахтаах дьахтарын керер. Ыйыахха бары 
айыылар мустубуттар

1656-1733

5.1.2 YAT додуолу тойотторун кытта, чэчир 
тулалаабыт туйулгэлэрин эргийэн кэлэн, дьон

Р

иннигэр тохтууллар
5.1.3 YAT айыы удаданнарыгар - Ый Тойон уонна 

Кун тойон кыргыттарыгар, кунду ыалдьыт К 
кыырар таетайын чулааетета киллэрэн, 
кистииллэригэр соруйар

1734-1758 D (!)

5.1.4 Онтон салгыы туйулгэрин эргийэ хаамаллар, 
теннен кэлиилэригэр бии дьахтардаах эр 
кийиэхэ эмиэ инто туйэллэр

Р

5.1.5 YAT ыалдьыт дьахтары аас атыыр олбоххо 
сиэтэн илдьэн олордоллоругар уонна тойон 
сиэллээх айадынан айах туталларыгар соруйар

1759-1778 D (!)

5.1.6 Удаданнар тойоннорун ыйыытын толороллор Р
5.1.7 YAT Ый Тойон уонна Кун Тойон бухатыыр 

уолаттарыгар Г хардает эйэ тириитэ тэллэххэ
1779-1995 D (!)

олордоллоругар уонна кымыстаах чороону 
туттаралларыгар ыйар

5.1.8 Сорудах толоруллар. Г тодус бухатыыр кетедер 
тойон сиэллээх айады, "уруумпэлээх арыгы 
курдук кыбытан ылан", ийэн кэбийэр

1796-1831 D

5.1.9 Мустубут дьон, ааттарынан-суолларынан 
наарданан, уон ордуга икки туйулгэдэ оло-

1832-1848 D

роллор
5.1.10 Додуолу тойоттор, туйулгэлэрин тегуруйэ 

хааман кэлэннэр, дьахтардаах эр кийиэхэ эмиэ 
иетнэ туйэллэр

P

5.2 Кунду-мааны
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5.2.1 44 додуолу тойоттор айыы удаданнарыгар эт 

буйаран, арага туоска ууралларыгар этэллэр
1849-1878 D (!)

5.2.2 Сорудах толоруллар. К адалбыт эттэрин 
бысталаан, андарын сиир, оттон Г, быйахтарын 
киэр анньаат, эттэрин биирдиитэ хадьы- 
рыйталыыр; кинилэргэ YAT 
додуйуолдьуттарын кытта кэлэр

1879-1931 D

5.3 Ыйыах оонньуута, курэдэ
5.3.1 YAT К оонньууга кыттарыгар кердейер 1932-1960 D (!)
5.3.2 К себулэйэр 1961-1969 D (!)
5.3.3 Дьон оонньуу ыытыллар хонуутугар тодуо- 

руйаллар, Г оннуттан хамсаабат. Бухатыырдары 
талан, куен керсер бедестеру сыымайдыыллар

1970-1996 D (!)

5.3.4 YAT талыллыбыт бедестеру астыммат уонна 
бэйэтэ санаатын уурбут бедейун ааттыыр, 
онуоха бары себулэйэллэр

Р (!)

5.3.5 К тургэн хапсыйыыга утарылайааччытын 
кыайар: "сирэйинэн умса бырадан ийэн, 
туруору тардан кэбийэр"

1997-2020 D

5.3.6 Онуоха дьон-сэргэ седер-махтайар салата 
ийиллэр; YAT К ханыылыы кылыыйыты 
булалларыгар соруйар.

P

5.3.7 Кылыйсан кереллер да, К кийитин сир 2021-2051 D
ортотугар хаалларар, ол кэннэ сырсыыга, 
хойоо^^о, ырыада тэ^нээдин булбат

5.4 Ыйыах сабыллыыта
5.4.1 12 хонук аайан, ыйыах тумуктэнэр Р
5.4.2 YAT ыйыадын тумуктуур, додуолу тойотторун 

суукка ыныртыыр
2051-2075 D (!)

6 Халлаан суута
6.1 Бары YAT дьиэтигэр сугулаан хоско кии- 2075-2084 D

6.2
рэллэр

Удадан дьахтар у^суутэ
6.2.1 К дьиэдэ киирэр Р
6.2.2 Ремарка: устэ сугуруйээт, ытыыр-сонуур 2085-2099 D
6.2.3 К 5-с ырыата: айыылар бэйэлэрэ аналлаадын 2100-2246 A-К

ыйбыттарын тойодолоон бэлиэтиир, кийитэ i: Ой, ай, уй!
суорумньуга аккаастаабытын утеэр, охсуйуу- Буйаккам!
ларын туйунан кэпсиир уонна дьуулгэ ту- f: A^
руорарга кердейер буйкам, ой, 

буйакам!
6.2.4 Судьуйалар сагарбаттар Р
6.3 Суукка буруйданааччы кэлиитэ
6.3.1 YAT суукка Г адаларга соруйар 2247-2274 D(!)
6.3.2 Г айыы бухатыырдара унэн-суктэн эппит 

тылларын ылынар
Р
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6.3.3 Г киирэр, дорооболоспот 2275-2305 D
6.3.4 YAT Г бэргэйэтин устарыгар уонна сугуру- 

йэригэр этэр
2306-2313 D(!)

6.3.5 YAT кыйыш кемус торуоскатынан Г бэргэйэ- 
тин туура охсор

2314-2334 D

6.4 Буруйданааччыга дьыаланы билийиннэрии
6.4.1 YAT Г туох ханнык быйыыга-майгыга 

тереебутун туйунан кэпсиир: ("ус тууннээх 
ку^^э кун тахсыбата±а"), кинини тилэх 
баттайа, анал ата тереебутэ; арыый хойутуу 
"айыы дугуй халлаа^га" ус халлаан урдугэр К 
тереебутэ; алта Дьылда суруксуттара халлаан 
аркыабатын арыйан, бу икки кийи бэйэ- 
бэйэлэригэр анаммыттарын, иккиэн 
куустэринэн тэнгорин туйунан аахпыттара; 
куруубай хааннаах Г ¥ейээ дойдуга батан 
уескээбэтин ете кереннер, "кийи терде 
буоллун" диэн санааттан Орто дойдуга туйэрэн 
олохтообуттар; бутэйигэр судьуйа Г тодо ойох 
ылартан акккаастанарын туойулайар

2335-2470 D(!)

6.5. Г себулэспэт буолуута
6.5.1 Ремарка: Г суйуехтэрин бокутан сугуруйэр P
6.5.2

6.5.3

Г 3-с ырыата: кийи-суейу уескээбэтэх ньукэн 
ыраах дойдутугар туйэрбиттэриттэн кыйышар, 
удаданы ойох со^нуулларыттан абарар; кэргэн 
ылыа суох буолан андадайар. Бу дойдуга туора 
кийи буоларын быйыытынан, кинилэри 
тойонунан билиммэтин этэр

2471-2518 A t

44 тойон таалан олороллор
6.6 Г суут хойуттан тайаарыы
6.6.1 YAT Г утары сагарбыпыттан уордайар, тодус 

хонукка "муус симииркэдэ" хаайалларыгар этэр
2519-2541 D (!)

6.6.2 Айыы бухатыырдара, тылларын ылынна- 
раннар, Г утарыласпакка барарга себулэйэр.

Р (!)

6.6.3 Харабыллар Г "симииркэ" тугэдэр анньаллар 2542-2571 D
6.6.4 Г киирэн сытар уонна удадан-дьахтар сыс- 

тан'ныа диэн ааны кичэйэн хатыылларыгар 
этэр

Р (!)

6.7 Буруйданааччыны суут иккис мунньадар 
ынырыы

6.7.1 YAT "теруур ододо биэдэмэс анньа, елбуту 
хараардарга туерт Сибиири тегуруйэ барбыт" 
халлаан суруксутун ирдэтэ 4 бухатыыры ыытар

2572-2595 D(!)

6.7.2 Бухатыырдартан биирдэстэрэ суруксуту булан 
адалар; YAT ааспыт сырыыга Г "кыйыш кемус 
муостабын алдьатан-кээйэтэн тахсыбыта" диэн, 
остуолун тайырдьа туруортарар

Р (!)
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6.7.3 Харабыллар, Г кыайан уйугуннарбакка, 

с у л л у -
2596-2622 D

6.7.4

6.8

гэйинэн охсон туруораллар 
Г харабыллары кытта кэпсэтэр; тайырдьа 

тахсар

Р (!)

6.8.1 Суут иккис мунньада 2623-2672 D
6.8.2 Г Дьылда кинигэлээх суруксуту керер 

Суруксут Г хадаар "быБыытын-суобаБын"
Р (!)

6.8.3 тохтоторугар модьуйар
Ремарка: Г, утары батары керен туран, аба-

2683-2686 D
Р (!)

6.8.4 ран-сатаран хардарар
Г 4-с ырыата: ойох ылбат иннигэр андадайар; 

суруксуту охсуйууга ьотырар

2687-2721 A-Г
i: Муо-а, ой! 
f: Ой, 
буйака-ам!

6.8.5
6.9 Суруксут мучук гынар, суут диэки хайыйар

2722-2725 D (!)

6.9.1 Халлаан дьуулун уураадын тайаарыы 
YAT суруксуту кытта субэлэйэн баран, 

"атыыр дьылда суруксуттара суруйбуттарын"

Р (!)

6.9.2 арыйарга этэр
Суруксут аадар: "Бу икки кийи дьон ойохтуу 

эрдии буолбатахтарына - теруур бедену 
тенуннэриэхтэрэ", онон Г суруктаах остуолба 
хайада "турар бэйэтин туруорбутунан тааска 
кыратыаххыт уйу", оттон К "кыыс тагарада

2726-2778 D (!)

6.9.3 кытыаран, уергэ дьуБуллэр" диэн суруйбуттар" 
YAT уураады толотторо 8 айыы дьадыл 

удаданы, 9 айыы кэкэт ойууну адалалларыгар

Р (!)

6.9.4

6.10

соруйар
Г суут уураадыттан астынар: "харага бат- 

тыгаска сылдьыам кэриэтин, таас буолан хаа- 
ларым сынньалает буолуода эбээт"

Р (!)

6.10.1 ¥н,сээччи кердейуутэ
К, харадын уута суурэ-суурэ, ыллыырын ре-

2779-2790 D

6.10.2 марката
К 6-с ырыата: суукка урукку утуелэрин са- 

натар, эрин Аллараа дойдуга илдьэ туйэн, 
ха^ылын сыйытар бада санаатын арыйар; 
тыыннаадын тухары Г айыыларга тахсыбатыгар 
хааннаах баппыысканы баттыырга бэлэмин 
этэр; кердейуутун ылымматахтарына, уураахха

2791-2886 Аг
i: Му-ый-ыа! 
Хар-ха-ыар! 
f: Ыый-ыый- 
быан, одо- 
лоор!

6.10.3 бэриниэ суодун сэрэтэр: "Сурун да сурун..." Р
6.10.4
6.11

Бары таалан олороллор 
Г адата кийиитин кемускэйэр

2887-2898 D (!)

6.11.1 Баппыыска баттаайын
YAT сууту кытта субэлэспитин кэннэ 44 то- 

йоттор хааннаах баппыысканы баттыырга се- 
булэйэллэр, ол кэннэ дьоннорун ке^ул ыы-

Р
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6.11.2 Г, эргилиннэдинэ, иэстэйиэх буолар 2900-2911 ■Щ!)
6.11.3 Судьуйалар К эрин тургэнник илдьэригэр 

этэллэр, удадан танайын тенуннэргэ сору- 
йаллар

Р (!)

7 Орто дойдуга эргиллии
7.1 Геройдар Уейээ дойдуттан туйуулэрэ
7.1.1 К, уруккутун курдук кийитин ньудьу балай 

онорон, кэлгийэр, ойук былытын урдугэр 
бырадар уонна содурулуу ардаа кетер

2912-2961 Р(!)

7.1.2 44 тойон К алгыы, оттон Г эргиллибэтигэр 
кырыы хаалаллар.

2962-2980 D(!)

7.1.3 Г кулгаадын тыайа сытыы талах тыайын курдук 
ийиирэр, онтон удадан дьахтарын ырыатын

Р(!)

истэр
7.2 К ийэ дойдутун кытта бырастыылайыыта
7.2.1 К 7-с ырыата: ийэ дойдутун иччилэрин кытта 2981-3049 А-К

бырайаайдарар, эргийэн кэлэр тугэнигэр уол i: Айхал -
одонон уруйдуулларыгар, кыыс одонон айхал- айхал!
лыылларыгар ааттайар; иэримэ дьиэтин абаайы Ойлуот,
тыыныттан араначчылыылларыгар, суейулэрин ойлуот!
уерун энчирэппэккэ кереллеругэр кердейер; Уруй!
ол кэннэ "Хоро, хоро" диэн атын ынырар Куегэйэ 

доммун! 
f: Уруй, 
айхал! Хоро, 
хоро!

7.2.2 Аты ынырыы: дьуербэ дунурун ус тегул охсор, 
чупчуруйан сырылатар да, бии атын туу мээчик 
гынан баран, дунуругэр туйэрэн ылар уонна 
хотугу халлаан диэки кетен куугунэтэр; ынах- 
сыт кыргыттар, сылгыйыт уолаттар суейулэрин 
уердэрин уурэн тайааран, аартыктарын айадар 
ус хос суллугэйи туйэрэн кэбийэллэр

3050-3096 D(!)

7.2.3 Сир-дойду иччитин алгыйа
7.2.3.1 Ус ункуу кемус дьуедэй булгунньахтан орто- 

кулара тобулу ыстанар да, айыы аартыга ере 
тыргылла туйэр

3097-3105 D

7.2.3.2 Иччилэр, булгунньахтан тахсан, алдыыллар; 3105-3125 А-иччи
уол, кыыс одолорунан уруйдуох буолаллар i: Айхал -

айхалбыт! 
Уруй! 
Куегэлбит! 
f: Уруй, 
айхал!
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8 Кэргэн тахсар дьахтар бастакы албаба
8.1 К Г Аллараа дойдуга бырадар
8.1.1 Г, кербекке эрэ, салгыы айанныыр Р
8.1.2 Куйадан сытынан сирдэтэн, Г Араат-муорада 

кэлбиттэрин таайар
3126-3131 D

8.1.3 Тебетун оройугар удадан дьахтар урбутугэр, 
харада арылла туйэр, илиитин, атадын быалара 
быйыта бараллар: турбутунан аллараа туйэн 
куугунуур; кэнниттэн К хайыытыы хаалар

Р

8.1.4 К 8-с ырыата Араат муора иччитигэр туйаа- 
йыллар: "убаккатыгар" Г бэлэх гынан: "барда 
манньаны адаллым, айаан-сиэн тур!" - диир

3132-3151 А-К
i: Айхал,
айхал!
Ойлоот!
Куегэйэ
доммун!
f: Уруй,
айхал!
Ойлуот-
ойлуоппун!

8.2

8.2.1

Абаайы эмээхсинин (Аи1) кытта керсуйуу 
Г аллараа туйэн ийэн, "ту^кэтэх еттугэр 

туннуктээх, хандс еттугэр халданнаах, кэдэрги 
еттугэр сэргэлээх" адыс муннуктаах тимир 
ампаар дьиэни керер. Уелэс уутунэн супту 
сурулаан, ойодун андарын холумтаннары тодо 
туйэн кэбийэр

3152-3175 D

8.2.2 Ойох чанчыгар ду^урун куурда олорбут ус 
сиринэн бекчегер абаайы эмээхсинэ, сойуйан, 
сарыы та^айа хайа ыстанар, бэйэтэ уетан, охтон 
таралыйар

3176-3233 D

8.2.3 Г эмээхсини сиргэнэ керер; абаайы кыыйа, 
ейденен кэлээт, ойох кэннигэр ыстанар

Р

8.2.4 Абаайы бухатыырын ийэтэ (Аи1) утуйа сытар 
уолун уйугуннарар, иччилэрэ муойааны уонна 
кээлээни ертен биттэммит елер кунэ ууммутун 
кэпсиир, быыйыы тардарыгар ааттайар

3234-3271 С-Аи1 
i: Эйэлээ- 
тим-тайалаа- 
тым, иэдэ- 
лээтим-куо- 
далаатым! 
Иэ-доммун, 
татыйыкпын! 
f: Иэ-дом
мун"

8.2.5

8.3

Абаайы эмээхсин, оройуттан ус суумэх 
баттады быйа тардан ылан, уокка бырадар 
уонна уот теленун устун буруо буолан унаарыс 
гынар

А1 кытта охсуйуу

Р
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8.3.1 Халданы тэлэйэ баттаан тахсыбыт агаар 3272-3389 D

атахтаах, андар илиилээх, содотох харахтаах 
абаайы бухатыыр (А1) дьуйунэ-бодото

8.3.2 А1 илбис ырыата: дорооболойорун оннугар 3390-3423 В -А1
хантан кэлбит кийитин ыйытар, ким буоларын i: Ма-ай да,
таайарын этэр; Г сэймэктээн, сиэх-айыах дуда-ар! Ой
буолар да, дудар! 

f: Ой, 
буйака-ам!

8.3.3 Г, муостаны леглу меден, тахсар Р (!)
8.3.4 Г 5-c ырыата: естеедун кырбастаан, "байанай 3424-3445 А-Г

бачыыма" о^оруох буолан саанар i: Мо-о, хор-
хор!
f: Ой, буйа- 
ка-ам!

8.3.5 А1 абата-сатата Р (!)
8.3.6 Куустэринэн тэет бухатыырдар ус тууннээх 

кун охсуйуулара
3446-3474 D

8.3.7 Г 6-с ырыата: естеедер кэриэс тылын 3475-3486 А-Г
этэригэр, елунньук тагайын кэтэригэр, i: Мо-о, хор-
хоолдьуга атын миинэригэр модьуйар хор! 

f: Ой, 
буйака-ам!

8.3.8 Г сиргэ сэттэ сайаан дири^^э батары 
саайбыт абаайытын миинэр

Р

8.4 Удаданнар кемелере
8.4.1 Хоту диэкиттэн абаайы ойук былыта тахсар, 

А-1 адайын тойуга ийиллэр.
3487-3497 D

8.4.2 Абаайы удаданын (АУ) ырыата: Илбис 3498-3516 С-АУ
кыыйын (ИК) ьотырар i: Ийилик- 

тайылык,
иэдэлим-
куодалым!
Иэ-доммун,
татай!
f: Иэ-дом
мун, татай!

8.4.3 Илбис кыыйа кэлэр: тус содуруу диэкиттэн ус 
сиринэн бекчегер хара суор кетен кэлэн, АУ 
уербэтин тебетугэр кутаа уот илбийи туйэрэр

Р

8.4.4 АУ уербэтин алгыыр 3517-3523 D (!)
8.4.5 Г айаран биэрэн баран, уербэни харытынан 

туора сырбаппыта, ус сиринэн булгу ыстанар 
(кыайтарыы бэлиэтэ)

3524-3537 D

8.4.6 Суор абаайы ийэ, ада уустара эстэллэрин ке- 3538-3548 D (!)
руулэнэр 3549-3559 D (!)
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8.4.7 Удадан быраЪаайдайар уонна суор буолан, туе 

содуруу диэки кете турар
3549-3559 D (!)

8.4.8 Аи1 суор буолан кэлэр. Туйэн, текунус 
гынаат, бэйэтэ бэйэтинэн буолар да, Г урдугэр 
туйэр, онуоха анараанныта, икки аны барыар 
диэри хайа тэбэн кэбийэр

3560-3570 D

8.4.9

8.5

Г А-1 "ээдин этитэн" баран, елерер 

Г кыайыытын ерегейе

3571-3577 D (!) кэп 
туонуу 
ахтыллар эрэ

8.5.1 А1 ис уейун кетуру тардан ылан, унуутун 
тебетугэр кэтэрдэн, содуруу диэки хайыйар

3578-3590 D

8.5.2 Г 7-с ырыата: Илбис кыыйын: "Тугу 
айаахтаарыгын тыл биэрэ сылдьаахтыыгын?" - 
диэн А кемелеспутун ийин хомуруйар. Манньа 
биэрэн айатар

3591-3605 A-Г
i: Муой-ой, 
буйака-ам! 
f: Муой- 
йКАа-м!

8.5.3 Кетен таргынньахтаан кэлбит суор "Бэйэбэр 
мэниэлээннин, кубулуна турарын буолаарай?" 
диэн уорбалыыр

3606-3612 D (!)

8.5.4 Суор, кетен кэлэн, бии унуу уйугар 
уелуллубут айын хап гынан ылар уонна содуруу 
диэки кете турар

Р

8.5.5 Илбис кыыйын ырыата: манньатын ийин 
махтанар

3613-3621 С-ИК 
i: Чолугур- 
чалагыр! 
Ийилигим, 
эр дьаалы! 
f: Чуукар- 
чаакыр!

8.5.6 Г 8-с ырыата: додоругар - Аллараа дойду 
байылыгын кыра уолугар манньа уунар

3622-3653 А-Г
i: Мо-о, хор
хор!
f: Мо-о-ой, 
буйака-ам!

8.5.7 Аллараа диэки кулэр сана ийиллэр, илии 
кулугэ сарбас гынар да, манньа мэлис гынар

3654-3658 D

148



1 2 3 4
9.1 К иккистээн Г Аллараа дойдуга бырадыыта
9.1.1

9.1.2

Туе илинтэн, ойук былыкка олорсон, К кетен 
кэлэр; ус ыйдаах охсуйуу 

Ал чалахайынан Г харадын саба тибиирэн 
баран, ыга кэлгийэн, былыкка бырадар уонна 
содуруу диэки кете турар

3659-3705 D

А-К: 
i: Айхал,

9.1.3 К 9-с ырыата: Аллараа дойду удаданыгар 
(Аи2)

Г манньа биэрэр

3728-3737 айхалыы-
бын!
Куегэйэ
доммун!
f: Уруй-
айхал!
Куегэйэ
доммун!

9.1.4

9.2

Г эмиэ аллараа диэки куугунуур, аны атын 
ойох уелэйинэн туйэн, абаайы эмээхсинин 
(Аи2) емурдэр

Иккис абаайылыын (А2) керсуйуу

3738-3768 D

9.2.1 Аи2 бастакы абаайы эмээхсин курдук, буруо 
буолан унаарыйар; Г ойуун ойук былытын 
урдугэр олорбутун керер

3769-3793 D

9.2.2 Аи2 ырыата: елуу хара суора, сур бере, 
сырдан эйэ, хара одус иччилэрин ыныртыыр; 
бэлэм кэлбит хааннаах аска уолун, эрин 
ьотырар

3794-3836 С-Аи2
i: Айаллаата,
ийилигим-
тайылыгым!
Иэдилим-
куодалым,
иэ-доммун,
татайбын!
f: Иэ-
доммун,
татай!

9.2.3 О^очонон уола (А2) устан кэлэр; кини 
дьуйунэ-бодото; Г утары суурэн тиийэн, саба 
туйэр

3837-3869 D

9.2.4 А2 ырыата: ийэтэ куттаммытын керен, Г 
елеруех буолар; хантан кэлбитин ыйытар

3870-3888 В-А2 
i: Бай, да, 
дудар! 
f: Ой, 
буйака-ам!

9.2.5 Г 9-с ырыата: куен керсуйуугэ ы^ырар: 
"Иккиттэн биирдэспит тыына хараарыа!"

3889-3910 А-Г
i: Мо-о, хор
хор! 
f: Ой, 
буйака-ам!

9.2.6 А2 Г кытта охсуйарыгар ийэтин Аи2 уердэрэ- 
сууруктэрэ кемелейеллер

3911-3962 D
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9.3 Абаайы бухатыырын адата кэлиитэ D
9.3.1 Туе илинтэн ала хотой - абаайы бухатыырын 

адата (Аа2) котон кэлэр.
3963-3886 D

9.3.2 Хотой ырыата: А2 ийэтин буруйдуур: айыы 3987-4022 А-Аа2
кыыйа буолан кубулунан, кинини албынна i: Чон, чан,
уктэтэн, уол одону торотон, Дьойогой Айыы чин, чун,
уолун Г кытары утары туруорбутун этэр. Г чаный-быан!
абаайы удьуорун имири эйиэдин коруулэнэр. 
Хаан уруутун Г утары кыргыепатын этэр

f: еуох

9.4 Г Аллараа дойдуга А2 кытта охеуйуута
9.4.1 Хотой барар, охеуйуу 5 ый уетата еалданар 

Аллараа дойдуну кону туйэн, 44 дьиэ ыалы
4023-4044 D

9.4.2 улту туйэллэр; А2 комолойооччулэрин 
тумуетара, тынырахтара элэйэннэр, кыа 
хаанынан одуолууллар; Г еылыйары билбэккэ, 
охеуйарын кубулуппат

4045-4136 D

9.4.3 Аллараа дойду олохтоохторо байылыктарыгар 
"улугэр бодо уоекээбитин" туйунан унеэллэр

4137-4154 D (!)

9.4.4 Аллараа дойду байылыга (АДБ) Г уойээттэн 
ыйыллыбыт дьылдатын, К абын-хомуйунун 
бэркэ билэр; кинини дьиэттэн тайааран, 
еыардада олордоллоругар еоруйар

4155-4225 D (!)

9.4.5 Кэпеэтии: тойонноругар бухатыырдары 
еыйытарга бэйэтин уолаттарын ынырарыгар 
кордойоллор; онуоха улахан уола "охто еылдьар 
бададьы", орто уола "мае конторук балай" диэн

4226-4256 Р (!)D

аккааетыыр
9.4.6 Онтон кыра уола кууетээх эрээри Г, "барда 

манньатыттан" аетынан, уорэн-котон ааепыта 
диир

D (!)

9.5 Аллараа дойду байылыгын халтайаларын 
арыйыы

4257-4274

9.5.1 Одонньор, еыардатыгар олорон, бухатыыр
дары коруон бадарар: 9 уол тоботугэр тахеан, 
тордуодунан уойээ халтайатын туруору 
тардалларыгар, оттон 8 кыые аллараа хал
тайатын ырбаччы тардалларыгар еоруйар

4275-4303 D (!)

9.5.2 Кордойууутун толороллор; охеуйууну хойуйуу 4304-4313 D
9.5.3 Корбутуттэн аетынан, одонньор халтайа- 

ларын ыыталларыгар этэр
4314-4327 D (!)

9.5.4 Халтайалара "ууе кыетыгын тыайын курдук 
чин-чан гына туйэллэр"; одонньор еыарда- 
тыттан туран, бухатыырдарга бокулуон охеор

D

9.6 Охеуйуу еирин-уотун уларытыы
9.6.1 Аллараа дойду байылыга бухатыырдары туе 

ардаа баран, Уот байдал хаба ортотугар баар 
уот-бурут булгунньахха тиийэн, уот-бурут

4328-4367 D (!)
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урадастарынан охсуйалларыгар кердейер

9.6.2 Г одонньор субэтин А2 ылынарга этэр Р
9.6.3 А2 2-с ырыата: Г YAT ытык тылын ылым- 4368-4397 В-А2

матадын санатан туран, АДБ этиитин ылынар. i: Бай, бай,
Бадарбатар да, барарыгар тиийэр: "бэйэм да, дудар!
ыраахтаадыбын эйиэхэ кул курдук уктэт- 
тэхпинэ — сэттээх буолуо"

f: суох

9.6.4 Кетер буолан, булгунньахха кэлэллэр, уетку- 
рус-куелэйис гынаат, бэйэлэрэ-бэйэлэринэн 
буолаат, уот-бурут урадастарынан сырбатыйан 
бараллар, онтулара, "ус тегул кэлэн, эриллэ 
туйэн баран, теттеру сыыйа тардан ылыы- 
ларыгар уетуохтарын, эттэрин быйыта эмэн 
ылар эбит"

4398-4445 D

9.7 Удаданнар кемелере
9.7.1 А2 3-с ырыата - кэп туонуута: ыарыытыттан 4446-4471 В-А2

ынчыктыы-ынчыктыы, ийэтиттэн елуу уутун i: ай, да,
(абаайы аймадар барыта таетнары: "елуу уута дуода-ар!
кинилэргэ туйалаах - тилиннэрэр") тайааран, Алаатыгар,
урует тыынын еруйуйэригэр кердейер. одолор! 

f: Ой, ма- 
йака-ам!

9.7.2 Ойук былыкка олорсон, Аи2 елуу уутун 4472-4500 D
адалан, уолун дьулайыгар таетнары кутан, куус 
эбэр

9.7.3 Г кууйэ эстэн барар; ойук былыкка олорсон 
К кэлэр

4501-4535 D

9.7.4 К 10-с ырыата: Г айынар, ойох ылыах 4536-4555 А-К
буолладына, урует тыынын еруйуйуех буолар i: Му-у,ой,

буйа-кам!
Ыый-ыйбын!
f: Ой, 
буйакам !

9.7.5 Ону истэн, Г ере хантас гына туйэр Р
9.7.6 Г 10-с ырыата: урует тыына быстаары да 4556-4583 А-Г

турдар, елеруех-ейеруех санаатын ыйыктыба- i: Муо-о,
тын биллэрэр хор! - 

f: Ой, муо- 
йа-кам!

9.7.7 К, ытыы-ытыы, теттеру кетер; Г естееде 
кыайан барар

4584-4603 D

9.7.8 Г 11-с ырыата — кэп туонуута: Илбис 4604-4636 Аг
к^1ыйыгар айаппыт-кундулээбит манньатын i: Муо, ой,
санатар, кемеде ыетырар буйакам!

Хор, хор! 
f: Ма-йа-кам

9.7.9 Г дьулайыгар сэттэ иирээн дьэллик 4637-4681 D
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эмэгэттэрэ: дохсун тобурахтаах муустар - "кун 
айыы уута" буолан туйэллэр; уот умуллан 
барар, Г куус-уох эбиллэр

9.7.10 Илбис кыыйын 2-с ырыата (сэттэ кийи 4682-4700 С-ИК
тойуга): К оннугар эйигин хата мин, утуе i: эйэллээтэ,
эмээхсин, быыйаатым, онон "дьэ, тахсаргар тайаллаата!
миигин ойох ылан бараар эрэ!" диэн Иэдэл-
хаадьылыыр уонна кетен куугунуу турар куодал! Иэ-

доммун,
татай!
f: Иэ-
доммун,
татай!

9.7.11 Г утарсааччытын байыйан барар 4701-4709 D
9.7.12 А2 4-с ырыата - кэп туонуута: ийэтин, 4710 В-А2

дьонун, кунун-ыйын кытта бырастыылайар, i: Бай да-а!
ыарыытыттан ытыыр-со^уур Абытайбыын 

, татаппын! 
f: Ыый-ыый- 
быан! Аай- 
аайбыан, 
одоло-ор!

9.8 Г кыайыыта 4711-4744 D
9.8.1 А2 содотох харадын уута, кыйыл уот буолан, 

Уот байдал теленугэр туйэр Р (!)
9.8.2 Г кэнниттэн абара-сатара хаалар D
9.8.3 Г ала хотой буолар, Уот байдалы кытта 

бырастыылайар
4745-4757

А-Г
9.8.4. Г 12-с ырыата: байдал иччитигэр тыыннаах 4758-4774 i: Муо-о,

ордон тахсыбытыгар махтанар; теруур хор, хор!
одолорунаадар буолуох, естеехтере да f: Ой,
инникитин байдалга туспэттэригэр алгыыр буйакам!

9.8.5. К ириэнэх суолун ирдээн, Г иитиллибит ийэ 
дойдутун урдунэн кетен аайар да: "Киэет 
уоругум, барда баайым баар этэ", - диэн 
кынчайан да кербет

4775-4791 В

9.8.6. Ситимниир ремарка: "Ити кийи итинэн 
айаннаан эрдин; бийиги аны дьахтарбытын 
батыйан керуехпут"

Р (!)

10 Кэргэн тахсар дьахтар влвр малааИынын ыИыада
10.1 Ыйыады биллэрии
10.1.1 К сиригэр-дойдутугар тиийэн, бар дьонун 

мунньубут эбит
4792-4797 D

10.1.2 К туйааннаах тойон эрэ елен, уейэттэн 
ыйыллыбытынан, уергэ дьуйуллэр кунэ уум- 
мутунэн кэриэс айын, оонньуутун тэрийэрин

4798-4806 D(!)
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биллэрэр

10.1.3 Баай астаах туйулгэ, оонньуу-кер ойууланар 4807-4829 D
10.2 К сир ийэ иччитин, ийэлээх адатын кь1тта 

бырастыылайыыта D (!)
10.2.1 Оонньуу оройун садана К, дьонун ыйытыы- 

ларыгар хардарбакка, аймах-билэ дьонун ытап- 
пытынан баран хаалар

4830-4848

10.2.2 Yc ункуу кемус дьуедьэй булгунньахтар 
ортокуларын урдугэр тахсан, "сиртэн ситии 
сада ситимэ суох" эргийэ турар кемус чуулаа- 
ныгар киирэр

4849-4874 D

10.2.3 Кымыс, биэ этин бэлэмниир, кыырар тана- 
йын кэтэр уонна дунурун ылан, харалаах 
тэллэххэ олорунар

4875-4911 D

10.2.4 К 11-с ырыата: сир-дойду, уот иччилэрин 4912-4927 А-К:
барар малаайынын аттанар айылыгынан i: Айхал,
маанылыыр айхалбын!Ой

лоот-
ойлооппун! 
f: Уруй- 
айхал!
Куегэйэ
доммун!

10.3 Тереппуттэрин кытта бырастыылайыыта
10.3.1 Удадан, ойук былыкка олорон, тереебут- 

уескээбит дьиэтигэр кетер, уелэс устун туйэн, 
ийэлээх адатын икки ардыларыгар олорунар, 
иккиэннэрин сыллаамахтаан ылар

Р

10.3.2 К 12-с ырыата: тереппуттэригэр Г елле диэ- 4958-4992 А-К:
битэ тыыннаадын кэпсиир; "кетер сирим суох i: У-уй, у-уй!
буолла", онон ел ере ордугун этэр; бырас- А-ай, а-ай!
тыылайар f: суох

10.3.3 Ийэлээх адатыгар тугу да хардарбакка, батта- Р (!)
дыттан ус суумэх кылы туура тардан ылан, 
уотугар бырадар уонна, ойук былытыгар оло-
рон, тус ардаа кете турар

11 Кэргэн тахсар дьахтар Г кытта охсуИуута
11.1 Керсуйуу
11.1.1 К ойук былытынан кетен, Орто дойдуга кэлэн, 

аартык айадар Г кэтиир
Р

11.1.2 ¥с хонон баран, Г, хотой буолан кетен кэлэн, 
ункуруйээт, бэйэтэ бэйэтинэн буолар, 
абаайылары кытта охсуйан, "абаайы хаана 
хааннаммыт, лэйиэй дьуйунэ дьуйуннэммит"

4993-5059 D

11.2 Г к^1айыыта-хотуута
11.2.1 Туох да саната суох бухатыыр дьахтар урдугэр 5060-5121 D
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саба туйэн, барчалаабытынан барар, онтон 

тимир куйах таетайын саралыы тардан ылан, 
тайыйар

11.2.2 К ийэлээх адатын кытта бырастыы- 
лайыннарарыгар кердейер (ремарка: "сейур- 
гэстээн сытан" ааттайар)

5122-5149 D (!)

11.3 Г суланыыта
11.3.1 Г удаданы ылан, тиэрэ бырадар Р
11.3.2 Хаанынан уста сытар "сырдык ыраас хааннаах 

кун айыы кыыйын" керер
5150-5175 D

11.3.3 Г 13-с ырыата ("сулана турда"): "Соххор 5176-5211 А-Г
муойааныгынан суорумньуланан, кэпсэдэй i: Му- оо!
киэлээнигинэн илдьиттэтэететин, бу айылаах Хор, хор!
буолбуккун кебеккуен?"; "теруур одотун f: Муо, муо-
уйатын умсары уурбутуттан" курутуйар, кэриэс 
тылын этэригэр кеетуллуур

йКАам!

12 Кэкэт ойууннар кыырыылара: арчыланыы
12.1 Кэкэт ойууннары ыетырыы
12.1.1 К сытан эрэ ытыыр D
12.1.2 К 13-с ырыата: айыы кэкэт ойууннарга ийэ- А-К

лээх адата холбойоннор, хайдах тереебутун ту- i: Му- оо,
йунан кэпсиир. Ойууннар, дьуербэ маетан ду- хор, хор!
етурдэригэр кутун-сурун супту уруйдаан ылан, f: Ыый,
тимир бийиккэ сытыаран, 9 сыл устата ыйбыан!
уйуйбуттарын санатар; улуу удадан оеторол- Аай-айбыан,
лоругар биир тегул елер елууттэн еруйуйуех 
буолбуттарын ахтар - ол тугэн ууммутун этэр

одоло-ор!

12.1.3 Г К куотар кубулдат булбутуттан абарар D (!)
12.1.4 Г, кыыйы елерееру гыммытыгар, К "быйах- 

таах харытыттан ылан баран, ус тоет куес 
быстыетар диэри бэриммэкккэ ере анньан

D

12.1.5

12.2

сытар"
Кэкэт ойууннар (КО) кэлиилэрэ: уулаах- 

хаардаах, этиетнээх былыттары батыйан, 9 
ойуун ойук былыттара тахсаллар; дуетур тыайа

D

дуугунуур
Кэкэт ойууннар геройдар куттарын-сурдэрин

12.2.1 араарыылара А-КО
КО 1-кы ырыалара: К айыналлар, Г кутун- i: Айхал,

сурун куустэринэн ейулэллэр, кини бэйэтэ айхалбын!
саха терде буолар "саргытын сарбыммытын" Ойлоот-
буруйдууллар ойлооппун!

Куегэйэ
доммун!
Уруй-айхал!
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12.2.2 Yp3H сирилэппиттэригэр, Г унан туйэр

Куегэл-
нусхал!
f: Ойлоот-
ойлоот!
Куегэйэ
доммун!
D

12.2.3 К кутун-сурун супту уруйдааннар, дунур- D (!)

12.3

дэригэр туйэрэн ылаллар. Икки утарсааччы тэ- 
нинэн елен хаалаллар

0лбут дьон куттарын холбоойун: удадан, D

12.4
12.4.1

сурун тимир бийиккэ уган, ойуун майыгар 
иитэллэр; 3 кутун, ийэ-кыылын, соххор 
муойаанытын эмэгэттэрин булан адалаллар; 3 
кун елбет мэнэ уутунан утахтыыллар; Г кутун- 
сурун адалан, К ийэ кыылыгар холбууллар 
("бухатыыр тиллэн баран, себулуу керерун 
туйугар... Ити курдук телкелерун бииргэ 
баайаллар", с. 596)

К тиллиитэ
Кун тахсыыта К этин-сиинин "толон D

12.4.2

самыырынан сууйдулар, уллэр этининэн 
арчылаатылар,.. елбет мэнэ уутунан 
унунуохтаатылар; утуйа сытар курдук, дьахтар 
урут еттунэн ус тегул кеттулэр, алта тегул 
арчылаатылар", алгыс тылын эттилэр 

КО 2-с ырыалара: нарыннык алдыыллар. К А-КО

12.4.3

урун тыынын еруйуйбуттэрин маннык 
ойуулуулар: "Кун иэмэх туонатынан 
куегэлдьийдибит, ый иэмэх талааныта 
дьалкыйдыбыт"; (ол аата, ыллыыр ойууннар 
тилиннэрэр дьахтардарын тула кун хоту эргийэ 
хаамаллар..", с. 596)

К "ерген етуу сада урун тыынын" тебетун

i: Айхал,
айхалбыт!
Ойлоот,
куегэйэ
доммун!
Уруй-айхал!
Нуран-
нусхал
тойукпут!
f: Уркй,
куегэлбит!
Ойлоот,
ойлооппут!
D

12.5
12.5.1

оройунан урэн сирилэтэллэр; дьахтар, тиллэн, 
олоро туйэр 

Г арчылаайын
КО удаданна Г оройун быйа охсоругар, туе- Р (!)

12.5.2
йун кетуру тардарыгар соруйаллар 

Удадан батыйатынан елбут киЪи оройун быйа D
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охсубутугар, мэйиитин сарыытыгар абаайы 
бадата олорор эбит

12.5.3 Ойууннар Илбис кыыйын абын — Г "айыы 
дьонун айынар санаатын сайгыыры" дьуук- 
туурга соруйаллар

Р (!)

12.5.4 Удадан уербэтинэн баданы курдат анньар, КО 
ону ыланнар, атахтарынан быйа мэлийэн 
кэбийэллэр

D

12.5.5 Г сурэдин быатыгар елуу чекче^ете олорорун 
К ылан, уербэтинэн тобулу анньар, ону КО 
улту тэпсэн кэбийэллэр

D

12.5.6 КО Г этин-сиинин елбет мэ^э уутунан 
одунуохтуурга этэллэр; сэрэтэллэр: уу ийэр- 
тэдинэ, "туох да дойдута уйбат куустээх кийи 
буолуода" уонна "урует уххан тыынын тебетун 
оройунан урэн сирилэтэн биэрэригэр" субэ-

Р (!)

лииллэр
12.5.7 КО 3-с ырыалара: быдан дьылларга бы- А-КО

растыылайаллар, ыал буолалларыгар, бухатыыр i: Айхал,
дьахтар еруу кыайыы кетелленеругэр айхалбыт!
алгыыллар Ойлоот-

ойлоопутнь
Куегэйэ
доммун!
f: Ойлоот,
куегэйэ
доммут!

12.5.8 КО кетен бараллар D
13 Аналлаахтар эйэлэйиилэрэ

13.1 Г тилиннэрии
13.1.1 Удадан Г этин-сиинин, "арага туос урдугэр 

унжурутэ сылдьан", кыйыйа-кыйыйа сууйан, 
утуйа сытар кийи курдук оборон кэбийэр

5543-5578 D

13.1.2 К 14-с ырыата: кийитигэр ус кутун, тыынын 
алдаан ылан и^эрэр уонна тугу гыммытын 5579-5601 А-К
хойуйар i: Айхал, 

айхалбын! 
Ойлоот! 
Куегэйэ
доммун! 
Куегэл 
нусхал! 
f: Ойлоот!
Куегэйэ 
доммун! 
Уруй! Айхал- 
айхалбын!
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13.1.3 Арчылаан баран, Г урдунэн устэ кетер, онтон 
урует тыынын урэн киллэрэр

5602-5613 D

13.1.4 Г "Ьууй" диэбитинэн олоро туйэр уонна ол- 
бу диэки "алаар-малаар" керер

5614-5620 D

13.2 Кэргэн ылар кийи модьуйуута
13.2.1 Г эмискэ удадан дьахтары таба керер Р
13.2.2 Г "муус дьолуо сурэдэ туохтан сылаан- 

ньыйбытын, дьалдааннаах санаата тодо дьаа- 
дьыйбытын" ыйытар; КО абылаабыттарын 
таайар. К ойох тахсыах буолладына, кыырар та
йны й, тэрилин уматарыгар модьуйар

5621-5651 D (!)

13.2.3 К себулэйэр уонна тан^ыи, тэрилин Г 
иннигэр ерейелуу ууран биэрэр

Р

13.2.4 Ремарка: К "уулаадынан унаарыччы керен" 
турар

5652-5659 D

13.2.5 К 15-с ырыата: "кылгаан-кыараан олордох- 5660-5691 Ан
путуна", адьарай ууЪа ейуеннээн, ирдээн кэл- i: Му- у,
лэдинэ, теруур одолорун телкелерун туЪугар май, хор!
"бука, наадалаах сэптэр буолуохтарын" этэр f: Ой, 

буйака-ам!
13.2.6 Г толкуйдуур 5691-5697 D (!)
13.2.7 Онтон: "Хотуок, бу сэпкин-сэбиргэлгин киэр 

гына тарт!" диир
Р (!)

13.2.8 К уерэ-кете таетаЪын-сабын хомуйа охсор Р
13.2.9 Г К ньилбэгэр олорорго ынырар Р
13.2.10 Эдэр дьон уураЪаллар-сыллаЪаллар 

Уруу туЪунан быйаарыы ылыныы
5692-5705 D

13.3. Г кини дойдутугар барарга этэр Р (!)
13.3.1. К, ийэлээх адатыгар тиийэн, "тыыннаахтарын 5706-5734 D (!)
13.3.2 биллэрэн" сэргэхситэргэ, таарыйа энньэтин 

хомуйар инниттэн урууну кини дойдутугар 
тэрийэргэ этэр

13.3.3 Г себулэйэр Р
13.4 К Г аты биэриитэ
13.4.1 СиэтиЪэн баран, "хаамсан ыадалдьыйан-куе- 

гэлдьийэн истилэр"
Р

13.4.2 Ол ийэн Г кинэ-наара холлон барар 5735-5742 D
13.4.3 Г 14-с ырыата: "Ханылын сыйытаммын, ... 5743-5771 A-Г

ууннээн-тэйииннээн, адаллым диэн'етин еетне- i: Мо-о, хор,
рееру, бу сиэтэн илдьэ ийэдин дуо?" - диир хор!
уонна миинэр минэ кердуур f: Муо-о- 

йКАаам!
13.4.4 К хап-сабар, уета сиэбиттэн сылгы туутэ 

мээчиги сулбу тардан ылан, ус тегул: "Хоруу!"
5772-5789 D

13.4.5 диэн хайыытаат, кун диэки еттунэн 
холоруктаат бырахпыта - толору симэмммит

157



1 2 3 4
кутас ат хончос тына туБэр

13.4.5 Г уеруутуттэн соБуйар, онтон сонодоБугар 
утары суурэн тиийэн, сыллаамахтаан ылар

Р (!)

14 Уруу
14.1. Уруута бэлэмнэнии
14.1.1 К, урут тиийэн, тереппуттэрин бэлэмнээн, Р

"уердэн, сэртэхситэн", Г тоБуйа керсер бадатын 
этэр; кутуеттээччи себулэБэр

D

14.1.2 К кыталык кыыл буолан, кетен хаалар; 
Г атын миинэн илин диэки айаннатар

5790-5812

14.1.3 Г К дьиэтитэр чугаБыыр 5913-5830 D
14.1.4 К ыраах-чутас ыалларын "хоболоодунан 

хомуйан, табыктаадынан тардан", 12 туБултэни
5831-5840

D
бэлэмнээн керсер D

14.2 Кутует киБини керсуу. Уруу
14.2.1 Кэлбит киБини икки уолан киБи сырсан 

кэлэн, атын тэБииниттэн ылан, бастыи1 сэртэдэ
5841-5885 D

сиэтэн адалаллар; сэртэ тердуттэн дьиэдэ диэри 
саБыл тириитин тэлтэппиттэр; Г ейеен 
туБэрэн, сиэтэн дьиэдэ киллэрэллэр уонна, 
бастыет ороетето олордон, айах туталлар

14.2.2 Г тардыллыбыт аБы барытын содотохто 
хадьырыйан кэбиБэр

5886-5899 D

14.3 Кийиит адатын кытта сэБэртэБии
14.3.1 К адата, утэс курдук: "Туту иБиттиет- 

биллиет?", - диэн ыйытар
5900-5907 D (!)

14.3.2 Г: "Арай эн кыыс одоет... ханылбын сыБытан, 
... туБааннаах тойон эр тына адалла", - диэн 
хардарар уонна, еттутэстии туБээт, утуйан 
хаалар

5908-5932 D (!)

14.5 Урууну кылтастык ойуулааБын D

15 Тойон эр aflaffffa турунарга быБаарыныыта
15.1.1 Г тохсус кунутэр уБуктан, оонньуу-керулуу 

сылдьар дьону кэрийэ хаама сылдьан, керер- 
истэр, онтон харада К ийэлээх адатытар тохтуур

5933-5976 Р

15.1.2 Г 15-с ырыата: дьиэтитэр айаннаары К ада- 5977-6006 A-Г
лалларытар соруйар i: Мо-о, хор,

хор! 
f: Уой,
буйакам!

15.2 К тереппуттэрэ себулэетнэрин биэриилэрэ
15.2.1 Тереппуттэрэ себулэБэн, К суктэртэ бэлэм- 6007-6017 D (!)

нэнэ сылдьарын этэллэр уонна кыыстарытар 
Сорук Боллуру ыыталлар
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15.2.2 Ырган биэдэ мэтэстэн, "кутуйах ойутан" кэл- 

бит, тыын быБадаБынан тыыммыт СБ мэти- 
риэтэ

6020-6052 D

15.2.3 СБ 1-кы ырыата: К соругун тиэрдэр уонна Г 6053-6071 С - СБ
кыыс ийэлээх адатын "тэпсээри гынан эрэр" i: ОБулаата!
диэн сымыйанан хобулуур Уйлаа-хайлаа

тойукпун,
Уруй-битик
сэ-
Бэммин... 
f: ОБулаата, 
одоло-ор!

15.2.4 К СБ уурэн ыытар Р (!)

15.3 Энньэтин хомуйуута

15.3.1 К дьиэтин уонна энньэ баайын, кыБыл солко 
былаакка кубулутан, сиэбитигэр уктар

Р

15.3.2 К, симэхтээх атыгар олорон, тереппуттэрин 
дьиэтигэр айанныыр

6072-6091 D

15.4 Эдэр ыалы атаарыы

15.4.1 К - 8 кыыс, Г - 9 уол аттарыгар ейеен-убаан 
олордоллор. Бастыи1 сэргэлэрин ус тегул эргитэ 
хаамтараллар, онтон ардаа диэки аанынан 
тахсаллар

6092-6114 D

15.4.2 К энньэтин - баайын, хамначчыт дьонун 
быБар быБадаБын илдьэ барар, киБитэ-суеБутэ 
"айдааран-аарыгыран" айанныы тураллар

6115-6139 D

15.4.3 К кэнниттэн ийэлээх адата алдыы хаалаллар 6140-6162 D (!)

16 К абааБыны (A3) хотуута

16.1 Суолга абааБы бухатыырын (A3) кытта 
керсуБуу

16.1.1 Орто дойду аартыгын айадар К, уеБун 
таттаран, уегулуу туБэр

6163-6179 D

16.1.2 Аллараа кутаа уоту керен, тохтуурга этэр Р (!)
16.1.3 К аартыгы абааБы буелээн сытарын этэр 

уонна бэйэтэ утары киирсэргэ тылланар
6177-6192 D
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16.1.4 Г аккааастанар, бэйэтэ охсуйуон бадарар Р
16.1.5. К Г уонна A3, "биир бийиккэ бигэммит" 

буоланнар, куустэринэн тэ^нэрин ыйар
6193-6204 D

16.1.6 Ол ийин кинилэр, туруулайан туран 
охсустахтарына, "биир кийи уйэтигэр тиийэ" 
кыргыйыахтарын, оттон К бэйэтэ "кулан 
кубулдатынан кубулунан", тургэнник кыайыан 
себун этэр. Г, ийигэр кунуулуу да санаатар, 
себулэйэригэр тиийэр

Р (!)

16.1.7 Хонордуу тэринэн, Г бэйэтигэр - куруе, 
хамначчыттара - отуу о^остоллор

Р

16.2 К A3 кытта билсиЪиитэ
16.2.1 Дьахтар аартык устун туйэн кербутэ: суду 

улахан абаайы, "икки сырдан эйэни, икки буур 
тайады, икки сур берену уелутэлээн" баран, уот 
тайыгар сытар эбит

6205-6237 D (!)

16.2.2 К 16-с ырыата (сото кэбийэн туран): 6238-6284 A-К:
бухатыыры уйугуннаран, аатын этэр. Халлаан i: Дьээ-ыа!
дьуулэ Дьылда архыыбатын суругун Хор, хор!
толорботохторун ийин Г тааска кырыыр, f: Ой,
кинини бэйэтин уергэ дьуйуйэр уураахтаах 
куннэрэ ууммутун у^сэргиир. Ойох ылан, 
кинини быыйыырыгар ааттайар

буйака-ам!

16.2.3 A3 айаан барар. Дьахтар албайыгар 
кемелейуннэрэн, кинини кытта тэ^^э "уйаты- 
туора уопсубутунан" барар; айы "былдьайан- 
хадьыктайан", тардыйыы буолар

6285-6324 D

16.3 Иирсии 6325-6366 В -A3
16.3.1 A3 1-кы ырыата: уехсэр уонна К хантан i: Бай, да,

маннык сутаан кэлбитин ыйытар, манна дуда-ар! Ой,
додорун елербут Г тойуйаары, "ытаан-со^оон" хотуок, сэгэ-
кэлбитин кэпсиир; эр буолартан аккаастанан, эр!
дьахтары уурэр f: О-ой, бай, 

дуда-ар!
16.3.2 Дьахтар миигин онноодор абаайы сирдэ диэн, 

ейургэммитэ буолар уонна охсуйан керулуургэ 
ьотырар, онуоха A3 себулэйэр

Р (!)

16.4 Охсуйуу
16.4.1 Ый кэри^э охсуйан баран, утарсааччылар сы- 

лайаллар. Онтон A3 тапталга билинэр, сыл- 
лайаллар. Кэпсэтэ-кэпсэтэлэр, К атын миинэн, 
A3 сатыы айан'га туруналлар

6367-6400 D

16.5 К кыайыыта
16.5.1 Aллараа дойду аартыгар кэлэллэр 6401-6419 D
16.5.2 К унуутунэн абаайы тимир та^айын быы- 

йынан сиикэй баайыгар супту туйэр
Р (!)
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16.5.3 A3 2-с ырыата - кэп туонуу: дьахтары кы- 

рыыр, ийэтин, мае эмэгэтин кытта бырас-
"6367-6400

В -A3
тыылайар; додорун айыйан, иэстэйээри елен i: Бай, да!
эрэрин ытанар f: Ыый-

ыыйбыан!
Аай-аайбы!

16.6 Кыайыы ерегейун сиэрэ-туома 6401-6419 Р
16.6.1 Эдэр дьахтар, естеедун этин-сиинин "улту 

сынньан, ый ыйыада" о^орор
6453-6470 Р

16.6.2 Дьахтар, ыраастанан, уут мадан келуйэдэ 
киирэн суунар

17 Эдэр ыал Г дойдутугар кэлиилэрэ
17.1 К эрин дойдутун икки хотун иччилэрин 

кытта керсуйуутэ
17.1.1 К, атыгар олорон, эрин дойдутугар кетутэн 

тиийэр уонна "ус у^куу кемус дьуедьэй 
булгунньахха" суурэр

6471-6485 D

17.1.2 Чугайаабытыгар, булгунньахтартан ортоку- 
лара "тэллэдиттэн тебетугэр диэри хайа 
ыстанна да, хара сылгы хабардатын хайа 
баттаан баран, хантаччы уурбут курдук айыы

6486-6503 D

чамалдан аартык ере тыргыллар", онтон сир- 
дойду иччилэрэ "неруеннээх кедустэригэр 
диэри былтас гына" туйэллэр

17.1.3 Икки иччи ырыалара (ремарка: кулум ми- 
чээрдии, алдаан унаарыталлар): эдэр ыалы 6504-6522 А - иччи
эдэрдэлииллэр, бастакы одолорун кинилэргэ i: Уруй,
туйэрэргэ этэллэр уруй,

айхаллыыбыт!
Куегэйэ
доммут!
f: Уруй,
айхал,
куегэйэ
доммут!

17.1.4 К себулэйэр уонна махтанар Р
17.1.5 Эрин иннинэ кэлэн, уот оттор, дьиэтин- 

уотун хомуйар уонна тошмот муора диэки 
керер

6523-6559 D (!)

17.2 Г ойодун энньэ баайын - 9 болуот суейуну 
таскайдыыр. К киниэхэ кемелейер

Р
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18 Эдэр ыал сага сиргэ олохсуйуулара
18.1 Эдэр ыал хоонньоЬор тууннэрэ
18.1.1 АЪаан буппуттэрин кэннэ "ту^кэтэх еттунэн 

[куну утары] холоруктуур туун бараан ийэ" 
барыйан кэлэр

6560-6592 D

18.1.2 Сурдээх улахан тыастан сойуйан, бары уйукта 
биэрэллэр, онтон уолуйбут чадар дьон: "То- 
йоммут, хотуммут бастакы омуннара буоллада" 
диэн таайаллар

6593-6630 D

18.1.3 Г икки К икки 9 тууннээх кун утуйаллар 6631-6641 D
18.1.4 Уйуктан, ыраас муора уута адалтаран, суу- 

наллар; иннилэригэр ас киэнэ араайын тар- 
даллар

6642-6669

18.2 Сага дьиэни "туттуу"
18.2.1 Г суейу баайын кере-истэ барбытын кэннэ, К 

кыйыл кемус солко былаатын "туерт уон хос 
кыйыл кемус дьиэдэ" кубулутар

6670-6697 D

18.2.2 Дьахтар эргэ дьиэттэн баар тэрили барытын 
тайааралларыгар соруйар

Р (!)

18.3 К алгыйа
18.3.1 К олбуорун илин еттугэр тиийэн, "алгыстаах 

буолан, агаарыйа турда"
6698-6712 D

183.2 К 17-с алгыс ырыата: айыылартан, "тонодос 6713-6735 А-К
эриэн атыыр одус тиириитин тиэрэ тардан то- i: Уруй,
гарбут курдук дьэргэлгэн мадан аартыгынан" айхал- ай-
анал суейутун тодо уурэн туйэрэллэригэр кер- халбын!
дейер Ойлоот-

ойлоот!
Куегэйэ 
доммун! 
f: Уруй, 
айхал!
Куегэйэ
доммун!

18.3.3 Ус хонон баран, сайьот^ы кун тахсыытын 
туйунан арыллыбыт мадан аартыгынан анал 
ынах-сылгы суейутэ, "тереен-ууйаан, уон оччо 
буолан", туйэллэр

6736-6779 D

18.4 1-кы чаас тумуктэниитэ: "барда байаам баай 
буолан, дохсун томороон тот буолан" олор- 
дулар; Г "былыргы дьиэтин ынах-сылгы се- 
руукуур" хотоно огардулар. Тотон-ханан 
олордулар тойонноох хотун

7680-7690 D
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Оло^хо II чаайа
(Геройдар ыччаттарын туйунан)

19 Бастакы уол оволоро (Г1) тврввйунэ
19.1 К омуннаахтык хат буолуута: биир хонон, 

биир ыйдаах, икки хонон, икки ыйдаах уо.д.а. 
буолар

6791-6807 D

19.2 0±о тереейунэ
19.2.1 Ремарка: ыйа туолбутугар дьахтар баттадын 

тараана олорон, эрин диэки "уулаах-хаардаах 
харадынан унаарыччы керен олорон", саналаах 
буола олорор

6808-6818 D

19.2.2 К 18-с ырыата: "эт бэйэтэ эймэнийэр" ыа- 6819-6865 А-К:
рыытын унсэргии ойуулаан баран, тыа±а тах- i: Дьэ-э, хор,
сан, икки салаалаах хатыны быйан киллэрэн, хор!
тойо±о саайарыгар, "то±ус салаалаах локуора f: 0й,
куех оту туурэн киллэрэн", тэлгииригэр этэр; 
сыйыытттан "кыыс кэрэ убайаны тутан та- 
йааран..., уейун тардан елерен, тиириитин 
хайыппакка сулэн, иниирин быспакка иниир- 
дээн, ... тириитин таннары ыйаан" 
хатарарыгар, этин Иэйиэхсиккэ буйарыадын 
санатар. Айыыйыкка анаан, дьиэ ханас еттугэр

буйака-ам!

"харалаах аас тэллэ±и" тэлгэтэригэр, арыы 
кыынньарарга соруйар; чадардартан кырдьадас 
эмээхсини булан, ата±ар олордоругар, 
"хатаммыт кулуус баар буолла±ына - айарыгар, 
баайыллыбыт быа баар буолла±ына - 
суерэригэр" кердейер

19.2.3 Тойон эрэ барытын толорор Р
19.2.4 Теруур дьахтар тойодотун тердугэр, "унку- 

руйэ-куелэйийэ", сытар
Р

19.2.5 К, биэрбит тылын толорон, о±отун сир иччи- 
лэригэр биэрэр: ус ункуу дьуедьэй бул-

6866-6891 D

гунньах ортокуларын урдугэр тахсан, сутэн 
хаалар, онтон теннен кэлэн, тойодотун терду
гэр сытынан кэбийэр

19.2.6 Тойон эрэ тугу да ыйаппат Р
19.3 Айыыйыты атаарыы
19.3.1 4-с кунугэр быыйаммыт дьахтар, туран, суу- 

нар-тараанар, тойодотун кетурэн, отун 
суулааан, "кийи-суейу сылдьыбат сиригэр" та- 
йааралларыгар соруйар

6892-6907 D (!)

19.3.2 "Айаан-сиэн, уеруу-кетуу, кер-нар бе±е" буо
лар

6902-6907 D

19.4 Ада уолун (Г1) керсуутэ
19.4.1 Г, суейутун кере-истэ сылдьан, эмискэ ус 

ункуу дьуедьэй булгунньах ортокуларын
6908-6930 D

163



1 2 ------- з------- --------4--------
анныттан "абаайы, айыы ыккардынан 
бухатыыр" сандтын истэр

Г1 1-кы ырыата: ийэтигэр тиийэн, "балым- В -Г1
19.4.2 салым эмиийин" эмпэтэдэ ус хоммутун тыл- 6931-6947 i: Бай, да,

лыырыгар кердейер дуда-ар!
f—i

19.5 Г1 эмтэрии
19.5.1 Г, "Туох уедэн сагарар!" - дии туйээт, 

дьиэтин диэки ыстаннарар
Р (!)

19.5.2 Атын тэйиинин сэргэтигэр иилэ бырадаат, 
дьиэтигэр суурэн киирэр

6948-6953 D

19.5.3 Ойодун сэмэлиир Р (!)
19.5.4 Ойодо "кун кунуску ынах сажана" баран 

баран, "кун туертуур ынах буолбутун кэннэ" 
теннен кэлэр

Р

20 Иккис уол (Г2) тврввИунэ
ж г К хат буолбута омуннаахтык эбиллиитэ 6954-6967 D
20.2 Иккис уол тереейунэ
20.2.1 Тойон эригэр туйаайан этиитэ 6968-6979 D (!)
20.1.2 Киэйэ, бары утуйа сыттахтарына, уол одо те- 

руур. Баабыскайыт эмээхсин, одону "ус киис 
тириитигэр суулаан, ийэтин байыгар" уурар. 
Бары салгыы утуйаллар

6980-7003 D

20.3 Абаайы эмээхсин (Аи3) одону уоруута
20.3.1 Хотон тугэдин диэки кылыгырас тыас ийил- 

лэр, онтон Аи3 тахсан кэлэр
7004-7020 D

20.3.2 Аи3 1-кы ырыата: уолун елербуттэрин ийин, 7021-7038 С-Аи3
"одо оннугар одо гынаары", сага тереебут i: Эйэлээтэ-
уолларын ыларын этэр тайалаата!Иэ

дэлим- 
куодалым! 
f: Иэ-
доммун,
татай!

20.3.3 Аи3 одону, "супту уруйдаан, ду^уругэр 
туйэрэн ылар" уонна хотон тугэдин диэки 
баран сутэр

7039-7048 D

20.4 Эккирэтии
20.4.1 К, эрин уйугуннаран, одотун эккирэттэрэ 

ыыта сатыыр; Г Аи3 Аллараа дойду аартыгын 
айадар тиийиэн икки ардыгар хайан ситиэн 
саарбахтаан: "Биир уол-кыыс буоллар - баран 
да эрдин!" - диэн аккаастанар, ол эрээри, этис- 
пэхтии туйэн баран, сэбин-сэбиргэлин хому- 
наат, тайырдьа ойор

Р (!)

20.4.2 Г, кынаттаах атынан Аллараа дойду аартыгын 7049-7100 D
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айадар кетутэн тиийэн, тойуурга сайан олорор

20.4.3 Аи3 2-с ырыата: одону уорбута табыллы- 7102-7112 С
бытыттан уерэр; елбут уолун оннугар i: Ийилигим-
уйуйуодун ыраланар тайылы-

гым!
Иэдэйим- 
куодайым! 
f: Иэхэй-
бин-чуо- 
хайбын! Иэ-
дом-
мун, татай!

20.4.4 Г, ытаары, ох курдук он^стон, эмээхсин 
"урдук туейун" кы^ыыр да, анараа^ыта 
одотун, ду^урун ийигэр ууран баран, туора 
кетеден ийэрин керен, тохтуур

7113-7129 D

20.4.5 Ыппыт одо Аи3 курдары туйэр 7130-7141 D
20.5 Г2, чыычаах буолан, Уейээ дойдуга кетуутэ
20.5.1 Одото, у^курус-куелэйис гынаат, кыйыл 7142-7160 D

кемус чыычаах буолан, ере кетен тахсар, Г 
эккирэтэн керер да, куоттаран кэбийэр D (!)

20.5.2 Кэнниттэн: "Кубулдаттаахтан тереебут - 7161-7175 Р (!)
кубулдаттаах" диэн ме^уттэ хаалар D

20.5.3 Ойодор кэпсээбитигэр, дьахтар: "Одо, абаайы 
илиититтэн мулчуруйбут буолладына, суолун 
булан сылдьыада", - диэн уоскуйар

20.6 Ус хонук буолбутун кэннэ, угэс бы- 
йыытынан, Айыыйыттарын атааран, айыыллар- 
сииллэр

7176-7186

21 Yhyc уол тврввйунэ
21.1 Кун-дьыл аайар, кулут-чадар дьоннортон "одо 

тереен, кийини кийи билсибэт" буолар
7187-7203

D
К сагаттан омуннаахтык хат буолуута

21.2 К теруурэ 7204-7212
21.3 К теруур бэлэмин тэрийэргэ ыйар-кэрдэр; D
21.3.1 талыы ыарыытын хойуйуу 7213-7229 D

Сага тереебут одо куотуута D (!)
21.4 Одо от урдугэр туйээтин кытта баабыскайыт
21.4.1 эмээхсин "уус-киис тириитин урдугэр саба 

бырадар"
7230-7239

D
Эмээхсини сукпутунэн, одо куотар

21.4.2 Уруккута кэйэйбит дьон утуйа илик эбиттэр. 7240-7244
21.4.3 Г уолу синньигэс биилиттэн кууйан ылар уонна 7245-7266 D

халлаан сырдыадар диэри кетеден олорор. 
Дьиэлээхтэр, одону суулаан, уерэллэр-кетеллер

D

Айыыйыты атаарыы
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21.5 К уБус кунугэр АйыыБыты атаарыыны тэри- 

йэргэ этэр. Бары уерууну кытта себулэБэллэр
21.5.1 Ас-уел тардыллар; оонньуулар-керулууллэр Р (!)
21.5.2 Г3 омуннаахтык улаатыыта: одолоро, туерт 

хонон баран, онодос оностон, чыычаады 
сырсар

7267-4278 D

21.6 7279-7301 D
22 А4 (иккистээн тиллибит А2) кытта oxcyhyy

22.1 А4 кэлиитэ
22.1.1 Биир киэБэ тус хотуттан суду тыал урэр, 

"бургунас ынады муоБунан" халын хаар туБэр. 
Ол кэннэ ыарахан атах тыаБа иБиллэр, онтон 
ааны "тон'суйан ньиргитэллэр"

7302-7355 D

22.1.2 А4 1-кы ырыата: урукку аатын (А2) этэр; Уот 7357-7397 В-А4=В-А2
байдал аттыгар Г кинини елербутугэр, байдалда i: Баа-ыай,
туспут содотох харадын уутуттан кини тилли- да дудар!
бит; бэйэтин сана аатын этэн туран, охсуБууга f: Ой,
ынырар буйака-ам!

22.1.3 Г хомунан барар 7398-7409 D
22.2 К А4 алы гына сатыыра
22.2.1 Ойодо Г тиэтэйбэтигэр, "омук ааттаада" хо- 

нон-ереен, сынньанарга себулэБэр буолла- 
дына, охсуБууну сарсынны куннэ кеБерерге

7410-7416 D (!)

тыл кетедер
22.2.2 К, "анаар атадын иБирдьэ уктээн, анаар ата- 

дын таБырдьа уктээн", куттанан "аанна кы- 
быллан турар" СБ сорукка ыытар

7417-7425 D

22.2.3 СБ 2-с ырыата: хотунун илдьитин А4 тиэрдэр 7426-7448 С-СБ
i: УБулаата, 
аБалаата! 
f = i 
В-А422.2.4 А4 2-с ырыата: дьиэлээх хотун кубулдаттаах 7464

албаБын билэр буолан, охсуБартан аккаастанар i: Бай, да
дуда-ар! 
f: Ой, 
буйакам!

22.2.5 СБ дьиэттэн тахсар 7464-7406 D
22.3 ОхсуБуу толоонугар
22.3.1 Г, содуруу диэки барар, кэнниттэн "икки 

оччонон киэбирбит" абааБыта батыБар
Р

22.3.2 Г кырдьыбытын билинэн, хотторуон себун 
таайар эрээри, дьылдатыгар эрэнэр

7467-7483 D (!)

22.3.3 Г охсуБуу толоонун туерт кестеедунэн те- 
гуруйбут тимир соппулуоту урдунэн ыстанар; 
А4 атын ыытан баран, соппулуот ааныгар барар

7484-7508 D

22.3.4 ОхсуБуу тумугун онкулун ууруллуута: А4 ата Р
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22.3.5

Г атыыр одуБун эккирэтэр, одус, эргиллэ 
биэрэн баран, муоБун тоБуйар. Атыырдар 
уердэрин охсуБуу толоонуттан киэр уурэллэр 

А4, олбуор аанын алдьатан, иБирдьэ киирэр 7509-7517 D (!)
22.3.6 Бухатыырдар, сэт туойсаат, охсуБан бараллар 7518-7581 D (!)
22.4
22.4.1

СБ "кемете"
К СБ охсуБууну керен кэлэригэр соруйар; Р

22.4.2

анараанныта талах саатын, титирик онодоБун 
ылаат, ыстанар

СБ олбуор аанын быыБынан абааБыны 7582-7614 D

22.4.3
ытыалыыр да, наар тойонун табар 

Хотуна "ньохчойо ырбыт" СБ медер, онуоха Р

22.5
22.5.1

анараанныта куну супту тойонугар кемелеспут 
аатырар

К охсуБууга эрин солбуйуута
Г, ус ый буолан баран, сылайан барар 7615-7625 D

22.5.2 СБ тиийэн кэлэр Р
22.5.3 Кини тойоно эчэйбитин керер 7626-7633 D
22.5.4 СБ, ытыалаБа барбакка, атын туннэри эрги- Р

22.5.5

тэр, онто суолун ортотугар елен хаалар; суурэн 
истэдинэ, танаБа барыта сулбуруйан туБэр 

СБ дьиэ аанын булбакка, ыт холлороонунан 7634-7648 D

22.5.6
сыыллан киирэр

СБ 3-с ырыата: хотуна, баран, бааБырбыт то- 7649-7672 С-СБ

22.5.7

йонун еруБуйэригэр этэр 

К, сэбин-сэбиргэлин туппутунан, ойон тахсар

i: ОБулаата, 
аБалаата! 
f: УБулаата! 
Р

22.5.8 Соппулуоту урдунэн туБэн, сэймэктэммит Р

22.5.9

эрин керен, "абааБыта суох иирэр", "арыгыта 
суох итирэр" уонна, эрин киэр анньаат, абаа- 
Быны уолугуттан харбыыр 

А4 3-с ырыата: тереебут-ууБаабыт дьахтар 7673-7688 В-А4

22.5.10

дохсунуттан соБуйар, седер

Г СБ кеметунэн дьиэтигэр тиийэн сытар 
СБ тойонун керер-харайар, ус хонон баран,

i: Ар-дьаалы, 
от-татай! 
f: суох
Р (!)

22.5.11 хотунун кере-истэ барар 7689-7698 D

22.5.12
ОхсуБуу оргуйан олорор: СБ, хотунугар 

кемелеБе да соруммакка, тойонугар теттеру Р (!)

22.5.13

суурэн кэлэн, ойодо "сытайсан туран" охсуБа 
сылдьарын кэпсиир 

СБ иккистээн охсуБууну кере барар 7696-7699 D
22.5.14 Теннен кэлэн: "Иккиэн эрбии биитин курдук Р (!)

22.5.15
буолан тураллар", - диир 

СБ, уБус тегулун баран, дьахтар кыайтарыах 7700-7712 D
курдук буолбутун керер
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22.5.16 Атын тайыйа-тайыйа, хайыытаабытынан, 

дьиэтин диэки ыстаннарар
-Л!)

22.5.17 Ата суолун анаарыгар елен туйэр; СБ, тана- 
йын сутэрэ-сутэрэ, суурэн тэбинэр, тиийэн 
аанын булбакка, дьиэдэ ыт холлороонунан

7713-7730 D

киирэр
22.5.18 СБ 4-с ырыата: хотунун естееде елерен 

эрэрин кэпсиир; Г тиийэн, еруйуйэ тардарыгар 
ыксатар

7731-7742 С-СБ
i: Ойулаата, 
айалаата! 
f : Уйулаата 
[..]!
D22.6 Г, тиийэн, охсуйууга ойодун солбуйуута

22.6.1 Г баастара оспуттар Р
22.6.2 Толоонно тиийэн, дьахтары араара тардаат, 

абаайыны уолугуттан харбыыр
7743-7764 D

22.6.3 А4 утарсааччылара бэйэлэрин солбуйса 
сылдьан охсуйалларыттан абарар

Р (!)

23 Халлаан дьуулун иккис суута
23.1 Удадан (К) Уейээ дойдуга айана
23.1.1 0ле быстыбыт дьахтар кистэлэн чуулааныгар 

киирэн, кыырар танайын ылар
7765-7778 D

23.1.2 Сэргэтин тердугэр тиийэн, дунурун охсубу- 
тунан, кыталык кыылга кубулуйар уонна уйус 
халлаанна кетен тахсар. Тереебут-ууйаабыт 
быртах дьахтар онтон уейээ айаннаабат дой- 
дута эбит

779-7802 D

23.1.3 Аартык айадар тиийэн, дьахтар ытыыр-со- 
нуур

Р

23.1.4 К 19-с ырыата: бэйэтин ааттаан туран, дьуе- 7803-7848 А-К
гэлэригэр Ый уонна Кун кыргыттарыгар, хай- i: Ма-ай,
дах кэргэн тахсыбытын, А4 кэлбитин кэпсиир хор, хор!
уонна Г абадатыгар УАТ кемускэл кердейерун f: Ой,
тиэрдэллэригэр ааттайар буйакам!

23.1.5 Ол кэннэ, кыталык буолан, дьиэтигэр теннер 7849-7854 D
23.2 Айыылар охсуйууга кыттыйыылара D
23.2.1 Уулаах-хаардаах былыттан суллэр этин, уот 

чадылдан, дохсун тобурах туйэллэр; сандаархай 
уйук былыт тахсар уонна, "айыы чамалдан ки- 
рилиэс" буолан, туйэр

7855-7876 D

23.2.2 Ол устун айыы бухатыырдара "ус ууттээх ти- 
мир остуолбаны" кетеден туйэллэр; ус айыы 
намыйын удаданнар уейэттэн ус тимир сул- 
лугэйи бырадан биэрэллэр

7877-7887 D

21.2.3 Г уонна А4 охсуйалларын кубулаппаттар 7888-7894 D
23.3 Абаайыны буруйдаайын
23. 3.1 Бухатыырдар А4 остуолбада кэлгийэллэр Р
23. 4 Улахан уолаттар тустарынан сурах
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23.4.1 Г кэлгиллэн турар А4 охсорун уураппат; 

айыы бухатыырдара кинини тохтотоллор
"PIT)

23.4.2 Кинилэр YAT уеруулээх илдьитин Г тиэр- 
дэллэр: икки сыллаадыта киниэхэ орто уол (Г2) 
кэлбит; YAT икки улахан уолаттарга тустаах 
аат-суол игарбит; улахан уол аналлаах ыйаа- 
дын кэпсииллэр: аны 6 сылынан булгунньахтан 
тадыстадына, кини эрэ остуолбада кэлгиллэн 
турар А4 дьууллуур кыахтаах эбит

7895-7921 D (!)

23.4.3 Бухатыырдар, бырайаайдайаат, уейээ тах- 
саллар, кэннилэриттэн кирилиэстэрэ ере тар- 
дыллан тахсар

P

23.4.4 Г дьиэлиир P

24 Оччугуй уол (Г3) хаайыллан турар А4 сыИытыыта
24.1 Г3 А4 кытта керсуйуутэ
24.1.1 Г3 биирдэ, сайылы эккирэтэ сылдьан, кыр- 

гыйыы хонуутун тайыгар куоттаран кэбийэр; 
соппулуоту керен сойуйан, ботугуруу-ботугу- 
руу, тегуруйэ суурэр

P (!)

24.1.2 Олбуор ааныгар алтан кулууйу керер 7922-7928 D
24.1.3 Уол, тугу хаайбыттарын таайа сатыыр P (!)
24.1.4 Олбуор урдунэн туйэн, тимир остуолбада 

кэлгиллэн турар суунэ улахан кийини керер
7929-7959 D

Уол, сага аллайа, кинини керер-истэр
24.15 А4 4-с ырыата: кини иннигэр Г уола турарын P (!)

таайар уонна адатын кытта охсуспутуттан 7958-7982 В-А4
кэмсинэр; айатарыгар кердейер, оччотугар i: Бай да,

24.1.6 "Алгыйым тиийиэдэ", -диир туда-ар! Эр-
24.1.7 "Ээк!" - диэбитинэн, уол, олбуору урдунэн дьаалы!

туйэн, барар f: Ой, буйа- 
кам! P (!)

24.2 Г3 аат-суол ылыыта
24.2.1 Уол дьиэтигэр ийэтигэр тиийэр P
24.2.2 Г3 ырыата: тугу кербутун кэпсиир, А4 керде- 7983-8017 А - Г3

йуутун тиэрдэр; албан ааты биэрэригэр аатта- i: суох
йар; хаайыылаахха ас бэлэмнииригэр кердейер; f: Ой,
кимин-тугун сурайар буйакам!

24.2.3 Ийэтэ уолугар А4 босхолооботугар сэрэтэр; 
албан аатын ааттыыр; хаайыылаады айатарын 
ке^уллуур уонна олбуор аанын кулууйун 
биэрэр

8018-8038

D (!)

24.3 Хаайыылаады айатыы
24.3.1 Уол, туерт кур одуйу кутуруктарыттан сойон

илдьэн, хааннарын кытахха суурдэн ылан, 
абаайыга биэрэр; онтон одустар атахтарын
араартаан, "туулэри, е^неру" илдьэн,

169



1 2 3 4
абаайытын айадар туйэртээн кэбийэр

24.3.2 А4 5-с ырыата: еруйуйбутун ийин уолга 8039-8072 В-А4
махтанар, утуе бухатыыр буоларыгар, "ус i: Бай да,
саханы уескэтэригэр" алгыыр: "алгыс байа дуда-ар! Эр-
сыалаах, кырыыс байа хааннаах" дьаалы! 

f : суох
24.3.3 Уол дьиэтигэр суурэн кэлэр. Ийэтигэр 

кэпсээбитигэр, анараа^ыта этэр: "Чэ, оол 
абаайы алгыйа учугэй буолуода..., оол туерт 
одуйунан бийиги суейубут кедуруе суода"

Р

25 Улахан уол (Г1) сир анныттан тахсыыта
25.1. Сир-дойду иччилэригэр бэлэх биэрии
25.1.1 Алта сыл аайар; К кыырар та^айын кэтэн, 9 

атыыр одуйу адалалларыгар соруйар; ус кемус 
булгунньах ортокуларыгар тахсан, ду^урун

Р (!)

охсор
25.1.2 К 20-с ырыата: сир-дойду иччилэригэр ула- 8073-8110 А-К

хан уолун ииппиттэрин ийин махтанар; уунар i: Айхал- ай-
манньатын ойуулуур; уола "ус саха теруедэ халбын! Ой-
буолар" аналын толорор кэмэ кэлбитин санатар лоот, куегэ- 

йэ доммун! 
Уруй, ойо-
лоот-ой-
лооппун! 
f: Уруй, ай
хал, куегэйэ 
доммун!

25.1.3.1 Ремарка: маныаха "алларааттан сайд сата- 
раан" ийиллэр

25.1.3.2 Кыыйырбыт иччилэр 2-с ырыалара: бэлэхтэн С - иччи
астымматахтарын биллэрэллэр; 9-туу тебе i: Ийилигим-
сылгы уонна ынах суейуну биэрдэдинэ; эриэн тайылыгым,
ситиигэ сылгы сиэлин, туостан кырыллыбыт иэдээним-
торбос томторугун баайан, кеден кынатынан куудааным,
киэргэтэн, бэлэх ыйаатадына - бадар, уолун иэдэлим-
биэриэх буолаллар куодалым, 

иэ-дьэммин, 
татай! 
f: Эйэллээ- 
тэ-э! Иэ-
доммун,
татай!

25.1.4 К эппит бэлэхтэрин бэлэмнээн, ... "ус чаллах 
хатьотн'а ыйаан намылытан" кэбийэр

Р

25.2 Г1 булгунньах анныттан тайаарыы
25.2.1 К одус буолан, айаатыы-айаатыы улгунньады Р
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туерэ хаЬан, уолун тайааран, куех окко илгэн 
кэбийэр уонна бэйэтэ-бэйэтинэн буола туйэр

25.2.2 9 одуйун, 9 сылгытын адалан, тыыннаахтыы 
орох устун таетнары анньан баран, буорунан 
кемен кэбийэр

Р

25.3 Г1 дьиэ кэргэнин кытта керсуйуутэ
25.3.1 Ийэтэ босхоет уолун керуен куттанар. 

"Атахтарын кулуустуу ууран олорор..., уета 
илиитигэр 90 бууттаах торуоска тутуурдаах" Г1

8138-8165 D

мэтириэтэ
25.3.2 Ийэтэ уолун сууйар-тарыыр, таетыннарар 8166-8178 D
25.3.3 Адалара оччугуй уолунаан беде гына араетас 

охсоллор, урдунэн сабыы тардаллар, ийигэр 
тирии олбох уураллар

8179-8204 D

25.3.4 Ийэтэ уолугар бэйэтин, адатын билийин- 
нэрэр, араетаска тахсарыгар кердейер

Р (!)

25.3.5 Уол, торуоскатынан тирэнэр да, биирдэ 
уейээ баар буола туйэр

8205-8212 D

25.3.6 Уолуттан астыммыт ийэтэ дьиэтигэр киирэр Р

26 Хаайыылаах А4 дьууллээйин
26.1 Дьуул уураада
26.1.1 Ийэтэ оччугуй уолун А4 адаларыгар соруйар Р (!)
26.1.2 Остуолбаттыттан суеруллубут абаайы, боку- 

луон ууран, "суйуедунэн хаамар"
8213-8229 D

26.1.3 А4 6-с ырыата: Г1, "суйуехтээх бэйэтэ сугу- 8230-8276 В-А4
руйэн", эдэрдэлиир; урукку олодор кини ада- i: Быай да,
тын илиититтэн елбутун, онтон хайдах хаттаан дуда-ар!
тиллибитин туйунан кэпсиир; 6 сылга "туурэ f: Ой,
кэлгиллэн" туран, буруйун себун боруос- 
таабытын этэр; кырдьыктаах дьуулу тобуларга 
кердейер

буйакам!

26.1.4 Г1 толкуйдаан баран, адатын доппуруостуур 
ыйаада суодун этэр; арай Аллараа уонна Уейээ 
дойду абаайыларыттан кими да тайаарбакка 
себулэйэн, хааннаах баппыыска баттаатадына, 
босхолуон себун биллэрэр

8277-8298 D (!)

26.2 А4 хааннаах баппыыската
26.2.1 А4 "хааннаах хабала" биэрэргэ бэлэмин этэр Р (!)
26.2.2 Сиэбиттэн атыыр одус тириитин, сулбу тар- 

дан тайааран, "ылгын чыкыйатын хайа баттаата 
да, ол хаанынан хабаланы суруйа охсон биэр- 
дэ"; ону Г1 ылан сиэбигэр уктар

Р

26.3 А4 кытта бырайаайдайыы Р
26.3.1 Г1 А4 - "маннык кене эрэйдээди баттаа- Р (!)

бакка", айатан-сиэтэн баран, ыыталларыгар 
соруйар Р (!)
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26.3.2 А4 атын сиргэ аБаталларыгар кердеБер ТП)
26.3.3 Г1 инитигэр босхоломмут хаайыылаады тус 

хоту баар туой булгунньахха илдьэн аБатарыгар 
соруйар

Р (!)

26.3.4 Г3 себулэБэр, оттон А4, махтанан тура,бары- 
ларын кытта бырастыылаБар. Биэрбит ус одус- 
тарыттан А4 иккитин эрэ сиир

Р (!)

26.3.5 Г3 оппут одуБун, иБити-хомуоБу уокка 
бырадар

Р

26.3.6 "АбааБыттан оппут аБы, иБити онтон ыла 
уматар буолбуттар уБу"

Р

26.3.7 А4, бырастыылаБан баран, содотохто сутэн 
хаалар

Р (!)

26.3.8 Г3 дьиэтигэр теннер; дьон-сэргэ, абааБы- 
лартан куустээхтэриттэн босхолонон, уерэр- 
кетер

Р (!)

27 Орто уол (Г2) эргиллиитэ
Т71 Улахан уол эргиллибит уеруутугэр "барда 

малааБын" тэрийэллэр. Онтулара "аал уот 
суоБугар иттибэт..., кей салгын аБылыктаах" 
киБи буолан биэрэр

8298-8313 D

27.2.1 Сарсыарда оччугуй уол илин диэкиттэн биир 
ат "сытыы анньыы тыаБын курдук", айаннатан 
иБэрин истэр

8314-8332 D

27.2.2 Ким буолуон себун таайа сатыыр Р (!)
27.2.3 Ыйыталаспытыгар, кэлбит киБи Г орто уола - 

эБэтигэр УАТ иитиллибит Г2 буоларын этэр; 
Г3 убайын дьиэдэ киллэрэн, дьонун кытта 
билиБиннэрэр

Р (!)

27.2.4 Уоллара теннубут уеруутугэр ыБыах 
ыБаллар. Кыра уолаттар арахсыспат додордуу 
буолаллар

8333-8358 D

28 Уолаттар кэргэн ылар дьахталларын кврдуу
барыылара

28.1 Кэргэн ылар бадаларын биллэриилэрэ
28.1.1 Г2 уонна Г3, аттарын баайаннар, тодус хонук 

"хатаран-куурдан" баран, дьиэлэригэр адал-
8359-8369 D

лаллар
28.1.2 Ону керен, ийэлэрэ: "Бу уолаттар ханна 

бараары-кэлээри аттарын ити курдук баай- 
дахтара, хатардахтара буолуодай? КиБи буолар 
... кэскиллэрин тэринээри ... кыргыБыы- 
охсуБуу кердуу бараары гыммыттара ... дуу?" - 
диэн мунаара саныыр

Р (!)

28.1.3 Сэптэрин-сэбиргэллэрин хомунан, уолаттар 
тереппуттэрин иннигэр киирэн тураллар

8370-8384
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28.1.4 Г2 уонна Г3 иккиэн бииргэ толорор 8385-8409 А - Г3+Г4

ырыалара (дуэт): ийэлээх адаларын ытык- i: Мо-о, ой,
тыылларын этэллэр уонна кураанах оронноро буйакабыат!
хобдох, серуе тэллэхтэрэ серуун буолбутун f: Ой,
кэпсииллэр, субэ ыйыталлар буйакабыат!

28.2 Уолаттарга кэргэн ылар кыргыттарын ыйыы
28.2.1 Ийэлэрэ уолаттарыгар адаларыттан ыйытал- 

ларыгар этэр: "Сири-дойдуну кэрийбит кийи 
кини билиэдэ, ханна учугэй дьахтар баарын, 
ханна омук ааттаахтара баалларын"

Р (!)

28.2.2 Онуоха одонньор "икки харада суох кийи тугу 
билиэмий?" диэн аккаастанар; ийэлэриттэн - 
удадан дьахтартан ыйыталларыгар субэлиир

Р (!)

28.2.3 К 21-с ырыата (ремарка: "уолаттарын диэки 8410-8494 А-К
утары-батары керен олорон"): уолаттарыгар i: Мо-о, хор,
эйэдэстик туйаайан, кыыс араайын ыйан хор!
биэртэлиир уонна этэр: "Итилэри f: Ой,
сирдэххитинэ, бэйэдит талбыккытын ылыаххыт 
буоллада дии" уонна, айа^га атаартаан, алдыы

буйакам!

хаалар
28.2.4 Уолаттар: "Дьэ, бэрт сеп!" - диэт, дьиэттэн 

сулбу ойон тахсан, аттарын урдугэр туйэн, тус 
илин диэки ойуталлар

8495-8507 D

29 Улахан уол (Г1) аналлаадын (К1) кытта керсуИуутэ
Ж ! К1 кубулдат албайа
29.1.2 Уйуннук айанныыллар; таас хайа уйугар 8508-8544 D

уунэн турар адыс салаалаах хатын1 мутугар 
уйалаах кыталык кыыл, кетен кэлэн, уолаттар 
иннилэригэр олоро туйэр

29.1.2 Г3 ким эрэ албайа буолуодун туйунан убайын 
сэрэтэр

8545-8549 D

29.1.3 Кыталык, ус тегул у^курус-куелэйис гынаат, 
кэрэ дьуйуннээх дьахтарга кубулуйар уонна 
уолаттар аттарын бедехтеех илиитинэн холбуу

8550-8569 D

тутан ылар
29.1.4 К1 1-кы ырыата: уолаттар сыалларын-сорук- 8570-8603 А - К1

тарын билэрин; кини бэйэтэ Г1 - убайдарын i: Му-у, хор,
аналабыллаах дьахтара буоларын туйунан сэ- хор!
йэргиир уонна киниэхэ сынньанан аайал- f: Ой,
ларыгар этэр буйакам!

29.1.5

29.2

Г2 себулэйэр, оттон Г3 аккаастанар эрээри, 
дьахтар уолаттар аттарын эргитэ тардар да, "со- 
дотохто ханна барбыттарын билиминэ хаа- 
лаллар"

Р (!)

Г1 сурдьуларыгар кемеде ыстаннарыыта D
29.2.1 Ийэлэрэ, одолоро алдьархайга тубэспиттэрин Р (?)
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сурэдинэн таайан, улахан уолугар тыллыырга 
быйаарынар

29.2.2 Онтуката уола хайыы-уйэ хара былыкка 
олорсон кетен эрэрин керер

8604-8617 D

29.2.3 Ийэтэ уола кини иннинэ билэ охсубутуттан 
сойуйар

Р (!)

29.3 г1 К1 керсуйуутэ
29.3.1 Г1 керуех бэтэрээ еттугэр тиийэн, "уедэн 

айадын агаар кырыытыгар лап гына олоро" 
туйэр

8618-8646 D

29.3.2 Ремарка: кыталык диэки "арылыччы кере-ке- 
ре", сандрар

Р

29.3.3 Г1 ырыата: албайын-кубулдатын ийин менвр, 8647-8670 В-Г1
икки быраатын тенуннэрэригэр модьуйар, саа- i: Быай да,
нар дувар! 

f: Ой, 
буйакам!

29.3.4 К1, устэ у^куруйээт, бэйэтэ-бэйэтинэн буо- 
лар

8671-8574 D

29.2.5 К1 2-с ырыата: Г1 дьуйунун сирэр, хайан да 8675-8695 А- К1
киниэхэ кэргэн тахсыа суох буолар i: Муо-о, 

буйакам! 
f: Ой, 

буйакам!
29.3.6 К1 сэттэ буруо буолан, унаарыс гынан хаалар 8696-8700 D
29.4 Г1 К1 эккирэтиитэ
29.4.1 Г1 син биир ситиэм диэн саанар, торуос- 

катын уедэн ийигэр батары анньар уонна бы- 
рааттарыгар ол маска аттарын баайалларыгар, 
бэйэлэрэ тутуйалларыгар соруйар

8701-8714 D (!)

29.4.2 Ити курдук Г1 бырааттарын быыйаан ылар, 
ме^утэлиир уонна бырастыылайар

Р (!)

29.4.3 Г1 "хара былытын урдугэр олоро туйэр" 8715-8724 D
уонна содуруу халлаан диэки, аналлаадын 
эккирэтэн, туйэ турар

30 Орто уол (Г2) аналлаа^ын (К2) кэргэн кэпсэтиитэ
101 Оччугуй уол-суорумньу (Г3) кийиит убайы- 

наан (КУ2) атааннайыылара
30.1.1 Ийэлэрэ ыйан биэрбит ыалларын аттынан 8775-8807 D

туман курдук кетутэн, олохтоох дьону ахсым 
айаннарынан сехтертеен, ини-биилэр К2 
дьиэтигэр тиийэн кэлэллэр

30.1.2 Ол истэхтэринэ, биир кыыс (К2) дьиэттэн 
тахсан биэрбитин оччугуй уол илиититтэн хар- 
баан ылар

8808-8820 D

30.1.3 Г3 ырыата: дьонун-сэргэтин туйунан 8862-8861 А-Г3
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кэпсиир, кыыска "туйааннаах эрин" били- 
йиннэрэр уонна убайыттан (КУ2) дьиэдэ 
киирэн, ыйытан баран, "танара табатын курдук 
таннаннын, ... тахса одус!", -диэн соруйар

i: Муо-о! 
Хор, хор! 
f: Ой, 

буйакам!
30.1.4 К2 убайыгар киирэн кэпсээбитигэр, 

анараанныта дьэбин уойуйа туйэр
8862-8872 D (!)

30.1.5 КУ2 бырааттыылар, дьиэдэ да киирбэккэ, 
"уоран дуу, талаан дуу илдьээри гыналлар дуо?" 
диэн ейургэнэр, оччотугар куустэринэн 
илтиннэр диэн балтын ненуе илдьиттиир

8873-8890 D (!)

30.1.6 К2, "кытара кыыйан дьэбидис гынан баран", 
тахсан илдьити тиэрдэр

8891-8896 D (!)

30.1.7 Г3 кыыска убайын охсуйууга ынырарын 
туйунан этэригэр соруйар

Р

30.1.8

30.2

Анараа кийи, сэбин-сэбиргэлин хомунан, 
кыргыйыы хонуутугар тахсар 

Г3 КУ2 охсуйуулара

8897-8918 D (!)

30.2.1

30.2.2

КУ2 1-кы ырыата: бырааттыылар, утуе угэйи 
кэйэн, куустэринэн еттейен, "утуе тылы кэп- 
сэппэккэ" балтын илдьэ бараары гынал- 
ларыттан абарар, "кыйыл этин кырбастаан" эрэ 
туран, илдьиэхтэрин туйунан сэрэтэр 

Суорумньу Г3 сэнээбиттии тыллайар: "кыр- 
бастайан да туран, дьахтары ылар кийибин"

8919-8935 А-КУ2 
i: Муо-о! 
Хор-хор! 
f: Ой, 
буйакам!

Р (!)
30.2.3

30.3.

Охсуйуу (кыргыс ырыалара суохтар: арай 
"кокуосканан хомпуустастылар")

Улахан уол Г1 кыттыйыыта

8936-8953 D (!)

30.3.1 Ойук былыкка олорон, урдулэринэн К1 ке- 
тен аайар, кэнниттэн Г1 эккирэтэн кэлэр

8954-8987 D

30.3.2 Г1 былыт быстыбытынан енейен олорон, 
охсуйа сылдьар инитин сэмэлиир

Р (!)

30.3.3 КУ2 2-с ырыата: тунурун (Г1) эдэрдэлиир; 
кини балта кэргэн барарын утарбат эрээри, Г3 
холустук быйыыламмытыттан кыйыйан, 
охсуйарга санаммытын кэпсиир, дьууллууругэр 
кердейер

8998-9006 А-КУ2 
i: Муо-о! 
Хор-хор! 
f: Ой, 
буйакам!

30.3.4 Г1 инитин медер, кийиит кыыйы адаларыгар 
соруйар

Р (!)

30.3.5 КУ2 кутуетун (Г2) туйунан "кэлиэдиттэн 
биирдэ да тылы утары этэ илик", онон себулуу 
кербутун, оттон "меккуйэр тунурэ туораа- 
тадына", эйэнэн буолуодун этэр

Р (!)

30.4 вйургэммит суорумньу (Г3), убайын атадас- 
таатахтарына, иэстэйиэм диэн саанар уонна 
киэр барар

Р (!)
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31 Оччугуй уол кэргэн кэпсэтиитэ
31.1

31.1.1

Кийиит сымыйа убайын - тонус бухатыырын 
(АДь) кытта керсуйуу

Уол аналлаадын дьиэтин аттыгар Ардьамаан- 9007-9043 D

31.1.2
Дьардьамаан бухатыыры керсер 

АДь 1-кы ырыата: кийиит убайа буолбута 9044-9101 С-АДь

31.1.3

буолан билсийэр; ус абаайы бухатыырдара 
(КА) кутуеттуу кэлбиттэрин кэпсиир; ыарахан 
куететэ кемелейуех буолар

Уол, керсубут кийитин кэпсээнин аанньа 9102-9112

i: Уйулаата-
айалаата!
Уйлаа-
хайлаа
тойукпун!
Дудар кийи,
дорообо!
f: Уйулаата,
одолор!
D (!)

31.2
31.2.1

ахтымына, тэлгэйэдэ киирэр 
Охсуйуу иннинээди бит-билгэ 
Бастыет сэргэдэ - икки атахтаах, содотох ха- 9113-9124 D (!)

31.2.2

рахтаах элэмэс ат, ортоку сэргэдэ - дьулаа хара 
ат, атах сэргэдэ - кутуруга, сиэлэ суох кугас ат 
баайыллан тураллар

Г3 толкуйга туйэр: атын олбуор айадар Р (!)

31.2.3

баайыадын саата бэрт буолсу; онон сонодойум 
соргута бэйэтэ биллин диэн, атын тэйиинин 
бастыет сэргэдэ иилэ бырадар 

Аттар охсуйан бараллар: айыы ата абаайы 
атын синньигэс биилинэн быйа тэбэр уонна Р

31.2.4

бас быйадайын олбуор тайын диэки илгэн кэ- 
бийэр

Г3 "0лен-ейен биэриэ суохпун: сонодойум 9125-9132 D

31.3
соргулаата", - диэн астынар 

Г3 кийиит кыыс тереппуттэрин, ку- 9133-9167 D

31.3.1
туеттээччи абаайылары (КА) кытта керсуйуутэ 

Уол дьиэдэ кетен туспутэ - дьиэ ийэ толору Р

31.3.2

дьон; одонньордоох эмээхсин аттыларыгар 
бары бастыет ороетето кутуеттээччи абаайылар 
кэккэлэйэ олороллорун керер 

Уол хайдах буоларын толкуйдуур: суол айадар Р (!)

31.3.3

олороро сурэ бэрт курдугун ийин, одонньор
доох эмээхсин аттыларыгар тиийэр 

Г3 ырыата: дьиэлээхтэри эдэрдэлиир, 9168-9205 А-Г3

31.3.4

дьоннорун, бэйэтин аатын этэр; кэргэн кэпсэтэ 
кэлбитин кэпсиир уонна кийиит кыыйы "та- 
етара табатын курдук таетыннаран" тайаа- 
ралларыгар кердейер, биэрбэт да буол- 
лахтарына, ылар санаалаадын биллэрэр 

Бастыет ороетето сытар абаайы (КА1), дьэбин

i: Муо-о! 
Хор, хор! 
f: Ой, 
буйакам!

Р
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31.3.5
уойуйан, бэтэрээ диэки хайыйар 

Кийиит адатын (Ка3) хардата: терут кийи 9206-9232 D (!)

31.4
31.4.1

теруедэ кэлбититтэн уерэрин биллэрэр; 
абаайыттан уустарыттан "урдук бэйэлээх утуе 
кутуеттэр" кэлэннэр, икки ый устата айаан- 
сиэн, суейутун бараары гыммыттарын 
уетсэргиир; абаайылары уурдэдинэ, одотун 
уеруунэн биэриэдин этэр 

Ус кутуеттээччи абаайылары кыайыы 
Г3 абаайылартан бастыетнарын (КА1) охсуйуу Р (!)

31.4.2
хонуутугар ыетырар уонна тахсан барар 

Г3 КА1 кэлбитигэр, абаайы адатын ууйа кун Р (!)

31.4.3

айыы кыргыттарын хайан да кэргэн ылбат 
ыйаахтаахтарын туйунан этэр, онуоха анараает- 
етыта кийиит кыыйы туран биэриэ суох буо- 
лан чабыланар 

Охсуйуу садаланар, уол хотор 9233-9555 D (!)
31.4.4 Г3 КА1 "ый ыйыада, кун кудэнэ, таетара Р (!)

31.4.5

тумана" оеторор; охсуйууну керен турбут дьон 
уолу хайгыыллар

КА2, куттанан: "Бэйэбэр ессе естене илик- Р (!)

31.4.6

пин", - диэт, кугас атыгар олоро туйээт, ардаа 
диэки кетутэ турар

КА3 кийиит дьиетнээх убайыттан (КУ3) Г3 Р

31.4.7

к^1айбытын истэн, охсуйууга хомунар; тахсан, 
атын быйадайа эрэ сытарын кереет, айыы атын 
"сырбатан чадылыннарар" да, сыыйа дайбыыр 

КА3, уехсубутунэн, уол урдугэр туйэр. Ус ый 9263-9302 D (!)

31.4.8

аайыыта "бийиги кийибит... улам-улам 
кыайтарыах курдук буолан барар"

Тоетус бухатыырын кемете: АДь, аттыларыгар 9303-9326 D

31.4.9

баар буола туйээт, уетуутунэн КА3 хоннодун 
аннынан супту туйэр, онтон уол, абаайыны 
миинэ туйээт, тыынын салгыыр 

Г3 кемелеспут кийитин диэки кербутэ: "он- Р

31.5
туката мэлис гынан хаалбыт"

Тоетус бухатыыра (Адь) оччугуй уол кэргэн Р (!)

31.5.1

31.5.2

кэпсэтэр кыыйын (К3) уоруута 
Г3, дьиэ диэки хааман ийэн, ытыыр-соетуур 

аймалданы истэн: "Туох ааттаах улугэрэ 
буолладай?" - диэн дьиибэргии саныыр 

Дьиэлээхтэр К3 уоран илдьэ барбыттарын 9327-9335 D (!)

31.5.3

кэпсииллэр: "чуулаанын ус эрэ эркинэ хаал
быт, аетаар [тердус] эркинэ леглу тардыллан 
сиргэ сытар"

Г3 ас-уел тарпыттарын таарыйан да кербет Р (!)
31.5.4 Г3 дьиэлээхтэри кытта АДь уорбалыыр 9336-9358 D (!)
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санаатын уллэстэр уонна кинини ирдии 
барарын туйунан этэн, бырайаайдайар

32 Кийиит кыыИы босхолоойун
121 Улахан уол кемелейуутэ
32.1.1 Г3, хайа диэки барыан толкуйдуу турдадына, 

кэнэдэски санайа буолуохтаах удадан дьахтар, 
(К1) дунурун охсубутунан содуруу диэки 
аайар, кэнниттэн убайа (Г1) кетутэн тахсар

9359-9387 D

32.1.2 Ремарка: уол, убайын диэки ере керен туран, 
кыйалдатын кэпсиир

Р

32.1.3 Г3 ырыата: АДь ханна кердуурун туйунан 9388-9403 А-Г3
субэ ыйытар i: Муо-о! 

Хор-хор! 
f :Ой, 
буйакам!

32.1.4 Г1 АДь бэйэтэ эрэ кыайар кыахтаадын 
туйунан этэн туран, быраатын дьиэтигэр 
теннеругэр соруйар; Г3, убайа кеппут былытын 
батыйа керен турбахтаан баран, салгыы 
айанныырга быйаарынар

Р (!)

32.1.5 Г3, тонмот муорада тиийэн, иннэн, тула ке- 
тутэр. Суурдумэхтээн баран, бэйэтин менуттэ- 
менуттэ, атыттан туйэн босхо ыытар

9404-9427 D (!)

32.1.6 Г3 мохсодол кыыл буолан, муораны туоруур, 
онтон теттеру кубулуйар; "тодус салаалаах 
тимир дууп майы" керер

9728-9468 D

32.2 Уоруйах кийи суолун туйээн ирдээйин
32.2.1 Уол тимир дууб мас анныгар утуйар
32.2.2 Уол туулэ: туейугэр "атыыр куерэгэй чыы- 

чаах, ыллаабытынан-туойбутунан", олоро туйэр
9469-9474 D

32.2.3 Утуйар кийи айыыйытын (УКА) ырыата: 9475-9516 А-УКА:
аллараа дойду ойууна кыыран тахсар хайа- 
тыгар, уейээ дойду ойууна туннэри кыыран

i:
Чычылгымм

туйэр дойдутугар утуйа сытарын сэрэтэр. "Ус ын! Тырып-
омук ааттаах ойууннара" охсуйар сирдэриттэн тарып! Чы-
туран, халбарыйа охсоругар субэлиир. Бэйэтин ып, ча-ап!
билийиннэрэн баран, тонус ойууна "тодус f :Чырып-
уорадайдаах, адыс дьаамалаах", онон, халтай 
эрэйдэммэккэ, эрдэ-сылла теннеругэр этэр

тарып!

32.2.4 Уол АДь тиэрдэр суолу ыйытар санаалаах 
уйукта биэрбитэ - аттыгар ким да суох. Г3 
туулун дьиктиргиир уонна хайа диэки барар

Р (!)

32.3 Г3 кубулдат албайа
32.3.1 Хайа урдугэр хардан-мадаас эйэ байа 

ыйаммыт "биэс салаалаах тимир кэрэх мас" 
уунэн турарын керер; Г3, тонус кийитэ буолан,

9517-9540 D
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32.3.2

эйэ тебетун ылан, миинэр уонна ус сиринэн 
бекчегер мутугунан "дар-дар" тонсуйар 

Г3 АДь утуктэн хойуйар ырыата: айыы 9541-9550 С-Г3:

32.3.3

бухатыырын кытта охсуйар елер-хаалар куну- 
гэр елбет мэнэ уутун булан ийиэдин дьиэтигэр 
киллэрэн, бырада охсоллоругар кердейер

Ыыс-быдаан ийигэр баар буола туйэр, 9551-9564

i: Ойулаата! 
Уйлаа- 
хайлаа 
тойукпун! 
Уруй битик 
сэйэммин! 
f : Уйулаата, 
одоло-ор!
D

32.3.4

ейдеен кербутэ: сарыы урайа аанын тайыгар 
кэлэн сытар эбит

Г3 кэлбиппин АДь билиэ диэн, куудээх Р

32.3.5

кутуйахха кубулуйар уонна урайа ийигэр 
сылыбыр гынан хаалар 

Тонус кийи саната тугэх уорадайын диэки 9565-9595 С-АДь

32.3.6

дуорайыйан ийиллэр. АДь 2-с ырыата: Г3 
елеруедун, улахан убайа иэстэйиэ диэн 
туттунарыттан абарар

Г3 ус тегул ункурус-куейэлис гынар, бэйэтэ- 9596-9602

i: Ойулаата! 
Улаатыгар! 
f : Уйулаата! 
D

32.3.7

бэйэтинэн буолаат, АДь уорадайын ийигэр 
кетен туйэр да, ким да суох 

Тайырдьа ойон тахсан, эйэтин тебетун кер- Р (!)

32.3.8

деен, ол-бу диэки керутэлиир да, булбат 
Эркээйи охсуллубут суолун керер 
Г3 АДь хайа эрэ уорадайыгар тиэрдэр суол 9603-9666 D

32.3.9 быйыылаах диэн, ол устун суурэр Р

32.3.10
Адыс кырыылаах тимир ампаарга тиийэн, Г3 

ус тимир халдан кулуустэрин арыйталаан, ийир- 9667-9677 D

32.4

32.4.1

дьэ киирэр; икки уулаах ыадас баарын керен, 
боруобалаан баран, кемус ыадастан елбет мэнэ 
уутун ийэр уонна алтан ыадастан елер ууну 
таннары суеккуур; урайатыгар теннен кэлэн, 
хас да ый тухары естеедун кэтэйэр

Орто уол кыыйын - Айыы Айбанса удаданы 
(ААУ) кытта керсуйуу

Биир сарсыарда, уйук былыкка олорон, айыы 
удадана кетен кэлэр 9678-9712 D

32.4.2
ААУ 1-кы ырыата: бэйэтин билийиннэрэн ба

ран, кинини эбэтэ ииппитин, удаданна уйуйан, 9713-9779 А-ААУ:
дунурун, былаайадын, кыайааннарын биэр- 
битин кэпсиир; улахан убайа Г1 кэргэннэнэ 
илик: куота сылдьар удадан дьахтара "кутуругар 
охсон", адьарай атамааннарын алдьаттарар 
эбит; Г3 ханна да барбакка, олороругар этэр 
уонна бэйэтэ АДь ирдэйэ кетер

i: Айхал-
айхалбын!
Ойлоот!
Куегэйэ
доммун!
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32.4.3 Г3, убайын кыыйыттан манньыйан, кэн- Уруй, айхал!

ниттэн алгыы хаалар f: Уруй,
32.5 ААУ АДь кыайыыта айхал!
32.5.1 Эдэр удадан АДь уорадайын булан киирбитэ, 9780-9825 Р (!)

сагайа (К3) олорорун керен, кыйыл кемус 
келуескэдэ кубулутар уонна бэйэтэ К3 буолар; 
тугэдэ биллибэт о^кучах (уедэн) хайан, онно 
тимир уербэни уйугунан хорос гына бырадар

D

уонна естеедун куутэр
32.5.2 АДь урайатын ийигэр кетен туйэр
32.5.3 АДь, сымыйа К3 ымманыйар эрээри, удадан 

дьахтар атын тыынын, "сытын-сымарын" билэр
9826-9835 D (!)

32.5.4 Сэйэргэйии: ААУ АДь уорбалыырын айара 
сатыыр уонна бултуу ыытар; анараа^^ыта 
себулэйэр

Р (!)

32.5.5 АДь, иэдээн ийэрин иэнинэн сэрэйэн, Р (!)
теннен кэлэр уонна дьахтарга сыстан'ныыр, 
онуоха ААУ, албынынан омуйадын тайыгар 
чугайатан баран, уедэн тугэдэр анньар

АДь елле диэн, ААУ бараары гынан ийэн,
32.5.6 естеедун уегуутун истэр, онтон кербутэ, тодус 

хара холорук буола ытыллан, тус хоту диэки 
барарын керер; елбет мэнэ уутунан эмтэнэ 
барбытын таайар уонна убайа ууну ула- 
рыппытыгар бук эрэнэр

Р (!)

32.5.7 АДь, сырайдыын-харахтыын дагдайа ийэн, 
теннен кэлэр; ААУ кулгаах тааска охсубутугар

Р

32.6 АДь кумах курдук улту барар
32.6.1 К3 босхолонуута, уруу
32.6.2 Дьахтар (ААУ), бэйэтэ бэйэтинэн буолан, А-ААУ:

уйук былытыгар олорон, убайыгар (Г3) кэлэр i: Муо-о!
ААУ 2-с ырыата: Г1 кини АДь кыайарын Хор-хор!

туйунан билгэлээйинэ туолбутун кэпсиир; f: Ой,
туйааннаах хотун ойодун кыйыл кемус 
келуескэ гынан адалбытын дойдутугар тиийэр 
диэри кэтэн илдьэ сылдьарыгар субэлиир 
уонна, бырайаайдайан, улахан убайын кердуу 
барар

буйакам!

32.7 Г3 дойдутугар эргиллиитэ
32.7.1 Г3, келуескэни хабан ылан, унд илиитин аата 

суох тарбадар кэтэр
Р

35.7.2 Балтыгар махтанар уонна алгыыр 9875-9880 D (!)
35.7.3 Герой, мохсодол буолан, атын хаалларбыт си- 

ригэр тиийэр, онтон, атын миинньэн, 
"иитиллибит ийэ сирин илин энэригэр" тиийэр

9881-9919 D

35.7.4 Г3, атыттан туйэн, махтанар уонна икки 
таныытыттан сыллаамахтаан ылар

9920-9927 D (!)
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32.7.5 Г3, алгыс тылларын этэн баран, келуескэтин 

ере бырадан кыыраппытыгар, кэрэ бэйэлээх 
дьахтарга К3 кубулуйан, сиргэ туйэр. Г3, 
дьахтары атыгар мэтсэстэн, дьиэтигэр тиийэр

9928-9945 D (!)

32.7.6 Дьиэтигэр кэлэн кербутэ: биир ыал оннугар 
икки ыал буолбут; дьоно-сэргэтэ, баайа-дуола 
хас да бук хатсаабыт

9946-9959 D

32.7.7 Ийэлэрэ, одолоро ийэллэрин сурэдинэн таа- 
йан, керсер дьону кэтэппит; "тодус дордоон 
олотсхойуту олотсхолотон, адыс айдаар ырыа- 
йыты ыллатан", уруу ыйыадын тэрийэллэр

9960-9974 D

33 Xairbi.i дьахтары К1 кыайыы
i n Икки удадан (К1 уонна ААУ) куен 

керсуйуулэрэ
D

33.1.1 Эмискэ кийини-суейуну "туос тордуйа кур- 9975-10084 D
дук" кетутэр, "кунду сулуудэ таас туннуктэри 
кетсурутэ сынньар" суунэ тыал туйэр; икки 
уйук былыкка уйдаран, удадан дьахталлар 
кетен аайаллар, кэннилэриттэн Г3, былыкка
олорсон, кетутэ турар

33.1.2 Ийэлэрэ (К) кэнэдэски кийиитэ, (К1) "уенэ- 
курдьэдэтэ батымына" кэлэн, алдьатан эрэ- 
риттэн абарар; хамначчыттарыгар суейулэрин- 
астарын, сэптэрин-сэбиргэллэрин хомуйал- 
ларыгар, алдьаммыты-кээйэммити ере тардал- 
ларыгар соруйар

Р (!)

33.1.3 Куотан ийэр К1, елуу бил балыга буолан, 
тотсмот муорада "сырбас гынар"; кутуеттээчи 
кийи балта (ААУ), ала лутсха балык буолан, 
баар балыгы барытын ыйыстан кэбийэр

10085-10127 D

33.1.4 К1, кыталык кыыл буолан, кетен тахсар; 
лутсха балык (ААУ) ыйыстыбыт балыгын тет- 
теру кулгуйар

10128-10143 D

33.1.5 ААУ, бэйэтэ бэйэтинэн буолан, томторго 
тахсан сынньана сытар

10144-10147 D

33.1.6 К1, былытын урдуттэн тимир уербэтинэн ки- 
нини супту бырадаары гына-гына, бырахпат; 
кутуеттээччи кийи былытыгар олорон кэлэр

10148-10173 D

33.1.7 Г1 ААУ утуйа сытарын керен абарар Р (!)
33.1.8 Г1, кетен кэлэн, К1 уйук былытын атсаарын 

тодо астарар; анараантсыта "алдьаммыт былы
тын кеннерен туойар" да, салгыы кете турар; 
ААУ, уйуктан, былытыгар олорон эккирэтэр

10174-10190
D (!)

33.2 ААУ кийиит дьахтар ийэтин (Ки1) керсуутэ
33.2.1 ААУ, "туйэн-санньыйан ийэр" былыкка К1 

олорон ийэрин керен, куутэр
10191-10208 D
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хайдаан, сурэдинэн себулээн" талбытын кулуу- i: Му-у-у,
элэк гынар; абаайыга туорайдаспатыгар хор-хор!
сэрэтэр, саанар f: Ой, 

буйакам!
33.4.6 А5, ейургэнэн, санаатын уларытар, "устээ- 

диттэн улэхтээх, аналлаах ойодун" кемус- 
кэйэр, ААУ суойурданар

10499-10512 D (!)

33.4.7 Дьахталлар охсуйан бараллар 10513-10519 D
33.4.8 Абаайы, уехсэ-уехсэ, дьахталлар диэки 

суурэн суедэ^ниир
Р (!)

33.5 г1 уонна А5 охсуйуулара
33.5.1 Былыкка олорон кэлбит Г1 салата суох 

абаайыны торуоскатынан сырбатар
10514-10533 D (!)

33.5.2 Анараа^ныта аба-сата беде буолан, хардары 
охсуолаабытынан барар

Р (!)

33.5.3 Уйус хонуга туолуутугар Г1 илиитин кы- 
рыытынан абаайы моойдоох байын быйа 
дайбыыр

10534-10568 D

33.6 К1 хотторуута
33.6.1 Икки удадан, абаайы тимир ампаарыгар 

кетен туйэн, "устуу сиринэн бурулу бекчегер 
дьэгэ-бааба" буолаллар, охсуЪалларын омуну- 
гар абаайы ийэлээх адатын дэлби уктууллэр, 
дьиэтин кетуру кетеллер; онтон бэйэлэрэ бэ- 
йэлэринэн буолаат, суЪуохтарыттан сосуЪаллар

10569-10594 D

33.6.2 Г1, абаайытын елереет, удаданнар охсуйуу- 
ларыгар холбойор; ААУ кытта кыттыйан, К1 
кырбааннар, албайын алдьаталлар, "кууйун- 
куудэдин меруеннууллэр", "ийэтигэр эппэтэх

10595-10625 D

интсн утуе тылын этитэллэр"

34 К1 ха^ыл хаанын ыраастааИын
34.1 Г1 уонна ААУ К1 илдьэ дьиэлэригэр эргил-

лиилэрэ
34.1.1 Г1 сэниэтэ эстибит К1 ыга кууйан, балтын 

кытта былыкка олорон, дьиэлэригэр кэлэллэр
D

34.1.2 Икки дьиэ оннугар туерт дьиэни кереллер, 
онтон биирин эдэрдэргэ анаан туппуттар

10626-10657
D

34.1.3 Эйэтин дьиэтигэр сиэнэ кыыс (ААУ) кийиит 
дьахтары илиититтэн сиэтэн киллэрэр; ойоду 10658-10680
ха^ас еттунэн эргийэннэр, ха^ас диэки 
орон^о олорунан кэбийэллэр; кутует буо- 
лааччы, дьиэдэ киирэр диэн быйыыны билбэт 
буолан, сэргэ тердугэр олорбутунан хаалар

10681-10699

D

34.1.4 Кутует ийэтэ (К) хаана-сиинэ алдьаммыт, 
дьуйунэ-бодото уларыйбыт К1 керер: "ингори 
уетуохтаммыт, теттеру дьуйуннэммит"
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34.1.5 Ийэлэрэ одолоро удадан дьахтары ситэн, 

этэетнэ эргиллэн кэлбиттэриттэн уерэр; уруу 
малаайынын тэрийэллэригэр соруйар

10700-10715 D

34.2 К1 ыраастаайын сиэрэ-туома 10716-10723 D(!)
34.2.1 ААУ эбэтигэр таайтарыылаах тылынан елбет 

мэетэ уулаах ыадыйаны кердуур
34.2.2 ААУ К1 тыада садатыгар Г1 эрдэтинэ оттубут 

кутаатыгар адалар; уот икки еттугэр остуолба 
туруоран, икки тимир кехену саайбыт

10724-10736 D (!)

34.2.3 К1 медуйуннэрбитинэн, тимир кехелерге 
тебетунэн таетнары ыйаан, "тимир бурут 
кымньыыларынан" илдьи тайыйаллар; уокка 
бастаан кыДыл уен-курдьэдэтэ, онтон сырдык

10737-10767 D

ыраас хаан тохтор
34.2.4 ААУ абадатын тохтотор 10768-10805 D
34.2.5 ААУ К1 туос урдугэр ууран баран, ыраас 

муора уутунан сууйар, онтон елбет мэнэ уунан 
одунуохтаабытыгар кийиит дьахтар урукку 
бэйэтинээдэр уонунан ордук буола тупсар

10806-10822

34.2.6 Кийиит дьахтарга хотуна тигэн ыыппыт та- 
rahbiH кэтэппиттэригэр, "туос ама удадан 
кубулдат албаhа суох кун айыы кыьДа" буолар. 
Икки кыыс, сиэттиспитинэн, дьиэлэригэр тен- 
неллер

10823-10843

34.3 Уруу. Г1 уларыйыыта 10844-10854
34.3.1 Уруу керугэр-нарыгар "сандстыы кыыстыы 

икки" сиэт^эн сылдьаллар
10855-10876

34.3.2 Кутует киhи (Г1), "киhи адай одото буолан", 
кэлэр, "аал уот суоhугар дьэ иттэр, айыы нама- 
дын аhын амтанын" дьэ билэр киhи буолбут. 
Булгунньадыттан тахсыбыта тодус сыла туолан, 
урдук оffоhуу ыйаадынан "суhуехтэнэргэ о н о  
hуулаах киhи эбит"

34.3.3 Туерт ыал баай-талым олохторун хоhуйуу 10877-10903

35 ААУ кэргэн кэпсэтии
35.1 Дугуй Саарын бухатыыр (ДС) кутуеттуу кэ- 10904-10943 D

лиитэ
35.1.1 Биир сарсыарда Г3 "килэгир урует кемус 10944-10954 Р (!)

35.1.2

35.1.3

тандстаах" аттаах киhи тойон адаларын тэл- 
гэhэтигэр киирэрин керер 

Туох соруктаах к ^ и  кэлбитин таайан, уба- 
йыгар (Г1) кэпсиир, кинилэргэ таарый- 
батадыттан еhургэммитин эппитигэр, убайа ДС 
сеп майгыны тутуспутун быhаарар 

Г3, адатын аахха киирэн, ыалдьыт одон- 
ньордоох эмээхсин иннилэригэр бастыет

10955-10995 D
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35.1.4
оронно олорорун керер 

ДС 1-кы ырыата - бэйэни билийиннэрии: А-ДС:

35.2
35.2.1

(терут-уус удьуора буоларын!), "тодус кийи 
уйэтин айаннаан тиийэр сиргэ" дойдулаадын 
ахтар; "тойон.... хотун суодунаады" сахтан 
олорор эйэлээх эбэтин, тереппуттэрин туйунан 
сэйэргиир; бэйэтин билийиннэрэр; сыалын- 
соругун этэр

Дьиэ-кэргэн субэтэ
Эйэлэрэ (Г) сулуу, энньэ кээмэйин быйаа- 

рарга диэн, туерт ыалы ыныртыыр; Г1 ки-

i: Мо-о-о!
Ой,
буйакам! 
f: Ой, 
буйакам!

Р (!)

35.2.2

нилэртэн ким да сулуу кутуйан кэргэн ылба- 
тадын санатар; кутует сулуу адалыам диэн оччо 
ыраах сиргэ теннере сатамматын, энньэтэ да 
суох бэйэтэ себугэр суейу-ас баайдаах кийитин 
этэр

Ыныран киллэрбит кыыстара (ААУ) бада Р (!)

35.2.3

еттунэн кэргэн тахсартан аккаастанар; онуоха 
ДС дьонноро себулэйэр буоллахтарына, 
кинини кытта курэстэйэргэ бэлэмин этэр 

Г1 кинилэр аймах, бары удьуордаан туран, Р

35.3
35.3.1

эрэйинэн - курэстэйии эрэ ненуе ыал 
буолалларын быйаарар; балтын кэргэн 
биэрэргэ бэлэмин этэр, онуоха бары 
себулэйэллэр

ААУ уонна ДС охсуйуулара
ААУ ДС охсуйуу хонуутугар ынырар, Р (!)

35.3.2
анарааныта батыйар

Охсуйан бараллар, уйус хонугар охсуйар 10996-11021 D

35.3.3

тыастара-уустара тохтуур; хаана-сиинэ 
тыйыйырбыт ААУ дьиэтигэр теннер 

Эбэтэ токкоолоспутугар: "ДС кыайан-хотон Р (!)

35.4
35.4.1

ылыа суохпун", - диэн дьиэлээтэ диир. Эмээх- 
син, (К) санаата батарбакка, охсуйуу хонуу
тугар тиийэн, ДС баайыран баран, уедэннэ 
сытарын булан, елбет мэнэ уутун ийэрдэн, 
дьиэтигэр адалар 

Эдэрдэри алдаан кыырыы 
Эмээхсин (К) сиэнэ сымыйалаабытын ийин Р (!)

35.4.2

сэмэлиир уонна, кутует сарсыарда эрдэ айанна 
хоннуохтаах диэн, утуйа баралларыгар дьайайар 

Бары утуйа сыппыттарын кэннэ, сиэнин Р

35.4.3

кыырар танайын кэтэр, ойох чанчыгар олорон, 
дунурун устэ охсор

Эмээхсин (К) 22-с ырыата: ААУ уонна ДС 11022-11044 А-К
ааттарын ааттаан туран, хомуйун кууйунэн 
салгын-, буор-, ийэ куттарын холбуу туойар;

i: Айхал- 
айхалым!
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1 2 3 4
дьолго-соргуга алгыыр Ойлоот!

Куегэйэ
доммун! f:
Уруй,
куегэйэ
доммун!

35.4.4 Сарсыарда туран, ДС уонна ААУ, "керсе- 
керсе кулумнэйэн", бииргэ олорон айыыллар

11045-11056 D

35.4.5

35.5

Эмээхсин, кулэ-кулэ, сиэниттэн кэргэн 
барарын ыйыппытыгар, кыыс себулэйэр 

Уруу уонна эдэрдэри атаарыы
11057-11068

Р (!)

35.5.1 Эмээхсин уруу малаайынын тэрийэргэ дьа- 
йайар

11069-11079 D (!)

35.5.2 Уеруу-кетуу, ас-уел кылгас ойуулаайына 11080-11106 D
35.5.3 Кыыйы, кийиит атын симээннэр, эдэрдэри 

аттарыгар олордоллор, ААУ атын олбуор 
ааныгар диэри сиэтэн тайаараллар; эдэр ыал, 
"ибири-сибири хаамтаран", айанната тураллар 

Кэннилэригэр хаалбыт дьон алгыстара

11107-11124 D

35.5.4 Тумугэ. ААУ уонна ДС бараллар, оттон 11125-11134 D(!)
35.6 хаалбыт дьон, "тейе эмэ одону теретен, кэмэ 

суох суейуну иитэн,.. барда баайы байан, 
дохсун тоту тотон, кун бугу^^э диэри 
олороллор уйу!"

D
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